รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายธานินทร
สุภาแสน
2. นายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ
3. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
4. นายไพรัต
เศียรสมาน
5. นายสมควร
ชอมาลี
6. นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
7. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
8.

วาที่ ร.ต.ณัฐพงค

ฐิตวิกรานต

9.
10.

นายปริญญา
นายเอกกฤต

วีระมนุรักษ
จิตตางกูร

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายอุทัย
นายอาคม
นายฉัตรชัย
นายโชคดี
นายพันธศักดิ์
นายประจวบ
นายอภิชาต
นายวิจิตร
นายศักดิ์ชาย
นายสุรชัย
นายมนัส
นายนพ
นายอนุพงษ
นายอนวัช
นายศักดิ์ชัย
นายวรกิตติ
นายชุติเดช
นายสมเจตน

ลือชัย
สุขพันธ
สุวรรณวงค
อมรวัฒน
สมเปาจี
กันธิยะ
ชุมเชื้อ
หลังสัน
วงศกนิษฐ
มณีประกร
ขันใส
มีทองคํา
วาวงศมูล
สัตตบุศย
คุณานุวัฒนชัยเดช
ศรีทิพากร
มีจันทร
เปลื้องนุช

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
วิทยาเขตเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
/29. นายชาตรี กิตติธนดิตถ...

-๒29. นายชาตรี
กิตติธนดิตถ
30. นายภาษเดช
หงสลดารมภ
31. นายศรัณยู
มีทองคํา
32. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
33. นางแสงจันทร
เสวะกะ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
34. พ.ต.อ.(หญิง)บุษยมาส เชื้อชมภู
35. พ.ต.อ.พงศศักดิ์
ลิ้มเฉลิมฉัตร
36. พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
37. พ.ต.ท.พงษศักดิ์
เขี้ยวแกว
38. พ.ต.ต.(หญิง) ผุสดี ธรรมศักดิ์
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
39. นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
40. นางสาวนวรัตน
เสนะวัต
41. นายเกียรติศักดิ์
ไตรแสงรุจิระ
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
42. นายสัมพันธ
ชางทอง
43. นางราตรี
จักรแกว
44. นายพยนต
ยศสุพรหม
45. นางจิรพร

ทองบอ

46. นางณัชชา
อุตตะมัง
47. พ.อ.ปณิธาน
เงาแกว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
48. พ.ต.สุทัศน
รัตนประชารัตน
49. พ.อ.อินสอน
เมืองมูล
50. พ.อ.วิฑูรย
รวยสวัสดิ์
51. น.ต.คุณากร
จักรวาฬ
52. พ.อ.สมจริง
กอรี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
53. นางญาณี
แสงศรีจันทร
54. นางพรอุมา
หมอยา
55. นายโชติวิทย
เมฆลอย

นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
(แทน) นายอําเภอดอยหลอ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
(แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม
อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
(แทน) รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม(ท)
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
คลังเขต 5
(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
/ 56. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร...

-๓56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

นางสาวศิริพิมล
นางมธุรส
นายสมชาย
นางสาวสุรีรัตน
นางชาตรี
นายประพนธ
นายพัฒนศักดิ์

ศรีธนาอุทัยกร
พรหมนารถ
เปยมสุข
คนธรัตนะกุล
ตันติวาณิชกิจ
ถกลวิโรจน
มงคลปญญา

63. นายปญญา
สวนจันทร
64. นายณัฐวุฒิ
สระฏัน
65. นายนพดล
แสกรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
66. นางวรพรรณี
ดํารงมณี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
67. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
68. นายวิสูตร
บัวชุม

ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพกรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการฯ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม
69. นายมนตรี
ปยากุล
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
70. นายรุจิรา
เปรมานนท
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
71. นายวรชาติ
พัฒนสิน
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม
72. นายทรงเดช
คําลือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
73. นางนิภาวดี
อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม
74. นางประณมพร
วชิรถาวรชัย
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
75. นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
76. นางพรทิพย
ชํานาญกิจ
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
77. นางวิยะดา
โพธิอาศน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
78. นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
79. นางมิ่งขวัญ
วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
80. นายวิเชียร
โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
81. นายมนตรี
สมประสิทธิ์
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
82. นายวีระ
ใจมา
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 1
83. นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 2
84. นางสาวพัทธธีรา
ขุนชะ
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริ
สันกําแพง
/หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ...

-๔หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
85. นางสาวชูจิต
ทองยอย
86. นายสมพล
แสนคํา
87. นายบุญสม
ทองบุญอยู
88. นายภาณุวิชญ
กันทะ
89. นายชูชีพ
ศฤงคาร
90. นายธม
อินยา
91. นายสุทธิศักดิ์
ชื่นพิชัย
92. นายเดช
สารเขาคํา
93. นายวิทยา
สวนแกวมณี
94. นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธสกุล
95. นายจํารัส
จันทิวงค
96. นายสมพงษ
ทองสถิตย
97. นางรุจิเรข
ณ ลําปาง
98. นายอุทัย
นพคุณวงศ
99. นายสมชาย
กันธะวงค
100. นางสุดคะนึง
101. นางสาวคชาภรณ

อินทะนนท
วงศพรหมศิลป

102. นายบรรจง

จํานงศิตธรรม

103. นางเรืองระวี
104. นางวัฎฐวิกา
105. นางปภาพินท

เรืองกิจธนาวงษ
กัลลประวิทย
จันทรดา

106. นางอาทิตยา

แสงมณี

กระทรวงคมนาคม
107. นายชาญชัย
108. นายบดินทร
109. นายสมพงษ

กีฬาแปง
โลหิตกาญจน
มอญแกว

110.
111.
112.
113.
114.

น.ท.หลักชัย

นางปรารถนา
นายพงศเทพ
นายปญญา
นายชานนวิทย

เฉลยปราชญ
ประดิษฐกุล
วงษเวช
ภูมรินทร
เผื่อนทอง

(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม(พืชสวน)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท9ี่
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
/หนวยงานในสังกัดกระทรวง...

-๕หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
115. นายกมลไชย
คชชา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
116. นายธัญญา
เนติธรรมกุล
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
117. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
118. นายพนธกร
เอกสุธรรม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
119. วาที่ พ.ต.อภิชาติ
จินดามงคล
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
120. นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
121. นายคเชนทร
อึ่งสกุล
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
122. นายวิเชียร
ศรีพฤกษ
(แทน) ผูจัดการโทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
123. นางศศิธร
สรณถาวรกุล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
124. นายสมภพ
กาศสกุล
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
125. นางรัชดาวัลย
ขันเฉียง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
126. นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
127. นายสามารถ
บารมี
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
128. นายหิรัญ
จิตตาทิพย
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
129. นางชมัยพร
ทองพลี
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
130. นายเกษม
แกวจินดา
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
131. นายจตุพร
ปนทวงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม
132. นายเทพพรหม
ออนสีบุตร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
133. นายทรงศิลป
ภิรมยกุล
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
134. นายอุทัย
ทะริยะ
หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
135. นายสมชาย
ติไชย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
136. นางสาวมยุรี
อินตะมา
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
137. นางเพ็ญศิริ
เอี่ยมโอภาส
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
138. นายประทิน
สินมณี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
139. นายดิเรก
ทะจันทร
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
140. นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
141. นางสาวสุจินต
ธารายุทธ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน
ประจําภาคเหนือ
/ หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม...

-๖หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
142. นายบพิตร
วิทยาวิโรจน
143. นายเมธาดล
วิจักขณะ
144. นายจันทร
แกวจิโน
145. นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
146. นายสุชิน
สาระจันทร
147. นายจํารูญ
มากสกุล
148. นายเจตย
สะสะรมย
149. นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

150. นายพงษสวัสดิ์

อุนใจ

151. นายทวี

อุปสุขิน

152. นายไกรสร

สุทินโน

153. นายพิทูรย

ปญญาศรี

154. นายพุธชรัช

อรรถวสุ

155. นายศักดิ์ชีวิน

วัฒโล

156. นายปญญชาติ
วงษปญญา
157. นายสุมนต
มอนไข
สถาบันการศึกษา
158. ผศ.ดร.จําเนียร
ยศราช
159. รศ.น.สพ.ศุภชัย
ศรีธิวงค
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
160. นพ.วัฒนา
กาญจนากามล
161. นางสุดใจ
นันตารัตน
162. นพ.ดนัย
163. นายชาตรี
164. นางฐิติรตั น

อินทรกําแหง
กําลังเกง
ทองอินทร

165. นายอภิชาติ

มูลฟอง

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
/หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

-๗หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
166. นายสงกรานต
มูลวิจิตร
167. นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท
168. นายวิวัฒน
โตธีรกุล

(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

169. นายศักดิ์ชัย
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
170. นางอัมพร
171. ดร.สุชาติ
172. นายนิรันดร

เหลืองสถิตกุล

173. นางสุรางครัตน
174. นายสมศักดิ์
ภาคเอกชน
175. นายเฉลิมชาติ
สวนทองถิ่น
176. นางสาวบุษบง
177. นายสรวมไชย
178. นายจรัส
179. นายปยะศักดิ์
180. นายสุภคิน
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
181. นายเกษม

ณ ลําปาง
วงศปญญาถาวร

ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงานภาคเหนือ

นครังกุล

ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม

จันทเลิศ
มีสมศักดิ์
ไชยยา
ยโสธนันชัย
วงศษา

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา

นวลดี

182. นายกฤษณุ
183. นายชูเกียรติ
184. นางสาวมัลลิกา
ผูเขารวมประชุม
185. นางศิริกุล
186. นายสิทธิ์
187. นายสมศักดิ์

ภูประเสริฐ
แปนแกว
ชุณหะนันทน

(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม2
(แทน) ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8

188. นายสงา

บัวระดก

189. นางสาววิราชินี
190. นางสาวพรทิพย
191. นายเสงี่ยม

คําชมภู
วรพิทยาภรณ
กิ่งสุวรรณพงษ

จุลมณีวงค
ใจภักดี
ศรีภักดี

พงษลัดดา
วงศมาน
ออนอน

เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
/192. นายชัยนรงค วงศใหญ...

-๘192. นายชัยนรงค
193.
194.
195.
196.
197.

นายอธิวัฒน
นางวัลยา
นายพีระพงษ
นางสาวฟองแกว
นายชัยชาญ

วงศใหญ

(แทน) หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
กาดกิตดิ์ธนางพงศ นายกสมาคมกํานันผูใ หญบานจังหวัดเชียงใหม
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หอศิลป
นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ
บัวลูน
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงคเชียงใหม
ตัณทเจริญรัตน
ผูสื่อขาว WETV

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการนําเขาขอมูลกลางกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัด (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. มอบใบประกาศนี ย บั ต รในการประกวดคั ด เลื อ กบุ ค คลดี เ ด น และศู น ย บ ริ ก ารและถ ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มีผลงานดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2556 จํานวน 8 ราย (สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
2.1 เกษตรอําเภอดีเดน
- นางรัตนาภรณ กัญญาราช เกษตรอําเภอสันทราย
2.2 เกษตรตําบลดีเดน
- นายมานพ บริบูรณ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นายพาณิชย ปวงสวัสดิ์ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นายนิคม ไชยวุฒิ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
- นางสาวจุฬามาศ กันทะวงค เจาพนักงานเคหกิจเกษตรชํานาญงาน
2.3 ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลที่มีผลงานดีเดน
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
- ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลขัวมุง อําเภอสารภี
3. มอบเกียรติบัตรใหกับโรงเรียนที่ผานการคัดเลือกการประกวดกิจกรรม “สถานศึกษารวมใจ รวม
สรางวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน” ประจําป 2556 จํานวน 16 ราย (สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหม) ไดแก
3.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1-6
3.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34
3.3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
3.4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
3.5 โรงเรียนบานแมนาจร
3.6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย
3.7 โรงเรียนบานบอหลวง
3.8 โรงเรียนบานนอยหวยริน
/3.9 โรงเรียนบานหลักปน...

-๙3.9 โรงเรียนบานหลักปน
3.10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง)
3.11 โรงเรียนบานทุงเสี้ยว
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด จํานวน 4 ทาน ไดแก
(1) นายธัญญา เนติธรรมกุล
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดอุบลราชธานี
(2) นายมนตรี ปยากูล
ตําแหนงปจจุบัน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
(3) นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ
ตําแหนงปจจุบัน รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจําวิทยาเขตเชียงใหม
ตํ า แหน งเดิ ม รองอธิ การบดี ส ถาบั น การพลศึ ก ษา ฝ ายกิ จ การนั ก ศึ ก ษาและ
กิจการพิเศษ
(4) นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยกรรมการผูอํานวยการใหญ (สายมาตรฐานทาอากาศยาน
และอาชีวอนามัย)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี): เลขานุการที่ประชุมแจงตอ
ที่ประชุมวาฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 32 หนา โดยมีรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ) เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั งหวั ด เชี ย งใหม www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ มหั ว หน าส ว นราชการ เพื่ อให หั ว หน า ส ว นราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2556
และรั บ รองรายงานการประชุ ม ผ า นทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

/ระเบียบวาระที่ 3 ...

- ๑๐ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบาย
ของสวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ขอสัง่ การกระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม(นางพรอุมา หมอยา) : แจงตอที่ประชุ ม
ดังตอไปนี้
(๑) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจ ายในภาพรวมไม น อยกว าร อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงิ น งบประมาณรายจ าย ๒,๔๐๐,๐๐๐
ลานบาท รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน
แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน

ไตรมาส
ที่

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

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

การเบิกจายเงินโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวาง
ระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนวย : ลานบาท
งบประมาณที่ไดรับ

เบิกจาย

รอยละ

เปาหมาย

คงเหลือ

รวม

๒๙,๕๔๑.๙๔

๒๓,๙๖๒.๖๑

๘๑.๑๑

๖๙.๐๐

๕,๕๗๙.๓๒

ลงทุน

๕,๐๔๙.๑๘

๒,๕๒๒.๑๓

๔๙.๙๕

๕๐.๐๐

๒,๕๒๗.๐๕

ประจํา

๒๔,๔๙๒.๗๖

๒๑,๔๔๐.๔๘

๘๗.๕๔

-

๓,๐๕๒.๒๘

เงินเหลื่อมป

๓,๕๘๙.๘๘

๒,๗๙๑.๖๓

๗๗.๗๖

-

๗๙๘.๒๔
/การเบิกจายเงินงบลงทุน...

- ๑๑ การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ หนวย : ลานบาท
รายจายลงทุน

เงินงบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

รวม

ที่ไดรับ
๕,๐๔๙.๑๘

๒,๕๒๒.๑๓

๔๙.๙๕

๒,๕๒๗.๐๕

สวนราชการ

๔,๒๙๕.๔๐

๒,๐๔๙.๔๗

๔๗.๗๑

๒,๒๔๕.๙๓

ทองถิ่น

๖๕๘.๗๖

๔๗๐.๑๗

๗๑.๓๗

๑๘๘.๕๙

กลุมจังหวัด

๑๒.๘๕

๐.๐๒

๐.๑๕

๑๒.๘๓

จังหวัดเชียงใหม

๘๒.๑๗

๒.๔๗

๓.๐๑

๗๙.๗๐

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร
สถาบันวิจัยดารา
๒
ศาสตรแหงชาติ
อัยการคดีศาลแขวง
๓
เชียงใหม
สํานักงานบังคับคดี
๔
จังหวัดเชียงใหม
อัยการประจําศาล
๕
เยาวชนและครอบครัว
โรงเรียนเชียงดาว
๖
วิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐ
๗
ราษฎรอุปถัมภ
สํานักงานอัยการ
๘
จังหวัดฝาง
ศูนยวิทยาศาสตร
๙
การแพทยเชียงใหม
๑๐ อัยการจังหวัดเชียงใหม
๑

ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจาย

ลงทุน

รอยละ

งบ
เบิกจาย
ประมาณ

รอยละ

๔๒๐.๙๐

๔๒๐.๙๐

๑๐๐

-

-

-

๑๙๖.๔๑

๑๙๖.๔๑

๑๐๐

-

-

-

๑๑.๒๑

๑๑.๑๙

๙๙.๗๙

-

-

-

๐.๕๐

๐.๕๐

๙๙.๕๒

-

-

-

๕.๗๐

๕.๖๖

๙๙.๒๔

-

-

-

๗.๓๖

๗.๒๒

๙๘.๐๘

๐.๔๗

๐.๔๒

๙๐.๐๐

๕.๖๗

๕.๕๑

๙๗.๑๕

๐.๕๖

๐.๔๕

๘๑.๘๒

๙.๗๙

๙.๒๖

๙๔.๖๒

-

-

-

๑๓.๐๘

๑๒.๒๖

๙๓.๗๗

๐.๑๒

๐.๑๑

๙๔.๓๑

๓๕.๑๔

๓๒.๖๕

๙๒.๙๒

-

-

ผลการเบิกจาย...

- ๑๒ ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสที่ ๓ รายจาย
ลงทุนมีเปาหมายการเบิกจายอยูที่รอยละ ๕๐.๐๐ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๘ หนวยงาน มีผลการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๖๘ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕๗.๖๓ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย ๓๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๓๓.๐๕ และยังไมมีการเบิกจาย ๑๑ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙.๓๒
ตอไปนี้เปนการแสดงรายชื่อหนวยงานที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย รวมจํานวน ๕๐ หนวยงาน
ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

๑

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๒

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย

รอยละ

๑.๒๔

๐.๖๒

๔๙.๗๑

มหาวิทยาลัยแมโจ

๑๓๙.๐๖

๖๗.๑๙

๔๘.๓๒

๓

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๒๐.๗๑

๑๐.๐๑

๔๘.๓๑

๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๒๘.๕๔

๑๒.๔๘

๔๓.๗๓

๕

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๑๓.๙๐

๕.๗๖

๔๑.๔๒

๖

โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม

๓๕.๘๙

๑๔.๒๕

๓๙.๗๐

๗

เรือนจําอําเภอฝาง

๐.๓๖

๐.๑๔

๓๙.๖๑

๘

โรงพยาบาลประสาท

๑๒.๘๐

๔.๖๕

๓๖.๒๙

๙

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

๒.๘๔

๑.๐๐

๓๕.๐๕

๑๐

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๒.๙๘

๐.๙๙

๓๓.๓๔

๑๑

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔

๑๓.๗๘

๔.๕๕

๓๒.๙๗

๑๒

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๒.๒๖

๐.๗๔

๓๒.๙๖

๑๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑

๑๓.๙๑

๔.๔๓

๓๑.๘๗

๑๔

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม

๒.๒๓

๐.๖๖

๒๙.๔๖

๑๕

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม

๙.๕๔

๒.๗๓

๒๘.๕๙

๑๖

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

๒๑๒.๕๘

๕๘.๒๒

๒๗.๓๙

๑๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

๓๒๘.๗๙

๘๗.๔๓

๒๖.๕๙

๑๘

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

๑๓๗.๒๒

๓๖.๐๓

๒๖.๒๖

๑๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔

๓๗.๔๕

๙.๒๕

๒๔.๗๐

๒๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕

๓๙.๒๗

๙.๖๘

๒๔.๖๕

๒๑

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม

๑๓๗.๑๖

๓๑.๙๐

๒๓.๒๕

๒๒

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๙.๐๓
๒.๐๒ ๒๒.๓๓
/ลําดับ ๒๓ สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม...

- ๑๓ ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย

รอยละ

๒๓

สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม

๘๖.๗๙

๑๖.๘๒

๑๙.๓๘

๒๔

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

๓๑.๐๔

๕.๘๕

๑๘.๘๓

๒๕

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว

๙.๙๖

๑.๗๑

๑๗.๑๖

๒๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒

๒๗.๑๒

๔.๓๙

๑๖.๑๘

๒๗

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๒.๐๔

๐.๒๘

๑๓.๘๓

๒๘

วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม

๑๑.๓๖

๑.๔๓

๑๒.๖๐

๒๙

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓

๒๕.๙๒

๓.๑๐

๑๑.๙๗

๓๐

ตํารวจภูธรภาค ๕

๓๗.๒๕

๓.๓๙

๙.๑๐

๓๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

๖.๓๕

๐.๕๕

๘.๖๒

๓๒

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๘.๔๓

๐.๖๐

๗.๑๒

๓๓

โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม

๓๑.๗๕

๑.๘๐

๕.๖๗

๓๔

จังหวัดเชียงใหม

๘๒.๑๗

๒.๔๗

๓.๐๑

๓๕

โรงพยาบาลนครพิงค

๑๑๕.๒๒

๒.๑๕

๑.๘๗

๓๖

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

๔๙.๖๗

๐.๖๖

๑.๓๒

๓๗

ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘

๙.๔๕

๐.๑๒

๑.๓๑

๓๘

องคการสวนพฤกษาศาสตร

๔๗.๙๐

๐.๐๙

๐.๑๙

๓๙

สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑๒.๘๕

๐.๐๒

๐.๑๕

๔๐

ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๑

สถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน

๐.๒๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๒

ศูนยสงเสริมและอาชีพการเกษตร (ผึ้ง)

๐.๐๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๓

ศูนยวิจัยขาวสะเมิง

๐.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖

๐.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม

๔.๓๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๖

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม

๐.๑๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗

วิทยาเขตภาคพายัพ

๗.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๘

วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม

๑๐.๖๕

๐.๐๐

๐.๐๐

/ ลําดับ 49 วิทยาลัยการอาชีพ...

- ๑๔ ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

๔๙

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๕๐

ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม

๒ เรื่ อ ง ดั ง นี้

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย

รอยละ

๒๓.๗๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๓๘

๐.๐๐

๐.๐๐

(2) หนั ง สื อ เพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ ประจํา เดื อ น มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ จํา นวน

2.1 มติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ครม.เห็ น ชอบมาตรการเร ง รั ด ติ ด ตามการใช จ า ยเงิ น ป ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพิ่ มเติ ม โดยให ส ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ก อหนี้ ร ายจ ายงบลงทุ น ให แล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายลงทุนใหแลว เสร็จภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๖ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําที่เหลือจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ และ
มติคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผอนผันใหกอหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจายลงทุนเฉพาะรายการที่เขาหลักเกณฑ จะตองกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๕๖ นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ ไดมีมติเมื่อ
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. รายการที่ขอผอนผันตามเกณฑขอ ๑.๑ - ๑.๕ ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ
ไปแล ว ให กอหนี้ ผู กพั น ภายในวั น ที่ ๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๖ ให ขยายเวลาเป น วั น ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หลักเกณฑ มีดังนี้
- รายการที่ประกวดราคาแลวแตยังไมไดผูรับจาง ทําใหตองดําเนินการ
ประกวดราคาใหม หรือบางสวนอยูระหวางขออนุมัติ กวพ./กวพ.อ. เพื่อจัดซื้อจัดจางวิธีอื่น
- โครงการผูกพันขามปงบประมาณที่มีผลการจัดซื้อจัดจางแลว ตอง
เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาใหความเห็นชอบกอนลงนามในสัญญา
- รายการที่ อ ยู ร ะหว า งปรั บ ปรุ ง TOR หรื อ แก ไ ขแบบรู ป รายการ
กอสรางตามมติ ครม.
- รายการที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางแลวแตงบประมาณไมเพียงพอ
และอยูระหวางการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการและเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ
- รายการที่ได ผลการจัด ซื้อจั ดจ างแลว แต ตองรอผลจากผูมีอํานาจ
อนุมัติจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ
๒. รายการที่ดําเนินการเอง (ไมตองจัดซื้อจัดจาง) ขยายระยะเวลาการกอ
หนี้ผูกพันถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖
/3. รายการที่ไมอยูในเกณฑ...

- ๑๕ ๓. รายการที่ไมอยูในเกณฑขอ ๑ และขอ ๒ ใหขยายระยะเวลาการกอ
หนี้ผูกพันถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามหลักเกณฑดังนี้
- รายการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณแลวแตยังไมเริ่มดําเนินการ
- รายการที่อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
- รายการที่จัดสรรตอไปใหหนวยงานอื่น/หนวยงานอื่นเบิกจายแทนกัน
- รายการกรณีอื่นๆ
๔. สําหรับมหาวิทยาลัยแมโจ ขยายระยะเวลาการกอหนี้ผูกพันถึงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๖
๕. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายลงทุนตองดําเนินการภายใน
เดื อนสิ งหาคม ๒๕๕๖ และเบิกจายให แล ว เสร็จ ภายในเดือนกั น ยายน ๒๕๕๖ แต ทั้งนี้ หากเปลี่ย นแปลงไป
รายจายลงทุนตองกอหนี้ผูกพันภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ดวย
2.2 หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๕๖ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง การขยายเวลาเบิกจายเงิน
กระทรวงการคลังไดอนุมัติใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐ
ขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ จนถึ งวันทําการ
สุดทายของเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ไมรวมถึงเงินงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการสมทบโครงการเงินกู
ตางประเทศ
(3) แนวทางแกไขปญหาใหกับสมาชิก กบข. โดยสมัครใจ
สมาชิกที่รับราชการกอนมีนาคม 2540 และตัดสินใจเลือกเปนสมาชิก กบข.
และในขณะนี้ไมตองการจะเปนสมาชิก กบข.แลว คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
แตกฎหมายยังไมมี โดยขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. สามารถกลับไปเลือกใชบํานาญสูตรเดิม หรือจะเปน
ขาราชการรับบํานาญสูตร กบข. ตอไปได ทั้งนี้มีระยะเวลาตั้งแตกฎหมายเริ่มใช จนถึง วันที่ 30 กันยายน
2557 สําหรับขาราชการ และจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สําหรับผูรับบํานาญ ในกรณีที่ขาราชการที่
เคยมีสิทธิเลือก กบข. ในครั้งแรกแตไมไดเลือกเขา กบข. จะเปดโอกาสเลือกอีกครั้ง
เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจการเลือกรับบํานาญสูตรเดิม หรือเลือกสูตร
กบข. ขอยกตัวอยางการคํานวณ ตามสูตร ดังนี้

/ สูตรการคํานวณบํานาญ...

- ๑๖ -

ประธานในที่ประชุม : ใหหัวหนาสวนราชการที่มีผลการเบิกจายไมตรงตามเปาหมาย
อยูในเกณฑต่ํา ไดติดตามเจาหนาที่ของทาน วาการดําเนินการเบิกจายติดขัดในขั้นตอนไหน อยางไรและเรงรัด
การเบิกจาย พรอมสรุปรายงานผลการเบิกจายใหรองผูวาราชการจังหวัด (นายฤทธิพงศฯ) ทราบดวย
/คลังเขต 5 (นางญาณี แสงจันทร)...

- ๑๗ คลังเขต 5 (นางญาณี แสงจันทร) : มหาวิทยาลัยแมโจ จากการประสานกองคลัง
มหาวิทยาลัยแมโจทราบวาไดดําเนินการไปแลว แตรอการลงนาม และ PO ยังไมเขาในระบบ ซึ่งหากไมทันใน
เดือนมิถุนายน 2556 เงินก็จะถูกพับไป ในป 2556 -57 อาจจะไมทันเพราะวางบประมาณจังหวัดไดผาน
แลว อาจจะตองไปใชเงินงบประมาณป 2558 ในการทํา ทั้งนี้ใหคลังจังหวัดติดตามในการลงระบบ PO แลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายกมลไชย คชชา) : ผลการดํ า เนิ น โครงการประชาอาสาปลู ก ป า ๘๐๐ ล า นกล า ๘๐ พรรษา
มหาราชินี จํานวน ๒๕ อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ.๒๕๕๕ พบวาไดดําเนินการปลูกปารวมจํานวน
พื้นที่ ๑๐,๗๐๗.๗๕ ไร จํานวนกลาไม ๒,๐๐๖,๘๒๔ กลา โดยอําเภอเชียงดาวมีการปลูกปาสูงสุดคือ เนื้อที่
๒,๐๗๓ ไร จํานวนกลาไม ๔๐๗,๖๘๓ กลา รองลงมาคืออําเภออมกอย ปลูกปารวมเนื้อที่ ๑,๔๗๕ ไร จํานวน
กล า ๒๙๙,๐๐๐ กล า และอํ า เภอเวี ย งแหง ปลู ก ป า รวมเนื้ อ ที่ ๑,๑๘๗ ไร จํ า นวนกล า ๒๓๗,๔๐๐ กล า
ตามลําดับ
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พรอมดวยผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ไดประชุมทําความเขาใจ ชี้แจง และมอบนโยบาย
ใหกับผูวาราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการปลูกปาและฟนฟูปา
ตนน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี โดยไดมอบนโยบาย ดังนี้
1. โครงการประชาอาสาปลู กป า ๘๐๐ ล า นกล า ๘๐ พรรษามหาราชิ นี มอบให
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูดูแล รับผิดชอบการใชจายเงิน งบประมาณโครงการฯ เปนผูบริหารจัดการ สามารถ
บริหารจัดการไดอยางเต็มรูปแบบ
2. มอบหมายอธิ บ ดี แต ล ะกรมรั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ร ว มกั บ ผู ว าราชการจั งหวั ด ในการ
รับรองพื้นที่เปาหมาย
3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเตรียมความพรอมของกลาไมที่
นําไปปลูก รวมทั่วประเทศประมาณ 172,000,000 ลานกลา ในการปลูกจะมีกระบวนการในการตรวจสอบ
จากคณะกรรมการและหน ว ยเพาะชํ ากล าไม ในการจั ด ทํ าบั ญชีกล าไม ซึ่งมอบให ผู วาราชการจั งหวั ด เป น
ผูรับผิดชอบทั้งหมด สําหรับกลาไมที่เหลือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะมีคณะกรรมการไป
ตรวจสอบอี กครั้ งหนึ่ ง เพื่ อใช เ ป น กล าไม สํ าหรับ การปลู กในป ต อไป ซึ่ งจะมอบให ผูว าราชการจั งหวั ด นํ าไป
แจกจายใหประชาชนปลูกตอไป
4. หน ว ยงานในสั งกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ตองใหความ
รวมมือกับผูวาราชการจังหวัดในกรณีของโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
5. ประชาชนที่ ป ระสงค จ ะร ว มโครงการประชาอาสาปลู กป า 800 ล า นกล า 80
พรรษามหาราชิ นี และโครงการเพาะชํ า กล า ไม แ ต ข าดความรู มอบหมายให เ จ า หน า ที่ สั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนผูใหคําแนะนํา
6. งบประมาณโครงการฯ กําลังเรงดําเนินการ คาดวาจะไดการจัดสรรจากสํานักงาน
งบประมาณในสิ้นเดือนมิถุนายน และประมาณกลางเดือนกรกฎาคม ควรจะเริ่มปลูกไดกอนวันที่ 12 สิงหาคม
2556
/ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย...

- ๑๘ ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยใหนโยบายวา นายกรัฐมนตรีตองการใหประชาชน
เข ามามี ส วนร วมให มากที่ สุด และรั ฐ บาลได ให ความไว ว างใจกระทรวงมหาดไทย เป น ผูดํ าเนิน การเรื่ องการ
เบิกจายงบประมาณในโครงการนี้ โดยมีระยะเวลา 5 ป งบประมาณ 10,000 ลานบาท
สรุปงบประมาณประจําป 2556 จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่อยูภายใตกรมสัตวปาและ
พันธุพืช กรมปาไม พื้นที่อําเภอตางๆ ขอเขารวมโครงการ ทั้งหมด 64 แปลง พื้นที่ทั้งหมด 13,265 ไร อยูใน
พื้นที่ 16 อําเภอ สวนในป พ.ศ.2555 ปลูกไปแลวและไมมีงบประมาณในการดูแล ทั้งหมด 332 แหง พื้นที่
10708 ไร
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)(นายธัญญา เนติธรรมกุล):
ตามที่จังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที 16 (เชียงใหม) หาพื้นที่ปลูกปาเพื่อเปดตัวโครงการ
ปลูกปาและฟนฟูปาตนน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี ไดตรวจพื้นที่
บานผาจุก หมู 8 ตําบลมึดกา อําเภอดอยเตา พื้นที่ ดังกลาวอยูในเขตอุทยานแหงชาติแมปง พบปญหาและ
อุปสรรค คือมีสัตวเลี้ยงของประชาชนประมาณ 200 ตัวไดเขาไปหากินในพื้นที่ จึงไดประสานหัวหนาอุทยาน
แหงชาติแมปงประชุมรวมกับประชาชน ซึ่งยินดีอพยพสัตวเลี้ยงออกนอกพื้นที่เพาะปลูก สําหรับการดําเนินการ
ในขั้นตอนตอไปจะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเพื่อโปรดทราบเปนระยะฯ ทั้งนี้ไดรับแจงกําหนดการเปด
โครงการวันที่ 8 สิงหาคม 2556
ประธานในที่ประชุม : โครงการดังกลาวเปนแผน 5 ป ตองมีหนวยงานรับผิดชอบ
ชัดเจน จากการรวมประชุมกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบการเบิกจายงบประมาณ และการบริหารจัดการ สําหรับการทํางานจะตองมีการ
บูรณการรวมกัน ทั้งนี้ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด ไดจัดทํา
Workshop รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดแนวทางการดําเนินการ พรอมจัดตั้งคณะทํางานที่ชัดเจน
นอกจากนี้จะตองมีการกําหนดแผนการบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกไปแลว จะตองมีการมอบหมายหนวยงานหลักใน
การดํ า เนิ น การและจะต อ งมี ก ารจั ด หางบประมาณในการบํ า รุ ง รั ก ษา ในเรื่ อ งของการเพาะปลู ก กล า ไม
นายกรัฐมนตรีตองการที่จะใหประชาชนไดมีสวนรวมเพื่อเปนการกระจายรายไดสูประชาชน ขอใหสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดและสํานักงานจังหวัด หลังจากที่จัดทํา workshop เสร็จ ใหมีการ
ประชาสัมพันธขาวสารใหประชาชนไดรับทราบดวย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายกมลไชย คชชา):
แปลงปลูกปาที่นายกรัฐมนตรีไดปลูกไปเมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บานหนองผึ้ง หมูที่๑๘ ตําบลอินทขิล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 อําเภอแมแตง ไดชวยดูแลในการ
กําจัดวัชพืชให มีตนไมตายไปบางคงเหลือประมาณรอยละ 80 สําหรับโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐
ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี คณะ กบอ. กําหนดใหมีการจัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการฯ ซึ่งเปนแผนงานที่
มีงบประมาณชัดเจน ขณะนี้งบประมาณที่ใหจังหวัดยังไมมีหนังสือสั่งการ หากเมื่อจังหวัดไดรับหนั งสือสั่งการ
แลว จะรีบ ดําเนิ นการแตงตั้งคณะทํ างานโดยทัน ที ในสว นของกลาไม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมจังหวัดไดประชุมรวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ทราบวาขณะนี้ในจังหวัดมี
กลาไมที่อยูในการดูแลของกรมปาไม กรมสัตวปาและพันธุพ ืช รวมแลวประมาณ 9 ลานกลา ในป พ.ศ.2556
มี พื้ น ที่ ป ลู ก จํ า นวน 13,265 ไร จะใช ก ล า ไม 2.7 ล า นกล า สํ า หรั บ การทํ า Workshop
สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดจะรับไปดําเนินการโดยเร็ว

/ประธานในที่ประชุม...

- ๑๙ ประธานในที่ประชุม : ให สํ านักงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเชีย งใหม
เขต 1-6 ประสานโรงเรียนเพื่อเขารวมโครงการประชาอาสาปลูกปา ๘๐๐ ลานกลา ๘๐ พรรษามหาราชินี และ
หากตองการจะทําการเพาะชํากลาไมให แจงจังหวัด เพื่อจะไดจัดเจาหนาที่ไปใหความรู เปนการเสริมรายได
ใหกับโรงเรียนและนักเรียนดวยอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 ผลการดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือก ปการผลิต 2555/56 จังหวัดเชียงใหม
ประธานในที่ประชุม : รัฐบาลจะมีการปรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการรับจํานํา
ขาวเปลือก เพราะไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน และฝายคานเปนอยางมาก จึงนําไปสูการลดราคาการรับจํานํา
จากตันละ 15,000 บาท เหลือตันละ 12,000 บาท ตั้งแตวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เปนตนไป สําหรับจังหวัด
เชียงใหม ในวันนี้ตั้งแตเวลา 08.00 น. ชุดตรวจทั้งหมด 6 ชุด ไดลงพื้นที่ตรวจ จํานวน 10 จุด ในพื้นที่ 4 อําเภอ
ไดแก อําเภอดอยสะเก็ด พราว ฝาง และแมอาย ซึ่งจะเขาไปตรวจโกดังเก็บขาวที่รวมโครงการรับจํานํา ป 2555/56
ซึ่งผลการตรวจนาจะทราบผลในเวลา 12.00 น. ของวันนี้ สําหรับปญหาเรื่องการรับจํานําขาว จังหวัดเชียงใหม
ไดมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของไปแลว ณ โรงแรมปางสวนแกว และไดมีการเตรียมการและแกไขปญหาการ
เปดรับจํานําเปนอยางดีเมื่อตนฤดูการผลิต ในสวนของอําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจพื้นที่เพาะปลูกอยาง
ใกลชิด จึงไมประสบปญหามากนัก
ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่รวมกันดูแล ทําใหนโยบายเรื่องการรับจํานําขาวเปลือกของ
จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2555/56 ไมประสบปญหา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน
สุวรรณอัมพา) : สืบเนื่องจากมีปญหาอุทกภัย เมื่อป พ.ศ.2554 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ประสบอุทกภัย 25
อําเภอ ราษฎรเสียชีวิต 14 ราย ถนนเสียหาย 163 สาย สะพานเสียหาย 227 แหง ไดระดมการชวยเหลือ
ฟนฟู เยียวยา เปนเงิน 139,110,000 บาท จากผลกระทบที่เกิดขึ้นไดมีโครงการปองกันปญหาน้ําทวมจังหวัด
เชียงใหม (Flagship) ป 2555 เปนโครงการเรงดวนของรัฐบาลที่สนับสนุนงบประมาณ เพื่อดําเนินการใน
3 สวน ไดแก
(1) โครงการขุดลอกแมน้ําปง-ลําน้ํากวง จังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 111 กิโลเมตร
ซึ่งดําเนินการแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2555
(2) โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถลมและน้ําปาไหลหลาก ไดดําเนินติดตั้งไปแลว
22 อําเภอ 243 หมูบาน 243 หมูบาน แลวเสร็จ 100 % โดยอุปกรณที่มีการติดตั้ง ไดแก
- สถานีตรวจวัดฯอัตโนมัติ เปนสถานีซึ่งประกอบดวย อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
เซ็นเซอร และระบบสื่อสาร สําหรับตรวจวัดขอมูลจากภาคสนามในระยะไกล
สามารถตรวจวัด ขอมูลทางอุตุนิยมวิทยา อันไดแก อุณหภูมิอากาศ ความชื้น
สัมพัทธในอากาศ ปริมาณน้ําฝน
- กระบอกวัดปริมาณน้ําฝน
- สถานีวัดอากาศ
/- การรายงานผลขอมูลผาน...

- ๒๐ - การรายงานผลขอมูลผาน website แบบ Real time โดยจะมีเจาหนาที่
สํานักงาน ปภ.จังหวัด ดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง
(3) โครงการเฝาระวังและติดตามสถานการณน้ําเพื่อรับมือน้ําทวมจังหวัดเชียงใหม
Flagship Projects โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานชลประทาน และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ดําเนินการติดตั้งแลวเสร็จ 100 %
สรุ ป รายงานสถานการณ อุท กภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ป พ.ศ. 2555 มี พื้น ที่ ป ระสบ
อุทกภัยรวม 22 อําเภอ ไมมีผูเสียชีวิต บานเรือนเสียหาย 318 หลัง ถนนเสียหาย 182 สาย สะพาน
เสียหาย 81 แหง พืน้ ที่ทางการเกษตร 8,234 ไร ชวยเหลือเปนถุงยังชีพ 200 ชุด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝน และการแจงเตือนประชาชนไดทันทวงที จากระบบการติดตั้ง คาดหมายวาในปตอไปจะมีการแจงเตือน
ประชาชนใหรอดพนจากภัยพิบัติและการเสียชีวิตจากภัยพิบัติ
ประธานในที่ ประชุ ม : การปรั บ ปรุ งสร างทางในเขตพื้ น ที่ ป า และพื้ น ที่ ป าอนุ รั ก ษ
ให ส ว นราชการที่ มีแผนงานที่ จ ะดํ าเนิ น การในช ว งฤดู ฝ นเพื่ อช ว ยเหลื อประชาชน มอบหมายให สํ านั กงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวั ดเปนหนวยงานหลักในการบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งโดยระเบียบของกรมปาไม เสนทางที่ใชประจําในการเดินทางสามารถจะปรับปรุงใหใชงานได แตจะทําการ
กอสรางใหมทําใหเสียสภาพปาจะตองมีการขออนุญาตใชเขตปากอน ที่ผานมาประสบปญหาวาการขอใชพื้นที่
ยังไมไดรับการอนุญาตจากกรมปาไม แตจังหวัดไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว จึงจําเปนตองดําเนินการ
ไปกอน เปนเหตุทําใหมีการจับกุมกันเกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดไมอยากใหมีปญหาเรื่องนี้ระหวางสวนราชการดวยกัน
จึงขอใหมีการประสานงานเพื่อหาทางออกรวมกัน ยกตัวอย างเชน ถนนสายสะเมิงไปอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ซึ่งศูนยสรางทางลําปางไดรับการจัดสรรงบประมาณมาแลว ตั้งแตป พ.ศ.2554 และไดมีการขออนุญาตใชพื้นที่
ไปแลว แตเนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1 จะตองทําการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน และ
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอน โดยจะจัดประชุมปละ 1 ครั้ง
สวนใหญจะไมไดรับการอนุญาต แตเนื่องจากเสนทางดังกลาวเปนเสนทางหลักดูในความรับผิดชอบของกรมทาง
หลวง นาจะมีการประชุมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพิจารณารวมกัน หากสรางไมไดก็บอกใหชัดเจนวาสรางไมได
แลวชี้แจงแนวทางวาจะตองดําเนินการอยางไรที่จะทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง ขอให
อําเภอไดสํารวจเสนทางในลักษณะดังกลาวแจงใหจังหวัดทราบดวย ทั้งนี้ ใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด จัดทํา workshop การบูรณาการแกไขปญหาเสนทางที่จะตองผานเขตปา และเขตพื้นที่
อนุรักษ เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายกมลไชย คชชา):
ไดจัดประชุมซักซอมหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงอําเภอกัลยาณิวัฒนา แมแจม อมกอย ในเรื่องของระเบียบ
และขอกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ เชน หากทราบวาจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดําเนินการ
ขอใหรีบเตรียมการขออนุญาตไวลวงหนา
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๔...

- ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการในที่ประชุมแจงเรื่องเพื่อทราบ จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ดวยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จมาปฏิบัติพระกรณียกิจ
ณ จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
(1) วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนิน พรอมดวย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ มา
ทรงประกอบพิธีเปดอาคารที่ทําการศาลปกครองเชียงใหม ณ ที่ทําการศาลปกครองเชียงใหม ขอเชิญหัวหนา
สวนราชการและบุคลากรในสังกัด เฝาฯ รับ -สงเสด็จ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ทาอากาศยานกองบิน
41 พรอมรับเสด็จเวลา 13.30 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 14.35 น) และพรอมสงเสด็จ เวลา 15.00 น.(เสด็จฯ
กลับเวลา 16.10 น.) การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
(2) วั น ที่ 14-17 กรกฎาคม 2556 พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคใน
พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาประจํ า ป 2554-2555 ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กลุมภาคเหนือ ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ขอเชิ ญ หั ว หน า ส ว นราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ด เฝ า ฯ รั บ เสด็ จ ในวั น ที่ 14
กรกฎาคม 2556 พรอมรับเสด็จเวลา 10.00 น. (เสด็จฯ ถึงเวลา 10.50 น) ณ ทาอากาศยานกองบิน 41
การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก เฝาฯ สงเสด็จในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 พรอม
ส ง เสด็ จ เวลา 15.00 น. (เสด็ จ ฯ กลั บ เวลา 16.00น.) การแต ง กาย ข า ราชการ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว
สวมหมวก
สําหรับหนังสือเพื่อขอรับการสนับสนุนในการจัดเตรียมการรับเสด็จ จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดเตรียมการรับเสด็จเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานพิธีประจําเดือนกรกฎาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงานพิธี จํานวน 2 พิธี ดังนี้
(1) วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 พรอมเวลา 07.00 น. ขอเชิญรวมประกอบ
พิ ธี ว างพวงมาลาถวายราชสั ก การะสมเด็ จ พระนารายณ ม หาราช ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
(2) วันที่ 28 กรกฎาคม 2556 พร อมเวลา 08.00 น. ขอเชิญรวมงาน
พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเทิด ทูนสถาบันพระมหากษัตริยและแสดงถึงความจงรักภักดี เนื่องใน
โอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 61 พรรษา และเพื่อเผยแพรพระเกียรติคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย
ทั่วประเทศ การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.3 กิจกรรมสัปดาหสงเสริม...

- ๒๒ วันเขาพรรษา

4.3 กิ จ กรรมสั ป ดาห ส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น อาสาฬหบู ช าและ

ผูแทนสํานัก งานพระพุ ทธศาสนาจังหวั ดเชียงใหม (นางแสงจัน ทร เสวะกะ):
จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจํา ป ๒๕๕๖ ระหวางวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2556 ดังนี้
(1) วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิ ธิ เ ป ด งานสั ป ดาห ส งเสริ ม
พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป ๒๕๕๖ ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(2) วันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียนและ
นักศึกษา ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(3) วัน ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. กิ จกรรมแข งขั น ตอบป ญหา
ธรรมะชิงโลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พรอมทุนการศึกษา ณ พุทธสถาน
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(4) ประชาสัมพันธเชิญชวนวัด องคกรเอกชน และสถานศึกษาเขารวมกิจกรรม
สั ป ดาห ส งเสริ ม พระพุ ทธศาสนาเนื่ องในวั น อาสาฬหบู ช าและวั น เข าพรรษา ประจํ าป ๒๕๕๖ ระว างวั น ที่
๑๗-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และเชิญสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม เขารวมประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันที่
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธีเวียนเทียน จํานวน ๔ วัด ไดแก วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม 2556
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย): ลักษณะ
อากาศในชวงวันที่ 27 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2556 จะเกิดมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทย
ทําใหภาคเหนือมีฝนฟาคะนองกระจาย โอกาสมีฝนตก 40-60% ของพื้นที่ สวนมากจะตกในชวงเย็นและค่ํา
อุณหภูมิต่ําสุด 24 -26 องศา อุณหภูมิสูงสุด 32- 34 องศาเซลเซียส
ลักษณะอากาศในชวงเดือนกรกฎาคม 2556 ปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือน
กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังออนลง และ
รองมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผานบริเวณประเทศจีนตอนใต ทําใหมีฝนลดลง ซึ่งจะสงผลใหเกิดสภาวะฝนทิ้งชวง
ในหลายพื้นที่ ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน สวนชวงครึ่งหลัง
ของเดือนกรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย จะมีกําลังแรงขึ้น
และรองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหประเทศไทยตอนบนมี
ฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32-34
องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 90 % ต่ําสุด 60%
ปริมาณฝน 150-180 มิลลิเมตร (ใกลเคียงคาปกติ)
ขอควรระวัง ชวงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมเกิดสภาวะฝนทิ้งชวงในหลายพื้นที่
ทําใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ชวงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม
ฝนตกหนักอาจเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม
มติที่ประชุม รับทราบ

/4.5 การดําเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ. ...

- ๒๓ 4.5 การดําเนินการสรรหากรรมการ ป.ป.จ.
ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม (นายนิรันดร ศรีภักดี) : ตามที่
สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม สรรหาคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
เชียงใหม คณะกรรมการ ป.ป.จ. โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานที่ปรึกษาคณะทํางาน
ที่ปรึกษากรรมการสรรหา แบงออกเปน 2 ภารกิจ คือ
ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ.
ขั้นตอนที่ 2 การสรรหา ป.ป.จ.
ขั้นตอนที่ 1 การสรรหาคณะกรรมการ ป.ป.จ. สํ านักงาน ป.ป.ช.ได ดําเนิ นการ
เรี ย บร อยแล ว โดยมี ห น ว ยงานและองค กรที่ ได รั บ การแต งตั้ งขึ้ น ทะเบี ย นเลื อกกั น เอง เป น กรรมการสรรหา
มีทั้งหมด 21 หนวยงานหรือองคกร ผลการคัดเลือก มีผูแทนหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือก เปนกรรมการสรรหา
จํานวน 9 ทาน ไดแก
1. ผศ.พีระพล คดบัว ผูแทนชมรมทางการศึกษาจากสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
2. พ.ต.ท.สวัสดิ์ จันทรปรีดา ผูแทนจากสภาทนายความเชียงใหม
3. วาที่ พ.ต.นพดล นะประสิทธิ์ ผูแทนชมรมพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. นายเฉลิมชาติ นครังกุล ผูแทนสภาหอการคาจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูศักดิ์ บุญทรัพยอุดม ผูแทนกลุมอาสาสมัคร
6. นายเติมศักดิ์ จันทรประยูร ผูแทนองคกรภาคเอกชน
7. นายประเสริฐ พูนเลิศ
ผูแทนองคกรเกษตรกร
8. นายชาตรี ลิ้มจรูญ
ผูแทนชมรมสื่อมวลชน
9. นายวันชัย วิวัฒนสมุทร
ผูแทนหัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม
ขั้นตอนที่ 2 การสรรหา ป.ป.จ. ไดดําเนินการประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
ป.ป.จ.ประจําจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดดําเนินการ ตัง้ แตวันที่ 24 มิถุนายน 2556 รับสมัครถึงวันที่ 2 กรกฎาคม
2556 ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. โดยไมเวนวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัด
เชียงใหม อาคารหองสมุด ภายในศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม สรรหาใหได 10 คน และคัดเลือก
ใหเหลือ 5 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 ระบบการหักบัญชี ดวยระบบ ICAS
ผู อํ า นวยการธนาคารแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานภาคเหนื อ (นายสมศั ก ดิ์
วงศปญญาถาวร) : ธนาคารแหงประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย ไดรวมกันพัฒนาระบบการหักบัญชีดวย
ภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค หรือระบบ ICAS เพื่อใชทดแทนระบบงานเดิมที่ใชมาเปนเวลานาน
/เปนการบูรณาการงาน 3 ดาน...

- ๒๔ เปนการบูรณาการงาน 3 ดาน คือ ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมาย โดยระบบ ICASใชภาพเช็คที่
สงผานระบบ On-line ในการพิจารณาตัดจายเงินแทนการสงเช็คตนฉบับใหกับธนาคารเจาของเช็ค ทําใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ รวดเร็ ว ลดค า ใช จ า ยการขนส ง ตั ว เช็ ค ของทั้ ง ระบบ สามารถทราบผลการเรี ย กเก็ บ เงิ น
ตามเช็ค 1 วันทําการทั่วประเทศ สงผลใหการหมุนเวียนเงินในธุรกิจและระบบเศรษฐกิจมีความคลองตัวมากขึ้น
โดยในเขตภาคเหนือจะเริ่มใชที่จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 และจะครอบคลุม
ทุกจังหวัดภายในสิ้นป 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 สํานักงานธนารักษพื้นที่ตนแบบเชียงใหม
ผู แ ทนสํ า นั ก งานธนารั ก ษ พื้ น ที่ เ ชี ย งใหม (นายโชติ วิ ท ย เมฆลอย):
กระทรวงการคลังไดมีนโยบายจัดทําสํานักงานธนารักษพื้นที่ตนแบบ (Smart Office) โดยกําหนดใหสํานักงาน
ธนารักษพื้นที่เชียงใหมและศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณจังหวัดเชียงใหมเชียงใหม เปนสํานักงานตัวอยาง
ตนแบบใหสํานักงานแหงอื่นในสังกัดกรมธนารักษ โดยมีวัตถุประสงคในการปรับภาพลักษณ ของกรมธนารักษ
รวมถึ งมี การใช ร ะบบเทคโนโลยี ที่ทัน สมั ย สํ าหรั บ เป น ต น แบบการให บ ริ การประชาชนนั้ น บั ด นี้ สํ านั กงาน
ธนารักษพื้นที่ตนแบบ (Smart Office) เชียงใหม ไดดําเนินการเรียบรอยแลว และเปดใหบริการในวันจันทรที่
24 มิถุนายน 2556 ณ อาคารศูนยบริหารจัดการเหรียญกษาปณจังหวัดเชียงใหม ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 กิจกรรมทอดผาปาเครื่องมือแพทยโรงพยาบาลนครพิงค
ผูแทนโรงพยาบาลนครพิงค (นายแพทยภราดล มงคลาจาตุรงค): โรงพยาบาล
นครพิงค กําหนดกิจกรรมทอดผาปาเครื่องมือแพทย โรงพยาบาลนครพิงค ในวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556
เวลา 14.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารอุบัติเหตุ ของโรงพยาบาล เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวย
คลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระบบฟูลลี่ดิจิดอล มูลคา 5,000,000 บาท จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมบริจาคเงิน
ทอดผาปาในครั้งนี้ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
เลขานุการในที่ประชุม : เรื่องที่สวนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มีทงั้ หมด 5 เรื่อง ไดแก
5.1 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใชรถวิทยุตํารวจทางหลวงนําขบวน (สถานีตํารวจ
ทางหลวง 4 กองกํากับการ 5)
5.2 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนมิถุนายน 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
/5.3 ผลการเบิกจายงบประมาณ...

- ๒๕ 5.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายละเอียดขั้นตอนการนําเสนอ รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 ตอสภาผูแทนราษฎร (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ฝ า ยเลขานุ ก ารได นํ า เอกสารรายละเอี ย ดเผยแพร ท างเว็ บ ไซต จั ง หวั ด เชี ย งใหม
www.chiangmai.go.th หั ว ข อประชุ มหั ว หน าส ว นราชการประจํ าจั งหวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ เ รี ย บร อยแล ว
สามารถดาวนโหลดขอมูลตามเว็บไซตดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิ มพระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย ราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม ตํ าบลช างเผื อก อํ าเภอเมื องเชี ย งใหม
จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม
6.2.1 กองกําลังผาเมือง (พันเอกอินสอน เมืองมูล) : สรุปผลการดําเนินการของ
กองกําลังผาเมือง ประจําเดือนมิถุนายน 2556 ดังนี้
(1) สถานการณชายแดน
ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ทหารเมียนมาร ไดเคลื่อนยายกําลังพล
จํานวน 3 กองพันพรอมดวยรถหุมเกราะลอยาง ติดตั้งปนใหญ ขนาด 105 มิลลิเมตร จํานวน 16 คัน จาก
จังหวัดเชียงตุง สหภาพเมียนมาร เขามาในพื้นที่อําเภอเมืองตวน จังหวัดเมืองสาด ดานตรงขามจังหวัดเชียงใหม
เพื่อกดดันกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา (UWSA) กรณีการกอสรางหมูบานอนุมติจากทหารเมียนมาร ในพื้นที่
ตอมาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 ทหารเมียนมารดงกลาว ไดมีการเคลื่อนยายกําลังออกจากพื้นที่บานเมือง
ขีดแลว และไดเคลื่อนยายไปอยูในพื้นที่บานโปงแขม บานนากองมู และเมืองตวน สหภาพเมียนมาร แตจนถึง
ปจจุบันยังไมปรากฏขาวสารวาทั้งสองฝายมีการปะทะกันเกิดขึ้นแตอยางใด
ปจจุบันทั้งสองฝายไดทําการเจรจา เพื่อหาขอตกลงรวมกันระหวาง แตมี
ความเปนไปไดวากองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา นาจะไมยอมปฏิบัติตามขอเรียกรอง หรือยอมปฏิบัติตามในบาง
เรื่องเทานั้น ซึ่งอาจจะสงผลใหเกิดการปะทะกันขึ้นได แตนาจะไมมีความรุนแรงหรือทําใหสถานการณความ
ขัดแยงขยายตัว เนื่องจากอาจจะไมเปนไปตามนโยบายการแกไขปญหาชนกลุมนอยของรัฐบาลเมียนมาร และ
ความขัดแยงดังกลาวจะจบลงดวยการเจรจา และในหวงตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ทางการเมียนมารจะ
ทําการตรวจจับรถทุกคันที่ไมมีทะเบียนในพื้นที่จังหวัดทาขี้เหล็ก เมืองสาด และเมืองตวน สหภาพเมียนมาร การ
ตรวจจับรถที่ไมมีทะเบียนของทางการเมียนมาร เปนอีกหนึ่งวิธีการที่จะดําเนินการตอ กองกําลังเมียนมารเชื้อ
สายวา เนื่องจากรถที่ไมมีทะเบียนสวนใหญเปนรถของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา
/(2) สถานการณยาเสพติด...

- ๒๖ (2) สถานการณยาเสพติดในพื้นที่ดานตรงขามจังหวัดเชียงใหม
- ปรากฏข าวสารว า เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุน ายน 2556 กลุ มขบวนการฯ
รับจางลําเลียงยาเสพติดเครือขายยาเสพติดชาวเขาเผามูเซอ บานเจียจันทร ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว และ
ราษฎรเชื้อสายไทใหญ บานเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จํานวนประมาณ 6 คน ไดลักลอบลําเลียง
ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวนประมาณ 300,000 เม็ด จากบานนากองมู สหภาพเมียนมาร เขา
มาในเขตไทยบริเวณดอยถวย มายังแหลงพักที่บริเวณจุดตอน้ําประปาภูเขา บานแมจาเหนือ ตําบลทุกขาวพวง
อําเภอเชี ย งดาว แล ว ส งตอให กับ กลุ มขบวนการฯ กลุมมู เ ซอ บ านห ว ยกุ บ กั๊ บ ตําบลกึ๊ ด ช าง อํ าเภอแม แตง
หลังจากนั้นจะสงตอใหกับกลุมมง ในพื้นที่อําเภอฮอด
- ปรากฏขาวสารวาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 กลุมขบวนการคายา
เสพติ ดกลุมกองกํ าลังเมี ยนมาร เชื้ อสายว า ได ลักลอบลําเลี ยงยาบา จํ านวนประมาณ 3 ล านเม็ ด และไอซ
จํานวนประมาณ 100 กิโลกรัม จากแหลงพักบานโฮง สหภาพเมียนมาร เขามาพักคอยในพื้นที่บานนาปากาว
และเมืองยอน สหภาพเมียนมาร เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียงยาเสพติดจํานวนดังกลาวสงใหกับกลุมขบวนการฯ
ในเขตไทย ในพื้นที่อําเภอแมอาย
- ปรากฏข า วสารว า เมื่ อ วั น ที่ 20 มิ ถุ น ายน 2556 ได รั บ แจ ง จาก
แหลงขาววากลุมเครือขายยาเสพติด ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย ไดลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท 1
(เฮโลอี น) ประมาณ 100 กิ โลกรัม โดยจะซุกซ อนมากั บกลองบรรจุลิ้ นจี่ จํานวน 10 กลอง กลองละ 10
กิโลกรัม จากนั้นจะสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(3) ผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ
- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 รอย ม.4 ฉก.ม.๕ รวมกับ รอย.ตชด.
334 ทําการเฝาตรวจบริเวณเสนทางออมผานบานปางควาย ตําบลแมคะ อําเภอฝาง ไดปะทะกับกลุมขบวนการ
ลําเลียงยาเสพติด ผลการปฏิบัติตรวจพบเปบริเวณพื้นที่ปะทะ จํานวน 2 ใบ ตรวจสอบภายในบรรจุยาเสพติดให
โทษประเภท 1(ยาบา) จํานวน 9 มัด ประมาณ 90,000 เม็ด
- เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 รอย.ตชด.334 ทําการตั้งจุดตรวจ /
จุดสกัดกั้นบริเวณ ตูยามตํารวจชุมชน สถานีตํารวจภูธรฝาง บานปางสัก ตําบลแมสูน อําเภอฝาง ไดทําการเรียก
ตรวจรถยนตเกงยี่หอฮอนดาซีวิค สีขาว หมายเลขทะเบียน ญม 7638 กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติสามารถ
จับกุมนายสามารถ สุดรัตน อายุ 46 ป อยูบานเลขที่ 87 หมูที่ 1 ตําบลบางแขน อําเภอเมืองนครปฐม พรอม
ของกลางยาบา จํานวน 48,000 เม็ด บรรจุอยูในถุงพลาสติกสีฟา
(4) สรุปผลการจับกุมยาเสพติด
ในหวงเดือนมิถุนายน 2556 ศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกอง
กําลังผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน 9
ครั้ง ของกลางยาเสพติดประเภทยาบา จํานวน 138,804 เม็ด และจับกุมผูต องหาได จํานวน 9 คน

/(5) ขอพิจารณาแนวโนมของสถานการณ...

- ๒๗ (5) ขอพิจารณาแนวโนมของสถานการณ
สํ าหรั บ สถานการณ ย าเสพติ ด นั้ น จะเห็ น ได ว ากองกํ าลั งชนกลุ มน อ ย
ยังคงมีความตองการงบประมาณจํานวนมากในการพัฒนากองกําลัง รวมถึงพื้นที่อิทธิพลของตน ทั้งนี้ รายไดหลัก
ของกองกําลังชนกลุมนอยเหลานี้มาจากยาเสพติด ทําใหยังคงมีการผลิตอยูอยางตอเนื่องสงผลใหสถานการณการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดในหวงตอไปยังคงมีความรุนแรงไมนอยไปกวาปจจุบัน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.2 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม(นายแพทยวัฒนา กาญจนากามล):
โรคที่มากับฤดูฝนคือ โรคไขเลือดออก ปนี้เปนปที่ทั่วโลก เกิดโรคไขเลือดออกระบาด สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ แมแตประเทศสิงคโปรที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดในกลุมอาเซียนก็ยังคงมีการระบาดของโรค
ไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหมสถิติ ณ วั นที่ 26 มิถุนายน 2556 มีผู ปวย 3,700 คน ในช วงนี้ เพิ่มขึ้นวั นละ
100 คน ถาไมมีการดําเนินการอยางใดอาจจะมีจํานวนถึง 10,000 คน ปกติจะระบาดในชวงเดือนกรกฎาคมกั น ยายน และระบาดหนั ก ที่ สุ ด ในเดื อนตุ ล าคม เพราะฉะนั้ น ต องร ว มมื อกั น ทุ กฝ าย เพื่ อลดและตั ด ตอน
ไขเลือดออกให ได สิ่งที่ ขอความรวมมื อนายอําเภอ และที่ สําคั ญขณะนี้ อําเภอแมแตง แม ริม เมือง หางดง และ
สั น ป าตอง ระบาดหนั ก พื้ นที่ ดั งกล าวเป นพื้ นที่ รั บ เสด็ จ และทรงงานด ว ย เพราะฉะนั้ นขอความร วมมื อตั้ ง
war room เพื่อเปนจุดควบคุมหนวยงานตางๆในอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน สําหรับอําเภอที่มีการ
ระบาดหนักใหชวยติดตามจํานวนผูปวยในพื้นที่ มีจํานวนมากขึ้นหรือลดลงหรือไม ทั้งนี้มีผูอํานวยการโรงพยาบาล
และนายแพทยสาธารณสุขเปนกําลังสําคัญ ซึ่งพื้นที่ที่เนนย้ํา ไดแก ศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รวมถึงชุมชนตางๆ เพราะวาการระบาดในปนี้เปนทุกกลุมอายุ ไมใชเฉพาะเด็กอยางเดียว ชวงอายุจะเพิ่มมากขึ้น
ความเสี่ยงอยูที่อายุ 20-25 ป ขณะนี้มีผูเสียชีวิตไปแลว 5 คน เปนชาวตางดาว 2 คน เฉลี่ยผูปวย 1,000 คน
เสียชีวิตประมาณ 1 คน ผูปวยเขารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน จึงไดมีการปรับระบบ
การสํารองเตียงและลดความเสี่ยง อยูในชวงของการตัดตอนไมใหยุงมีเชื้อโรคไขเลือดออกและไวรัสชนิดอื่นอยูในตัว
เมื่อตรวจพบผูปวย 1 คน หรือมีไขใหทายากันยุงกอน แตหากมีไขในชวงนี้ใหตั้งขอสงสัยวาเปนโรคไขเลือดออก
ซึ่งโรงพยาบาลทุกแหงมียาทากันยุงเก็บไว และจะมอบใหผูปวยนํากลับไปทาที่บาน ผูปวยที่เปนโรคไขเลือดออก
ใหทําการทายากั นยุงเพื่ อป องกั นไมใหยุงกัดผูป วยแลว ไปกันคนอื่ นต อ เปนการตัดตอนการแพร เชื้ ออันดับแรก
ได มีการแจกจ ายยาฉี ดกันยุ งให แก บ านที่มีผู ปวยโรคไข เลื อดออกอาศัยอยูและแจกจ ายบ านรอบขางระยะรั ศมี
50 เมตร และบริ เวณโดยรอบของบ านจะต องมี การพ นยาฆ ายุ ง ในขณะเดี ย วกั นจะต องมี การสื่ อสาร 2 ทาง
โดยประชาชนตองมีการรับรูขาวสารวาบานหลังไหนมีผูปวยโรคไขเลือดออก ที่ผานมาจะพบปญหาวาเจาหนาที่ไป
แจกจายยา หรือประชาสัมพันธขาวสารจะไมพบประชาชน ยุงลายที่แพรเชื้อโรคไขเลือดออก จะอาศัยอยูในบาน
เปนยุงกลางวันอาศัยอยูตามซอกมุมมึดของบาน เชน ใตโตะ ตู ผามาน ที่เก็บของ เมื่อทําการพนควันหรือ ULV
จะพนไดเฉพาะนอกบาน ยุงรําคาญจะตายแตยุงลายไมตาย เพราะหลบอยูใ นบาน

/ขอความกรุณานายอําเภอ...

- ๒๘ ขอความกรุ ณ านายอํ าเภอได มี ข อ สั่ งการว า ถ าหากพบผู ป ว ยโรคไข เ ลื อ ดออกที่
โรงพยาบาล ขอใหโรงพยาบาลแจง War room จากนั้น War room จะแจงใหเจาหนาที่หนวยเคลื่อนที่เขาไป
บริเวณที่มโี รคไขเลือดออก โดยจะรวมมือกับทองถิ่น ในการพนหมอกควัน ULV กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน จะทําการจัดทํา 5 ส คว่ํากะลา ภาชนะน้ําขังตางๆ ทั้งหมด ทายากันยุง พนยาสเปยในบาน วิธีนี้จะทําให
การควบคุ มโรคไข เลื อดออกลดลงได ในกรณี ที่เครื่ องพ นหมอกควันชํ ารุ ดเสี ยหายในบางพื้ นที่อาจจะมี ป ญหา
จะมีการจัดหนวยเคลื่อนที่เร็ว ซึ่งไดรับความรวมมือจากองคการบริหารสวนจังหวัด สนับสนุนเครื่องพนหมอกควัน
ULV 5 ชุด อยูที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อจะเติมในพื้นที่ที่คลาดแคลน หรือวาไมคลองตัว ที่จะปฏิบัติงาน
ตางๆ จึงขอรายงานใหทราบ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพอยางรวดเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ) มอบนโยบายและแจง
สวนราชการ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเบิ กจ ายงบประมาณ ให ส ว นราชการตรวจสอบการเร งรั ด การเบิ กจ ายเงิ น
งบประมาณ
2. โครงการรับจํานําขาว จังหวัดไดขอความรวมมือในเรื่องของประโยชนที่ชาวนาจะ
ไดรับในเรื่องตางๆ ไปแลวครั้งหนึ่ง และในกรณีการทุจริตไดโครงการรับจํานําขาว ในเวลา12.00 น. ของวันนี้
จะได ขอสรุป วามีจั งหวั ดใดบ างมี ขาวหายจากโกดั ง แต ในภาพรวมไม มีเ รื่องการทุ จริ ตมากนั ก คิด ว าจั งหวั ด
เชียงใหมไมมีปญหาในเรื่องดังกลาวนี้ แตหากพบปญหาหรือไมพบประการใดแลวจังหวัดจะรวบรวมขอมูลแจง
อําเภอเพื่อทราบและชวยประชาสัมพันธผานสื่อทองถิ่นตอไป
3. โรคไขเลือดออก ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการดําเนินการปองกันและแกไข
ปญหาโรคไขเลือดออกใหครอบคลุมทุกพื้นที่
4. โครงการประชาอาสาปลู ก ป า ๘๐๐ ล า นกล า ๘๐ พรรษา มหาราชิ นี ขอให
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการใหชัดเจน และเปนแผนแมบทพิมพเขียว ที่จะรวมกัน
บูรณาการการทํางาน
มติที่ประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ
7.2 ประธานในที่ประชุม มอบนโยบายและแจงสวนราชการ จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
1. ขอให สว นราชการที่ เกี่ ยวข องกับ งานนโยบายโครงการที่ จะได รับ การสนับ สนุ น
งบประมาณโครงการ 2.2 ลานลานบาท และงบประมาณ กบอ. จํานวน 3.5 แสนลานบาท ชวยกรุณาจัดทํา
ปายประชาสัมพันธ และเอกสารชี้แจงโครงการใหกับประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร เพราะเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐบาล และอยูในชวงการประชุมพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2.3 ประจําเดือนสิงหาคม 2556 และ
เป น เรื่ อ งที่ ฝ า ยค า นนํ า มาโจมตี รั ฐ บาลว า ไม เ กิ ด ประโยชน ต อ ประชาชน ให สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ดูรายละเอียด
วา โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 382 โครงการ จะเกิดผลประโยชนอะไรกับประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม และโครงการ 8.2 ลานลานบาทของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในสวนของจังหวัดเชียงใหม
/จะไดรับประโยชนอยางไร...

- ๒๙ จะไดรับประโยชนอยางไร โดยรัฐบาลใหจังหวัดเรงรัดการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารโครงการดังกลาวให
ประชาชนไดรับทราบโดยทั่วกัน จึงขอมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดดําเนินการ
2. ประชาสัมพันธงานทอดผาปาสามัคคีโรงพยาบาลนครพิงค เพื่อจัดหารายไดนําไป
ซื้ออุปกรณทางการแพทย ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณดานหนาอาคารอุบัติเหตุ
3. จากที่ WHO ประกาศวาประเทศไทยไมมีเชื้อไขหวัดนก H5N1 และ H5N7 แตที่
เปนปญหาคือ ยุงลาย ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองการทองเที่ยวขอใหนายอํา เภอรวมกับหนวยงานสาธารณสุข
ทุกตําบล หมูบาน ไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่ดวย
4. เรื่ อ งยาเสพติ ด ขณะนี้ อ ยู ใ นไตรมาสสุ ด ท า ยและให ห น ว ยงานที่ ต อ งเบิ ก จ า ย
งบประมาณดานยาเสพติด โดยเฉพาะทองถิ่นจังหวัด ชวยดูแลการเบิกจายงบประมาณดวย เพราะงบการบําบัด
ขณะนี้เบิกจายอยูในเกณฑต่ํา ตองเรงรัดการเบิกจายใหไดมากที่สุด ประมาณ 40-45 % รองนายกรัฐมนตรีได
มีการประชุมติดตามเรื่องยาเสพติดบอยครั้ง และกําหนดเปนตัวชี้วัดของจังหวัด
5. เรื่องหมอกควันและไฟปา สํานักงานจังหวัดไดจัดทํา workshop ไปแลว ในขณะนี้เปนการ
เตรียมการแกไขปญหาสําหรับป พ.ศ.2557 และจะไดจัดทําเปนวาระจังหวัดเชียงใหมตอไป ซึ่งปญหาหมอก
ควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม จัดเปนปญหาอันดับ 1 ซึ่งไดกําหนดเปนตัวชี้วัดของจังหวัด ถาแกไขไมสําเร็จ
ตัวชี้วัดนี้จะไมผานเกณฑ และสงผลกระทบตอเศรษฐกิจดวย
มติที่ประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 11.45 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
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วิราชินี คําชมภู
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานอํานวยการ

