๑
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2556
วันศุกรที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่ องหมาย “รั กษาดินแดนยิ่ งชีพ ” แก นายวิรุฬ พรรณเทวี หัว หนาสํานั กงานจังหวั ด
เชียงใหม (โดย บก.อส.จังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 ราย(สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
3. การมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบป
บริบู รณ (ครบเกษี ยณอายุ) ในสิ้ นป งบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานจั งหวัดเชีย งใหม สังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบโลรางวัลใหแกสถานศึกษา/ชุมชนตนแบบภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง (สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 )
ระเบียบวาระที่ ๑ แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูนําเสนอ : นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูนําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
3.3 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสุรสิงห วิศรุตรัตน ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
3.4 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม

๒
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายอดุลย ฉายอรุณ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2556
ผูนําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ.2556
ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.4 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
ภาคครัวเรือน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
4.5 ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
4.6 รายงานผลการดําเนินงานงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปงบประมาณ
พ.ศ.2556
ผูนําเสนอ: นายประจญ ปรัชญสกุล ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
4.7 การประมูลปายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๑๒ หมวดอักษร ขฉ
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
4.8 นโยบายการสงเสริมเกษตรกรของกลุมบริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง จํากัด
ผูนําเสนอ : นายสรายุทธ นาคคงคํา ผูบริหารบริษัท ลีโอฟูดส จํากัด
4.9 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ: นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
4.10 รายงานสถานการณดานการปองกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ผูนําเสนอ : พันเอกมีชัย นิลศาสตร ผูแทนกองกําลังผาเมือง
4.11 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูนําเสนอ : นายมารติน เฟนสกี้ –สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนสิงหาคม 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 การจัดตั้งศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)
(สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1)

๓
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2556
วันศุกรที่ 27 กันยายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตํ า บลช า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพื้นเมือง
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
7.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอดิศร กําเนิดศิริ)
7.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ)
๗.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน)

๔
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม (โดย บก.อส.จังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรแมดีเดนของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 ราย(สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
2.1 นางอัมพร กฤษณะวณิช
2.2 นางจันทรหอม บุญไชย
2.3 นางศศิญาภรณ นอยเรือง
2.4 นางทองใบ ดีเพ็ญ
2.5 นางประภาพร มหาวัน
2.6 นางอําพร ดวงมะโน
2.7 นางแกว พรมเทพ
2.8 นางผุสดี บุญยงค
3. การมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการและลูกจางประจําที่พนจากราชการเพราะอายุครบหกสิบป
บริบู รณ (ครบเกษี ยณอายุ) ในสิ้ นป งบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานจั งหวัดเชีย งใหม สังกัด สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
3.1 นายสมศักดิ์ ออนอน
3.2 นายอุดม บุญเรือง
3.3 นางขันแกว บุญลิขิต
4. การมอบโลรางวัลใหแกสถานศึกษา/ชุมชนตนแบบภูมิปญญาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 แหง (สํานักงานศึกษาธิการภาค 1)
4.1 บานโรงวัว ตําบลน้ําบอ อําเภอสันปาตอง
4.2 ชุมชนบานชางเคิ่ง อําเภอสารภี
4.3 วัดมอนหวยแกว อําเภอดอยหลอ
4.4 ชุมชนบานนาหืก อําเภอแมริม
4.5 ชุมชนบานแมกําปอง อําเภอแมออน

๕
ระเบียบวาระที่ ๑ แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด

-ไมมี-

มติที่ประชุม
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................................

๖
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
- ตามที่จังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันอังคารที่
30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
- ฝ า ยเลขานุ ก าร ได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 33 หน า โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน) เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานได
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2556 และรับรอง
รายงานการประชุมผานทาง www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
- การรั บ รองรายงานการประชุ ม ผ า นระบบดั ง กล าว จะต องใช ร หั ส ผ า นในการเข า ระบบ
หากทานตองการรหั สผานใหติดต อขอรั บรหัสผ านได ที่ กลุมขอมูล สารสนเทศและการสื่อสาร สํานั กงานจังหวั ด
เชียงใหม โทรศัพท 053-112713

๗
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3. นายไพรัต
เศียรสมาน
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
4. นายสมควร
ชอมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
5. นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
6. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
7. นางนวพรรณ
เนตรคํา
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
8. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค
ฐิตวิกรานต
ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
วิทยาเขตเชียงใหม
9. นายปริญญา
วีระมนุรักษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
10. นายเอกกฤต
จิตตางกูร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
11. นายอธิวัฒน
กาดกิตดิ์ธนางพงศ นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
12. นายสิทธิ์
วงศมาน
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
13. นางศิริกุล
พงษลัดดา
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
14. นายชัชวาล
ปญญา
จาจังหวัดเชียงใหม
15. นายสมศักดิ์
ออนอน
(แทน) หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
16. นายจรูญ
ปงหาญ
(แทน)หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาววิราชินี
คําชมภู
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวพรทิพย
วรพิทยาภรณ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
19. นายเสงี่ยม
กิ่งสุวรรณพงษ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
20. นายชัยนรงค
วงศใหญ
(แทน) หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
21. นายอุทัย
ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
22. นายอาคม
สุขพันธ
นายอําเภอหางดง
23. นายสิทธิชัย
สวัสดิ์แสน
นายอําเภอสารภี
24. นายณรงคศักดิ์
หอมมาลัย
นายอําเภอสันทราย
/25. นายวิรุฬห สิทธิวงศ...

๘
25. นายวิรุฬห
สิทธิวงศ
26. วาที่รอยตรีสมัย
คําชมภู
27. นายประจวบ
กันธิยะ
28. นายอภิชาต
ชุมเชื้อ
29. นายวิจิตร
หลังสัน
30. นายศักดิ์ชาย
วงศกนิษฐ
31. นายสุรชัย
มณีประกร
32. นายมนัส
ขันใส
33. นายคุณวัฒน
สุคันธะกุล
34. นายอนุพงษ
วาวงศมูล
35. นายอนวัช
สัตตบุศย
36. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช
37. นายวรกิตติ
ศรีทิพากร
38. นายคมกริช
ตรีธัญพงศ
39. นายชุติเดช
มีจันทร
40. นายสมเจตน
เปลื้องนุช
41. นายชาตรี
กิตติธนดิตถ
42. นายภาษเดช
หงสลดารมภ
43. นายศรัณยู
มีทองคํา
44. นายชัยณรงค
นันตาสาย
45. นายอดุลย
ฮวกนิล
สํานักพระราชวัง
46. นายธีระยุทธ
อินตะเสน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางแสงจันทร
เสวะกะ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี
ชูกิจคุณ
49. พ.ต.อ.อพิวัฒน
กลั่นวารี
50. พล.ต.ต.อภิรัต
นิยมการ
51. พ.ต.ท.นิตินัย
สุขะวิริยะ
52. พ.ต.ท.จําเริญ
กันทาหงส
53. พ.ต.ต.(หญิง) ผุสดี ธรรมศักดิ์
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายเฉลิมเกียรติ
ไชยวรรณ
55. นายกฤษณะ
หงสวิไล
56. นายพิษณุ
มานะวาร

(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
(แทน)นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
(แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม
/หนวยงานในสังกัด ...

๙
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
57. นายสัมพันธ
ชางทอง
58. นางราตรี
จักรแกว
59. นายพยนต
ยศสุพรหม
60. นางจิรพร

ทองบอ

61. นางณัชชา
62. นายบุรี

อุตตะมัง
ดีชัยยะ

63. พ.ต.ชาตรี
เศรษฐกร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
64. พ.อ.สมจริง
กอรี
65. พ.อ.ชัยณรงค
แกวกลา
66. พ.อ.วิฑูรย
รวยสวัสดิ์
67. น.ต.กิตติพงษ
ศรีรินยา
68. พ.อ.สมจริง
กอรี
69. พล.ต.ภูมิพิพัฒน
ฉวีพัฒน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
70. นางญาณี
แสงศรีจันทร
71. นายรณรงค
เส็งเอี่ยม
72. นายอภิชา
ประสงคธรรม
73. นางสาวศิริพิมล
ศรีธนาอุทัยกร
74. นายอํานาจ
อริยจินดา
75. นายสมชาย
เปยมสุข
76. นางวรรณงาม
แกวคํา
77. นายชาตรี
ตันติวาณิชกิจ
78. นายประพนธ
ถกลวิโรจน
79. นายปญญา
สวนจันทร
80. นายณัฐวุฒิ
สระฏัน
81. นายนพดล
แสกรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
82. ผศ.ชัยพร
แกววิวัฒน

(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง
รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม(ท)
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ทีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดดานการทหาร
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพกรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการฯ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม
83. นายธณัท
ปภพธนานนท
(แทน)ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
84. นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
85. นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
/86 นายสุขเกษม ...

๑๐
86.

นายสุขเกษม

ขําเลิศ

87.

นางนิภาวดี

อินปนบุตร

88.
89.
90.
91.
92.

นางประณมพร
นายสมพร
นางพรทิพย
นางสุรียพร
นางอุบลวรรณ

วชิรถาวรชัย
เวชกามา
ชํานาญกิจ
ชูสุข
จันทรสุรินทร

93.
94.
95.
96.
97.
98.

นางมิ่งขวัญ
นายวิเชียร
นายอนิรุต
นายวีระ
นางสาวญาณพัฒน
นางสาวพัทธธีรา

วีระชาติ
โนจะ
แกวสุวรรณ
ใจมา
เสารพันธคํา
ขุนชะ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
99. นายสุรพล
ปุสุรินทรคํา
100. นายไชยสิทธิ์
วงศสาย
101. นางเปรมภัสสรณ
แกวมณีนพโชติ
102. นายภาณุวิชญ
กันทะ
103. นายสมร
นิวาส
104. นายอนุวัฒน
อุประดิษฐ
105. นายสุทธิศักดิ์
ชื่นพิชัย
106. นายเดช
สารเขาคํา
107. นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธสกุล
108. นายจํารัส
จันทิวงค
109. นางณัฏฐชุดา
เรืองวิลัย
110. นางจินตนา
นิวาส
111. นางพรวรรณ
เผดิมชัย
112. นายสมชาย

กันธะวงค

113. นางสาวคชาภรณ

วงศพรหมศิลป

114. นางกุลธิดา
115. นายบรรจง

ศรีวิพัฒน
จํานงศิตธรรม

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 1
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 2
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริ
สันกําแพง
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่
๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม(พืชสวน)
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม
/116. นางวัฏฐวิกา ...

๑๑
116. นางวัฎฐวิกา
117. นางอรทัย

กัลลประวิทย
ธรรมเสน

118. นางอาทิตยา

แสงมณี

119. นางขจีพันธ
กระทรวงคมนาคม
120. นายชาญชัย
121. นายบดินทร
122. นายสมพงษ

สิงหลักษณ

(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อนเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม

กีฬาแปง
โลหิตกาญจน
มอญแกว

ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม
123. นางณิชรัตน
จอมแปงทา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1
124. นายอภิสิทธิ์
คําภิโร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
125. นายสงัด
แกวนัย
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
126. นายพงศเทพ
วงษเวช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
127. นายปญญา
ภูมรินทร
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
128. นายชานนวิทย
เผื่อนทอง
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
129. นายกมลไชย
คชชา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
130. นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(เชียงใหม)
131. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
132. นางสาวโสภา
สงคราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที 1
133. นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
134. วาที่ พ.ต.อภิชาติ
จินดามงคล
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
135. นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
136. นายไพโรจน
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
137. นายธีรพงษ
กลิ่นทาวหาญ
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
138. นายวิเชียร
ศรีพฤกษ
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
139. นายประเวศน
ประเทศ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
140. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
141. นายสามภพ
กาศสกุล
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
142. นางญาดา
วิบูลยพงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1
143. นางมนสิชา
ไชยมณี
(แทน) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
/144. นางสาวสุนทรา ...

๑๒
144. นางสาวสุนทรา
ติละกูล
145. นายสมพงษ
ศรีเกษ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
146. นายพิรุณ
หนอแกว
147. นางเสาวเพ็ญ
จําปาเปา
148. นางอารีรัตน
เทียมทอง
149. นายเกษม
แกวจินดา
150. นางสาวศิริประกาย

วรปรีชา

151. นายเทพพรหม
ออนสีบุตร
152. นายปภาษิต
โรจนมณี
153. นายอุทัย
ทะริยะ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
154. นางสาวมยุรี
อินตะมา
155. นางเพ็ญศิริ
เอี่ยมโอภาส
156. นายประทิน
สินมณี
157. นายดิเรก
ทะจันทร
158. นางสุชาดา
ชี้เจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
159. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ
160. นายไกรสิน
อุนใจจินต
161. นายจันทร
แกวจิโน
162. นางสาวอาภรณ
ดวงแกว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
163. นางสาวเพ็ญพร
ปะระดี
164. นายอุดม
แปงทิศ
165. นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

166. นางจินดา

กันทะศักดิ์

167. นายทวี

อุปสุขิน

168. นายฉัตรชัยมงคล

กอนแกว

169. นายเดช

อนากาศ

หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
(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
/170. นางสุวนุช ...
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170. นางสุวนุช
อินวาน
171. นายสุมนต
มอนไข
สถาบันการศึกษา
172. นายไพสิฐ
พาณิชยกุล
173. นางสุวรรณา
ฉุยกลัด
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
174. นายภาคภูมิ
ทาวงค
175. นางสุดใจ
นันตารัตน
176. นายชาตรี
กําลังเกง
177. นายแพทยพิรุณ
คําอุน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
178. นายสงกรานต
มูลวิจิตร
179. นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท
180. นายเกียรติชัย
ตุลาธรรมกุล
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
181. นางสุคลพิชญ
182. นางสาวทัศนีย
183. นางถนอมจิต
184. แพทยหญิงประคอง
185. นางโสภิต
สวนทองถิ่น
186. นางสาวบุษบง
187. นายศุภรัศมิ์
188. นายชาตรี
189. นายสวาง
190. นายทวิชา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
191. นางสาวชมนาถ
192. นางกนกวรรณ

(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 10
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3 (เชียงใหม)

ฉัตรกุล ณ อยุธยา
ตังเยาว
ไชยวงค
วิทยาศัย
พงษรัตนานุกูล

(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
(แทน) ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงาน
ภาคเหนือ

จันทเลิศ
จันทรตะธา
กันทวี
กานิล
วงคทิพย

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา

พรสมพล
สุวรรณชัย

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม2
หัวหนาสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม
สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 (กฟผ.)
(แทน) ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8

193. นายกฤษดากร
194. นายชูเกียรติ
195. นายอดิศร

กําเนิดศิริ
แปนแกว
สุขะตุงคะ

196. นางสาวมัลลิกา

ชุณหะนันทน

/ผูเขารวมประชุม ...
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ผูเขารวมประชุม
197. นายประหยัด

อนันตประดิษฐ

198. นางสุนทรี
199. นางวัลยา
200. นายบุญญฤทธิ์

อินตา
สิปปพันธ
สมนา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเกี ย รติ บั ต รยกย อ งชมเชยอํ า เภอที่ มี ผ ลการปฏิ บั ติ ง านลดอั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของประชาชน
เป น ศู น ย ใ นช ว งเทศกาลสงกรานต ป 2556 จํ า นวน 20 อํ า เภอ ได แก อํ าเภออมก อย สารภี ไชยปราการ
เวียงแหง ดอยหลอ แมออน แมวาง กัลยาณิวัฒนา ดอยเตา หางดง สันทราย สันปาตอง พราว แมอาย สะเมิง
แมริม แมแตง ดอยสะเก็ด เชียงดาว และแมแจม (โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2. มอบเกี ย รติ บั ต รโครงการประเมิ น คุ ณ ภาพแหล ง ท อ งเที่ ย วระดั บ จั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2555 จํ า นวน 2 แห ง ได แ ก อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยฟ า ห ม ปก อุ ท ยานแห ง ชาติ ห ว ยน้ํ า ดั ง โดยมี
นายทวีศักดิ์ ขันธราช ผูแทนสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) รับมอบแทน (โดย สํานักงานทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหม)
3. มอบเกี ย รติ บั ต รสตรี ไ ทยดี เ ด น ประจํ า ป 2556 จั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน 3 ราย ได แ ก
นางพิสมัย ตรีวิชา นางสุรีย คําอาย และนางสาววิไล บูรณุปกรณ (โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
4. มอบเงินรางวัล โลรางวัล และเกียรติบัตรแกอําเภอที่มีผลการประเมิ นศักยภาพอําเภอในการบริหาร
จัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 จํานวน 12
อําเภอ ไดแก
โซนเหนือ
รางวัลชนะเลิศ อําเภอเชียงดาว
รองชนะเลิศ อําเภอแมแตง
รางวัลชมเชย อําเภอพราว และอําเภอฝาง
โซนกลาง
รางวัลชนะเลิศ อําเภอดอยสะเก็ด
รองชนะเลิศ อําเภอแมวาง
รางวัลชมเชย อําเภอแมริม และอําเภอเมืองเชียงใหม
โซนใต
รางวัลชนะเลิศ อําเภอดอยเตา
รองชนะเลิศ อําเภอดอยหลอ
รางวัลชมเชย อําเภอแมแจม และอําเภออมกอย
(โดย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
/ระเบียบวาระที่ 1...

๑๕
ระเบียบวาระที่ ๑ แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด
1. นางสุชาดา ชี้เจริญ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)
ตําแหนงเดิม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน) ประจําสถานเอกอัครทูต
ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สํานักประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงแรงงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
หั วหน า สํ า นั ก งานจั งหวั ด เชี ยงใหม (นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี ): เลขานุ การที่ ป ระชุ มแจ งต อ
ที่ประชุมวาฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 30 หนา โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน) เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ มหั ว หน าส ว นราชการ เพื่ อ ให หั ว หน าส ว นราชการทุ กท า นได ดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2556 และรับรองรายงานการ
ประชุมผานทาง www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมอีกครั้ง การรับรองรายงานการประชุมผานระบบดังกลาว จะตองใชรหัสผานในการเขา ระบบ
หากทานตองการรหัสผานใหติดตอขอรับรหัสผานไดที่ กลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม โทรศัพท 053-112713
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายรณรงค เส็งเอี่ยม) : แจงตอที่ประชุม ดังตอไปนี้
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเร งรั ด ติด ตามการใช จ ายเงิน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกํ าหนดอัต ราการเบิ กจ ายเงิ น
งบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท
รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตร
มาสดังนี้
/ไตรมาสที่ 1 ....

๑๖
ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๕.๐๐
๒๕.๐๐
๕๐.๐๐
๓๐.๐๐
๘๐.๐๐

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒๔.๐๐
๔๔.๐๐
๒๕.๐๐
๖๙.๐๐
๒๕.๐๐
๙๔.๐๐

การเบิ ก จ า ยเงิ น โครงการตามพระราชกํ า หนดให อํ า นาจกระทรวงการคลั ง
กูเ งิ นเพื่ อวางระบบบริ ห ารจั ด การน้ํ าและสร างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงิน ตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

รวม
ลงทุน
ประจํา
เงินเหลื่อมป

งบประมาณที่ไดรับ
๓๑,๑๙๙.๖๘
๕,๕๕๙.๔๙
๒๕,๖๔๐.๑๙
๓,๖๐๙.๖๙

เบิกจาย
๒๖,๗๔๐.๙๕
๓,๒๔๒.๒๐
๒๓,๔๙๘.๗๕
๒,๘๗๙.๒๖

รอยละ
๘๕.๗๑
๕๘.๓๒
๙๑.๖๕
๗๙.๗๖

หนวย : ลานบาท
คงเหลือ
๔,๔๕๘.๗๓
๒,๓๑๗.๒๙
๒,๑๔๑.๔๔
๗๓๐.๔๓

เปาหมาย
๖๙.๐๐
๕๐.๐๐
-

การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
หนวย : ลานบาท
รายจายลงทุน
รวม
สวนราชการ
ทองถิ่น
กลุมจังหวัด
จังหวัดชียงใหม
ที่

เงินงบประมาณที่ไดรับ
เบิกจาย
รอยละ
คงเหลือ
๕,๕๕๙.๔๙
๓,๒๔๒.๒๐
๕๘.๓๒ ๒,๓๑๗.๒๙
๔,๖๑๕.๓๖
๒,๗๒๗.๓๖
๕๙.๐๙ ๑,๘๘๘.๐๐
๘๔๙.๑๑
๕๐๗.๐๑
๕๙.๗๑ ๓๔๒.๑๐
๑๒.๘๕
๐.๐๒
๐.๑๕
๑๒.๘๓
๘๒.๑๗
๗.๘๑
๙.๕๐
๗๔.๓๖
สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ชื่อหนวยงาน

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
๒. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ

ภาพรวม
ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐
๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐
/3. สํานักงานบังคับ ...

๑๗
ที่
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

ชื่อหนวยงาน
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการ
หลวง
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา
เชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
เรือนจํากลางเชียงใหม

ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจาย
๐.๕๐ ๐.๕๐
๑.๘๕ ๑.๘๐
๑๓.๑๘ ๑๒.๘๐

รอยละ
๑๐๐
๙๗.๔๘
๙๗.๐๕

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ
๐.๑๘ ๐.๑๑ ๕๙.๕๘

๗๑.๒๖ ๖๘.๔๖ ๙๖.๐๗

๖๖.๙๗ ๖๔.๓๕ ๙๖.๐๙

๒๗.๓๕ ๒๖.๒๓ ๙๕.๙๒

๐.๕๐

๐.๔๕ ๙๐.๐๐

๕๑.๑๑ ๔๘.๗๗ ๙๕.๔๒

๕.๒๐

๕.๒๐ ๙๙.๙๑

๒๑.๙๙ ๒๐.๖๔ ๙๓.๘๓
๖๔.๘๕ ๖๐.๕๖ ๙๓.๓๘

๐.๐๓
๐.๑๗

๐.๐๐ ๐.๐๐
๐.๑๗ ๙๙.๙๔

ผลการเบิ ก จ ายงบลงทุ น ของส ว นราชการในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ในไตรมาสที่ ๓ รายจ า ยลงทุ น
มีเปาหมายการเบิกจายอยูที่รอยละ ๕๐.๐๐ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๗ หนวยงาน มีผลการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมาย ๗๖ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๖ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตามเปาหมาย ๓๒
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๗.๓๕ และยังไมมีการเบิกจาย ๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗.๖๙ รายชื่อหนวยงานที่มี
ผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย รวมจํานวน ๔๑ หนวยงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
เรือนจําอําเภอฝาง
โรงพยาบาลประสาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ

งบประมาณ
๓๕.๘๙
๑๖.๐๘
๓๔.๕๓
๑๔.๔๗
๓๕.๘๖
๒.๒๓
๓๔.๙๗
๐.๓๖
๑๒.๘๐
๒.๙๘
๙.๘๘
๓๑.๐๔
๒๗.๗๕
๒๑๒.๕๘
๙.๐๓
๘๖.๗๙
๒.๔๘

ลงทุน
เบิกจาย
๑๗.๘๖
๗.๙๖
๑๖.๒๐
๖.๗๐
๑๕.๕๐
๐.๙๖
๑๔.๖๔
๐.๑๔
๔.๖๕
๐.๙๙
๓.๑๗
๙.๘๘
๘.๔๙
๖๒.๘๑
๒.๖๒
๑๘.๗๐
๐.๕๓

รอยละ
๔๙.๗๗
๔๙.๕๒
๔๖.๙๐
๔๖.๓๑
๔๓.๒๒
๔๓.๐๔
๔๑.๘๖
๓๙.๖๑
๓๖.๒๙
๓๓.๓๔
๓๒.๐๗
๓๑.๘๓
๓๐.๖๐
๒๙.๕๕
๒๘.๙๘
๒๑.๕๕
๒๑.๒๘

/18. โรงเรียนศึกษา ...

๑๘
ลําดับ
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.

ชื่อหนวยงาน
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
จังหวัดเชียงใหม
ตํารวจภูธรภาค ๕
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม
โรงพยาบาลนครพิงค
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘
องคการสวนพฤกษาศาสตร
สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม
สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม
วิทยาเขตภาคพายัพ
วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม

งบประมาณ
๙.๙๖
๒๖.๕๗
๒.๐๔
๑๑.๓๖
๖.๓๕
๒๓.๗๓
๘๒.๑๗
๓๗.๒๕
๘.๔๓
๓๑.๗๕
๑๑๕.๒๒
๔๙.๖๗
๙.๔๕
๔๗.๙๐
๑๒.๘๕
๐.๐๓
๐.๑๐
๐.๗๐
๐.๙๐
๔.๓๖
๐.๑๕
๗.๐๐
๑๐.๖๕
๐.๓๘

ลงทุน
เบิกจาย รอยละ
๑.๙๙ ๒๐.๐๑
๕.๒๓ ๑๙.๖๘
๐.๓๗ ๑๘.๐๔
๑.๘๑ ๑๕.๙๒
๑.๐๐ ๑๕.๖๘
๒.๔๖ ๑๐.๓๖
๗.๘๑
๙.๕๐
๓.๓๙
๙.๑๐
๐.๖๐
๗.๑๒
๑.๘๐
๕.๖๗
๒.๑๕
๑.๘๗
๐.๖๖
๑.๓๒
๐.๑๒
๑.๓๑
๐.๐๙
๐.๑๙
๐.๐๒
๐.๑๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

3.1.2 หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน
๓ เรื่อง คือ
1) หนังสือดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗
เพื่อใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗ กระทรวงการคลังจึง
ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ โดยเริ่ม
ตั้งแตขั้นตอนการสรางโครงการจนถึงขึ้นตอนการบริหารสัญญา เพื่อนําเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ใหผูคากับ
ภาครัฐนําไปบันทึกในแบบแสดงบัญชีรายการรับจายยื่นตอกรมสรรพากร ตอไป
/2. การเบิกจายเงิน ...

๑๙
๒. การเบิกจายเงินใหกับผูคากับภาครัฐที่เปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ
๒.๑ กรณีที่มีการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS หนวยงานภาครัฐตอง
ดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ หากไมบันทึกจะไมสามารถเบิกจายได
๒.๒ กรณีที่ไมไดมีการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS
๒. ๒. ๑ ให เ จ า หน า ที่ ฝ า ยการเงิ น ของหน ว ยงานของรั ฐ
(ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห ง )
ตองตรวจสอบใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงินใหกับ
ผูคากับภาครัฐ
๒.๒.๒ สําหรับการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภทเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) เจาหนาที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตองตรวจสอบใหมี
เลขคุ มสัญญาในระบบ e-GP ที่ เกิ ดจากการจั ดซื้ อจั ด จางในแต ล ะครั้ง กอนดํ าเนิ น การส งคําขอเบิกเงิ น มายั ง
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด
2) เจาหนาที่กรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด ตอง
ตรวจสอบใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงินเขาบัญชี
เงินฝากธนาคารของหนวยงาน
๓. กรณี ห น ว ยงานของรั ฐ ไม ไ ด ป ระกาศจั ด ซื้ อ จั ด จ า งไว ใ นเว็ บ ไซด
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และไดทําสัญญากับผูคากับภาครัฐแลว เปนการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
๔. ผูคากับภาครัฐสามารถคนหาเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ไดเอง
๒) หนังสือที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง
ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางของทาง
ราชการ
เนื่ องจากป จ จุ บั น การดํ าเนิ น การก อสร า ง ส ว นราชการมิ ได ติ ด ตั้ ง แผ น ป า ย
ดํ า เนิ น งานที่ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานก อ สร า ง ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
ใหสวนราชการติด ตั้งปายแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ งานกอสรางของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดว ย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดพี .ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบขอมูล
ในการดํ า เนิ น งาน และเป ด โอกาสให ป ระชาชนในพื้ น ที่ ไ ด เ ข า มามี ส ว นร ว มในการดู แ ลการใช ง บประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา จึงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัด และใน
กรณีที่มีการแกไขสัญญาใหขยายระยะเวลาการกอสราง ใหปรับปรุงแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง
ใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ไดรับการขยายออกไปดวย
๓) หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กรมบัญชีกลางไดกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณากําหนดสํานักงาน
ในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. สํานั กงานที่ อยู ในข ายเป นสํ านั กงานในพื้ น ที่ พิเ ศษ ส งแบบคํ าขอฯ และ
เอกสารประกอบใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
/2. คณะกรรมการฯ ...

๒๐
๒. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบและเสนอกรมบัญชีกลาง ภายใน

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
3.1.3. การรับบํานาญ กบข.
กรณี ผู รั บ บํ านาญ กบข. สามารถดู ร ายละเอี ย ดการประมาณการยอดเงิ น ที่ ไ ด
หน ว ยงานตั้ ง เบิ ก สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด และเว็ บ ไซต ข องกรมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ได ตั้ ง แต บั ด นี้
เปนตนไป
ประธานในที่ประชุม : ขอใหหัวหนาสวนราชารดูรายละเอียด ระเบียบการปฏิบัติตามที่คลัง
จังหวัดเชียงใหมนําเสนอ โดยเฉพาะเรื่องการขยายเวลากอหนี้ผูกพัน การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
เนื่องจากอยูในไตรมาสสุดทาย โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ
เลขานุการในที่ประชุม : งบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ จากการตรวจสอบจากงานการเงิน
และบัญชี และหนวยตรวจสอบภายใน ปรากฏวาเปนการเบิกจายตามงวดสัญญา สวนใหญภายในเดือนสิงหาคม
2556 จะทําการจายเงินใหกับคูสัญญา เนื่องจากบางโครงการทําสัญญาเดียวมีการเบิกจายเงินเพียงงวดเดียว และ
สิ้ น เดื อ นกรกฎาคม 2556 ยอดการเบิ ก จ า ยเงิ น งบประมาณจะเพิ่ มมากขึ้ น สาเหตุ ที่ งบลงทุ น เบิ กจ ายต่ํ ากว า
เปาหมายที่กําหนดไว เพราะยังไมถึงกําหนดเวลาการเบิกจายในกับคูสัญญา
ประธานในที่ประชุม : มอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณเพื่อใหไดตามเปาหมายของรัฐบาลหรือใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไว ในเดือนสิงหาคม 2556 จัด
ประชุมประมาณ 2 ครั้ง โดยจะเปนประธานการประชุมและรวมประชุม และขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเรงรัด
การเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายกมลไชย คชชา) : ขณะนี้ สํ า นั ก งานนโยบายและการบริ ห ารจั ด การน้ํ า และอุ ท กภั ย แห ง ชาติ (กบอ.)
ยังไม แจ งรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การดํ าเนิ น โครงการและข อสั่ งการเพิ่ มเติ มจากที่ ได นํ าเสนอต อที่ ป ระชุ มหั ว หน า
ในเดือนมิถุนายน 2556 ไปแลว
สืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการเดือนมิถุนายน 2556 ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ประธานในที่ประชุม ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จัด
ประชุม โดยใหเชิญนายอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการประชาอาสาปลูกปา 800
ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี เขารวมประชุม เพื่อจัดทํา Workshop เพื่อเตรียมความพรอมการขับเคลื่อน
โครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เชียงใหมไดจัด
ประชุมไปแลว ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูวาราชการจังหวัด เชียงใหม เปน
ประธานในที่ประขุม ในการประชุมดังกลาวไดสรุปและมอบหมายใหนายอําเภอทุกอําเภอ หัวหนาหนวยงานที่
เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้
1. ขอความรวมมืออําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของสรุปขอมูลแปลงปลูกปาที่ อยูในความ
รับผิดชอบโดยระบุความสูงของพื้นที่ปลูกปา และลักษณะของพื้นที่ป ลูกปา รวมทั้งระบุชนิดกลาไมที่ตองการปลูก
รายงานใหจังหวัดทราบเพื่อจะไดจัดเตรียมกลาไมใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ปลูกปา
/2. ประสานในเบื้องตนกับสถานีเพาะชํา...

๒๑
2. ประสานในเบื้องตนกับสถานีเพาะชํากลาไมในพื้นที่ใหดูวาพื้นที่ที่จะปลูกปาจะตองใช
จํานวนกลาไมเทาไร และชนิดใด เพื่อใหสถานีเตรียมความพรอมของกลาไม ขณะนี้ที่ตั้งสถานีเพาะชํากลาไม สํานัก
บริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และสํานักจัดการพื้นที่อนุรักษที่ 1 ไดกําหนดจุดในแผนที่ของจังหวัดเชียงใหมเปนที่
เรียบรอยแลว และไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมในวันดังกลาวเพื่อทราบแลว
3. มอบหมายในสํานักจัดการปาไมที่ 1(เชียงใหม)และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
สํารวจและจัดทําบัญชีแสดงที่ตั้งสถานีเพาะชําและจัดทําบัญชีกลาไม โดยแยกกลาไมจัดเตรียมสําหรับปลูกปาใน
แปลงปลูกปาที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลูกปาในป พ.ศ.2556 และกลาไมที่จะสนับสนุนโครงการของ
ภาครั ฐ และเอกชนที่ ป ระสงคจ ะเข ารว มโครงการประชาอาสาปลู กป า 800 ล านกล า 80 พรรษา มหาราชิ นี
โดยใหสงขอมูลรายงานจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดแจงเวียนใหอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป
4. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเขารวมโครงการประชาอาสา
ปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี สามารถยื่นความจํานงเพิ่มเติมไดพรอมกับแนบแบบสํารวจและ
คัดเลือกพื้นที่ปลูกปาเสนอผานอําเภอทองที่ เพื่อจะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมในการพิจารณาสนับสนุน
โครงการตอไป
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม จัดทํา workshop เรื่อง แนวทางการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม ซึ่งที่ผานมามักจะ
ประสบปญหาที่หนวยงานกรมปาไมกับหนวยงานเจาของพื้ นที่ไมสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันไดในเรื่อง
ของการใชประโยชนในพื้นที่ เชน การสรางถนน การขยายถนน การขุดลอกอางเก็บน้ํา การขุดลอกแหลงน้ําตางๆ
โดยมีนายอําเภอและผูแทนอําเภอเขารวมประชุมในครั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมไดรับการสนับสนุนจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และสํานักจัดการปาไมที่ 1 เชียงใหม จัดเจาหนาที่
ใหคําชี้แจงและตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุม สรุปประเด็นสําคัญ คือ กรณีอําเภอมีโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่
และทราบว า จะได รั บ งบประมาณหรื อได มี การเสนอมารั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณไปแล ว ให จั ด ทํ าคํ าขอใช
ประโยชนที่ดินลวงหนาได แมวายังไมมีแบบแปลน ขอใหเสนอเรื่องลวงหนาไวกอน และในขั้นตอนการสํารวจพื้นที่
สามารถนําแบบแปลนมาแจงเพิ่มเติมได ขอใหมีการประสานงานอยางใกลชิดเพื่อปองกันการเกิดปญหาเหมือนเชน
ที่ผา นมา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณ
อั มพา) :ป จ จุ บั น อยู ในช ว งของอุ ทกภั ย จั งหวั ด เชี ย งใหม ไ ด ตั้ ง ศู น ย อํา นวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม อําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก
แหง และพรอมที่จะปรับเปนศูนยบัญชาการไดทันทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับ 2 ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ที่ผานมา
จังหวัดเชียงใหมไดจัดติดตั้งระบบเตือนภัยดินถลมไปแลว 243 แหง มีการสรางเครือขายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครรักษาดินแดน มิสเตอรเตือนภัย ชมรมวิทยุสมัครเลน ซึ่งเปน
กําลังที่ชวยในกรณีทปี่ ระสบภัยพิบัติตางๆ มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งของฝายพลเรือน และทหาร ไดดําเนินการ
kick off เมื่อวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2556
/จังหวัดเชียงใหม ไดมีการ...

๒๒
จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติไปแลว จํานวน 4 อําเภอ ไดแก
อําเภออมกอย ไชยปราการ พราว และสะเมิง เริ่ มเกิ ดภัยพิ บัติเ มื่อวั นที่ 20 พฤษภาคม 2556 พื้น ที่เสี ยหาย
8 ตําบล 37 หมูบาน ราษฎรเดือดรอน 2,007 ครัวเรือน 5,644 คน มีพนื้ ที่การเกษตรไดรับความเสียหาย 7 ไร
ถนน 19 สาย สะพาน/คอสะพาน 8 แหง เหมือง/ฝาย 15 แหง และวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 อําเภอจอมทอง
ไดแจงประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยมายังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงใหม ทั้งนี้จะไดนํา
เรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อประกาศเปนเขตภัยพิบัติตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการในที่ประชุม : แจงเรื่องเพื่อทราบ จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้
1. เสด็ จฯ มาทรงเปด นิทรรศการเฉลิ มพระเกีย รติ เนื่องในโอกาส 150 ป พระราช
สมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เรื่อง “วันวารลานนาคราว สมเด็จพระพันวัส
สาเสด็จเยือน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของอธิบดี กรมศิลปากร
2. เสด็จฯ มาทรงเปดหอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม และพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา ตาม
คํากราบบังคมทูลเชิญของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. เสด็จฯ มาทรงเปดอาคารพิพิธภัณฑโรงไฟฟาพลังน้ําบานยาง พรอมทั้งทอดพระเนตร
นิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ หมูบานยาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จั งหวัดเชียงใหม ตามคํากราบบังคมทูล
เชิญของผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4. เสด็ จ ฯ มาทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสํ าเร็ จ รู ป ที่ 1 (ฝาง) ตํ าบลแม งอน
อําเภอฝาง
ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดเตรียมการรับเสด็จใหเปนไปดวยความเรียบรอยและสม
พระเกียรติ ทั้งนี้ กรมราชองครักษ และสวนราชการที่เกี่ยวของ จะเดินทางมาตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับ
เสด็จในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
a.

งานพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม
ขอเชิญรวมพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1) งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจําป 2556 ประกอบดวย 3 พิธี ดังนี้
- พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน 82 รูป พรอมเวลา
06.00 น. ณ บริเวณขวงประตูทาแพ การแตงกาย ชุดพื้นเมือง
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พรอมเวลา
08.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว
/-พิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

๒๓
- พิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะและจุ ด เที ย นชั ย ถวายพระพร เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย / เสื้อสีฟา
2) งาน “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน”
มู ล นิ ธิ ห อสมุ ด ดนตรี พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 9 แจ ง ว า รั ฐ บาล
ไดเ ห็น ชอบให มูล นิธิ หอสมุด ดนตรี พระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหัว รัช กาลที่ 9 ร วมกับ กรมศิ ลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ดําเนินโครงการ “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน ” เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการดนตรีของ “องคอัครดุริยะศิลปน” ไปสู
เยาวชน นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดยกําหนดกิจกรรมสัญจรมาที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 10-12 สิงหาคม
2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ การจัดกิจกรรมแบงเปน 2 สวน ดังนี้
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เปดเวลา 11.00 - 19.00 น.
- คอนเสิรตเฉลิมพระเกียรติ เปดเวลา 19.00 – 22.00 น.
3) กิจกรรมงานวันสตรีไทย ประจําป 2556
ดวยแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม รวมกับจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดงาน วัน
สตรี ไทย ประจํ าป 2556 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 1 สิ งหาคม 2556 โดยจั ด พร อมกั บ การจั ด งานวั น สตรี ไทย
ในสวนกลาง ซึ่งกําหนดจัด ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยการแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็คเมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ เปดงาน โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน โดยการปลอยปลาและปลูก
ตนไม ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานตน 80 พรรษา มหาราชินี” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม
2556 เวลา 09.30 น. ณ อางเก็บน้ําหวยโจ ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เสื้อสีฟา
จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกสวนรวมกิจกรรมดังกลาวขางตน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการ Chiang Mai Adventure Festival @ Mae Rim
นายอําเภอแมริม (นายประจวบ กันธิยะ) : เพื่อเปนการสงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม ชวง Low Season ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 อําเภอแมริมรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่แมริม โดยมีกิจกรรม 3 อยาง ไดแก
1) พิธีเปดงาน วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ ภายในงานมีการจัดแสดงและจํา หนายสินคา OTOP ประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเที่ยว
โรงแรม ที่พัก รีสอรท ของอําเภอแมริม
2) กิ จ กรรมส ง เสริ ม การขายของผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย ว ร า นค า ร า นอาหาร
แหลงทองเที่ยว โรงแรมที่พัก รีสอรท ในอําเภอแมริม พรอมใจลดราคาคาบริการ 20-50 %
3) กิจกรรมการแขงขันกีฬาผจญภัย โดยใชเสนทางสายแมริม – สะเมิง ไดแก มอเตอร
ไซตวิบาก การแขงรถ ATV มอเตอรไซดไตเขา แรลลี่มอเตอรไซด
/สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1 ...

๒๔
สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม ภาคเหนื อ ตอนบน 1 (นายชั ย นรงค วงศ ใ หญ ) :
ประชาสั มพั น ธ ก ารจั ด งานล านนาเอกซ โ ป จั ด ขึ้ น เป น ป แรก โดยกลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 กํ าหนดการ
จัดงานในวันที่ 9-15 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ พิธีเปดโครงการในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
เวลา 17.00 น. แถลงขาวการจัดงานในวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ภายในงานประกอบดวย
1) งาน Lanna Handicraft Festival 2013
2) งาน Lanna Health Fair 2013 โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3) งานออกรานจําหนายสินคา พืชเกษตรปลอดภัย โดยจังหวัดลําพูน
4) งานมหกรรมลานนาสูอาเซียน งานแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมของกลุมจังหวัด เพื่อเตรียมการเขาสู AEC โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
5) เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศนเปนมิตรสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
6) งานจัดแสดงนวัตกรรมน้ําตาลลําไย และเทคโนโลยี โลจิสติก ดานการทองเที่ยว
7) งานจั ดแสดงสุ ดยอดผลิ ตภั ณฑ สิ นค า OTOP โดยสํ านั กงานพั ฒนาชุ มชนจั งหวั ด
เชียงใหม
8) งานมหกรรมรักษาความปลอดภัยตามโครงการ“ตาสับปะรด”โดยตํารวจภูธรภาค 5
ประธานในที่ประชุม: การทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญมากของจังหวัดเชียงใหม เพราะเศรษฐกิจ
จังหวัดเชียงใหม 30 % ขับเคลื่อนโดยการทองเที่ยวและบริการ ในชวง Low Season นักทองเที่ยว จะนอย แตก็มี
บางประเทศที่สนใจจะมาเที่ยวในชวงฤดูฝน เชน ประเทศกลุมตะวันออกกลาง สําหรับ Adventure tour เปน
แนวโนมใหมของโลกโดยเฉพาะ Generation YZ เด็กรุนใหมใหความสนใจและจะหาขอมูลมาท องเที่ยว ดังนั้น
จึงตองปรับกิจกรรมการทองเที่ยวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น นักทองเที่ยวยังนิยมเดินทางมา
ทองเที่ยวเองโดยไมผานบริษัททัวร จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวทําการวิเคราะห ประมวลผล
ทําวิจัย แล วใหขอมูลกั บสวนราชการและนายอําเภอเพื่อจะชวยกั นขับเคลื่อนและพัฒนาดานการทองเที่ยวไปสู
จุดหมายตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 สรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของจังหวัดเชียงใหม
รอบ 9 เดือน
เลขานุ ก ารในที่ ป ระชุ ม : จั ง หวั ด เชี ย งใหม โ ดยเฉพาะส ว นราชการภู มิ ภ าค
ตองดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัดที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ในระยะหลังพบวาคะแนนลดลง จึงขอความรวมมือ
จากหัวหนาสวนราชการภูมิภาคทุกทานไดกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนินการขับเคลื่ อนตัวชี้วัดใหแลวเสร็จ
ตามเวลาที่ กําหนด และขอความร วมมือ หนว ยงานเสริมหรือหนว ยสนั บ สนุ นที่ จ ะขั บ เคลื่ อนตัว ชี้ วัด ให ป ระสบ
ผลสําเร็จซึ่งผลสําเร็จนี้จะเปนตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.5 การคาดหมายสภาพ ...
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4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2556
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย): ลักษณะอากาศ
ในชวงวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยทําใหภาคเหนือ
มีฝนกระจาย โอกาสมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่สวนมากจะตกในชวงเย็นและค่ํา อุณหภูมิต่ําสุด 23 -25
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32- 34 องศาเซลเซียส
ลักษณะอากาศในชวงเดือนสิงหาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอัน
ดามัน ประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือของประเทศ
ไทย ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่
ซึ่ ง อ าจ ก อ ให เ กิ ด น้ํ า ท ว ม ฉั บ พ ลั น แ ล ะ น้ํ า ป า ไ หล ห ล าก ไ ด ใ น บ าง พื้ นที่ พ ายุ ห มุ น เ ข ตร อ นก อ ตั ว
ในมหาสมุทรแปซิฟก และอาจเคลื่อนตัวเขาใกลหรือผานภาคเหนือ ซึ่งจะทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแนน
กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 23-25
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 95% ต่ําสุด 65% ปริมาณฝน 200-250 มิลลิเมตร (ใกลเคียงคาปกติ)
ขอควรระวัง รองมรสุมและพายุหมุนเขตรอน ทําใหฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิดน้ํา
ท ว มฉั บ พลั น น้ํ า ป า ไหลหลากและดิ น โคลนถล ม ขอให ติ ด ตามข า วพยากรณ อ ากาศและคํ า เตื อ นจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดทําปายแสดงที่ตั้งของสวนราชการ ในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม (นายไพรัต เศียรสมาน) : ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหมมีหนวยงานตั้งอยูจํานวนมาก และมีประชาชนมาติดตอราชการเปนจํานวนมาก ทางสํานักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหมไดมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาติดตอราชการพบวาสวนมากจะประสบกับป ญหาการหา
ที่ตั้งของสํานักงานที่ตองการติดตอราชการไมพบและใหคําแนะนําในแบบสอบถามวา ควรมี การติดตั้งปายบอก
สถานที่ตั้งของหนวยงานภายในศูนยราชการใหชัดเจนเพื่อความสะดวก ในโอกาสนี้สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ขอเสนอแนะใหมีการจัดติดตั้งปายบอกสถานที่ตั้งของหนวยงาน จึงขอหารือวาควรเริ่มตนอยางไร หนวยงานหลักที่
จะดําเนินการคือหนวยใด งบประมาณหาไดจากที่ไหน หากจะมอบหมายในสํานักงานทีด่ ินจัดทําก็ยินดี
ประธานในการประชุม : เปนแนวคิดที่ดีมาก เพราะการใหบริการประชาชนเปนหัวใจ
สําคัญของสวนราชการ ขอใหมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะมีรูปแบบอยางไร และจัดใหมีการประชุมสรุป
มติที่ชัดเจน และวันนี้ขอความคิดเห็นจากสวนราชการวาเห็นควรหรือไม มีมุมมองอื่นหรือไม เพราะจะเปนประโยชน
ในการดําเนินการตอไป
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม (นายอภิชา ประสงคธรรม) : เห็นดวยกับเจาพนักงานที่ดิน
จั ง หวั ด เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม ในวั น นี้ และควรให สํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด นํ า แผนผั ง บริ เ วณ
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมาดูวาบริเวณศูนยราชการมีถนนทั้งหมดกี่ซอยและมีสวนราชการใดตั้งอยูบางแลวนํามา
ออกแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และโดยที่ยังไมมีงบประมาณในการดําเนินการ เพราะฉะนั้นสวนราชการทั้งหมด
ที่ตั้งภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ควรจะรวมสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทําปาย โดยจางเรือนจํา
กลางเชียงใหมรับไปดําเนินการ เพราะวาจะไดรูปแบบที่เหมือนกัน เปนการสนับสนุนใหเรือนจํากลางมีรายไดอีกทาง
หนึ่ง สําหรับ
/แบบแปลนเห็นควรมอบหมาย ...
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แบบแปลนเห็นควรมอบหมายใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมรับไปดําเนินการ นอกจากนี้สวน
ราชการที่ตั้งอยูภายนอกศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ยังไมมีปายบอกที่ตั้งของหนวยงานตามถนนตางๆ แขวงการ
ทางเชี ย งใหม จะช ว ยพิ จ ารณาดูแลในส ว นนี้ ไดห รื อไม เ พราะตองติด ตั้ งอยู ในเขตทางหลวง หรื อจะใหห น วยงาน
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดแลวใหแขวงการทางเชียงใหมชวยดําเนินการ
ประธานในที่ประชุม : เปนความคิดเห็นที่เปนประโยชนบางหนวยงานที่ตั้งอยูภายนอก
ศูนย ราชการยังไมมีปายบอกทาง ประชาชนไมไดรั บความสะดวกในการเดิน ทาง จึงขอให มีการประชุมเพื่ อทํ า
แผนงาน แผนเงิน สําหรับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ดูแลในเรื่องของแบบพิมพ และใหมีการ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เลขานุการในที่ประชุม : นําเสนอเรื่องการปรับปรุงบริเวณศูนยราชการจังหวัด ดังนี้
- สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องรองเรียนจากสวนราชการ และประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ ในเรื่องของสถานที่จอดรถที่ไมเพียงพอ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดทําการปรับปรุงเรื่องการจราจรทั้งหมด
โดยไดขอใหผูกํากับการจราจรจังหวัดตรวจเสนทางการเดินรถภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมทั้งหมด
- การโยกย ายต นไมบ ริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ สาเหตุเนื่ องจากตน ไมดังกลาว
มี ขนาดใหญ และมี ร ากชอนไชถึ งอาคารทํ าให เ กิ ด ความเสี ย หาย จึ งทํ าการโยกย ายต น ไม ใหญ ไปทํ าการอนุ บ าล
ที่ศูนยหวยฮองไครฯ กอนทีจ่ ะนําไปปลูก ณ พุทธสถานดอยสะเก็ด ขณะนี้ไดทําการปลูกตนไมมงคล คือ ตนสักสยาม
มินทร และตนมเหสัก จํานวน 4 ตน แทนแลว
- ขณะนี้มีหนวยงานขอใชพื้นที่บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมเพื่อสรางเปนอาคารที่
ทําการจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้รอการอนุมัติใชพื้นที่ทั้งหมดจากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ปญหาที่ตามมาก็คือ
สถานที่จอดรถมีไมเพียงพอ ดังนั้น สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะจัดใหมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหารือใน
เรื่องของการจอดรถ เมื่อมีขอสรุปเปนประการใดแลวจะแจงตอที่ประชุมหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบในโอกาส
ตอไป
ประธานในที่ประชุม : ขอใหมีการประชุมในภาพรวมในทุกแนวทางในการแกไขปญหา
เรื่องปายบอกที่ตั้งหนวยงาน ระบบการจราจรภายในศูนยราชการ เรื่องการอนุญาตจัดตั้งสํานักงานภายในบริเวณ
ศูน ย ร าชการจั งหวั ด เชี ย งใหม ด านงบประมาณและแผนงาน ขอมอบหมายให สํ านั กงานจั งหวั ด เชี ย งใหม เ ป น ผู
ประสานงานการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายสุรพล ปุสุรินทรคํา) : การ
บริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม สื บ เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาประเทศ (Country
Strategy) ไดกําหนดนโยบายในการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดกําหนดนโยบาย การบริ หารจัดการพื้ นที่เ กษตรกรรมในพื้น ที่ โดยไดประกาศเขตเหมาะสมสํ าหรั บการผลิ ต
การเกษตร ประกอบดวย
1) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับพืช 8 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลม
น้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย และสัปปะรดโรงงาน ซึ่งเปนพืชหลักที่มีผลผลิตคอนขางสูง และเปน
สินคาเกษตรหลักสําคัญที่ทํารายไดใหกับประเทศ
2) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการผลิตปศุสัตว 5 ชนิด ไดแก โคเนื้อ โคนม สุกร ไก
เนื้อ
/3) ประกาศเขตเหมาะสม...
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3) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการผลิต เปนการแจงใหทราบถึงพื้นที่ที่มี
ความเหมาะสมในการผลิ ต เกษตรกรลงทุ น ไม มาก แต ได ผ ลผลิ ต สู ง ทํ าให เ กษตรกรมี ผ ลกํ า ไรสู ง ขึ้ น ส งผลให
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายไดที่แนนอน แตไมไดหมายความวา นอกพื้นที่เหมาะสมจะหามปลูก หรือหาม
ทําการเกษตร การประกาศเขตเหมาะสมดังกลาว เปนการใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร สําหรับ
การทําการเกษตรในพื้นที่ที่ไมความเหมาะสม ก็จะเปนขอเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นวาหากดําเนินการอยูก็จะมี
ปญหาในเรื่องรายได หรือสงผลตอความมั่นคงของเกษตรกรในอนาคต
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ ไดรับการตรวจสอบพื้นที่ตาม
ประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมในการผลิต และสามารถนํามาประกอบในการวางแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวงเกษตร
และสหกรณ จึ ง ได ข อความร ว มมื อ จากการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการ คณะทํ างานขั บเคลื่ อนการใชป ระโยชน ที่ดิ นด านเกษตรกรรมจังหวั ด เพื่อดํ าเนิน การขับ เคลื่ อน
นโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรั บ การตรวจสอบขอมู ล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได มอบหมายเกษตรและ
สหกรณจังหวัด ทุกจังหวัด จัดเตรียมขอมูลการสํารวจทางการเกษตรในพื้นที่แตละจังหวัด ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ
ดังนี้
1) ขอมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่สําคัญของจังหวัด
2) ขอมูลจํานวนเกษตรกรที่ทําอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัด
3) ขอมูลสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัด
4) ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรมแตละชนิด
5) ชวงเวลาที่ผลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดออกสูตลาดเปนรายเดือน
6) ผูรวบรวมผลผลิตสินคาเกษตร และแปรรูปผลผลิตของจังหวัด
7) แหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรมภายใตระบบชลประทาน น้ําฝน หรือแหลงน้ําอื่น ๆ
8) ชวงเวลาและพื้นที่ที่เกิดภัยแลง น้ําทวม ภัยธรรมชาติในแตละป
9) จํานวนอาสาสมัครเกษตรของทุกหนวยงานในสังกั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมทั้งกิจกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครแตละหนวยงาน
การดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
การจัดประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference การมอบนโยบายการบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ เ กษตรกรรมของประเทศและการตลาดสิ น ค าเกษตรในพื้ น ที่ ในวั น ที่ 27 มี น าคม 2556 โดยมี
รองนายกรั ฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุ รั สวดี ) รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุ พงศ เรื องสุ วรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายบุญทรง เตริยาภิรมย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(นายปรีชา เรงสมบูรณสุข) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) ได
ใหนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของของแตละจังหวัด
รายละเอียดสรุปการประชุม VDO Conference
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให
ผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชน
สูงสุด
/จังหวัดเชียงใหม...
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จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนการใช
ประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
1.1 คณะกรรมการอํ า นวยการขั บ เคลื่ อนการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ด านเกษตรกรรม
จังหวัดเชียงใหม
1.2 คณะกรรมการดํ าเนิ น การขั บ เคลื่ อนการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ด านเกษตรกรรม
จังหวัดเชียงใหม
1.3 คณะทํ างานตรวจสอบและบริหารจั ดการพื้ นที่ เกษตรกรรม สํ าหรั บพืช ปศุ สั ตว
ประมง
1.4 คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
หรืออยูในพื้นที่ปา
การประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการอํ านวยการขั บ เคลื่ อ นการใช ป ระโยชน ที่ดิ น ด านเกษตรกรรมจั ง หวั ด
เชียงใหมไดจัดประชุม รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับพืช
ปศุ สั ต ว และประมง ตรวจสอบพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมและไม เ หมาะสมสํ า หรั บ การปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ต ว และเลี้ ย ง
สัตวน้ํา พรอมทั้งจัดทําแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ที่มีความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยนําเสนอโดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
2. มอบหมายให ค ณะทํ า งานตรวจสอบพื้ น ที่ ทํ า การเกษตรกรรมที่ อ ยู ในพื้ น ที่ ที่ ไ ม มี
เอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพื้นที่ปา ตรวจสอบพื้นที่ทําเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพื้นที่ปา วามี
อยูจํานวนเทาใด และจะจัดการอยางไร พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา ทั้งเรื่องของที่ดินทํากิน และผลผลิต
การเกษตรจากพื้นที่
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สรุปผลการประชุมและมติของที่ประชุม
ดังนี้
1. คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว และ
ประมง รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา จัดทํา แผนงาน/
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช สัตว และสัตวน้ํา ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ โดยนําเสนอ
โดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
2. คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยู
ในพื้ น ที่ ป า ได ส งเอกสารประกอบการตรวจสอบพื้ น ที่ ทํ าเกษตรกรรมที่ อยู ในพื้ นที่ ที่ ไม มี เอกสารสิ ทธิ์ หรื อ
อยูในพื้นที่ปา จํานวน 2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก
การตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
คณะทํางานตรวจสอบและบริ หารจัด การพื้ น ที่เ กษตรกรรม สํ าหรั บ พืช ปศุสั ต ว และ
ประมง ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมทั้งจัดทําแผนงาน/โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ แยกเปน 3 ดาน ไดแก
ดานพืช เกษตรจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมอบหมายให
เกษตรอําเภอดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม
/ดานปศุสัตว ...
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ด า นปศุ สั ต ว ปศุ สั ต ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานคณะทํ า งาน ตรวจสอบพื้ น ที่
เกษตรกรรม สํ า หรั บ การเลี้ ย งสั ต ว จํ า นวน 4 ชนิ ด ได แ ก โคนม สุ ก ร ไก เ นื้ อ และไก ไ ข โดยมอบหมายให
คณะกรรมการระดับอําเภอดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศ
เพิ่มเติม
ดานประมง ประมงจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 ชนิด ไดแก ปลานิล โดยมอบหมายใหคณะกรรมการระดับอําเภอดําเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม
ความคืบหนาการดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
ดานพืช ไดตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว ลําไย
มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว
สํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ส รุ ป ผลตรวจสอบพื้ น ที่ และเสนอเพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่
ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
ขาว เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 23 อําเภอ 142 ตําบล ไดรับการ
ตรวจสอบแลว 18 อําเภอ 113 ตําบล ยังไมไดรายงาน 5 อําเภอ 29 ตําบล และอําเภอที่ไดรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว ไดขอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสม 17 ตําบล
ลํ า ไย เขตเหมาะสมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ านวน 24 อํ าเภอ 128 ตํ า บลได รั บ การ
ตรวจสอบแลว 7 อําเภอ 38 ตําบล ยังไมไดรายงาน 17 อําเภอ 90 ตําบล และอําเภอที่ไดรายงานผลการตรวจสอบ
แลว ไดขอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสม 22 ตําบล
มันสําปะหลัง เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 อําเภอ 4 ตําบล ผลการ
ตรวจสอบ ยืนยันตามประกาศกระทรวงฯ
ยางพารา เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 อําเภอ 6 ตําบล อยูระหวางการ
ตรวจสอบ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 อําเภอ 36 ตําบล ผล
การตรวจสอบ ยืนยันตามประกาศกระทรวงฯ
ดานปศุสัตว ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตว จํานวน 4 ชนิด ไดแก โค
นม สุกร ไกเนื้อ และไกไข
สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด ส รุ ป ผลตรวจสอบพื้ น ที่ แ ละเสนอเพิ่ ม เติ ม พื้ น ที่
ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
โคนม เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมีพื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด 28 ตําบล และเหมาะสมมาก 33 ตําบล รวม 61 ตําบล
สุกร เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมีพื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด 18 ตําบล และเหมาะสมมาก 68 ตําบล รวม 86 ตําบล
ไกเนื้อ เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมีพื้นที่ที่
เหมาะสมมากที่สุด 14 ตําบล และเหมาะสมมาก 28 ตําบล รวม 42 ตําบล
ไกไข เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 28 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด 19 ตําบล และเหมาะสมมาก 27 ตําบล รวม 46 ตําบล
ดานประมง โดยคณะทํางาน
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมมาก และพื้นที่ที่
เหมาะสมปานกลาง ดังนี้
/-พื้นที่เหมาะสม ...

๓๐
- พื้นที่ที่เหมาะสมมาก จํานวน 90,372 ไร ใน 22 อําเภอ
- พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง จํานวน 527,415 ไร ใน 22 อําเภอ
ผลการตรวจสอบพื้นที่เขตเหมาะสมดานเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. เชียงใหม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมมาก และ
พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง ดังนี้
พื้นที่เหมาะสมตามประกาศฯ
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ชนิดพืช/ปศุสัตว
อําเภอ
ตําบล
อําเภอ ตามประกาศ (ตําบล) ไมมีในประกาศ (ตําบล)
ขาว
23
142
7
12
5
ลําไย
24
128
9
22
3
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
13
36
7
15
5
ยางพารา
มันสําปะหลัง
ผลการตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยูใ นพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิห์ รืออยูในพื้นที่ปา
สํ านั กงานเกษตรเกษตรและสหกรณ จั งหวั ดเชี ยงใหม ได ประสานข อมู ลจากหน วยงานที่
เกี่ยวของ และไดรับขอมูลเบื้องตน จํานวน 2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก
สรุ ปพื้ นที่ ทํ าเกษตรกรรมที่ อยู ในพื้ นที่ ที่ไม มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื ออยู ในพื้ นที่ ป า จํ านวน
2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก ตามบัญชีสรุปงานสํารวจรังวัดที่ดินภายใต
โครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาไม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ทั้งสิ้นจํานวน 8,132.77 ไร เกษตรกร
1,242 ราย และอยูระหวางการพิสูจนสิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 จํานวน 27,828 ไร
เกษตรกร 3,097 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 แนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ สําหรับหนวยงานราชการ
สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางเพ็ ญ ศรี เอี่ ย มโอภาส) :
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 กําหนดให
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจัดใหมี
มาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล อ มในการทํ า งาน
ในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองบุคลากรใน
หนวยงานและผูมารับบริการ ใหมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
มีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน จึงได จัด ทําคู มือการปฏิ บัติ ตามมาตรฐานการบริ หารและการจัด การดานความปลอดภั ย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับหนวยงานราชการขึ้น เพื่อใหสวนราชการเกิดความชัดเจนและ
สามารถดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ ที่กําหนด ซึ่งจะเปนพื้น ฐานสําหรับการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสวนราชการตอไป
/มาตรฐานในการ ...
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มาตรฐาน
หัวหนาสวนราชการ

มาตรฐานในการดําเนินการ
สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับทุกหนวยงาน
1. หัวหนาสวนราชการมอบหมายและแตงตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการตาม
2. จัดใหมีนโยบายความปลอดภัยฯ ของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรและลงนามโดย

3. จัดใหมีแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน
4. ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยราชการทุกแหงที่มีที่ตั้งในสถานที่เดียวกัน
มีหนาที่รวมกันดําเนินการดานความปลอดภัยฯ
5. จัดใหมีกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ ที่เหมาะสมภายใน
สวนราชการหรือหนวยราชการ
6. ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการใหบุคลากรทํางานในสภาพที่อาจทําใหไดรับอันตราย ตอง
แจงบุคลากรใหทราบถึงอันตรายและวิธีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ จากการทํางานกอนมอบหมายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯ ใหแกผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากร
ทุกคน
8. จัดใหมีสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
ที่เหมาะสมภายในหนวยงาน
9. เมื่อบุคลากรทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายของอุปกรณ หรือสถานที่ และ
ไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงตอบุคคล หรือคณะบุคคล หรือผูบังคับบัญชาขั้นตนเพื่อแจงใหผูบริหารหรือ
หัวหนาสวนราชการดําเนินแกไขโดยไมชักชา
10. จัดและดูแลใหมีการใชและสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่ได
มาตรฐานเหมาะสมตามลักษณะงาน
11. จัดทําแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน
12. ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. สํารวจ ตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพการทํางาน ที่อาจกอใหเกิดอันตราย และจัดทํา
แผนการควบคุมหรือปรับปรุงแกไข
14. บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตามมาตรฐาน
ที่กําหนด และใหความรวมมือ
15. จัดเก็บขอมูลการประสบอันตรายจากการทํางานของหนวยงาน
สวนที่ 2 แนวปฏิบัติมาตรฐานสําหรับหนวยราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ
เปน ขอกําหนดเฉพาะสํ าหรับ สว นราชการที่มีหน วยงานราชการในสังกั ด มีความเสี่ย ง
เกี่ ย วกั บ ความร อ น แสงสว า ง เสี ย งดั ง รั ง สี ช นิ ด ก อ ไอออน สารเคมี อั น ตราย เครื่ อ งจั ก ร ป น จั่ น หม อ น้ํ า
งานประดาน้ํา การทํางานในที่อับอากาศ งานกอสราง และงานซอมบํารุง หรือลักษณะการดําเนินการอื่นที่มีความ
เสี่ยงจากการทํางาน เมื่อพบวามีความเสี่ยงใดใหดําเนินการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานตามปจจัยเสี่ยง
2. ตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง หากพบความผิดปกติให
หัวหนาสวนราชการ จัดใหบุคลากรไดรับการรักษาพยาบาลทันที และจัดเก็บรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพไวใน
สวนราชการ
/3. จัดใหมีอุปกรณ...

๓๒
เสี่ยงกอนนําสงโรงพยาบาล

3. จัดใหมีอุปกรณ และเวชภัณฑที่จําเปนเพื่อปฐมพยาบาลบุคลากรที่ทํางานที่มีความ

4. จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสําหรับเครื่องจักร
5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักร ปนจั่น หมอน้ํา ลิฟต
นั่งราน ค้ํายัน เครื่องตอกเสาเข็ม โดยวิศวกร
6. จัดใหมีมาตรฐานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยง และ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติอยางเครงครัด
7. จัดใหมีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. จัดใหมีการกําหนดพื้นที่ควบคุม และมีปายขอความในบริเวณที่มีความเสี่ยง รวมทั้ง
หามบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในพื้นที่นั้น
9. จัดใหมีระบบขออนุญาตเขาทํางานในงานอันตราย
10. การทํ างานเกี่ ย วกั บ รั งสี ช นิ ด ก อไอออน จั ด ให มีผู รั บ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น การทางด าน
เทคนิคในเรื่องรังสี ประจําหนวยงาน พรอมอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน
11. ติดตั้งสัญญาณแสงหรือเสียงเพื่อเตือนอันตรายในการทํางานของเครื่องจักรที่มีการ
เคลื่อนที่และติดตั้งปายบอกพิกัดน้ําหนักยกสําหรับเครื่องจักรที่ใชยกสิ่งของพรอมติดสัญลักษณเ ตือนอันตรายที่เห็น
ไดชัดเจน กรณีมีการใชลิฟต ใหปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟต
12. กรณีมีงานกอสรางขนาดใหญ ตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนงานดาน
ความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง
สวนที่ 3 แนวปฏิบัติสําหรับหนวยราชการที่มีการดําเนินการเขาขายประเภทกิจการ
เฉพาะ ไดแก
๑. การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
๒. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริมแตง
ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสียหรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิดแปลง และจาย
ไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น
๓. การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน
ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน ทอระบาย ทอ
น้ํา โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการกอสราง
๔. การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมทั้งการ
บรรทุกขนถายสินคา
๕. สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
๖. โรงแรม
๗. หางสรรพสินคา
๘. สถานพยาบาล
๙. สถาบันทางการเงิน
๑๐. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
๑๑. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
๑๒. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
๑๓. สํานักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
/มาตรฐานดานความ ...

๓๓
ประเภทกิจการเฉพาะ

มาตรฐานด า นความปลอดภั ย สํ า หรั บ หน ว ยงานราชการที่ มี ก ารดํ า เนิ น การเข า ข า ย

1. จัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน หนวยงาน รวมทั้ง
ตองจัดใหมี การอบรมและฝกปฏิบัติจนบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป) ระดับบริหาร ระดับหัวหนางาน
3. กรณีที่หนวยงานราชการ มีบุคลากรตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหจัดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(คปอ.) ของหนวยราชการ
4. หนวยราชการที่มีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (1) ที่มีบุคลากรตั้งแต 2 คน
ขึ้นไปและหนวยงานที่มีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (2) ถึง (5) ที่มีบุคลากรตั้งแต 200 คนขึ้นไป มี
หนวยงานความปลอดภัยฯ โดยขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงาน
การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ
ให ส ว นราชการทุ ก หน ว ยงานรายงานผลการดํ า เนิ น การด า นความปลอดภั ย ฯ ต อ
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนกลาง และสวนราชการที่มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเฉพาะ เชน สวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการให
รายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการในระดับกรม
2. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนภูมิภาค ใหร ายงานผลการดําเนินงานตอผูวา
ราชการจังหวัด
3. สวนราชการในระบบการปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ใหรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่มี
หนาที่กํากับดูแลหนวยงานตามกฎหมาย
4. สวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตอปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาเมืองพัทยา ตามแตกรณี
ทั้งนี้ การดําเนินงานตามขอ 1- 4 อาจพิจารณาใหเหมาะสมกับโครงสรางและภารกิจ
ของส ว นราชการ โดยการรายงานให เ ป น ไปตามแบบรายงานผลการดํ า เนิ น งานด า นความปลอดภั ย อาชี ว อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสวนราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ผูแทนโครงการชลประทานเชี ยงใหม (นายเกื้อกูล มานะสั มพั นธ สกุ ล): การคาดหมาย
ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดวาปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ย จะใกลเคียงกับคา
ปกติ โดยช ว งต น ฤดู จ ะมี ฝ นตกเป น ระยะๆ จากนั้ น ประมาณปลายเดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง กลางเดื อ นกรกฎาคม
ฝนจะลดนอยลง เกิดสภาวะฝนทิ้งชวง และปริมาณฝนจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม และกันยายน จะ
สิ้ น สุ ด ฤดู ฝ นประมาณกลางเดื อ นตุ ล าคม ซึ่ ง คาดว า จะมี พ ายุ ห มุ น เขตร อ นเคลื่ อ นเข า สู ป ระเทศไทยประมาณ
๒ ลูก โดย ๑ ลูกในชวงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนและอีก ๑ ลูกในชวงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน
/ปริมาณฝนสะสม ...

๓๔
ปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหมสถานี
(สชป.๑) ๑๘๓.๓ มิลลิเมตร มากกวาคาเฉลี่ยปกติรอยละ ๒๗
สถานการณน้ําทา การคาดหมายน้ําทาในแมน้ําปงและลําน้ําสาขาป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาด
วาจะต่ํากว าคาเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้จ ะเริ่มมีปริมาณน้ํามากตั้งแตเดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่ สุดในเดือน
ตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ําทาสะสมในแมน้ําปงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบวา น้ําทาสะสมตั้งแตเดือน
เมษายนถึงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ ๑๔๒.๙ ลาน ลบ.ม. นอยกวาคาเฉลี่ยปกติ ๖๑.๘๙ %
สถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ในปจจุบัน ดังนี้
๑. ปริ ม าณน้ํ า ในอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดใหญ ทั้ ง ๒ แห ง เขื่ อ นแม งั ด สมบู ร ณ ช ลและ
เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา ๙๔.๐๕ ลาน ลบ.ม. หรือ ๑๗.๘๑% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถ
ใชการได ๗๐.๐๔ ลาน ลบ.ม. หรือ ๑๓.๒๖% ของความจุที่ระดับเก็บกัก
๒. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ อาง มีปริมาณน้ํา ๒๓.๔๖ ลาน ลบ.ม. หรือ
๒๗.๐๗% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใชการได ๑๘.๑๓ ลาน ลบ.ม. หรือ ๒๐.๙๒% ของความจุ
ที่ระดับเก็บกัก
หากเปรียบเทียบปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํากับป ๒๕๕๕ ในชวงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ําใน
อางในปนี้จะนอยกวา ๑๙.๘% และปริมาณน้ําที่ใชการไดจะนอยกวา ๓๔%
สถานการณการปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน
1. แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร แยกเปนขาว ๒๒๑,๙๘๕ ไร พืชไร-พืชผัก
๑๔,๖๗๗ ไร และไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร
๒. ผลการปลู ก พื ช ทั้ ง จั ง หวั ด ป จ จุ บั น ๑๑๑,๕๙๒ ไร ห รื อ ๓๒.๘๓% ของแผน
แยกเปนขาว ๓,๓๓๒ ไร (๑.๕%) พืชไร-พืชผัก ๔,๖๑๘ ไร (๓๑.๔๖%) และไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๓,๖๔๒ ไร
(๑๐๑.๗๔%)
การบริหารจัดการน้ํา
สถานการณ ป จ จุ บั น กรมชลประทานมี ม าตรการสั่ ง การให สํ า นั ก ชลประทานที่ ๑
ตลอดจนโครงการตางๆ ดําเนินการดังนี้
- ใหพิจารณาสงน้ําเขาพื้นที่เพื่อเสริมน้ําฝน (ใชน้ําฝนใชการเปนหลัก น้ํา ชลประทาน
เสริมน้ําฝน)
- งบรับน้ําเขาคลองระบายและพื้นที่นอกเขตชลประทาน
- ควบคุมการระบายน้ําจากอางเก็บน้ําตามความจําเปนและเก็บน้ําไวใหมากที่สุดเพื่อ
สํารองไวใชในกรณีฝนทิ้งและตนฤดูแลงถัดไป
- กําชับเจาหนาที่เฝาระวัง ติดตามสถานการณน้ําฝน น้ําทาอยางใกลชิด และขอความ
รวมมือใหทุกภาคสวนมีการใชน้ําอยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด พรอมประชาสัมพันธชี้แจงสถานการณใหผูใชน้ํา
ไดรับทราบ
- ตรวจสอบพื้นที่อยางสม่ําเสมอและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําที่จําเปนตองใชในบางจุด
ประธานในที่ประชุม : ปริมาณน้ําทั้ง 2 เขื่อนมีปริมาณไมถึง 30 % กรมชลประทานมีระบบ
การบริหารจัดการเก็บกักน้ําไมระบายน้ํามากเกินไป ในสวนของอุปกรณตางๆ การพยากรณ เปนประโยชนอยาง
มากจึงใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดประสานงานในเรื่องของขอมูลใหมาก โดยตองเปนขอมูลที่ใกลเคียงความจริงมาก
ที่สุด ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตือนภัย และแกไขปญหาอีกดานหนึ่ง เมื่อวิเคราะห
/ดูปริมาณน้ําของป...

๓๕
ดูปริมาณน้ําของปนี้จะสงผลใหเกิดปญหาภัยแลง จึงขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ นําขอมูลนี้มา
วิเคราะหเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจและทฤษฎีตางๆ เพราะการดําเนินการของเกษตรกรจะมีผลกระทบตอการใชน้ํา
ในสวนของภาคอุตสาหกรรมจะตองมีการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบวาปนี้อาจจะเกิดปญหา
การขาดแคลนน้ํา ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําไวในระดับหนึ่ง
กอนที่จะถึงฤดูกาล
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
เลขานุการในที่ประชุม : เรื่องที่สวนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส มี
ทั้งหมด 2 เรื่อง ไดแก
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 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 หัวขอประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม เปนที่เรียบรอยแลว สามารถ
ดาวนโหลดขอมูลตามเว็บไซตดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2556
วันพฤหัส บดีที่ 29 สิ งหาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม
6.2.1 ผู แ ทนสํ า นั ก งานประมงจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายภาณุ วิ ช ญ กั น ทะ):
ด ว ยวั น ที่ 12 สิ ง หาคม 2556 เป น วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
หนวยงานสังกัดกรมประมงภายในจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดพิธีปลอยปลา ปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ 12
สิ ง หามหาราชิ นี ในวั น ที่ 9 สิ ง หาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริ เ วณแม น้ํ า ป ง สนามกี ฬ าสาธารณะ
ในเขตองคการบริ ห ารส ว นตําบลเชี ย งดาวข างวั ด อิน ทราราม หมู ที่ 7 ตํ าบลเชีย งดาว อํ าเภอเชี ย งดาว จังหวั ด
เชียงใหม จํานวน 500,000 ตัวและกุงกามกาม จํานวน 1,000,000 ตัว นอกจากนี้จะมีการปลอยพันธุปลาชนิด
ต า งๆ ทั่ ว จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทุ ก อํ า เภอ จํ า นวน 500,000 ตั ว รวมจํ า นวนปลาทั้ ง สิ้ น
1,500,000 ตัว จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหสวนราชการ องคกรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป พรอมใจกันปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม-ราชินีนาถ เพื่อ
ถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน
มติที่ประชุม รับทราบ

/6.2.2 ขนสงจังหวัดเชียงใหม...
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6.2.2. ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย กีฬาแปง): สํานักงานขนสงจังหวั ด
เชี ย งใหม กําหนดจั ด การประมู ล ป ายทะเบีย นรถเลขสวย ในวั น ที่ 31 สิ งหาคม 2556 และวั นที่ 1 กั น ยายน
2556 ณ ศูน ย ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเ อ็มเพรส รายไดเ ข ากองทุ นเพื่ อความปลอดภั ยในการใช รถใชถนน
สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-278265, 081-7217999
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.3 ผู แ ทนกองกํ า ลั งผาเมื อง (พั น เอกชั ยณรงค แกล ว กล า ): ขอชี้ แ จงการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของกองกําลังผาเมืองในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้
1) สถานการณดานการปองกันชายแดน มีการเจรจาระหวางตัวแทนรัฐบาล
เมียนมาร กับตัวแทนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา(UWSA) ปรากฏขาวสารวาเมื่อวันที่
12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะเจรจาสันติภาพของรัฐบาลเมียนมารได
พบปะเจรจากับผูแทนของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาที่จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาย สหภาพ
เมียนมาร รายละเอียด ดังนี้
- รั ฐ บาลเมี ย นมาร ยื น ยั น ว า กองกํ า ลั ง เมี ย นมาร เ ชื้ อ สายว า ที่ ติ ด อาวุ ธ
ในพื้นที่เขตรัฐวาใต ตองกลับไปที่พื้นที่เขตปกครองพิเศษที่ 2 เมืองปางซาง สหภาพเมียนมาร
- ทหารเมียนมารจะยึดสวนยางพาราทั้งหมดของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา
- ใหมีการพัฒนาพื้นที่เขตปกครองพิเศษที่ 2 เมืองปางซางรวมกันอยางยั่งยืน
- ให มี ก ารร ว มมื อ กั น ในการปราบปรามยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ แ ละในอนาคต
ใหปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนในพื้นที่สหภาพเมียนมาร
- ในดานการทหารใหทั้งสองฝายลดความตึงเครียดของสถานการณในพื้นที่รัฐ
ฉานใตและใหถอนกําลังออกจากพื้นที่ โดยใหเหลือกําลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามปกติ
สรุปผลการประชุม ทั้งสองฝายยังเจรจาตกลงในรายละเอีย ดแตละประเด็ น
ไมได เนื่องจากทางผูของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา อางวาจะตองนําเรื่องดังกลาวไป
แจง บก.กําลังเมียนมารเชื้อวา เมืองปางซาง ทราบกอนเพื่อหาขอสรุปอีกครั้ง ทหาร
เมียนมารจะสงมอบพื้นที่รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณที่ยึดไวคืนใหกับกองกําลังเมียนมารเชื้อ
สายวา ทั้งสองฝายสามารถตกลงที่จะลดความตรึงเครียดในพื้นที่ โดยการที่จะถอนกําลัง
ที่เผชิญหนากันออกจากพื้นที่กอนวันที่ 18 กรกฎาคม 2556
ภายหลังจากการเจรจาทหารเมียนมารไดลดการกดดันกองกําลังเมียนมาร
เชื้อสายวาในระดับหนึ่ง โดยไดถอนกําลังออกจากพื้นที่เปาหมายและเคลื่อนยายกําลังเขา
ไปอยูยังที่ตั้งคายตางๆ เชน ภายในที่ตั้ งคายทหารเมีย นมาร พัน .ร.65 บานนากองมู
พื้นที่ บก.ควบคุม บานโปงปาแขม และบก.ยศ.เมืองตวน พรอมทั้งลดจํานวนดานตรวจ
ตามจุดตางๆ ในพื้นที่เมืองตว น จากการตรวจสอบลาสุด ทหารเมียนมารไดเริ่มทยอย
และถอนกําลังออกจากพื้นที่สูงขม เชน พื้นที่ดอยสามสูง
/แตทางกองกําลังเมียนมาร...
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แตทางกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา ยังไมยอมถอนกําลังออกจากพื้นที่ดังกลาว และ
ยังคงมีการเตรียมความพรอม และติดตามความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมาร
อยางใกลชิด จากที่ทหารเมียนมาร ยอมลดมาตรการกดดันพรอมกับถอนกําลังบางสวน
ออกจากพื้นที่สงผลใหราษฎรของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาที่อพยพออกจากพื้นที่ได
เดิ น ทางกลั บ เข ามาในพื้ น ที่ บ านห ว ยอ อ บานน้ํ ายม และบ านหนองแวน ส งผลทํ า ให
สถานการณในปจจุบันกลับเขาสูภาวะปกติและแลว ปรากฏขาวสารวาผูนําระดับสูงของ
ทหารเมียนมารจากกรุงเนปดอว มีแผนเชิญผูนํากองกําลังชนกลุมนอยกลุมติดอาวุธทุก
กลุมเขารวมประชุม และเจรจาตกลงเรื่องการแปรสภาพเปนกองกําลังปองกันชายแดน
(BGF) ของกองกําลังชนกลุมนอย เพื่อเขารวมพัฒนาเมียนมารใหแลวเสร็จกอนที่จะเขา
รวมเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่กรุงยางกุง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ขอพิจารณาและแนวโนมของสถานการณ
จากการที่ทหารเมียนมารใชกําลังเขากดดันกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา เขตวา
ตอนใตในครั้งนี้ นาจะมีจุดประสงคเพื่อตองการใหกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาที่อยู
บริเวณชายแดนเมียนมาร-ไทย เคลื่อนยายกลับไปอยูในพื้นที่ตอนเหนือติดชายแดนจีน
โดยใชเงื่อนไขการวางอาวุธ และการแปรสภาพเปนกองกําลังปองกันชายแดน (BGF) มา
เป น ข อ อ า ง ทหารเมี ย นมาร ยั ง ไม ใ ช กํ า ลั ง เข า ผลั ก ดั น แต จ ะใช วิ ธี ก ารจํ า กั ด ความ
เคลื่อนไหว โดยการควบคุมผลประโยชน เพื่อใหกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวายอมรับ
เงื่อนไข สวนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาตองการใหมีการเจรจา เพื่อรักษาพื้นที่เขตวา
ใตวาใหไดมากที่สุด แตหากการเจรจาไมไดผลหรือไมสามารถตกลงกันได อาจทําใหเกิด
การสูรบในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนสงผลกระทบตอความมั่นคงของไทย
2) สถานการณ ยาเสพติ ด ปรากฏข าวว าเมื่ อ วั น ที่ 3-5 กรกฎาคม 2556
นายเปายูฉาง และคณะไดเดินทางมายัง บก.กองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา พล.น.775
บานหวยออ สหภาพเมียนมาร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่รับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จะผลิตยาเสพติด ยาบาชนิดใหม ประทับตัวอักษร YWKK เพื่อนําเงินจาก
การคายาเสพติดเขาเปนกองทุนในการพัฒนากองทัพ ประมาณ 2,000 ลานบาท/ป
จะทําการติดตอซื้ออาวุธสงคราม ไมทราบชนิดและจํานวน จากประเทศฟลิปปนสเพื่อ
นํามาใชในการตอตานรัฐบาลเมียนมาร
สรุปผลการสกัดกั้นจับกุมยาเสพติด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 – ปจจุบัน
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ งอยู ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน ว ย จํ านวน 137 ครั้ ง ได
ผูตองหา 185 คน ยาบา 613,595 เม็ด ฝน 11,266.15 กรัม เฮโรอีน 296.53 กรัม
กัญชา 29.54 กรัม ไอซ 2,067.37 กรัม
สรุปผลการจับ กุมยาเสพติด ในป งบประมาณ 2556 ตั้งแตเดื อนตุ ลาคม
2555-ปจจุบัน กองกําลังผาเมืองมีการปฏิบัติ จํานวน 262 ครั้ง จับกุมผูตองหา 357
คน ยึดยาบาไดกวา 7 ลานเม็ด ยึดยาไอซได 162 กิโลกรัม โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
มีการปฏิบัติมากที่สุด จํานวน 137 ครั้ง
/3) การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบ...
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3) การสกั ด กั้ นและปราบปรามการลัก ลอบตัด ไม ทําลายป า ในหว งเดื อน
กรกฎาคม 2556 มีการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง คือเมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2556 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ 5 รวมกับเจาหนาที่ศูนยโครงการ
หลวงหนองเขียวตรวจพื้นที่ปาบานหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว ผลการ
ปฏิบัติจับกุมผูตองหาได จํานวน 1 คน พื้นที่ปาถูกแผวถาง จํานวน 3 ไร และอุปกรณใน
การแผวถางปา ไดแก เครื่องตัดหญาพรอมอุปกรณ
4) การพัฒนาสัมพันธระหวางราษฎรไทยกับราษฎรประเทศเพื่อนบานตาม
โครงการหมู บ า นเข ม แข็ ง คู ข นานตามแนวชายแดน ในห ว งที่ ผ า นมาพื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหมมีการปฏิบัติจํานวน 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ฉก.ม.5 จัดกําลัง
พลร ว มกั บ หน ว ยงานราชการในพื้ น ที่ จั ด กิ จกรรมตามโครงการฯ ระหว างบ านนอแล
ตําบลมอนปน อําเภอฝาง กับบานปาคี สหภาพเมียนมาร ณ บริเวณดานตรวจชองทาง
บานนอแล ตําบลมอนปน อําเภอฝาง มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 400 คน เปนคน
ไทยประมาณ 250 คน สหภาพเมียนมาร ประมาณ 150 คน
5) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี กําลังผาเมือง
กําหนดแผนจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในพื้นที่รับผิดชอบของ
หนวย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 แหง ไดแก บานหลักแตง อําเภอเวียงแหง
บานปางตนเดื่อ อําเภอแมอาย บานบะหลา อําเภอแมอาย และบานหวยน้ําเย็น อําเภอ
แมอาย จัดทําเปนกิจกรรมปลูกปาและสรางฝาย ในหวงวันที่ 6-11 สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.4 ผู แ ทนสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม ( นายภาคภู มิ ทาวงค ) :
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดเชียงใหมยังไมลดลง ยังคงมีการระบาดไปทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอเมือง
เชียงใหม อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอแมอาย และอําเภอฝาง ปจจุบันพบผูปวยประมาณ 7,000 คน
ซึ่งมากกวาปที่ผานมา จึงขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการและผูนําชุมชนรวมกันรณรงคกําจัดลูกน้ํายุงลาย ใน
เรื่องของการกําจัดลูกน้ํายุงลายถือวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ซึ่งทุกคนตองตะหนักในเรื่องของการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ประธานในที่ประชุม : ในหวงเดือนที่ผานมา ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการที่สรางผลงานเปน
ที่ประจักษในหลายๆ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อยกยองชมเชยบุคคลที่ทําความดี ปฏิบัติหนาที่ดีเดน
เปนการสรางขวัญและกําลังแกผูปฏิบัติงาน ในเดือนตอไปขอใหทุกสวนราชการเสนอผลงานที่ควรไดรับการยกยอง
เชน โครงการ To Be Number One
ขอเนนย้ําสําหรับเดือนนี้ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ขอใหสวนราชการเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณ ให
ไดตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดหรือใหไดผลใกลเคียงมากที่สุด หากพบปญหาอุปสรรคขอใหปรึกษาคลังจังหวัด
เชียงใหม
/2. การเตรียมรับสถานการณภัยธรรมชาติ...

๓๙
2. การเตรียมรับสถานการณภัยธรรมชาติ ใหมีการบูรณาการดานฐานขอมูลใหมีความชัดเจน
ในการคาดการณและการวางแผน ในสวนของแผนงานขอใหมีแผนใน 3 ระยะ คือ ระหวางที่เกิดภัยและหลังจากเกิด
ภัย อยากใหมีการซักซอมใหเกิดความชัดเจน
3. การแก ไ ขป ญหาพื ชผลทางการเกษตร ขอบคุ ณส ว นราชการที่ ให การสนั บ สนุ น จั งหวั ด
เชียงใหมในการแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับจํานําขาวนาปรังของจังหวัดเชียงใหม
จากการตรวจสอบยัง ไมพบปญหาการตรวจสอบสต อกขาวเปน ไปดวยความเรียบรอย ขอให เตรีย มการสําหรั บ
ฤดู ก าลผลิ ต รอบใหม ทั้ ง นี้ ใ นเรื่ อ งของราคาและการดํ า เนิ น การ ต อ งรอฟ ง นโยบายของรั ฐ บาล จึ ง ขอให
สวนราชการที่เกี่ยวของเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายตอไป
4. สถานการณ บา นเมื อ ง เนื่ อ งจากในวั น ที่ 4 สิ ง หาคม 2556 เป น วั น ประชุ ม พิ จ ารณา
พระราชบัญญัติ นิร โทษกรรมฯ จึ งขอใหส วนราชการที่มีมวลชน องคกรต างๆ ภายใตส ายงาน ได ทําการหาข าว
หาขอมูลวามีความเคลื่อนไหวในการเดินทางไปรวมประชุมอยางไร หรือไม และให อธิบายชี้แจงตอผูที่จะเดินทางไป
รวมชุมนุม ถึงผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
มติที่ประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 11.55 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผูบันทึกรายงานการประชุม

วิราชินี คําชมภู
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานอํานวยการ

๔๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง
ผูนําเสนอ : นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม
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............................................................................................................................................................................
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๔๑
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูนําเสนอ : นายกมลไชย คชชา
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม
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............................................................................................................................................................................
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............................................................................................................................. .............................................

๔๒
3.3 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสุรสิงห วิศรุตรัตน ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม
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๔๓
3.4 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
ตามที่ ศูน ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคเหนื อ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา ได ค าดหมายลั ก ษณะอากาศว าฤดู ฝ นของ
ภาคเหนือ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ เริ่มตนในสัปดาหที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม โดยมีหยอมความกดอากาศต่ําในอาวเบงกอล
ทวีกําลังแรงขึ้นเปนตัวกระตุนใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดพาความชื้นเขาปกคลุมประเทศไทย ในระยะครึ่งแรกของเดือน
มิถุนายน จะมีรองมรสุม (รองความกดอากาศต่ํา) พาดผานทําใหมีฝนเพิ่มขึ้นทั่วไป และมีพายุดีเปรสชั่น 1 ลูก เคลื่อนตัว
เขาใกลหรือผานภาคเหนือ ทําใหในชวงระยะเดือนมิถุนายน - กันยายน จะมีฝนตกเปนบริเวณกวาง ฝนตกหนักถึงหนักมาก
ประกอบกับที่ผานมา(สิงหาคม2556) รองมรสุมพาดผานภาคเหนือ และลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม มีกําลังแรงขึ้น
ทํ า ให ภ าคเหนื อ มี ฝ นตกชุ ก หนาแน น กั บ มี ฝ นตกหนั ก ถึ ง หนั ก มากหลายพื้ น ที่ อี กทั้ งพายุ โ ซนร อ น“มั ง คุ ด ”
(MANGKHUT) ไดเคลื่อนขึ้นฝงประเทศเวียดนามตอนบน ทําใหในชวงเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556 จังหวัด
เชียงใหม ไดรับอิทธิพลของพายุดังกลาว เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณอําเภอฝาง และ
ไชยปราการ
สรุปสถานการณอุทกภัย
จังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประสบอุทกภัยตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 จนถึงปจจุบัน ไดแก อําเภอ
อมกอย ไชยปราการ พราว สะเมิง จอมทอง แมอาย แมแจม กัลยาณิวัฒนา ฝาง เวียงแหง แมแตง หางดง แมริม
ดอยเตา สันปาตอง เชียงดาว สันกําแพง ดอยสะเก็ด ฮอด และอําเภอเมืองเชียงใหม รวมทั้งสิ้น จํานวน 20 อําเภอ
57 ตําบล 518 หมูบาน 29,036 ครัวเรือน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 56,522 คน พื้นที่การเกษตรไดรับ
ความเสียหาย 27,411 ไร ปศุสัตว 1,280 ตัว พื้นที่การประมง 234 บอ บานเรือน 976 หลัง ถนน 159 สาย
สะพาน/คอสะพาน 48 แหง เหมือง/ฝาย/พนัง/ตลิ่ง 173 แหง
(ขอมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2556)
การใหความชวยเหลือ
1) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาสํารวจความ
เสียหาย พรอมทั้ง กองกําลังผาเมืองนํากําลังพล เขาชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่อําเภอฝาง และกองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34 แมอาย เขาชวยเหลือผูประสบภัยในพื้นที่ อําเภอแมอาย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ และอําเภอใหความเหลือในเบื้องตน พรอมทั้งไดเรงสํารวจความ
เสียหายของสิ่งสาธารณประโยชน เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ในการซอมแซมและปรับปรุง ตอไป
3) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สนับสนุนกระสอบทราย ใหอําเภอฝาง
จํานวน 1,500 ใบ
4) มูลนิธิราชประชานุเคราะห มอบถุงยังชีพใหแกราษฎรผูประสบภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อําเภอฝางและ
อําเภอไชยปราการ อําเภอละ 500 ถุง

๔๔
จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอุทกภัย วาตภัย
และดินโคลนถลม ดังนี้
1) ได จั ดทํ าแผนอํ านวยการเฉพาะกิ จป องกั นและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภั ย และดิ นโคลนถล ม ประจํ าป
2556ขึ้น พรอมทั้งไดมีการจัดประชุมคณะทํางานปรับปรุงแผนฯ ไปแลว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
2) ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกปญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลน
ถลม ขึ้น ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3) จัดเวรยามเฝาระวังและแจงเตือนตลอด 24 ชั่วโมง และฝกอบรม อส.ปภ. เพื่อเปนเครือขายใน
การเฝาระวังและแจงเตือนภัยใหกับจังหวัดเชียงใหม
4) ปรับปรุงระบบเตือนภัยที่มีอยูภายในจังหวัดเชียงใหม ทั้งหมด 243 แหง เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการเฝาระวังน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม
5) สํารวจจัดเตรียมเครื่องมือในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล ม
ในจังหวัดเชียงใหม
6) สั่งการใหอําเภอ ทองถิ่น ดําเนินการจัดตั้งศูนยอํานวยการฯ และจัดทําแผนปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม ประจํา 2556
7) จัดกิจกรรมรณรงค (KICK OFF) กําจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศนสองฝงลําน้ําปง เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณสํานักงานโครงการกอสรางประตูระบายน้ําลําน้ําปง ตําบลปาแดด อําเภอเมือง
เชียงใหม รวมกับองคการบริหารสวนจังหัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม มณฑลทหารบกที่ 33 อําเภอเมือง
เชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอแมแตง องคกรปกครองสวนทองถิ่นสองขางลําน้ําปง และหนวยงานที่เกี่ยวของ

มติที่ประชุม
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๔๕
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายอดุลย ฉายอรุณ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
๑. สถานการณฝน
การคาดหมายปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดวาปริมาณฝนสะสม
โดยเฉลี่ยจะใกลเคียงกับคาปกติโดยปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม
สถานี (สชป.๑) ๖๑๗.๕๐ มิลลิเมตร นอยกวาคาเฉลี่ยปกติรอยละ ๑๒.๙๘%
๒. สถานการณน้ําทา
การคาดหมายน้ําทาในแมน้ําปงและลําน้ําสาขา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดวาจะต่ํากวาคาเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้
จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากตั้งแตเดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่สุดในเดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณ
น้ําทาสะสมในแมน้ําปงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบวา น้ําทาสะสม ตั้งแตเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๖๙.๙๐
ลาน ลบ.ม. นอยกวาคาเฉลี่ยปกติรอยละ ๖๐.๖๐
๓. สถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา
สถานการณน้ําในปจจุบัน
๑. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญทั้ง ๒ แหง เขื่อนแมงัดสมบูรณชลและเขื่อนแมกวงอุดมธารา
มีปริมาณน้ํา ๑๓๗.๑๖ ลาน ลบ.ม. หรือ ๒๕.๙๘% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใชการได ๑๑๓.๑๖ ลาน ลบ.
ม. หรือ ๒๙.๘๑% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถรองรับปริมาตรน้ําไดอีก ๓๙๐.๘๔ ลาน ลบ.ม. หรือ ๗๔.๐๒%
ของความจุที่ระดับเก็บกัก
๒. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ อาง มีปริมาณน้ํา ๓๕.๒๑ ลาน ลบ.ม. หรือ ๔๐.๖๓%
ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถใชการได ๒๙.๘๘ ลาน ลบ.ม. หรือ ๓๔.๔๘% ของความจุที่ระดับเก็บกัก สามารถ
รองรับปริมาตรน้ําไดอีก ๕๑.๔๕ ลาน ลบ.ม. หรือ ๕๙.๓๗%
๓. เปรียบเทียบปริมาณน้ําในเชื่อนขนาดใหญ และอางเก็บน้ําขนาดกลางกับป ๒๕๕๕ ในชวงเวลา
เดียวกัน ปริมาณน้ําในอางในป ๒๕๕๖ นี้จะนอยกวาปที่ผานมา ๕๗.๐๕ ลาน ลบ.ม. หรือ ๙.๒๘% ของความจุที่
ระดับเก็บกัก
๔. ชวงตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๐ สิงหาคม ที่ผานมามีฝนตกตอเนื่องจากอิทธิพลลมมรสุม และพายุโซน
รอน “มังคุด” ทําใหมีปริมาณน้ําไหลเขาเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ๒๙.๒๘ ลาน ลบ.ม. เขื่อนแมกวงอุดมธารา ๑๑.๖๐
ลาน ลบ.ม. และอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ แหง ๑๐.๖๘ ลาน ลบ.ม. รวม ๕๑.๕๖ ลาน ลบ.ม.
๔. สถานการณการปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน
๔.๑ แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร แยกเปนขาว ๒๒๑,๙๘๕ ไร พืชไร-พืชผัก ๑๔,๖๗๗ ไร และ
ไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร
๔.๒ ผลการปลูกพืชทั้งจังหวัดปจจุบัน ๒๘๕,๑๖๖ ไร หรือ ๘๔.๒๔% ของแผน แยกเปนขาว ๑๖๙,๔๙๔ ไร
(๗๖.๓๕%) พืชไร-พืชผัก ๑๒,๒๔๒ ไร (๘๓.๔๑%) และไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๓,๔๓๐ ไร (๑๐๑.๕๔%)

๔๖
๕. คาดการณสถานการณน้ําฤดูแลง ป ๒๕๕๖/๒๕๕๗
ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล คาดการณจะมีปริมาณน้ําเก็บกัก ดังนี้
ความจุเก็บกัก เกณฑปน้ํานอย เกณฑปน้ําปกติ เกณฑปน้ํามาก
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล
265
88.278
120
232.838
ลาน ลบ.ม.
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๔๗
4.2 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน 2556
ผูนําเสนอ : นายจรูญ เลาหเลิศชัย ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ลักษณะทั่วไป เดือนกันยายน ปลายฤดูฝน รองมรสุมที่พาดผานภาคเหนือจะเลื่อนลงไปพาดผานภาคกลางและภาค
ตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้นเปนครั้งคราว ทําใหภาคเหนือ มีฝนตกชุก
หนาแนน กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากไดหลายพื้นที่สวนมากตอนลางของภาค มีโอกาสที่พายุหมุนเขตรอนในทะเล
จีนใตเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามรองมรสุม และเขาใกลภาคเหนือตอนลาง ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวางอาจเกิด
น้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม ในพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณที่ลาดเชิงเขา น้ําลนตลิ่ง ตลอดจนน้ําทวมขัง
บริเวณที่ลุมลําน้ําได เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิมีคา ใกลเคียงคาเฉลี่ย
ขอควรระวัง ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทางตอนลางของภาค พื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณ ที่ลาดเชิงเขา ที่ลุมลําน้ํา ควรเตรียม
ความพรอม ปองกัน เฝาเระวัง อุทกภัย และ ดินโคลนถลม /ลื่นไถล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่ หมายเลข
โทรศัพท 053-277919 053-922365 และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ไดตลอด 24 ชั่วโมง
เดือน กันยายน 2556

ภาคเหนือ
ตอนบน

ตอนเช า อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด 22-25ซ บ า ย อุ ณ หภู มิ
สูงสุ ด 31-34ซ มี เมฆมากกับมี ฝนเล็ กน อยถึงปาน
กลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนัก
มากบางแหงสวนมาก ทางตอนลางของภาค ระหวาง
บ า ยและค่ํ า ปริ ม าณฝน 210-290 มม.จํ า นวน
18-25 วัน ลมตะวันตกเฉียงใต 10-25 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง

คาดหมายอุณหภูม(ิ เซลเซียส)
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร)
จังหวัด
ต่ําสุด สูงสุด ฝน/วัน
แมฮองสอน 22-24 32-34 230/25
เชียงราย
22-24 31-33 290/18
พะเยา
23-25 31-33 210/18
เชียงใหม
23-25 31-33 220/19
ลําพูน
23-25 32-34 210/19
ลําปาง
23-25 32-34 220/19
นาน
23-25 32-34 210/18
แพร
อุตรดิตถ
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก
ตาก
เพชรบูรณ
กําแพงเพชร

24-26
24-26
24-26
24-26
24-26
24-26
24-26
24-26

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

200/19
250/19
300/19
320/21
250/20
220/17
210/19
270/20

ตอนเช า อุ ณ หภู มิ ต่ํ า สุ ด 24-26ซ บ า ย อุ ณ หภู มิ
สู ง สุ ด 32-34ซ มี เ มฆมากกั บ มี ฝ นเล็ กน อ ยถึ งปาน
กลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนัก
มากบางแหงสวนมาก ทางตอนลางของภาค ระหวาง
บ า ยและค่ํ า ปริ ม าณฝน 210-320 มม. จํ า นวน
17-20 วัน ลมตะวันตกเฉียงใต 10-25 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง
สรุป ปริมาณและการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นทางตอนลางของภาค มีโอกาสเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงได โดยทั่วไป
เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิมีคา ใกลเคียงคาเฉลี่ย
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม.
ฝนหนัก 35.0-90.0 มม.
ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป
ภาคเหนือ
ตอนลาง
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๔๘
4.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ.2556
ผูนําเสนอ : นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตามที่ จังหวัดเชียงใหม กําหนดใหมีการเสนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเขารั บการพิจ ารณาคัด เลือกเป น
พอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2556 เพื่อยกยองสรรเสริญบุคคลซึ่งเปนพอที่ดีสมควร
ไดรับการคัดเลือกใหเปนพอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2556 นั้น
จังหวัดเชียงใหมขอแจงผลการคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติของจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ.2556
จํานวน 2 ทาน เพื่อเขารับเกียรติบัตรพอตัวอยางแหงชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ณ อาคารใหมสวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร ดังนี้
1. นายทองอินทร พรหมวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม
2. นายประสงค ปญธิยา
อําเภอจอมทอง
สําหรับบุคคลที่ไมไดรับการคัดเลือกใหเปนพอตัวอยางแหงชาติ คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให
เปน “พอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม” ประจําป พ.ศ. 2556 ใหไดรับเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม จาก
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 15 ทาน ดังนี้
(1) นายวิชัย ฟองตา
อําเภอไชยปราการ
(2) นายชัย โตเขียว
อําเภอไชยปราการ
(3) นายนิคม ขัติยศ
อําเภอจอมทอง
(4) นายคํา จอมแสง
อําเภอดอยสะเก็ด
(5) นายปรบ ใบแสง
อําเภอดอยสะเก็ด
(6) นายมิตร แกวมณี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
(7) นายสมบุญ ดีเพ็ญ
อําเภอแมวาง
(8) นายอุทัย ขัติวงษ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34
(9) นายนพดล กองมณี
อําเภอเชียงดาว
(10) จ.ส.ต.เกษม บุญไชย
อําเภอเชียงดาว
(11) นายแกว อะกะเรือน
อําเภอแมริม
(12) นายสอาด ดอนแกว
อําเภอแมแตง
(13) นายกิตติศักดิ์ เมฆขจร อําเภอแมแตง
(14) นายวิรัช ใจเสมอ
อําเภอสันปาตอง
(15) นายมนูญ บูรณพัฒนา
สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
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๔๙
4.4 โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับขึ้นราคากาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
ภาคครัวเรือน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม

ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน

1 กันยายน 2556

LPG

ปั ญหาการลักลอบส่ งออก
ปั ญหาการใช้ ผดิ ประเภท

ความเป็ นธรรม
ธ ร ร ม ต่ อ ผู ้ ใ ช้

ผูใ้ ช้กา
๊ ซ LPG ให้
ได้ใช้ราคาถูก

ก า ร ค ว บ คุ ม ร า ค า
LPG ทําให้เกิดการ
บิ ด เ บื อ น ก ล ไ ก
ต ล า ด มี ผ ล ทํ า ใ ห้
ราคา LPG
ทํ า ให้ก ารใช้ LPG
ขยายต ัวมาก ส่งผล

ก า ร กํ า ห น ด ร า ค า
ก๊า ซ LPG หลาย
ร า ค า มี ผ ล ทํ า ใ ห้
เกิด ปั ญ หาการใช้
ผิดประเภท เช่น นํา
ก๊ า ซ หุ ง ต้ ม ม า ใ ช้
ภ า ค ข น ส่ ง แ ล ะ
อุตสาหกรรม

กา รค ว บคุ ม รา ค า
LPG ทําให้ร ัฐต้อง
นํ า เ งิ น ก อ ง ทุ น
ไ ป ช ด เ ช ย ใ ห้ ก ับ
ด้วย

2

๕๐
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LPG
3.

3

มติ กบง.

(28 มิ.ย.56)

1. เห็ นชอบให้ขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG
18.13 บาท/กก.
30 มิ.ย. 56 เป็น 31 ส.ค. 56
2. เห็ นชอบปร ับราคาขายปลีกก๊าซ LPG
เดือนละ 0.50 บาท/กก.
3.

คร ัวเรือนรายได้นอ
้ ย ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน 6 กก./
เดือนหรือไม่เกิน 18 กก./ 3 เดือน
ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ช่วยเหลือตามการใช้จริงแต่ไม่เกิน
150 กก./เดือน
15 กก.

4

๕๑

ปร ับราคาก๊าซ (LPG)

(

3/2556

. 0100/308

ลว. 26 กค. 56

ดําเนินการ)

5

(LPG) ภาคครั วเรือน

3.
27 พฤษภาคม 2556
การปรับราคาก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว (LPG)

3/2556 ได้ มีมติให้ กรมส่งเสริ มการ

๕๒

ส่ งเอกสารโครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊ าซหุงต้ ม ภาคครั วเรือน

PR แผ่ นพับ + โปสเตอร์ +วิทยุชุมชน+แบนเนอร์ +
website : www.lpg4u.net / สายด่ วน 0-2140-7000 หรื อ 0-2129-3344
/
ณ สํานักงานเขต /เทศบาล / อบต.
5 สิงหาคม 2556 เป็ นต้ นไป
มสด.
.
40 แห่ ง ๆ ละ 200 คน (17 – 31 ก.ค.56)

ร้ านค้ าปลีกจําหน่ ายแก๊ สหุงต้ ม
/ป้ายร่ วมโครงการหน้ าร้ านค้ า

/
ข้ อมูลไม่ ครบถ้ วน

บัตรปชช. ยืนยันตน

บัตรปชช. ลงทะเบียน

1 ก.ย. 56
โดยใช้ มือถือ +
บัตรแสดงสิทธ์ (
)
สํานักงานเขต /เทศบาล / อบต./
พาณิชย์ จงั หวัด /การค้ าภายในจังหวัด/พัฒนาธุรกิจการค้ าจังหวัด
5 สิงหาคม – 30 สิงหาคม 2556
ส่งกลับ มสด.

ตรวจสอบ/เข้ าระบบข้ อมูล/ ผลิตบัตร
/ ประกาศ /

8

๕๓

90 หน่ วย
(ใช้ ข้อมูลการใช้ ไฟฟ้าของ
ครัวเรือนตลอดปี 2555)

ร้ านค้ า หาบเร่
แผงลอยอาหาร

ใบแจ้ งค่ าไฟฟ้า
(
/
หมายเลขผู้ใช้ ไฟฟ้า)

ใบแจ้ งค่ าไฟฟ้า
.ย. 56

กฟน. 8 หลัก
กฟภ. 11 หลัก
สัตหีบ 9 หลัก

บัตรประชาชน/
มสด. สวนดุสิต

1. ตรวจสอบ/
2.

.เขต/ เทศบาล/อบต.
5 -30 ส.ค. 56

9

มาตรการการบรรเทา
1.
2.

ครัวเรือนรายได้ น้อย
ตามการใช้ จริงแต่ ไม่ เกิน 18 กก. / 3 เดือน
90 หน่ วย
ตัวอย่ างการนับเวลา
1

1 กันยายน 2556 ถึง 30 พฤศจิกายน 2556

2

1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557

3

1 มีนาคม 2557 ถึง 31 พฤษภาคม 2557

4

1 มิถุนายน 2557 ถึง 31 สิงหาคม 2557

5

1 กันยายน 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

ร้ านค้ า หาบเร่ แผงลอยอาหาร
ตามการใช้ จริงแต่ ไม่ เกิน 150 กก. /เดือน

10

๕๔

ครัวเรื อนใช้ ไฟฟ้า
ไม่ เกิน 90 นก.

กฟภ.

20000144905
นับจากตัวเลข
หลังสุด

11

คร ัวเรือนไม่มไี ฟฟ้าใช้
/ร้านค้า
หาบเร่ แผงลอย

“

/เทศบาล / อบต.
”

12

๕๕

13

Hotline

สํานักงานเขต /เทศบาล / อบต. ของท่ าน
กรณีมีข้อสงสัย
ติดต่ อ ศูนย์ ประสานงานกระทรวงพลังงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 02-129-3344
หรื อ 02-140-7000
www.lpg4u.net
14

มติที่ประชุม
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๕๖
4.5 ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดที่ 9 การดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ผูนําเสนอ : นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม

สํ า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด จั ด อบรมชี้ แ จงรายละเอี ย ดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานข อ มู ล ผ า น
เว็บไซต www.e–report.energy.go.th 3 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ หองประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอรท เชียงใหม โดยมี
นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปดการอบรม

การตรวจติดตามใหคําแนะนําหนวยงาน
ตั้งแตวันที่ 30 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2556
มีสวนราชการ จํานวน 164 หนวยงาน
ที่ตองรายงานตามตัวชี้วัด

๕๗

สรุปผลการใชพลังงานของจังหวัด (รวมหนวยงานสวนกลางที่ปรากฏในกฎกระทรวง
และหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค)
ขอมูลตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ถึง เดือนมิถุนายน 2556 (ปรับปรุงลาสุด ณ วันที่ 25/08/2556)

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

๕๘

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

จํานวนของหนวยงานที่มีผลคะแนน
รายงานขอมูล เปน 0 หรือ คะแนน
ต่ํา มีจํานวน 45 หนวยงาน
ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

๕๙

ผลคะแนนของหนวยงานที่รายงานขอมูล
หนวยงานที่มีคะแนนครบถวนสมบรูณ

ขอมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

รวมพลังราชการไทย ลดใชพลังงาน

มติที่ประชุม
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๖๐
4.6 รายงานผลการดําเนินงานงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
ผูน ําเสนอ: นายประจญ ปรัชญสกุล ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง

รายงานผลการดําเนินงาน

งบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ปงบประมาณ พ.ศ.2556
โดย ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง

1. โครงการผูนําทองถิ่นรูปองกันภัย
รวมใจรักษระบบนิเวศ
กิจกรรม : อบรมภาคทฤษฎี ณ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (แมเมาะ)

๖๑

1. โครงการผูนําทองถิ่นรูปองกันภัย
รวมใจรักษระบบนิเวศ (ตอ)
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน / ฝกปฏิบัติ

2. โครงการเครือขายอาสาปองกันภัย
สานสายใยอนุรักษนา้ํ
กิจกรรม : อบรมใหความรู

๖๒

2. โครงการเครือขายอาสาปองกันภัย
สานสายใยอนุรักษนา้ํ (ตอ)
กิจกรรม : ศึกษาดูงาน / แลกเปลี่ยนประสบการณ

3. โครงการเชื่อมโยงเครือขายออนไลนดานการจัดการ
ภัยพิบัติทุกระดับของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

๖๓

3. โครงการเชื่อมโยงเครือขายออนไลนดานการจัดการภัย
พิบัติทุกระดับของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ตอ)

มติที่ประชุม
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๖๔
4.7 การประมูลปายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๑๒ หมวดอักษร ขฉ
ผูนําเสนอ : นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
การประมูลปายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๑๒ หมวดอักษร ขฉ
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม กําหนดประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ ๑๒ อักษร ขฉ
จํานวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสารที่ ๓๑ สิงหาคม – อาทิตยที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนยประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม ผลการประมูล ๑๑ ครั้ง ๑๒ หมวดอักษรที่ผานมา มีรายไดเขา
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนนทั้งสิ้น ๒๖๔,๐๒๖,๑๖๓ บาท ทั้งนี้ไดนํามาใชในการรณรงคและลด
อุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ทําใหสถิติอุบัติเหตุทางถนนลดลงตามลําดับ ทําใหจํานวนผูไดรับบาดเจ็บและสูญเสีย
ชีวิตลดลงเปนจํานวนมาก ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหม ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน (กปถ.) มาใชในโครงการสรางนักขับรถมืออาชีพ, โครงการตรวจรถกอนใชปลอดภัยแนนอนชวงเทศกาลป
ใหมและสงกรานต, โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสรางจิตสํานึกความปลอดภัยสําหรับเด็ก นักเรียนชั้นประถม
(ป.๔ – ป.๖), โครงการขนสงสัญจรสอนนองใชรถใชถนนอยางปลอดภัยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมตน (ม.๑ – ม.๓),
โครงการสํานักงานขนสงนอกเวลาและการเรียนรูเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน, โครงการจัดซื้อหมวกนิรภัย
เพื่อการขับขี่รถที่ปลอดภัย, โครงการเสริมศักยภาพพนักงานขับรถราชการ, โครงการเสริมศักยภาพพนักงานขับรถ
รับ-สงนักเรียนใหเกิดความปลอดภัยในการใชรถใชถนน, โครงการจัดซื้ออุปกรณชวยเหลือผูพิการจากอุบัติเหตุทาง
ถนน, โครงการจัดซื้อกลอง CCTV (กลองโทรทัศนวงจรปด) ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม, โครงการจัดซื้อกลอง
ตรวจจับความเร็วใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และลาสุดกองทุน กปถ. ไดสนับสนุนกลองตรวจจับความเร็ว
รถบรรทุกและรถโดยสารจํานวน ๒ ชุด มูลคากวา ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม มา
ใชตรวจรถบรรทุกและรถโดยสารเพื่อสรางความปลอดภัยในการใชรถใชถนน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดเปนการใชเงินจาก
กองทุน กปถ. มิใชเงินงบประมาณของทางราชการ ดังนั้นจะเห็นไดวาเงินที่ไดจากการประมูลปายทะเบียนเลขสวย
นั้น ไดนํามาใชเปนประโยชนแกสาธารณชนอยางแทจริง ตลอดจนเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ทําให
เปนการลดการสูญเสียชีวิต รางกายและทรัพยสินอีกดวย ซึ่งเปนการทําบุญสรางกุศลอยางหนึ่ง นอกจากนี้ปาย
ทะเบียนรถที่ประมูลไดสามารถมอบใหเปนของขวัญแกคนที่เคารพนับถือหรือคนรักก็ได หรือนําไปขายตอเอากําไรก็
ได โดยไมตองเสียคาใชจายในการโอนแตอยางใด
สํ าหรั บ ป ายเลขทะเบี ย นทั้ ง ๓๐๑ หมายเลขนั้ น ต องถื อ เป น เลขแห งเกี ย รติ ย ศและศั กดิ์ ศ รี
เพราะไดจากการทําบุญดวยการชนะประมูลปายเลขสวย สรางความภาคภูมิใจแกผูครอบครองปาย ที่สําคัญที่ปาย
มีรูปภาพกราฟฟค ครอบครัวหมีแพนดา ประตูเมืองเชียงใหม สายน้ําแมปง รมบอสราง ยอดเขาอินทนนทซึ่ง
เปนสวนหนึ่งที่เปนสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหม โดยปายมีสีสันที่สวยงามโดดเดนเปนอยางมาก เปนที่สะดุดตา
แกผูพบเห็น หากเจาของรถไมประสงคจะใชปายรูปกราฟฟคก็สามารถใชปายพื้นสีขาวปกติก็ได โดยเก็บปายกราฟ
ฟคไวที่บานแทน สามารถใชไดทั้งรถเกง, รถกระบะ ๔ ประตู, รถแวน, รถตูหรูวีไอพี ๗ ที่นั่ง จะเปนรถใหมที่
ยังไมจดทะเบียนหรือเปนรถจดทะเบียนแลวก็สามารถนํามาสลับเปนปายประมูลไดหรือกรณีเปนรถจังหวัดอื่นก็
สามารถยายปลายทางเขามาใชที่จังหวัดเชียงใหมก็ได สวนการเสียภาษีรถประจําปนั้น สามารถชําระไดที่สํานักงาน
ขนสงทุกแหงทั่วประเทศ เพราะใชระบบออนไลน นอกจากนี้หากนํารถมาติดตอราชการที่สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแมเหียะ ก็จะมีชองจอดรถและชองทางบริการพิเศษเฉพาะผูใชปายประมูลเปนหองบริการเฉพาะตางหาก
เพื่อเปนการบริการอํานวยความสะดวกแกเจาของปายประมูลเลขสวยอีกดวย

๖๕
นอกจากผูที่ประมูลไดจะไดรับทั้งสิ่งที่เปนมงคล ภายใตรูปแบบและความหมายที่งดงาม แลวยัง
ถือวาไดรวมทําบุญในการมีสวนชวยสรางเสริมความปลอดภัยในการใชรถใชถนน เพราะรายไดจากการประมู ล
ทั้งหมด จะนําเขากองทุน เพื่อความปลอดภั ยในการใช รถใชถนนโดยไมหั กคาใชจ ายใดทั้ งสิ้น ผูที่สนใจสามารถ
ลงทะเบียนลวงหนาได ณ สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-270412 , 053-277156 และ
053 - 278265 สํานักงานขนสงจังหวัด สาขาอําเภอจอมทอง โทรศั พท 053-369666-9 สํานักงานขนสง
จังหวัด สาขาอําเภอฝาง โทรศัพท 053-346420 สํานักงานขนสงจังหวัดสาขาอําเภอแมแตง โทรศัพท
053-471415 และ 081-๗๒๑๗๙๙๙, 089-๒๐๓๑๔๘๑

มติที่ประชุม
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..........................................................................................................................................................................

๖๖
4.8 นโยบายการสงเสริมเกษตรกรของกลุมบริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง จํากัด
ผูนําเสนอ : นายสรายุทธ นาคคงคํา ผูบริหารบริษัท ลีโอฟูดส จํากัด

1.
2. บริ ษทั ลีโอฟูดส์ จํากัด
3.
(1999) จํากัด
4. บริ ษทั กรีนลีโอ จํากัด
5. บริ ษทั อดามัส อโกรโนมิ จํากัด

๖๗

บริษัท ลีโอฟู้ ดส์ จํากัด

(1999) จํากัด

บริษัท อดามัส อโกรโนมิ จํากัด

๖๘

1. บริ ษทั จัดหาต้นกล้า และวัสดุการเกษตร(ปุ๋ย-สารเคมี)โดย
บริ ษทั
2. ทําสัญญากับเกษตรกร กําหนดขนาดมาตรฐานของ
(
)
3.

4.

,
และคุณภาพ ตามมาตรฐานของบริ ษทั ตลอดโครงการ
5. จ่ายเงิ นค่าผลผลิ ตผ่านบัญชีธนาคาร(ธกส.) ทุก 15 วัน

๖๙

มะเขือเล็กกูล่าร์-ลูกใหญ่

มะเขือริ งโงะ

มะเขือเล็กกูล่าร์-ลูกเล็ก

มะเขือเล็กกูล่าร์เบอร์ 6

มะเขือดับบลิ ว 1

มะเขือเซนได

ซุคคิ นี

แตงกลาง

แตงสด

๗๐

ในการส่งเสริ มปลูกพืช ทาง
บริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนิ นการผลิ ตต้น

การเสียบ
ยอด
การเพาะต้นกล้ามะเขือพวง

๗๑

๗๒

รากสมบูรณ์

ขนส่ง

วิ ธีขนส่ง

จ่ายให้เกษตรกร

มาตรฐานแปลงปลูก
ความสูงของแปลง 30 เซนติเมตร

๗๓

มาตรฐานแปลงปลูก
หล ังแปลงกว้าง 1.20 เมตร,

1 เมตร

1.20 เมตร

มาตรฐานแปลงปลูก
ระหว่างแถว ห่าง 2.20 เมตร

2.20 เมตร

1 เมตร

๗๔

มาตรฐานแปลงปลูก
ระยะห่างระหว่างต้น 0.70 เมตร

ออนคอล รองก้นหลุม

ปักไม้หลักก่อนปลูก

มัดต้นหลังการปลูก
ไม่เกิน 3 วัน

๗๕

๗๖

(10-14 วัน)
ดอกบาน

1 - 2 วัน ยาว 5.5-7 cm

3-4 วัน เก็บ L

หลังผสมเกสร 3
วัน

5 วัน ดอกแห้ ง

8 - 10 วันขนาดยาว 4 cm

๗๗

เกสรตัวเมีย
ต้องสูงกว่า
ตัวผู้ และตัว
กว่า 5 ช่อ

ความยาว 5.5 – 7 เซนติ เมตร

เกสร
ตัวเมีย

๗๘

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 – 4.8 เซนติ เมตร

๗๙

ต้นทุนต่อหน่ วย
22,000 – 25,000 บ.
(ต้นกล้า,พลาสติ กคลุมแปลง,ปุ๋ย,สารเคมี)
ตัวอย่ างรายได้ เกษตรกร
-สกุล
สุนทร แสนสมบัต ิ

เสาร์แก ้ว เกิดใหม่

อินทร สาขาเรือน
จันสม มูลศรี
ทับทิม ถาวงค์

(หน่วย)

รายได้ตอ
่
หน่วย

รายได้รวม

ไชยปราการ-ฝาง 1

1.00

82,168.00

82,168.00

ไชยปราการ 2

1.50

99,677.00

149,515.50

จอมทอง 4

1.00

125,847.00

125,847.00

จอมทอง 3

1.00

100,722.50

100,722.50

จอมทอง 1

1.00

105,275.00

105,275.00

สะเมิง 1

1.00

126,530.00

126,530.00

สะเมิง 2

1.00

134,690.00

134,690.00

เชียงม่วน 1

1.00

89,548.50

89,548.50

เชียงคํา 1

1.00

92,542.00

92,542.00

ขุนตาล 1

1.25

105,098.80

131,373.50

เมืองเชียงราย 1

1.00

114,775.00

114,775.00

มติที่ประชุม
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๘๐
4.9 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
ผูน ําเสนอ: นายถวิล บัวจีน รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม

ที่มาของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 87 (3)
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ (ตรวจสอบอํานาจรัฐ)
2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 (แกไข) พ.ศ.2550
มาตรา 55/1 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง
เรียกโดยยอวา ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีและเปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา ๓/๑
ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเปนประธาน ผูแทนภาค
ประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน
วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับหรือมีกรณีที่เปนการ
ทุจริต ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป”

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) พ.ศ.2552

1) อางอํานาจตามระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2550 มาตรา 3/1 การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
มาตรา 55/1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
2) ขอ 3 ในระเบียบนี้
“ประธาน” หมายความวา ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
“อําเภอ” หมายความรวมถึง กิ่งอําเภอ
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“กลุมประชาสังคม” หมายความวา กลุมประชาชนที่รวมตัวจัดตั้งขึ้นหรือที่หนวยงานของรัฐสนับสนุน และ
ใหหมายความรวมถึงองคกรชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน และองคกรภาคประชาสังคมอื่นที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก สภาเทศบาล สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงผูบริหารในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น
“ภาคธุรกิจเอกชน” หมายความวา สมาคมการคา หอการคาจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
“สมาคมการคา” หมายความวา สมาคมการคาตามกฎหมายวาดวยสมาคมการคาและสมาคมที่ไดจด
ทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการประกอบการคา อุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน หรือการประกอบธุรกิจอื่นใด
“หอการคาจังหวัด” หมายความวา หอการคาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยหอการคา
“สภาอุตสาหกรรมจังหวัด” หมายความวา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
3) หนวยงานภาครัฐ หมายความวา
(1) ราชการบริหารสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น

๘๑
(2) รัฐวิสาหกิจ
(3) องคกรมหาชน
(4) หนวยงานของรัฐที่อยูในการกํากับของฝายบริหาร
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ

ก.ธ.จ. ประกอบดวย
ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ซึ่งมีเขตอํานาจ
- ผูแทนภาคประชาสังคม

ในจังหวัด เปนประธาน)

- ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
- ผูแทนภาคธุรกิจ
- ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเลขานุการและผูชวยเลขานุกา
- ผูวาราชการจังหวัดเสนอแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
วาระ 3 ป (ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน)

ระเบียบขอ 19 การพนวาระ

1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามระเบียบขอ 8 (คุณสมบัติเฉพาะตัว 9 ขอ) ขอ 11 หรือขอ 15
แลวแตกรณี ขอ 11 ...ตองดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือ ขอ 15 คุณสมบัติสมาชิกภาคธุรกิจเอกชน
4) ก.ธ.จ. มีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู

ระเบียบขอ 22 หนาที่ของ ก.ธ.จ.

1) สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐในจังหวัด
2) แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ ฯลฯดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ ในกรณีที่พบวามีการละเลยหรือมีกรณีทุจริต
3) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติและการสงเสริม
4) ติดตาม
5) แตงตั้งที่ปรึกษา
6) เผยแพรผลงาน

ระเบียบขอ 23 ในการสอดสองหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ใหเปนไปตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
1) เปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2) อํานวยความสะดวก บริการ สนองความตองการของประชาชน

๘๒
3) เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4) เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และความคุมคา
5) ไมมีขั้นตอนเกิดความจําเปน ใหทันตอสถานการณ
6) ยึดการมีสวนรวมของประชาชน เปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ

ระเบียบขอ 24 และขอ 25 การประชุม

1) ประชุมครั้งแรกภายใน 60 วัน
2) กรรมการเขาชื่อไมนอยกวาหนึ่งในสาม รองขอประธานใหเปดประชุมภายใน 30 วัน
3) การประชุมของ ก.ธ.จ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
4) ถาประธานไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานทําหนาที่ประธานในที่ประชุม หรือใหกรรมการในที่
ประชุมเลือก
5) มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด

ระเบียบขอ 28 ผลการสอดสองของ ก.ธ.จ.

จังหวัด/กลุมจังหวัด

- ยุทธศาสตรจังหวัด (ป 57-60)
- แผนปฏิบัติการประจําป
- คําของบประมาณ
- Area : จังหวัด/กลุมจังหวัด (ม.34/ก.ธ.จ.)
- Function
- Local
- Output – Outcome – Impact
- ประสิทธิภาพ – ประหยัด – ตรงเวลา – คุมคา
- ประสิทธิผล – งานสําเร็จตามวัตถุประสงค/นโยบายของรัฐที่ตั้งไว

สอดสองโครงการ
ตามแผนพัฒนา

๘๓

๘๔

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เชียงใหม
วาระดํารงตําเหนง 3 ป (22 พ.ค.56 - 22 พ.ค. 59)

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 รับรองรายชื่อ
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 ราย
ผูแทนภาคประชาสังคม
1.นายถวิล
2.ร.ต.ต.วิไล
3. นายสงัด
4. นายรุจ
5. นายเรืองฤทธิ์
6. นายจิรพัตร
7. นายวินิจ
8. นางถนอมจิต
9. นายมนัส
10. นางบุญนํา
11. นายพชร

บัวจีน
ลิบลับ
แกวนาตะ
เหลี่ยวรุงเรือง
จอมสืบ
ธาตุอินจันทร
ชัยชิต
ไชยวงค
ตันสุภายน
ยามาโมโต
ธรรมกรลังกา

อําเภอสันกําแพง
อําเภอเมืองเชียงใหม
อําเภอฝาง
อําเภออมกอย
อําเภอสันทราย
อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอเชียงดาว
อําเภอแมแตง
อําเภอพราว
อําเภอสะเมิง
อําเภอเวียงแหง

๘๕

ผูแทนภาคทองถิ่น
1. นายสุรศักดิ์
2. นางสาวพรฤดี
3. นายประสงค
4. นายตอศักดิ์

โอสถิตยพร
พุทธิศรี
ธนัญชัย
สะสมทรัพย

อําเภอดอยสะเก็ด
อําเภอเมืองเชียงใหม
อําเภอสันปาตอง
อําเภอแมออน

1. นางวิภาวัลย
2. นายธงชัย
3. นายจุลนิตย
4. นายสราวุฒิ

วรพุฒิพงค
อมฤตธรรม
วังวิวัฒน
สินสําเนา

หอการคาจังหวัดเชียงใหม
หอการคาจังหวัดเชียงใหม
หอการคาจังหวัดเชียงใหม
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

1. นายณวัฒน
2. นางสาวสุวิมล
3. นายเสงี่ยม

มหาวรรณ
ยาพิลา
กิ่งสุวรรณพงษ

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

เลขานุการ / ผูชวยเลขานุการ

บทบาทหนาที่

ก.ธ.จ. เชียงใหม ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใช
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม ม.55/1 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ 2534 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

อํานาจหนาที่

มีหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด จํานวน 6 ขอ ดังนี้
1. สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ ในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารราชการ
บานเมืองที่ดี
2. แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแต
กรณี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ในกรณีที่พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือมี
การทุจริต
3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการสงเสริมตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และ ธรรมาภิบาลเพื่อการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ แกผูวาราชการจังหวัด และหนวยงานรัฐใน
จังหวัด
4. ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
5. แตงตั้งที่ปรึกษาจํานวน 3 คน ไดแก
1) ดานวิชาการ
2) ดานการประชาสัมพันธ
3) ดานกฎหมาย
6. เผยแพรผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร

๘๖

การดําเนินการตามอํานาจหนาที่/หลักธรรมาภิบาล

ดําเนินการสอดสอง ตาม พรบ.วาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี จํานวน 7 ขอ ดังนี้
1. ปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมตลอดจนไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน
2. อํานวยความสะดวก ใหบริการ และสนองความตองการของประชาชน
3. เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4. เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา
5. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ใหทันตอสถานการณโดยเฉพาะในเรื่องที่เปนความ
เดือดรอนและทุกขยากของประชาชน
6. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
7. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอ และเผยแพรตอสาธารณะ

วิธีการสอดสองของกรรมการ ก.ธ.จ. เชียงใหม

1. สรางเครือขาย : โดยสรางความสัมพันธ
- ระหวางกรรมการ ก.ธ.จ.ดวยกัน
- กับภาคประชาชน-ผูนํา ตามหมูบาน ตําบล อําเภอ ตางๆ
- ผูนําทางการ (กํานัน/ผูใหญบาน) ผูนําที่ไมเปนทางการ
- กลุมอาสาสมัครของภาครัฐ-ภาคประชาชน
(อาสาเกษตร อสม. อพช. ฯลฯ)
- สมาชิก-ผูนําสภาองคกรชุมชนตําบล
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนทองถิ่น

๘๗
2. สดับตรับฟงขาวสาร : จากสื่อ เครือขาย
- การทุจริต การประพฤติมิชอบ
- การขาดความรับผิดชอบของหนวยงานและเจาหนาทีข่ องรัฐทําใหเกิดความเสียหาย
3. รับเรื่องรองเรียน
- จากประชาชนซึ่งเปนผูเสียหายจากการไมปฏิบัติหนาทีต่ ามขอบเขตการสอดสองของหนวยงาน
- เจาหนาที่ของรัฐ

มติที่ประชุม
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๘๘
4.10 รายงานสถานการณดานการปองกันชายแดนและการสกัดกั้นและปราบปราบ
ยาเสพติดตามแนวชายแดน
ผูนําเสนอ : พันเอกมีชัย นิลศาสตร ผูแทนกองกําลังผาเมือง
๑. การพัฒนาสัมพันธระหวางทหารไทย กับ ทมม. ในหวงเดือน ส.ค.๕๖ มีการปฏิบัติจํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๕๖ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทหารเมียนมาร
กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๓๒๗ บริเวณ จุดผอนปรนทางการคาชองทางกิ่วผาวอก บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จว.ช.ม. หัวขอหารือที่สําคัญ คือ การดําเนินโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ในวันที่ ๑๕ ก.ย.๕๖ ซึ่งจะ
ดําเนินงานในกลุมงานสงเสริมประเพณีวัฒนธรรม โดยจัดงานประเพณีทอดผาปาสามัคคี เพื่อสบทุนกอสรางวิหารหลวง
วัดหมวยตอ เมืองตวน สหภาพเมียนมาร
๑.๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๖ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทหารเมียนมาร
กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๓๒๗ บริเวณ จุดผอนปรนทางการคาชองทางกิ่วผาวอก บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จว.ช.ม.
หัวขอหารือที่สําคัญ
- การดําเนินโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ใน ๑๕ ก.ย.๕๖
- การปลูกตนไมในพื้นทีช่ ายแดน
- การรวมมือสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน
๑.๓ เมื่ อวั นที่ ๑๗ ส.ค.๕๖ กองร อยทหารพรานที่ ๓๒๐๘ พบปะพั ฒนาสั มพั นธ กับ ทหารเมี ย นมาร
กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ ๕๒๘ บริเวณ ฐานฯ อินทรีย อ.แมอาย จว.ช.ม. (หารือในเรื่องทั่วไป)
๑.๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๖ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทหารเมียนมาร
กองพันทหารราบที่ ๓๖๐ บริเวณวัดฟาเวียงอินทร บ.หลักแตง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. (หารือในเรื่องทั่วไป)
๑.๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค.๕๖ หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่ ๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทหารเมียนมาร
กองพันทหารราบที่ ๓๖๐ บริเวณวัดฟาเวียงอินทร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
๒. การสกัดกั้นและปราบปราบยาเสพติดตามแนวชายแดน
การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ กกล.ผาเมือง เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นและปราบปราม
ยาเสพติด
ลว.พิสูจน
ทราบ
๑๕๕

ภารกิจ (ครั้ง)
ปดลอม/ตรวจ
ลว.หาขาว เฝาตรวจ ซุมโจมตี
คน
๑๗๐
๒๐๐
๑๒
๒๒

ตั้งจุดตรวจถาวร
๒๑

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว
๑๑๓

สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวง ส.ค.๕๖ ศูนยพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดกองกําลังผาเมือง มีผลการ
สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยแยกเปนพื้นที่มี จํานวน ๓ ครั้ง ของกลางยาเสพติด
ประเภทยาบา จํานวน ๒๑,๒๐๐ เม็ด และจับกุมผูตองหาได จํานวน ๔ คน
พื้นที่

จํานวน(ครั้ง)

ผูตองหา(คน)

ยาบา (เม็ด)

อ.เชียงดาว
อ.ไชยปราการ

๑
๑

๑
๑

๒,๐๐๐
๑๖,๐๐๐

๘๙
อ.พราว
รวม

๑
๓

๒
๔

๓,๒๐๐
๒๑,๒๐๐

สรุปการจับกุมเปรียบเทียบทั้ง ๖ จังหวัด รายละเอียดตามจอภาพ
จํานวน
ผูตองหา
ยาบา
ฝน
เฮโรอีน
พื้นที่
(ครั้ง)
(คน)
(เม็ด)
(กรัม)
(กรัม)
จว.เชียงใหม
๑๔๐
๑๘๙
๖๓๔,๗๙๕ ๑๑,๒๖๖.๑๕ ๒๙๖.๕๓
จว.เชียงราย
๑๒๓
๑๗๐
๗,๙๐๗,๗๒๓ ๔,๒๔๗.๖๐ ๒,๓๓๒.๔๕
จว.พะเยา
๙
๑๐
๒,๓๔๐
๓๗.๕๐
จว.นาน
๗
๑๔
๑๒,๒๖๓ ๑,๐๐๐.๐๐
จว.อุตรดิตถ
จว.พิษณโลก
รวม
๒๗๙
๓๘๓
๘,๕๕๗,๑๒๑ ๑๖,๕๕๑.๒๕ ๒,๖๒๘.๙๘

กัญชา
(กรัม)
๒๙.๕๔
๑๐.๐๐
๓๙.๕๔

ไอซ
(กรัม)
๒,๐๖๗.๓๗
๑๖๔,๗๒๗.๒๐
๑๖๖,๗๙๔.๕๗

๓. กิจกรรม " กองทัพบก โดย ททบ. รวมกับสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ รวมใจ สงรัก สูรั้วของชาติ "
ครั้งที่ ๖
ในวั น ที่ ๒๒ ส.ค. ๕๖ กองทั พ บก ได จั ด กิ จ กรรม "กองทั พ บก โดย ททบ. ร ว มกั บ สถานี โ ทรทั ศ น สี
กองทัพบกชอง ๗ รวมใจ สงรั ก สูรั้ว ของชาติ " ครั้ งที่ ๖ โดยการนําคณะผูแทน ทบ., ผู บริหารและศิล ปนดารา
ทีมงาน ของ ททบ. และสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง ๗ เดินทางลงพื้นที่ใหกําลังใจ, มอบสิ่งของเครื่องใช, อุปกรณ
กีฬา ใหกับกําลังพลของกองกําลังผาเมือง และหนวยขึ้นตรงกองกําลังผาเมือง ณ ฐานปฏิบัติการนอแล อ.ฝาง จว.ช.ม.
พรอมจัด การแสดงบนเวที , เล นเกมส และแจกของรางวัล ณ เทศบาล อ.เชีย งดาว จว.ช.ม. โดยมี พล.ท.สถิ ต
แจมจํารัส ผช.เสธ.ศปก.ทบ.ฝกร. เปนหัวหนาคณะ มีกําลังพล และประชาชนในพื้นที่รวมกิจกรรม ประมาณ ๘๐๐
คน
4. เรื่องแจงใหทราบ
ในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๕๖ กองกําลังผาเมือง ไดวางแผนดําเนินกิจกรรมการพัฒนาสัมพันธระหวางราษฎรไทยกับ
ราษฎรประเทศเพื่อนบาน ตามโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ระหวาง บ.เมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียง
ดาว จว.ช.ม. กับ บ.โปงปาแขม เมืองตวน สมม. ณ จุดผอนปรนการคาชองทางกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จว.ช.ม. กิจกรรมที่ดําเนินการ คือ จัดงานทอดผาปาสามัคคี เพื่อสบทุนกอสรางวิหารหลวงวัดหมวยตอ เมืองตวน
สหภาพเมียนมาร

มติที่ประชุม
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......................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .............................................

๙๐
4.11 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูนําเสนอ : นายมารติน เฟนสกี้ –สตาลลิ่ง กรรมการเชียงใหมเมืองสรางสรรค

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ...............................................
......................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .............................................

๙๑
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนสิงหาคม 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
(1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องที่ 10 ขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดหาเครื่องตรวจจับ
ความเร็วและเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล
- เรื่องที่ 11 โครงการประกันภัยขาวนาป ปการผลิต 2556
- เรื่องที่ 19 การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง
กระทรวงมหาดไทย และ การโอนขาราชการประเภทบริหาร
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................

๙๒

๑. ที่มา

5.2 การจัดตั้งศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)
(สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1)

กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด /กลุ มจังหวัด ภาคเหนื อตอนบน ๑ จังหวัด/ กลุ มจังหวัด ภาคเหนื อ
ตอนบน ๒ รวม ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดนาน ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวม
กลุมจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม (เอกสาร ๑)
จังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พิจารณาเห็นวาจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จั ง หวั ด /กลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๒ มี โ ครงการ/กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นา เชื่ อ มโยง
ความสัมพันธและความรวมมือของจังหวัดและกลุมจังหวัดกับประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกอาเซียนหลาย
โครงการ ซึ่งบางโครงการมี โอกาสที่จ ะบู รณาการการดําเนิ นงานรว มกั น ในอนาคต การประชาสั มพั นธ เผยแพร
โครงการ/กิจกรรมดังกลาว หากมีการนําเสนอในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจะทําใหภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชนในพื้นที่ เห็นภาพการดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันอยางชัดเจน นอกจากนี้ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตางมีขอมูลที่เกี่ยวกับการการพัฒนา เชื่อมโยงความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่ อนบานและประเทศสมาชิ กอาเซี ย นอย างหลากหลาย ควรมี แหล งที่ ร วบรวมและแลกเปลี่ย นข อมู ล
ดังกลาวระหวางกัน รวมถึงควรมีศูนยการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางจังหวัด /กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กับศูนย ROC ในพื้นที่อยางใกลชิดเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
อยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งศูนยกลาง
การ
ปฏิ บั ติ ก ารและประสานงานภู มิ ภ าค (Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre :
UNROCC) ขึ้น
๒. วัตถุประสงคการจัดตั้งศูนย UNROCC
๑. เพื่อเปนแหลงรวบรวมโครงการ/กิจกรรมของจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/กลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา เชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิก
อาเซียน
๒. เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา เชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
และประเทศสมาชิกอาเซียนของจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
สําหรับบูรณาการการดําเนินงานรวมกันในอนาคต
๓. เพื่อรวมกันกําหนดยุทธศาสตรที่เชื่อมโยงระหวางจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในดานการสรางความเขมแข็งสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๔. เพื่อเผยแพรประชาสั มพั นธขอมู ลการดํ าเนิ นโครงการ/กิจกรรมของจั งหวัด/กลุ มจั งหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เชื่อมโยงการคาการลงทุนหรือสรางความรวมมือในดานตางๆ กับ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกอาเซียน
๕. เพื่อเปนศูนยการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางจังหวัด /กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กับศูนย ROC ในพื้นที่

๙๓
๓. โครงสรางศูนย UNROCC
คณะกรรมการบริหารศูนยกลางการปฏิบัติการ
และประสานงานภูมิภาค
คณะทํางานขับเคลื่อนศูนยกลางการปฏิบัติการ
และประสานงานภูมิภาค
ผูจัดการศูนยฯ
บุคลากรประจําศูนยฯ
(เอกสาร ๒)
๔. กิจกรรมของศูนย UNROCC (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖)
๑. ประชุ มพิ จ ารณาแนวทางการทางการจั ด ตั้ งศู น ย กลางการปฏิ บัติ การและประสานงานภู มิภ าค
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC) (กําหนดประชุมวันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม และหองประชุมระบบวีดีทัศน
ทางไกลจังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน และจังหวัด
ลําปาง)
๒. เปดศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค (Upper Northern Regional Operation
and Cooperation Centre : UNROCC) ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค เพื่อกําหนดกรอบ
การดําเนินงานของศูนย UNROCC
นาบัติการและประสานงานภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อน
๔. ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนศูนยกลางการปฏิ
ระบบสารสนเทศ
กิจกรรมของศูนย UNROCC
2555 ) ฒ นา เชื่อมโยงความสัมพัน ธของจังหวัด /กลุม
๕. รวบรวมขอมูล/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกั(บปีการพั
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ กับประเทศเพื่อนบานและประเทศสมาชิกอาเซียน
๖. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ (โทรทัศน วารสาร) เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เชื่อมโยงการคาการ
ลงทุ น หรื อสร างความร วมมื อในด านต างๆ กั บ ประเทศเพื่ อนบ านและประเทศสมาชิ กอาเซี ย น รวมถึ งเผยแพร
ประชาสัมพันธบทบาท ภารกิจของศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค
๗. อบรมสั ม มนาเพื่ อให ค วามรู ความเข า ใจในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาศั กยภาพ การเชื่ อ มโยง
เศรษฐกิจ โลจิสติกสและการทองเที่ยวของภาคเหนือตอนบนกับการพัฒนาในระดับภูมิภาคตางๆ เชน GMS ASEAN
ใหแกบุคลากรของจังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัด/กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
๘. ติดตามประเมินผล

๙๔

พิธีเปดและลงนามบันทึกขอตกลง (MOU)
ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
(Upper Northern Regional Operation and Cooperation Centre : UNROCC)
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
..................................................
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไดรวมมือกันจัดตั้งศูนยกลางการ
ปฏิบัติ การและประสานงานภู มิภาค กลุมจัง หวัด ภาคเหนื อตอนบน หรือ ศูน ย UNROCC โดยร วมมื อกัน ขับเคลื่อน
กิจกรรม โครงการ เพื่อสรางความรวมมือในดานตางๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียน
นายธานิน ทร สุภ าแสน ผูว า ราชการจั งหวั ดเชีย งใหม ในฐานะหัว หนา กลุ ม จัง หวั ด ภาคเหนือตอนบน ๑
กลาวถึงการจัดตั้งศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงานภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน หรือ ศูนย UNROCC
แหงนี้ เกิดขึ้นโดยความรวมมือของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ไดแก จังหวัด
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน
โดยไดเล็งเห็นวามีขอมูล กิจกรรม โครงการที่เกี่ยวกับการเชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อยางหลากหลาย ควรที่จะมีแหลงรวบรวม แลกเปลี่ยนขอมูลและประสานงานกับศูนยปฏิบัติการรวมกลุมจังหวัด (Regional
Operation Center : ROC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ รวม ๘ จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร แมฮ องสอน ลําปาง และ
ลําพูน ไดลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดตั้งศูนย ROC เพื่อสนับสนุน การบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการไปสูการเปนประชาคมอาเซียนที่สมบูรณตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
จึ ง มี แ นวคิ ด ร ว มกั น ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย กลางการปฏิ บั ติ การและประสานงานภู มิ ภ าค (ศู น ย UNROCC) ขึ้ น มา โดยมี
วัตถุประสงค ดังนี้ ๑. เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูล กิจกรรม โครงการของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธกับประเทศสมาชิกอาเซียน ๒. เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรขอมูล ขับเคลื่อน
กิจกรรม โครงการที่สรางความรวมมือในดานตางๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียนของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๓. เพื่อเปน
ศูนยการประสานงานและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนกับศูนย ROC ในพื้นที่
สําหรับวันนี้ไดจัดพิธีเปดและลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ศูนยกลางการปฏิบัติการและประสานงาน
ภูมิภาค กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน รวมกันซึ่งในอนาคตศูนย UNROCC ซึ่งเกิดจากความรวมมือของ ๘ จังหวัดกลุม
ภาคเหนือตอนบน จะไดรวมกันดําเนินกิจกรรม โครงการ ที่สรางความรวมมือในดานตางๆ กับประเทศสมาชิกอาเซียนอยาง
เปนรูปธรรมตอไป

๙๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2556
วันศุกรที่ 27 กันยายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพื้นเมือง

มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
...................................................................................................................................................... ......................
............................................................................................................. .............................................................

๙๖
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม (ถามี)

มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
..........................................................................................................................................................................

๙๗
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
7.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอดิศร กําเนิดศิร)ิ
7.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ)
๗.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน)

มติที่ประชุม
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
............................................................................................................................. ...............................................
...........................................................................................................................................................................

