
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 7/2556

วันอังคารท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

**************

รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3. นายไพรัต เศียรสมาน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
4. นายสมควร ชอมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
5. นายวิชัย ขจรปรีดานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
6. นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
7. นางนวพรรณ เนตรคํา (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
8. วาท่ี ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 ก่ิงสุวรรณพงษ 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  สิทธวิงศ...
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25. นายวิรุฬห สิทธิวงศ (แทน)นายอําเภอสันกําแพง
26. วาท่ีรอยตรีสมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแมริม
28. นายอภิชาต ชุมเชื้อ นายอําเภอแมแตง
29. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด
30. นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอเชียงดาว
31. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพราว
32. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
33. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ
34. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสะเมิง
35. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอเวียงแหง
36. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอสันปาตอง
37. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอจอมทอง
38. นายคมกริช ตรีธัญพงศ นายอําเภอแมอาย
39. นายชุติเดช มีจันทร นายอําเภออมกอย
40. นายสมเจตน เปลื้องนุช นายอําเภอแมแจม
41. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอดอยเตา
42. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอแมวาง
43. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแมออน
44. นายชัยณรงค นันตาสาย (แทน)นายอําเภอดอยหลอ
45. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักพระราชวัง
46. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางแสงจันทร เสวะกะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.(หญิง)วัชรี ชูกิจคุณ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
51. พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
52. พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงส (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
53. พ.ต.ต.(หญิง) ผุสดี ธรรมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
55. นายกฤษณะ หงสวิไล (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
56. นายพิษณุ มานะวาร (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
/หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
57. นายสัมพันธ ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
58. นางราตรี จักรแกว (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
59. นายพยนต ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
60. นางจิรพร ทองบอ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
61. นางณัชชา อุตตะมัง (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
62. นายบุรี ดีชัยยะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
63. พ.ต.ชาตรี เศรษฐกร รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม(ท)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
64. พ.อ.สมจริง กอรี (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
65. พ.อ.ชัยณรงค แกวกลา (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
66. พ.อ.วิฑูรย รวยสวัสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
67. น.ต.กิตติพงษ ศรีรินยา (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
68. พ.อ.สมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม
69. พล.ต.ภูมิพิพัฒน ฉวีพัฒน ทีปรึกษาผูวาราชการจังหวัดดานการทหาร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
70. นางญาณี แสงศรีจันทร คลังเขต 5
71. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังจังหวัดเชียงใหม
72. นายอภิชา ประสงคธรรม ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
73. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
74. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
75. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
76. นางวรรณงาม แกวคํา (แทน) สรรพกรภาค 8
77. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
78. นายประพนธ ถกลวิโรจน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
79. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการฯ
80. นายณัฐวุฒิ สระฏัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
81. นายนพดล แสกรุง (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเท่ียวและกีฬา
82. ผศ.ชัยพร แกววิวัฒน (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
83. นายธณัท ปภพธนานนท (แทน)ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
84. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
85. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
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86. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10

87. นางนิภาวดี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 13 จังหวัด
เชียงใหม

88. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
89. นายสมพร เวชกามา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
90. นางพรทิพย ชํานาญกิจ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
91. นางสุรียพร ชูสุข ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
92. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
93. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
94. นายวิเชียร โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
95. นายอนิรุต แกวสุวรรณ (แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
96. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 1
97. นางสาวญาณพัฒน เสารพันธคํา (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 2
98. นางสาวพัทธธีรา ขุนชะ ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริ

สันกําแพง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
99. นายสุรพล ปุสุรินทรคํา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
100. นายไชยสิทธิ์ วงศสาย (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
101. นางเปรมภัสสรณ แกวมณีนพโชติ (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
102. นายภาณุวิชญ กันทะ (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
103. นายสมร นิวาส (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
104. นายอนุวัฒน อุประดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
105. นายสุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
106. นายเดช สารเขาคํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
107. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
108. นายจํารัส จันทิวงค (แทน) ปศุสัตวเขต 5
109. นางณัฏฐชุดา เรืองวิลัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
110. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
111. นางพรวรรณ เผดิมชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี

๑
112. นายสมชาย กันธะวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม(พืชสวน)
113. นางสาวคชาภรณ วงศพรหมศิลป (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
114. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
115. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม
/116. นางวฏัฐวิกา ...
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116. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
117. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อนเนื่องมาจากพระราชดําริ
118. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
119. นางขจีพันธ สิงหลักษณ (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงคมนาคม
120. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
121. นายบดินทร โลหิตกาญจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี ๑(เชียงใหม)
122. นายสมพงษ มอญแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

เชียงใหม
123. นางณิชรัตน จอมแปงทา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
124. นายอภิสิทธิ์ คําภิโร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
125. นายสงัด แกวนัย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
126. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 1
127. นายปญญา ภูมรินทร (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2
128. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
129. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
130. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
131. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
132. นางสาวโสภา สงคราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที 1
133. นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
134. วาท่ี พ.ต.อภิชาติ จินดามงคล ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม

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

140. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
141. นายสามภพ กาศสกุล (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
142. นางญาดา วิบูลยพงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1
143. นางมนสิชา ไชยมณี (แทน) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม

/144. นางสาวสุนทรา ...

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
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144. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
145. นายสมพงษ ศรีเกษ กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
146. นายพิรุณ หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
147. นางเสาวเพ็ญ จําปาเปา ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
148. นางอารีรัตน เทียมทอง ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
149. นายเกษม แกวจินดา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
150. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
151. นายเทพพรหม ออนสีบุตร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
152. นายปภาษิต โรจนมณี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
153. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
154. นางสาวมยุรี อินตะมา (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
155. นางเพ็ญศิริ เอ่ียมโอภาส สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
156. นายประทิน สินมณี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
157. นายดิเรก ทะจันทร จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
158. นางสุชาดา ชี้เจริญ ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ

(จังหวัดเชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
159. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
160. นายไกรสิน อุนใจจินต (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม
161. นายจันทร แกวจิโน (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
162. นางสาวอาภรณ ดวงแกว (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
163. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
164. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
165. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
166. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
167. นายทวี อุปสุขิน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
168. นายฉัตรชัยมงคล กอนแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
169. นายเดช อนากาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
/170. นางสุวนชุ ...
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170. นางสุวนุช อินวาน (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
171. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
172. นายไพสิฐ พาณิชยกุล (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
173. นางสุวรรณา ฉุยกลัด (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
174. นายภาคภูมิ ทาวงค (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
175. นางสุดใจ นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 10

เชียงใหม
176. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
177. นายแพทยพิรุณ คําอุน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
178. นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
179. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
180. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
181. นางสุคลพิชญ ฉัตรกุล ณ อยุธยา (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8
182. นางสาวทัศนีย ตังเยาว (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
183. นางถนอมจิต ไชยวงค (แทน) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
184. แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
185. นางโสภิต พงษรัตนานุกูล (แทน) ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ
สวนทองถิ่น
186. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
187. นายศุภรัศม์ิ จันทรตะธา (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
188. นายชาตรี กันทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
189. นายสวาง กานิล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
190. นายทวิชา วงคทิพย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
191. นางสาวชมนาถ พรสมพล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
192. นางกนกวรรณ สุวรรณชัย (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
193. นายกฤษดากร กําเนิดศิริ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
194. นายชูเกียรติ แปนแกว (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม2
195. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม

สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 (กฟผ.)
196. นางสาวมัลลิกา ชุณหะนันทน (แทน) ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8

/ผูเขารวมประชุม ...
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ผูเขารวมประชุม
197. นายประหยัด อนันตประดิษฐ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม
198. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
199. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
200. นายบุญญฤทธิ์ สมนา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. มอบเกียรติบัตรยกยองชมเชยอําเภอท่ีมีผลการปฏิบัติงานลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน
เปน ศูนยในชวงเทศกาลสงกรานตป 2556 จํานวน 20 อําเภอ ไดแก  อําเภออมกอย สารภี ไชยปราการ
เวียงแหง  ดอยหลอ แมออน แมวาง กัลยาณิวัฒนา ดอยเตา หางดง สันทราย สันปาตอง พราว แมอาย สะเมิง
แมริม แมแตง ดอยสะเก็ด เชียงดาว และแมแจม (โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม)

2. มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินคุณภาพแหลงทองเท่ียวระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จํานวน 2 แหง  ไดแก  อุทยานแหงชาติดอยฟาหมปก  อุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง  โดยมี
นายทวีศักดิ์  ขันธราช  ผูแทนสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) รับมอบแทน (โดย สํานักงาน
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)

3. มอบเกียรติบัตรสตรีไทยดีเดน ประจําป 2556 จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 3 ราย ไดแก
นางพิสมัย ตรีวิชา  นางสุรีย   คําอาย และนางสาววิไล  บูรณุปกรณ (โดย สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)

4. มอบเงินรางวัล โลรางวัล และเกียรติบัตรแกอําเภอท่ีมีผลการประเมินศักยภาพอําเภอในการ
บริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในท่ีโลงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 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)

/ระเบียบวาระท่ี 1...
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ระเบียบวาระท่ี ๑ แนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม/รับตําแหนงใหม /
ยายภายในจังหวัด
1. นางสุชาดา  ช้ีเจริญ

ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)

ตําแหนงเดิม อัครราชทูตท่ีปรึกษา (ฝายแรงงาน) ประจําสถานเอกอัครทูต
ณ กรุงเบอรลิน  สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน สําน ักประสานความรวมมือ
ระหวางประเทศ  กระทรวงแรงงาน

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 6/2556 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2556
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี): เลขานุการท่ีประชุมแจงตอ

ท่ีประชุมวาฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 30 หนา โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร  สุภาแสน) เปนประธานการประชุม ท้ังนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ เ พ่ือใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 6/2556
และรับรองรายงานการประชุมผานทาง www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง การรับรองรายงานการประชุมผานระบบดังกลาว
จะตองใชรหัสผานในการเขาระบบหากทานตองการรหัสผานใหติดตอขอรับรหัสผานไดท่ี กลุมขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-112713

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบาย
ของสวนราชการท่ีเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายรณรงค  เส็งเอ่ียม) : แจงตอท่ีประชุม ดังตอไปนี้
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการ

และแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท
รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนราย
ไตรมาสดังนี้

/ไตรมาสท่ี 1 ....
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ไตรมาสท่ี เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐
๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐
๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐
๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐

การเบิกจายเงินโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตาม
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หนวย : ลานบาท
งบประมาณท่ีไดรับ เบิกจาย รอยละ เปาหมาย คงเหลือ

รวม ๓๑,๑๙๙.๖๘ ๒๖,๗๔๐.๙๕ ๘๕.๗๑ ๖๙.๐๐ ๔,๔๕๘.๗๓
ลงทุน ๕,๕๕๙.๔๙ ๓,๒๔๒.๒๐ ๕๘.๓๒ ๕๐.๐๐ ๒,๓๑๗.๒๙
ประจํา ๒๕,๖๔๐.๑๙ ๒๓,๔๙๘.๗๕ ๙๑.๖๕ - ๒,๑๔๑.๔๔

เงินเหลื่อมป ๓,๖๐๙.๖๙ ๒,๘๗๙.๒๖ ๗๙.๗๖ - ๗๓๐.๔๓

การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง  วันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

หนวย : ลานบาท
รายจายลงทุน เงินงบประมาณท่ีไดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ

รวม ๕,๕๕๙.๔๙ ๓,๒๔๒.๒๐ ๕๘.๓๒ ๒,๓๑๗.๒๙
สวนราชการ ๔,๖๑๕.๓๖ ๒,๗๒๗.๓๖ ๕๙.๐๙ ๑,๘๘๘.๐๐
ทองถ่ิน ๘๔๙.๑๑ ๕๐๗.๐๑ ๕๙.๗๑ ๓๔๒.๑๐
กลุมจังหวัด ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕ ๑๒.๘๓
จังหวัดชียงใหม ๘๒.๑๗ ๗.๘๑ ๙.๕๐ ๗๔.๓๖

สวนราชการท่ีมีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้

ท่ี ช่ือหนวยงาน ภาพรวม ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - -
๒. สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ ๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - -

/3. สํานักงานบังคับ ...
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ท่ี ช่ือหนวยงาน ภาพรวม ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๓. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑๐๐ - - -
๔. ศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ ๑.๘๕ ๑.๘๐ ๙๗.๔๘ - - -
๕. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม ๑๓.๑๘ ๑๒.๘๐ ๙๗.๐๕ ๐.๑๘ ๐.๑๑ ๕๙.๕๘
๖. ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการ

หลวง ๗๑.๒๖ ๖๘.๔๖ ๙๖.๐๗ ๖๖.๙๗ ๖๔.๓๕ ๙๖.๐๙

๗. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๒๗.๓๕ ๒๖.๒๓ ๙๕.๙๒ ๐.๕๐ ๐.๔๕ ๙๐.๐๐
๘. ศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา

เชียงใหม ๕๑.๑๑ ๔๘.๗๗ ๙๕.๔๒ ๕.๒๐ ๕.๒๐ ๙๙.๙๑

๙. ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม ๒๑.๙๙ ๒๐.๖๔ ๙๓.๘๓ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๑๐. เรือนจํากลางเชียงใหม ๖๔.๘๕ ๖๐.๕๖ ๙๓.๓๘ ๐.๑๗ ๐.๑๗ ๙๙.๙๔

ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสท่ี ๓ รายจายลงทุน
มีเปาหมายการเบิกจายอยูท่ีรอยละ ๕๐.๐๐ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนท้ังสิ้น ๑๑๗ หนวยงาน มีผลการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๗๖ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๖ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย ๓๒ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๗.๓๕ และยังไมมีการเบิกจาย ๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗.๖๙
รายชื่อหนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย รวมจํานวน ๔๑ หนวยงาน ดังนี้

ลําดับ ชื่อหนวยงาน ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑. โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม ๓๕.๘๙ ๑๗.๘๖ ๔๙.๗๗
๒. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔ ๑๖.๐๘ ๗.๙๖ ๔๙.๕๒
๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕ ๓๔.๕๓ ๑๖.๒๐ ๔๖.๙๐
๔. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ ๑๔.๔๗ ๖.๗๐ ๔๖.๓๑
๕. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔ ๓๕.๘๖ ๑๕.๕๐ ๔๓.๒๒
๖. ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม ๒.๒๓ ๐.๙๖ ๔๓.๐๔
๗. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖ ๓๔.๙๗ ๑๔.๖๔ ๔๑.๘๖
๘. เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๓๙.๖๑
๙. โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๔.๖๕ ๓๖.๒๙

๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๙๙ ๓๓.๓๔
๑๑. สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ๙.๘๘ ๓.๑๗ ๓๒.๐๗
๑๒. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ๓๑.๐๔ ๙.๘๘ ๓๑.๘๓
๑๓. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒ ๒๗.๗๕ ๘.๔๙ ๓๐.๖๐
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๒๑๒.๕๘ ๖๒.๘๑ ๒๙.๕๕
๑๕. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๒.๖๒ ๒๘.๙๘
๑๖. สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม ๘๖.๗๙ ๑๘.๗๐ ๒๑.๕๕
๑๗. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ๒.๔๘ ๐.๕๓ ๒๑.๒๘

/18. โรงเรียนศึกษา ...
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ลําดับ ชื่อหนวยงาน ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย รอยละ

๑๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว ๙.๙๖ ๑.๙๙ ๒๐.๐๑
๑๙. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓ ๒๖.๕๗ ๕.๒๓ ๑๙.๖๘
๒๐. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒.๐๔ ๐.๓๗ ๑๘.๐๔
๒๑. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม ๑๑.๓๖ ๑.๘๑ ๑๕.๙๒
๒๒. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ๖.๓๕ ๑.๐๐ ๑๕.๖๘
๒๓. วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๒.๔๖ ๑๐.๓๖
๒๔. จังหวัดเชียงใหม ๘๒.๑๗ ๗.๘๑ ๙.๕๐
๒๕. ตํารวจภูธรภาค ๕ ๓๗.๒๕ ๓.๓๙ ๙.๑๐
๒๖. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๐.๖๐ ๗.๑๒
๒๗. โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม ๓๑.๗๕ ๑.๘๐ ๕.๖๗
๒๘. โรงพยาบาลนครพิงค ๑๑๕.๒๒ ๒.๑๕ ๑.๘๗
๒๙. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ๔๙.๖๗ ๐.๖๖ ๑.๓๒
๓๐. ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘ ๙.๔๕ ๐.๑๒ ๑.๓๑
๓๑. องคการสวนพฤกษาศาสตร ๔๗.๙๐ ๐.๐๙ ๐.๑๙
๓๒. สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ๑๒.๘๕ ๐.๐๒ ๐.๑๕
๓๓. ศูนยอนามัยท่ี ๑๐ เชียงใหม ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๔. สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๕. ศูนยวิจัยขาวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๖. สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ๖ ๐.๙๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๗. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๘. ศูนยสงเสริมการเกษตรท่ีสูง จังหวัดเชียงใหม ๐.๑๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๓๙. วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๐. วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐
๔๑. ศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐

3.1.2 หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ จํานวน
๓ เรื่อง คือ
1) หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๑.๔/ว ๕๐ ลงวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม

๒๕๕๖ เรื่อง  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐปฏิบัติ เปนไปตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๑๐๓/๗
กระทรวงการคลังจงึไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะท่ี ๒ โดย
เริ่มตั้งแตข้ันตอนการสรางโครงการจนถึงข้ึนตอนการบริหารสัญญา เพ่ือนําเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ใหผูคา
กับภาครัฐนําไปบันทึกในแบบแสดงบัญชีรายการรับจายยื่นตอกรมสรรพากร ตอไป
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๒. การเบิกจายเงินใหกับผูคากับภาครัฐท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ภาครัฐ

๒.๑ กรณีท่ีมีการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS หนวยงานภาครัฐ
ตองดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ระยะท่ี ๒ หากไมบันทึกจะไมสามารถเบิกจายได

๒.๒ กรณีท่ีไมไดมีการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS
๒.๒.๑ ให เจ าหนา ท่ีฝ ายการเงินของหนวยงานของรัฐ

(สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐทุกแหง)
ตองตรวจสอบใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงิน
ใหกับผูคากับภาครัฐ

๒.๒.๒ สําหรับการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

1) เจาหนาท่ีสํานักงานทองถ่ินจังหวัดตองตรวจสอบ
ใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กอนดําเนินการสงคําขอเบิกเงินมายัง
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด

2) เจาหนาท่ีกรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด
ตองตรวจสอบใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ท่ีเกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน

๓. กรณีหนวยงานของรัฐไมไดประกาศจัดซื้อจัดจางไวในเว็บไซด
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และไดทําสัญญากับผูคากับภาครัฐแลว เปนการไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

๔. ผูคากับภาครัฐสามารถคนหาเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ไดเอง

๒) หนังสือท่ี กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๑ ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน
กอสรางของทางราชการ

เนื่องจากปจจุบันการดําเนินการกอสราง สวนราชการมิไดติดตั้งแผนปาย
ดําเนินงานท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
ใหสวนราชการติดตั้งปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานกอสรางของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบ
ขอมูลในการดําเนินงาน และเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขามามีสวนรวมในการดูแลการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา จึงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัด
และในกรณีท่ีมีการแกไขสัญญาใหขยายระยะเวลาการกอสราง ใหปรับปรุงแผนปายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
งานกอสรางใหสอดคลองกับระยะเวลาท่ีไดรับการขยายออกไปดวย

๓) หนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๓๙ ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นท่ีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมบัญชีกลางไดกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณากําหนด
สํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้

๑. สํานักงานท่ีอยูในขายเปนสํานักงานในพ้ืนท่ีพิเศษ สงแบบคําขอฯ และ
เอกสารประกอบใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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๒. คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ตรวจสอบและเสนอกรมบัญชีกลาง
ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

3.1.3. การรับบํานาญ กบข.
กรณีผูรับบํานาญ กบข. สามารถดูรายละเอียดการประมาณการยอดเงินท่ีได

หนวยงานตั้งเบิก สํานักงานคลังจังหวัด และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังไดตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป

ประธานในท่ีประชุม : ขอใหหัวหนาสวนราชารดูรายละเอียด ระเบียบการปฏิบัติตามท่ีคลัง
จังหวัดเชียงใหมนําเสนอ  โดยเฉพาะเรื่องการขยายเวลากอหนี้ผูกพัน  การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
เนื่องจากอยูในไตรมาสสุดทาย โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ

เลขานุการในท่ีประชุม : งบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ จากการตรวจสอบจากงาน
การเงินและบัญชี และหนวยตรวจสอบภายใน ปรากฏวาเปนการเบิกจายตามงวดสัญญา สวนใหญภายใน
เดือนสิงหาคม 2556 จะทําการจายเงินใหกับคูสัญญา  เนื่องจากบางโครงการทําสัญญาเดียวมีการเบิกจายเงิน
เพียงงวดเดียว  และสิ้นเดือนกรกฎาคม 2556 ยอดการเบิกจายเงินงบประมาณจะเพ่ิมมากข้ึน สาเหตุท่ี
งบลงทุนเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว เพราะยังไมถึงกําหนดเวลาการเบิกจายในกับคูสัญญา

ประธานในท่ีประชุม : มอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณเพ่ือใหไดตามเปาหมายของรัฐบาลหรือใกลเคียงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ในเดือนสิงหาคม
2556 จัดประชุมประมาณ 2 ครั้ง โดยจะเปนประธานการประชุมและรวมประชุม และขอใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมเรงรดัการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

(นายกมลไชย  คชชา) : ขณะนี้สํานักงานนโยบายและการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแหงชาติ (กบอ.)
ยังไมแจงรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินโครงการและขอสั่งการเพ่ิมเติมจากท่ีไดนําเสนอตอท่ีประชุมหัวหนา
ในเดือนมิถุนายน 2556 ไปแลว

สืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการเดือนมิถุนายน 2556 ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ประธานในท่ีประชุม ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
จัดประชุม โดยใหเชิญนายอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของกับโครงการประชาอาสาปลูกปา
800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี เขารวมประชุม เพ่ือจัดทํา Workshop เพ่ือเตรียมความพรอมการ
ขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ท้ังนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมไดจัดประชุมไปแลว ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานในท่ีประขุม  ในการประชุมดังกลาวไดสรุปและมอบหมายใหนายอําเภอทุกอําเภอ
หัวหนาหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการดังนี้

1. ขอความรวมมืออําเภอและหนวยงานท่ีเก่ียวของสรุปขอมูลแปลงปลูกปาท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบโดยระบุความสูงของพ้ืนท่ีปลูกปา และลักษณะของพ้ืนท่ีปลูกปา รวมท้ังระบุชนิดกลาไมท่ี
ตองการปลูก รายงานใหจังหวัดทราบเพ่ือจะไดจัดเตรียมกลาไมใหเหมาะสมกับลักษณะของพ้ืนท่ีปลูกปา
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2. ประสานในเบื้องตนกับสถานีเพาะชํากลาไมในพ้ืนท่ีใหดูวาพ้ืนท่ีท่ีจะปลูกปาจะตอง
ใชจํานวนกลาไมเทาไร และชนิดใด เพ่ือใหสถานีเตรียมความพรอมของกลาไม ขณะนี้ท่ีตั้งสถานีเพาะชํากลาไม
สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 และสํานักจัดการพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 ไดกําหนดจุดในแผนท่ีของจังหวัดเชียงใหม
เปนท่ีเรียบรอยแลว และไดนําเสนอขอมูลตอท่ีประชุมในวันดังกลาวเพ่ือทราบแลว

3. มอบหมายในสํานักจัดการปาไมท่ี 1(เชียงใหม)และสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16
สํารวจและจัดทําบัญชีแสดงท่ีตั้งสถานีเพาะชําและจัดทําบัญชีกลาไม โดยแยกกลาไมจัดเตรียมสําหรับปลูกปาใน
แปลงปลูกปาท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลูกปาในป พ.ศ.2556 และกลาไมท่ีจะสนับสนุนโครงการ
ของภาครัฐและเอกชนท่ีประสงคจะเขารวมโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี
โดยใหสงขอมูลรายงานจังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะไดแจงเวียนใหอําเภอและหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบตอไป

4. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจจะเขารวมโครงการประชา
อาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี  สามารถยื่นความจํานงเพ่ิมเติมไดพรอมกับแนบแบบสํารวจ
และคัดเลือกพ้ืนท่ีปลูกปาเสนอผานอําเภอทองท่ี เพ่ือจะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมในการพิจารณา
สนับสนุนโครงการตอไป

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จัดทํา workshop เรื่อง แนวทางการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม ซึ่งท่ี
ผานมามักจะประสบปญหาท่ีหนวยงานกรมปาไมกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีไมสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกันไดในเรื่องของการใชประโยชนในพ้ืนท่ี เชน การสรางถนน การขยายถนน การขุดลอกอางเก็บน้ํา การขุด
ลอกแหลงน้ําตางๆ  โดยมีนายอําเภอและผูแทนอําเภอเขารวมประชุมในครั้งนี้   สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนจากสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 และสํานักจัดการปาไมท่ี
1 เชียงใหม จัดเจาหนาท่ีใหคําชี้แจงและตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุม  สรุปประเด็นสําคัญ คือ กรณี
อําเภอมีโครงการท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีและทราบวาจะไดรับงบประมาณหรือไดมีการเสนอมารับการสนับสนุน
งบประมาณไปแลว ใหจัดทําคําขอใชประโยชนท่ีดินลวงหนาได แมวายังไมมีแบบแปลน ขอใหเสนอเรื่องลวงหนา
ไวกอน และในข้ันตอนการสํารวจพ้ืนท่ี สามารถนําแบบแปลนมาแจงเพ่ิมเติมได  ขอใหมีการประสานงานอยาง
ใกลชิดเพ่ือปองกันการเกิดปญหาเหมือนเชนท่ีผานมา

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.3 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม(นายคมสัน

สุวรรณอัมพา) :ปจจุบันอยูในชวงของอุทกภัย จังหวัดเชียงใหมไดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม อําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหง และพรอมท่ีจะปรับเปนศูนยบัญชาการไดทันทีในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติในระดับ 2 ในพ้ืนท่ีท่ี
เกิดภัยพิบัติ  ท่ีผานมาจังหวัดเชียงใหมไดจัดติดตั้งระบบเตือนภัยดินถลมไปแลว 243 แหง มีการสรางเครือขาย
ท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครรักษาดินแดน มิสเตอรเตือนภัย
ชมรมวิทยุสมัครเลน ซึ่งเปนกําลังท่ีชวยในกรณีท่ีประสบภัยพิบัติตางๆ  มีการจัดเตรียมความพรอมท้ังของฝายพล
เรือน และทหาร  ไดดําเนินการ kick off เม่ือวันท่ี 8-20 กรกฎาคม 2556

/จังหวัดเชียงใหม ไดมีการ...
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จังหวัดเชียงใหม  ไดมีการประกาศพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติไปแลว จํานวน 4 อําเภอ ไดแก
อําเภออมกอย ไชยปราการ พราว และสะเมิง เริ่มเกิดภัยพิบัติเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2556 พ้ืนท่ีเสียหาย
8 ตําบล 37 หมูบาน ราษฎรเดือดรอน 2,007 ครัวเรือน 5,644 คน มีพ้ืนท่ีการเกษตรไดรับความเสียหาย
7 ไร ถนน 19 สาย สะพาน/คอสะพาน 8 แหง เหมือง/ฝาย 15 แหง และวันท่ี 29 กรกฎาคม 2556 อําเภอ
จอมทองไดแจงประกาศพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยมายังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงใหม
ท้ังนี้จะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพ่ือประกาศเปนเขตภัยพิบัติตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการในท่ีประชุม : แจงเรื่องเพื่อทราบ จํานวน 9 เรื่อง  ดังนี้
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้

1) เสด็จฯ มาทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 150 ป พระราช
สมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา  เรื่อง “วันวารลานนาคราว สมเด็จพระ
พันวัสสาเสด็จเยือน” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของอธิบดี
กรมศิลปากร

2) เสด็จฯ มาทรงเปดหอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม และพิพิธภัณฑพ้ืนถ่ินลานนา
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

3) เสด็จฯ มาทรงเปดอาคารพิพิธภัณฑโรงไฟฟาพลังน้ํ าบานยาง พรอมท้ัง
ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ หมูบานยาง ตําบลแมงอน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

4) เสด็จฯ มาทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี 1 (ฝาง) ตําบลแมงอน
อําเภอฝาง

ขอใหสวนราชการท่ีเก่ียวของจัดเตรียมการรับเสด็จใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สมพระเกียรติ ท้ังนี้ กรมราชองครักษ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ จะเดินทางมาตรวจพ้ืนท่ีและประชุม
เตรียมการรับเสด็จในวันท่ี 30-31 กรกฎาคม 2556

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 งานพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม
ขอเชิญรวมพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม   ดงันี้
1) งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจําป 2556 ประกอบดวย 3 พิธี  ดังนี้
- พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแดพระสงฆ จํานวน 82 รูป พรอมเวลา

06.00 น. ณ บริเวณขวงประตูทาแพ การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พรอมเวลา

08.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

/-พิธีถวายเครื่องราชสักการะ...
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- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย / เสื้อสีฟา

2) งาน “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน”
มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 แจงวา รัฐบาล

ไดเห็นชอบใหมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 รวมกับ กรมศิลปากร  กระทรวง
วัฒนธรรม ดําเนินโครงการ “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน” เพ่ือเปนการ
เทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการดนตรีของ “องคอัครดุริยะศิลปน” ไปสู
เยาวชน นักเรียน และประชาชนท่ัวไป  โดยกําหนดกิจกรรมสัญจรมาท่ีจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 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

วันสตรีไทย  ประจําป 2556 ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2556 โดยจัดพรอมกับการจัดงานวันสตรีไทย
ในสวนกลาง  ซึ่งกําหนดจัด  ณ หองรอยัล  จูบิลี่  บอลรูม  อาคารชาเลนเจอร  ศูนยการแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ เปดงาน  โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหม  กําหนดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
โดยการปลอยปลาและปลูกตนไม  ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานตน 80 พรรษา มหาราชินี”
ในวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ อางเก็บน้ําหวยโจ  ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เสื้อสีฟา

จึงขอเรียนเชิญหัวหนาสวนราชการทุกสวนรวมกิจกรรมดังกลาวขางตน

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.3 โครงการ Chiang Mai Adventure Festival @ Mae Rim
นายอําเภอแมริม (นายประจวบ กันธิยะ) : เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของ

จังหวัดเชียงใหม ชวง Low Season ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2556 อําเภอแมริมรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน และจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวท่ีแมริม โดยมีกิจกรรม 3 อยาง ไดแก

1) พิธีเปดงาน วันท่ี 10 สิงหาคม 2556 ณ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ภายในงานมีการจัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP ประชาสัมพันธขอมูล
แหลงทองเท่ียว โรงแรม ท่ีพัก รีสอรท ของอําเภอแมริม

2) กิจกรรมสงเสริมการขายของผูประกอบการทองเท่ียว รานคา รานอาหาร
แหลงทองเท่ียว โรงแรมท่ีพัก รีสอรท ในอําเภอแมริม  พรอมใจลดราคาคาบริการ 20-50 %

3) กิจกรรมการแขงขันกีฬาผจญภัย โดยใชเสนทางสายแมริม – สะเมิง ไดแก
มอเตอรไซตวิบาก การแขงรถ ATV มอเตอรไซดไตเขา แรลลี่มอเตอรไซด

/สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1 ...
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สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค วงศใหญ):
ประชาสัมพันธการจัดงานลานนาเอกซโป จัดข้ึนเปนปแรก โดยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กําหนดการ
จัดงานในวันท่ี 9-15 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ พิธีเปดโครงการในวันท่ี 9 สิงหาคม
2556 เวลา 17.00 น. แถลงขาวการจัดงานในวันท่ี 5 สิงหาคม 2556 ภายในงานประกอบดวย

1) งาน Lanna Handicraft Festival 2013
2) งาน Lanna Health Fair 2013 โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
3) งานออกรานจําหนายสินคา พืชเกษตรปลอดภัย โดยจังหวัดลําพูน
4) งานมหกรรมลานนาสูอาเซียน งานแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอมของกลุมจังหวัด เพ่ือเตรียมการเขาสู AEC โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
5) เมืองทองเท่ียวเชิงนิเวศน เปนมิตรสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
6) งานจัดแสดงนวัตกรรมน้ําตาลลําไย และเทคโนโลยี โลจิสติก ดานการทองเท่ียว
7) งานจัดแสดงสุดยอดผลิตภัณฑสินคา OTOP โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงใหม
8) งานมหกรรมรักษาความปลอดภัยตามโครงการ“ตาสับปะรด”โดยตํารวจภูธรภาค 5

ประธานในท่ีประชุม: การทองเท่ียวเปนเรื่องสําคัญมากของจังหวัดเชียงใหม เพราะ
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 30 % ขับเคลื่อนโดยการทองเท่ียวและบริการ ในชวง Low Season นักทองเท่ียว
จะนอย แตก็มีบางประเทศท่ีสนใจจะมาเท่ียวในชวงฤดูฝน เชน ประเทศกลุมตะวันออกกลาง สําหรับ
Adventure tour เปนแนวโนมใหมของโลกโดยเฉพาะ Generation YZ เด็กรุนใหมใหความสนใจและจะหา
ขอมูลมาทองเท่ียว ดังนั้น จึงตองปรับกิจกรรมการทองเท่ียวใหเขากับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น
นักทองเท่ียวยังนิยมเดินทางมาทองเท่ียวเองโดยไมผานบริษัททัวร  จึงขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดานการ
ทองเท่ียวทําการวิเคราะห ประมวลผล ทําวิจัย แลวใหขอมูลกับสวนราชการและนายอําเภอเพ่ือจะชวยกัน
ขับเคลื่อนและพัฒนาดานการทองเท่ียวไปสูจุดหมายตอไป

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.4 สรุปผลการดําเนินงานการปฏิบัติราชการตามตัวช้ีวัดของจังหวัดเชียงใหม
รอบ 9 เดือน
เลขานุการในท่ีประชุม : จังหวัดเชียงใหมโดยเฉพาะสวนราชการภู มิภาค

ตองดําเนินการใหเปนไปตามตัวชี้วัดท่ีสํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด ในระยะหลังพบวาคะแนนลดลง จึงขอความ
รวมมือจากหัวหนาสวนราชการภูมิภาคทุกทานไดกําชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดดําเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และขอความรวมมือหนวยงานเสริมหรือหนวยสนับสนุนท่ีจะขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ใหประสบผลสําเร็จซึ่งผลสําเร็จนี้จะเปนตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

/4.5 การคาดหมายสภาพ ...



- ๑๙ -

4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนสิงหาคม 2556
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายจรูญ เลาหเลิศชัย): ลักษณะอากาศ

ในชวงวันท่ี 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยทําใหภาคเหนือ
มีฝนกระจาย โอกาสมีฝนตกประมาณ 60% ของพ้ืนท่ีสวนมากจะตกในชวงเย็นและคํ่า อุณหภูมิต่ําสุด 23 -25
องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32- 34 องศาเซลเซียส

ลักษณะอากาศในชวงเดือนสิงหาคม 2556 มรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือ
ของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนเกือบท่ัวไปและมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในบางพ้ืนท่ี ซึ่งอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลากไดในบางพ้ืนท่ี พายุหมุนเขตรอนกอตัว
ในมหาสมุทรแปซิฟก และอาจเคลื่อนตัวเขาใกลหรือผานภาคเหนือ ซึ่งจะทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุก
หนาแนนกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพ้ืนท่ี อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
23-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 95% ต่ําสุด 65% ปริมาณฝน 200-250 มิลลิเมตร (ใกลเคียง
คาปกต)ิ

ขอควรระวัง รองมรสุมและพายุหมุนเขตรอน ทําใหฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิด
น้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม ขอใหติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 การจัดทําปายแสดงท่ีตั้งของสวนราชการ ในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม (นายไพรัต เศียรสมาน) : ศูนยราชการจังหวัด

เชียงใหมมีหนวยงานตั้งอยูจํานวนมาก และมีประชาชนมาติดตอราชการเปนจํานวนมาก ทางสํานักงานท่ีดิน
จังหวัดเชียงใหมไดมีการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาติดตอราชการพบวาสวนมากจะประสบ
กับปญหาการหาท่ีตั้งของสํานักงานท่ีตองการติดตอราชการไมพบและใหคําแนะนําในแบบสอบถามวา ควรมี
การติดตั้งปายบอกสถานท่ีตั้งของหนวยงานภายในศูนยราชการใหชัดเจนเพ่ือความสะดวก  ในโอกาสนี้สํานักงาน
ท่ีดินจังหวัดเชียงใหมขอเสนอแนะใหมีการจัดติดตั้งปายบอกสถานท่ีตั้งของหนวยงาน จึงขอหารือวาควรเริ่มตน
อยางไร  หนวยงานหลักท่ีจะดําเนินการคือหนวยใด งบประมาณหาไดจากท่ีไหน หากจะมอบหมายในสํานักงาน
ท่ีดินจัดทําก็ยินดี

ประธานในการประชุม : เปนแนวคิดท่ีดีมาก เพราะการใหบริการประชาชนเปนหัวใจ
สําคัญของสวนราชการ ขอใหมีการหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของวาจะมีรูปแบบอยางไร และจัดใหมีการประชุม
สรุปมติท่ีชัดเจน และวันนี้ขอความคิดเห็นจากสวนราชการวาเห็นควรหรือไม มีมุมมองอ่ืนหรือไม เพราะจะเปน
ประโยชนในการดําเนินการตอไป

ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม (นายอภิชา ประสงคธรรม) : เห็นดวยกับเจาพนักงานท่ีดิน
จังหวัดเสนอตอท่ีประชุมในวันนี้  และควรใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนําแผนผังบริเวณ
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมาดูวาบริเวณศูนยราชการมีถนนท้ังหมดก่ีซอยและมีสวนราชการใดตั้งอยูบาง
แลวนํามาออกแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน และโดยท่ียังไมมีงบประมาณในการดําเนินการ เพราะฉะนั้น
สวนราชการท้ังหมดท่ีตั้งภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ควรจะรวมสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทํา
ปาย โดยจางเรือนจํากลางเชียงใหมรับไปดําเนินการ เพราะวาจะไดรูปแบบท่ีเหมือนกัน เปนการสนับสนุนให
เรือนจํากลางมีรายไดอีกทางหนึ่ง สําหรับ

/แบบแปลนเห็นควรมอบหมาย ...
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แบบแปลนเห็นควรมอบหมายใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมรับไปดําเนินการ  นอกจากนี้
สวนราชการท่ีตั้งอยูภายนอกศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ยังไมมีปายบอกท่ีตั้งของหนวยงานตามถนนตางๆ
แขวงการทางเชียงใหมจะชวยพิจารณาดูแลในสวนนี้ไดหรือไมเพราะตองติดตั้งอยูในเขตทางหลวง หรือจะให
หนวยงานรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดแลวใหแขวงการทางเชียงใหมชวยดําเนินการ

ประธานในท่ีประชุม : เปนความคิดเห็นท่ีเปนประโยชนบางหนวยงานท่ีตั้งอยู
ภายนอกศูนยราชการยังไมมีปายบอกทาง ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง  จึงขอใหมีการประชุม
เพ่ือทําแผนงาน แผนเงิน สําหรับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ดูแลในเรื่องของแบบพิมพ
และใหมีการประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เลขานุการในท่ีประชุม : นําเสนอเรื่องการปรับปรุงบริเวณศูนยราชการจังหวัด ดังนี้
- สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องรองเรียนจากสวนราชการ และประชาชนท่ีมา

ติดตอราชการ ในเรื่องของสถานท่ีจอดรถท่ีไมเพียงพอ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดทําการปรับปรุงเรื่อง
การจราจรท้ังหมด โดยไดขอใหผูกํากับการจราจรจังหวัดตรวจเสนทางการเดินรถภายในศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหมท้ังหมด

- การโยกยายตนไมบริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ สาเหตุเนื่องจากตนไมดังกลาว
มีขนาดใหญและมีรากชอนไชถึงอาคารทําใหเกิดความเสียหาย จึงทําการโยกยายตนไมใหญไปทําการอนุบาล
ท่ีศูนยหวยฮองไครฯ กอนท่ีจะนําไปปลูก ณ พุทธสถานดอยสะเก็ด ขณะนี้ไดทําการปลูกตนไมมงคล คือ ตนสัก
สยามมินทร และตนมเหสัก จํานวน 4 ตน แทนแลว

- ขณะนี้มีหนวยงานขอใชพ้ืนท่ีบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมเพ่ือสรางเปน
อาคารท่ีทําการจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้รอการอนุมัติใชพ้ืนท่ีท้ังหมดจากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ปญหาท่ี
ตามมาก็คือสถานท่ีจอดรถมีไมเพียงพอ ดังนั้น สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะจัดใหมีการประชุมหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของเพ่ือหารือในเรื่องของการจอดรถ เม่ือมีขอสรุปเปนประการใดแลวจะแจงตอท่ีประชุมหัวหนา
สวนราชการเพ่ือทราบในโอกาสตอไป

ประธานในท่ีประชุม : ขอใหมีการประชุมในภาพรวมในทุกแนวทางในการแกไขปญหา
เรื่องปายบอกท่ีตั้งหนวยงาน ระบบการจราจรภายในศูนยราชการ  เรื่องการอนุญาตจัดตั้งสํานักงานภายใน
บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ดานงบประมาณและแผนงาน ขอมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เปนผูประสานงานการประชุม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 การบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายสุรพล ปุสุรินทรคํา) :

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม สืบเนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Country
Strategy) ไดกําหนดนโยบายในการใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จึงไดกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี โดยไดประกาศเขตเหมาะสมสําหรับ
การผลิตการเกษตร ประกอบดวย

1) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับพืช 8 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา
ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย และสัปปะรดโรงงาน ซึ่งเปนพืชหลักท่ีมีผลผลิตคอนขางสูง
และเปนสินคาเกษตรหลักสําคัญท่ีทํารายไดใหกับประเทศ

2) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการผลิตปศุสัตว 5 ชนิด ไดแก โคเนื้อ โคนม สุกร
ไกเนื้อ

/3) ประกาศเขตเหมาะสม...
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3) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้งสัตวน้ํา

ท้ังนี้ การประกาศเขตพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิต เปนการแจงใหทราบถึงพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเหมาะสมในการผลิต เกษตรกรลงทุนไมมาก แตไดผลผลิตสูง ทําใหเกษตรกรมีผลกําไรสูงข้ึน สงผลให
เกษตรกรมีความม่ันคงในอาชีพ มีรายไดท่ีแนนอน แตไมไดหมายความวา นอกพ้ืนท่ีเหมาะสมจะหามปลูก หรือ
หามทําการเกษตร การประกาศเขตเหมาะสมดังกลาว เปนการใหขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
สําหรับการทําการเกษตรในพ้ืนท่ีท่ีไมความเหมาะสม ก็จะเปนขอเปรียบเทียบและแสดงใหเห็นวา
หากดําเนินการอยูก็จะมีปญหาในเรื่องรายได หรือสงผลตอความม่ันคงของเกษตรกรในอนาคต

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ไดรับการตรวจสอบพ้ืนท่ี
ตามประกาศเขตพ้ืนท่ีเหมาะสมในการผลิต และสามารถนํามาประกอบในการวางแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงไดขอความรวมมือจากการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด แตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมจังหวัด เพ่ือดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด

สําหรับการตรวจสอบขอมูล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายเกษตรและ
สหกรณจังหวัด ทุกจังหวัด จัดเตรียมขอมูลการสํารวจทางการเกษตรในพ้ืนท่ีแตละจังหวัด ประกอบดวยขอมูล
ตาง ๆ ดังนี้

1) ขอมูลพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีสําคัญของจังหวัด
2) ขอมูลจํานวนเกษตรกรท่ีทําอาชีพเกษตรกรรมของจังหวัด
3) ขอมูลสินคาเกษตรท่ีสําคัญของจังหวัด
4) ปริมาณผลผลิตสินคาเกษตรกรรมแตละชนิด
5) ชวงเวลาท่ีผลผลิตสินคาเกษตรแตละชนิดออกสูตลาดเปนรายเดือน
6) ผูรวบรวมผลผลิตสินคาเกษตร และแปรรูปผลผลิตของจังหวัด
7) แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมภายใตระบบชลประทาน น้ําฝน หรือแหลงน้ําอ่ืน ๆ
8) ชวงเวลาและพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยแลง น้ําทวม ภัยธรรมชาติในแตละป
9) จํานวนอาสาสมัครเกษตรของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

รวมท้ังกิจกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครแตละหนวยงาน
การดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
การจัดประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference การมอบนโยบายการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศและการตลาดสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี ในวันท่ี 27 มีนาคม 2556 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ  สุรัสวดี) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ  เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายบุญทรง  เตริยาภิรมย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(นายปรีชา เรงสมบูรณสุข) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
ไดใหนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและแนวทางการพัฒนาจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวดั รวมท้ังหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของของแตละจังหวัด

รายละเอียดสรุปการประชุม VDO Conference
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

ใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนท่ีดินของประเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

/จังหวัดเชียงใหม...
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จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนการใช
ประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวย

1.คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรม
จังหวัดเชียงใหม

2.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมจังหวัด
เชียงใหม

3.คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว
ประมง

4.คณะทํางานตรวจสอบพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์
หรืออยูในพ้ืนท่ีปา

การประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีดินดานเกษตรกรรมจังหวัด

เชียงใหมไดจัดประชุม รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และท่ีประชุมไดมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับ

พืช ปศุสัตว และประมง ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยง
สัตวน้ํา พรอมท้ังจัดทําแผนงาน/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ท่ีมีความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ี โดยนําเสนอโดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด

2. มอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมี
เอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพ้ืนท่ีปา ตรวจสอบพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพ้ืนท่ีปา
วามีอยูจํานวนเทาใด และจะจัดการอยางไร พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไขปญหา ท้ังเรื่องของท่ีดินทํากิน และ
ผลผลิตการเกษตรจากพ้ืนท่ี

ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สรุปผลการประชุมและมติของท่ี
ประชุม ดังนี้

1. คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว
และประมง รายงานผลการตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา จัดทํา
แผนงาน/โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช สัตว และสัตวน้ํา ท่ีมีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี
โดยนําเสนอโดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด

2. คณะทํางานตรวจสอบพ้ืนท่ีทําการเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์
หรืออยูในพ้ืนท่ีปา ไดสงเอกสารประกอบการตรวจสอบพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ หรือ
อยูในพ้ืนท่ีปา จํานวน 2 พ้ืนท่ี คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก

การตรวจสอบพื้นท่ีเกษตรกรรม
คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว และ

ประมง ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมท้ังจัดทําแผนงาน/
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ท่ีมีความเหมาะสมของพ้ืนท่ี แยกเปน 3 ดาน ไดแก

ดานพืช เกษตรจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมอบหมาย
ใหเกษตรอําเภอดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และเสนอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกระทรวงฯ ประกาศเพ่ิมเติม

/ดานปศุสัตว ...
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ดานปศุสัตว ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตว จํานวน 4 ชนิด ไดแก โคนม สุกร ไกเนื้อ และไกไข โดยมอบหมายให
คณะกรรมการระดับอําเภอดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และเสนอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกระทรวงฯ
ประกาศเพ่ิมเติม

ดานประมง ประมงจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพ้ืนท่ี
เกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 ชนิด ไดแก ปลานิล โดยมอบหมายใหคณะกรรมการระดับ
อําเภอดําเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี และเสนอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกระทรวงฯ ประกาศเพ่ิมเติม

ความคืบหนาการดําเนินการตรวจสอบพื้นท่ีเกษตรกรรม
ดานพืช ไดตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว

ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพ้ืนท่ี และเสนอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ี

ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกระทรวงฯ ประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้
ขาว เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 23 อําเภอ 142 ตําบล ไดรับการ

ตรวจสอบแลว 18 อําเภอ 113 ตําบล ยังไมไดรายงาน 5 อําเภอ 29 ตําบล และอําเภอท่ีไดรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว ไดขอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 17 ตําบล

ลําไย เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 24 อําเภอ 128 ตําบลไดรับการ
ตรวจสอบแลว 7 อําเภอ 38 ตําบล ยังไมไดรายงาน 17 อําเภอ 90 ตําบล และอําเภอท่ีไดรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว ไดขอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 22 ตําบล

มันสําปะหลัง เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 อําเภอ 4 ตําบล ผลการ
ตรวจสอบ ยืนยันตามประกาศกระทรวงฯ

ยางพารา เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 อําเภอ 6 ตําบล อยูระหวาง
การตรวจสอบ

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 อําเภอ 36 ตําบล
ผลการตรวจสอบ ยืนยันตามประกาศกระทรวงฯ

ดานปศุสัตว ตรวจสอบพ้ืนท่ีเกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตว จํานวน 4 ชนิด ไดแก
โคนม สุกร ไกเนื้อ และไกไข

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมไดสรุปผลตรวจสอบพ้ืนท่ีและเสนอเพ่ิมเติมพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมเพ่ือใหกระทรวงฯ ประกาศเพ่ิมเติม ดังนี้

โคนม เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 28 ตําบล และเหมาะสมมาก 33 ตําบล รวม 61 ตําบล

สุกร เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมีพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 18 ตําบล และเหมาะสมมาก 68 ตําบล รวม 86 ตําบล

ไกเนื้อ เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 14 ตําบล และเหมาะสมมาก 28 ตําบล รวม 42 ตําบล

ไกไข เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 28 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด 19 ตําบล และเหมาะสมมาก 27 ตําบล รวม 46 ตําบล

ดานประมง โดยคณะทํางาน
สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมาก และพ้ืนท่ี

ท่ีเหมาะสมปานกลาง ดังนี้
/-พ้ืนท่ีเหมาะสม ...
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- พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมาก จํานวน 90,372 ไร ใน 22 อําเภอ
- พ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง จํานวน 527,415 ไร ใน 22 อําเภอ
ผลการตรวจสอบพื้นท่ีเขตเหมาะสมดานเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. เชียงใหม
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมมาก

และพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมปานกลาง ดังนี้

ชนิดพืช/ปศุสัตว พ้ืนท่ีเหมาะสมตามประกาศฯ พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน
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 - - - - -

ผลการตรวจสอบพื้นท่ีทําการเกษตรกรรมท่ีอยูในพื้นท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิห์รืออยูใน
พื้นท่ีปา

สํานักงานเกษตรเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดประสานขอมูลจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และไดรับขอมูลเบื้องตน จํานวน 2 พ้ืนท่ี คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก

สรุปพ้ืนท่ีทําเกษตรกรรมท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพ้ืนท่ีปา จํานวน
2 พ้ืนท่ี คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก ตามบัญชีสรุปงานสํารวจรังวัดท่ีดินภายใต
โครงการจัดการทรัพยากรท่ีดินและปาไม สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 ท้ังสิ้นจํานวน 8,132.77 ไร
เกษตรกร 1,242 ราย และอยูระหวางการพิสูจนสิทธิ์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มิถุนายน 2541 จํานวน
27,828 ไร เกษตรกร 3,097 ราย

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.8 แนวทางการดําเนินงานดานความปลอดภัยฯ สําหรับหนวยงานราชการ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (นางเพ็ญศรี  เอ่ียมโอภาส) :

พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 กําหนดให
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงจัดใหมี
มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนดตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองบุคลากร
ในหนวยงานและผูมารับบริการ ใหมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือใหหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ
มีความเขาใจท่ีตรงกันเก่ียวกับการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับหนวยงานราชการข้ึน เพ่ือใหสวนราชการเกิดความ
ชัดเจนและสามารถดําเนินการใหสอดคลองกับมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ ท่ีกําหนด ซึ่งจะเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สวนราชการตอไป

/มาตรฐานในการ ...
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มาตรฐานในการดําเนินการ
สวนท่ี 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับทุกหนวยงาน
1. หัวหนาสวนราชการมอบหมายและแตงตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพ่ือดําเนินการ

ตามมาตรฐาน
2. จัดใหมีนโยบายความปลอดภัยฯ ของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรและลงนาม

โดยหัวหนาสวนราชการ
3. จัดใหมีแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน
4. ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยราชการทุกแหงท่ีมีท่ีตั้งในสถานท่ีเดียวกัน

มีหนาท่ีรวมกันดําเนินการดานความปลอดภัยฯ
5. จัดใหมีกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ ท่ีเหมาะสมภายใน

สวนราชการหรือหนวยราชการ
6. ในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการใหบุคลากรทํางานในสภาพท่ีอาจทําใหไดรับอันตราย

ตองแจงบุคลากรใหทราบถึงอันตรายและวิธีการปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการทํางานกอนมอบหมายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯ ใหแกผูบริหาร หัวหนางาน และ

บุคลากรทุกคน
8. จัดใหมีสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเก่ียวกับความปลอดภัยฯ

ท่ีเหมาะสมภายในหนวยงาน
9. เม่ือบุคลากรทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายของอุปกรณ หรือสถานท่ี

และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงตอบุคคล หรือคณะบุคคล หรือผูบังคับบัญชาข้ันตนเพ่ือแจงให
ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการดําเนินแกไขโดยไมชักชา

10. จัดและดูแลใหมีการใชและสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลท่ี
ไดมาตรฐานเหมาะสมตามลักษณะงาน

11. จัดทําแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน
12. ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. สํารวจ ตรวจสอบเพ่ือประเมินสภาพการทํางาน ท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย และ

จัดทําแผนการควบคุมหรือปรับปรุงแกไข
14. บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีหนาท่ีดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด และใหความรวมมือ
15. จัดเก็บขอมูลการประสบอันตรายจากการทํางานของหนวยงาน
สวนท่ี 2 แนวปฏิบัติมาตรฐานสําหรับหนวยราชการท่ีมีความเสี่ยงเฉพาะ
เปนขอกําหนดเฉพาะสําหรับสวนราชการท่ีมีหนวยงานราชการในสังกัดมีความเสี่ยง

เก่ียวกับความรอน แสงสวาง เสียงดัง รังสีชนิดกอไอออน สารเคมีอันตราย เครื่องจักร ปนจั่น หมอน้ํา
งานประดาน้ํา การทํางานในท่ีอับอากาศ งานกอสราง และงานซอมบํารุง หรือลักษณะการดําเนินการอ่ืนท่ีมี
ความเสี่ยงจากการทํางาน เม่ือพบวามีความเสี่ยงใดใหดําเนินการเฉพาะสวนท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานตามปจจัยเสี่ยง
2. ตรวจสุขภาพของบุคลากรท่ีทํางานเก่ียวของกับปจจัยเสี่ยง หากพบความผิดปกติ

ใหหัวหนาสวนราชการ จัดใหบุคลากรไดรับการรักษาพยาบาลทันที และจัดเก็บรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ
ไวในสวนราชการ

/3. จัดใหมีอุปกรณ...
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3. จัดใหมีอุปกรณ และเวชภัณฑท่ีจําเปนเพ่ือปฐมพยาบาลบุคลากรท่ีทํางานท่ีมี
ความเสี่ยงกอนนําสงโรงพยาบาล

4. จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสําหรับเครื่องจักร
5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักร ปนจั่น หมอน้ํา

ลิฟต นั่งราน คํ้ายัน เครื่องตอกเสาเข็ม โดยวิศวกร
6. จัดใหมีมาตรฐานหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัยในงานท่ีมีความเสี่ยง และ

ควบคุมดูแล การปฏิบัติอยางเครงครัด
7. จัดใหมีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. จัดใหมีการกําหนดพ้ืนท่ีควบคุม และมีปายขอความในบริเวณท่ีมีความเสี่ยง

รวมท้ังหามบุคคลภายนอกท่ีไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปในพ้ืนท่ีนั้น
9. จัดใหมีระบบขออนุญาตเขาทํางานในงานอันตราย
10. การทํางานเก่ียวกับรังสีชนิดกอไอออน จัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการทางดาน

เทคนิคในเรื่องรังสี ประจําหนวยงาน พรอมอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน
11. ติดตั้งสัญญาณแสงหรือเสียงเพ่ือเตือนอันตรายในการทํางานของเครื่องจักรท่ีมี

การเคลื่อนท่ีและติดตั้งปายบอกพิกัดน้ําหนักยกสําหรับเครื่องจักรท่ีใชยกสิ่งของพรอมติดสัญลักษณเตือน
อันตรายท่ีเห็นไดชัดเจน กรณีมีการใชลิฟต ใหปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเก่ียวกับลิฟต

12. กรณีมีงานกอสรางขนาดใหญ ตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนงาน
ดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง

สวนท่ี 3 แนวปฏิบัติสําหรับหนวยราชการท่ีมีการดําเนินการเขาขายประเภท
กิจการเฉพาะ ไดแก

๑. การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
๒. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง  เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริม

แตง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสียหรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน  รวมท้ังการตอเรือ การใหกําเนิดแปลง และ
จายไฟฟาหรือพลังงานอยางอ่ืน

๓. การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เข่ือน อุโมงค สะพาน
ทอระบาย ทอน้ํา โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอ่ืนๆ รวมท้ังการเตรียมหรือวางรากฐานของ
การกอสราง

๔. การขนสงคนโดยสารหรือสินคาโดยทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และรวมท้ังการ
บรรทุกขนถายสินคา

๕. สถานีบริการหรือจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ
๖. โรงแรม
๗. หางสรรพสินคา
๘. สถานพยาบาล
๙. สถาบันทางการเงิน
๑๐. สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ
๑๑. สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา
๑๒. สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ
๑๓. สํานักงานท่ีปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (1) ถึง (12)
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มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับหนวยงานราชการท่ีมีการดําเนินการเขาขาย
ประเภทกิจการเฉพาะ

1. จัดใหมีขอบังคับและคูมือวาดวยความปลอดภัยในการทํางานไวใน หนวยงาน
รวมท้ังตองจัดใหมี  การอบรมและฝกปฏิบัติจนบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

2. จัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทํางาน (จป) ระดับบริหาร ระดับหัวหนา
งาน

3. กรณีท่ีหนวยงานราชการ มีบุคลากรตั้งแต 50 คนข้ึนไป ใหจัดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(คปอ.) ของหนวยราชการ

4. หนวยราชการท่ีมีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (1) ท่ีมีบุคลากรตั้งแต 2
คนข้ึนไปและหนวยงานท่ีมีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (2) ถึง (5) ท่ีมีบุคลากรตั้งแต 200 คนข้ึนไป มี
หนวยงานความปลอดภัยฯ โดยข้ึนตรงตอหัวหนาหนวยงาน

การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ
ใหสวนราชการทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ ตอ

ผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนกลาง และสวนราชการท่ีมีการจัดระเบียบ

บริหารราชการสวนภูมิภาคเฉพาะ เชน สวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
ใหรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการในระดับกรม

2. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนภูมิภาค ใหรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูวาราชการจังหวัด

3. สวนราชการในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน เชน องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ใหรายงานผลการดําเนินงานตอผูท่ีมี
หนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานตามกฎหมาย

4. สวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ใหรายงานผลการ
ดําเนินงานตอปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาเมืองพัทยา ตามแตกรณี

ท้ังนี้ การดําเนินงานตามขอ 1- 4 อาจพิจารณาใหเหมาะสมกับโครงสรางและ
ภารกิจของสวนราชการ โดยการรายงานใหเปนไปตามแบบรายงานผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีว-
อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสวนราชการ

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.9 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล): การคาดหมาย

ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดวาปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ย  จะใกลเคียงกับ
คาปกติ โดยชวงตนฤดูจะมีฝนตกเปนระยะๆ จากนั้นประมาณปลายเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
ฝนจะลดนอยลง เกิดสภาวะฝนท้ิงชวง และปริมาณฝนจะกลับมาเพ่ิมมากข้ึนในชวงเดือนสิงหาคม และกันยายน
จะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งคาดวาจะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยประมาณ
๒ ลูก โดย ๑ ลูกในชวงเดอืนสิงหาคมหรือกันยายนและอีก ๑ ลูกในชวงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน

/ปริมาณฝนสะสม ...



- ๒๘ -

ปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันท่ี ๑ มกราคม – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม
สถานี (สชป.๑) ๑๘๓.๓ มิลลิเมตร มากกวาคาเฉลี่ยปกติรอยละ ๒๗

สถานการณน้ําทา การคาดหมายน้ําทาในแมน้ําปงและลําน้ําสาขาป พ.ศ. ๒๕๕๖
คาดวาจะต่ํากวาคาเฉลี่ยปกติ ท้ังนี้จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากตั้งแตเดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากท่ีสุดใน
เดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ําทาสะสมในแมน้ําปงท่ีสถานี P1 สะพานนวรัฐ พบวา น้ําทาสะสมตั้งแต
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ ๑๔๒.๙ ลาน ลบ.ม. นอยกวาคาเฉลี่ยปกติ ๖๑.๘๙ %

สถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา ในปจจุบัน ดังนี้
๑. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญท้ัง ๒ แหง เข่ือนแมงัดสมบูรณชลและ

เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา ๙๔.๐๕ ลาน ลบ.ม. หรือ ๑๗.๘๑% ของความจุท่ีระดับเก็บกัก สามารถ
ใชการได ๗๐.๐๔ ลาน ลบ.ม. หรือ ๑๓.๒๖% ของความจุท่ีระดับเก็บกัก

๒. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดกลาง ๑๒ อาง มีปริมาณน้ํา ๒๓.๔๖ ลาน ลบ.ม.
หรือ ๒๗.๐๗% ของความจุท่ีระดับเก็บกัก สามารถใชการได ๑๘.๑๓ ลาน ลบ.ม. หรือ ๒๐.๙๒% ของความจุ
ท่ีระดับเก็บกัก

หากเปรียบเทียบปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํากับป ๒๕๕๕ ในชวงเวลาเดียวกัน ปริมาณ
น้ําในอางในปนี้จะนอยกวา ๑๙.๘% และปริมาณน้ําท่ีใชการไดจะนอยกวา ๓๔%

สถานการณการปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน
1. แผนการปลูกพืชท้ังจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร แยกเปนขาว ๒๒๑,๙๘๕ ไร พืชไร-

พืชผัก ๑๔,๖๗๗ ไร และไมผลและพืชอ่ืนๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร
๒. ผลการปลูกพืชท้ังจังหวัดปจจุบัน ๑๑๑,๕๙๒ ไรหรือ ๓๒.๘๓% ของแผน

แยกเปนขาว ๓,๓๓๒ ไร (๑.๕%) พืชไร-พืชผัก ๔,๖๑๘ ไร (๓๑.๔๖%) และไมผลและพืชอ่ืนๆ ๑๐๓,๖๔๒ ไร
(๑๐๑.๗๔%)

การบริหารจัดการน้ํา
สถานการณปจจุบัน กรมชลประทานมีมาตรการสั่งการใหสํานักชลประทานท่ี ๑

ตลอดจนโครงการตางๆ ดําเนินการดังนี้
- ใหพิจารณาสงน้ําเขาพ้ืนท่ีเพ่ือเสริมน้ําฝน (ใชน้ําฝนใชการเปนหลัก น้ําชลประทาน

เสริมน้ําฝน)
- งบรับน้ําเขาคลองระบายและพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน
- ควบคุมการระบายน้ําจากอางเก็บน้ําตามความจําเปนและเก็บน้ําไวใหมากท่ีสุดเพ่ือ

สํารองไวใชในกรณีฝนท้ิงและตนฤดูแลงถัดไป
- กําชับเจาหนาท่ีเฝาระวัง ติดตามสถานการณน้ําฝน น้ําทาอยางใกลชิด และขอ

ความรวมมือใหทุกภาคสวนมีการใชน้ําอยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด พรอมประชาสัมพันธชี้แจงสถานการณ
ใหผูใชน้ําไดรับทราบ

- ตรวจสอบพ้ืนท่ีอยางสมํ่าเสมอและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําท่ีจําเปนตองใชในบางจุด

ประธานในท่ีประชุม : ปริมาณน้ําท้ัง 2 เข่ือนมีปริมาณไมถึง 30 % กรมชลประทานมี
ระบบการบริหารจัดการเก็บกักน้ําไมระบายน้ํามากเกินไป  ในสวนของอุปกรณตางๆ การพยากรณ เปน
ประโยชนอยางมากจึงใหสวนราชการท่ีเก่ียวของไดประสานงานในเรื่องของขอมูลใหมาก โดยตองเปนขอมูลท่ี
ใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตือนภัย และแกไขปญหาอีกดานหนึ่ง เม่ือวิเคราะห
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ดูปริมาณน้ําของปนี้จะสงผลใหเกิดปญหาภัยแลง จึงขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ นําขอมูลนี้
มาวิเคราะหเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจและทฤษฎีตางๆ เพราะการดําเนินการของเกษตรกรจะมีผลกระทบตอการ
ใชน้ํา ในสวนของภาคอุตสาหกรรมจะตองมีการชี้แจงผูท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนไดรับทราบวาปนี้อาจจะ
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดเตรียมแผนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําไวใน
ระดับหนึ่งกอนท่ีจะถึงฤดูกาล

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
เลขานุการในท่ีประชุม : เรื่องท่ีสวนราชการนําเสนอเพ่ือทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส

มีท้ังหมด 2 เรื่อง ไดแก
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนกรกฎาคม 2556 ท่ีเกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ฝายเลขานุการไดนํ า เอกสารรายละเอียดเผยแพรทางเว็บไซตจั งหวัดเชียงใหม

www.chiangmai.go.th หัวขอประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม เปนท่ีเรียบรอยแลว
สามารถดาวนโหลดขอมูลตามเว็บไซตดังกลาว

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2556

วันพฤหัสบดีท่ี 29 สิงหาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย

6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
6.2.1 ผูแทนสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม (นายภาณุวิชญ กันทะ):

ดวยวันท่ี 12 สิงหาคม 2556 เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
หนวยงานสังกัดกรมประมงภายในจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดพิธีปลอยปลา ปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหามหาราชินี ในวันท่ี 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณแมน้ําปง สนามกีฬาสาธารณะ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวขางวัดอินทราราม หมูท่ี 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 500,000 ตัวและกุงกามกาม จํานวน 1,000,000 ตัว นอกจากนี้จะมีการปลอยพันธุปลา
ชนิดตางๆ ท่ัวจังหวัดเชียงใหม ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทุกอําเภอ จํานวน 500,000 ตัว รวมจํานวนปลาท้ังสิ้น
1,500,000 ตัว จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหสวนราชการ องคกรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป พรอมใจกันปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม-
ราชินีนาถ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน

มติท่ีประชุม รับทราบ
/6.2.2 ขนสงจังหวัดเชียงใหม...
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6.2.2. ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย กีฬาแปง): สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมกําหนดจัดการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย ในวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 และวันท่ี 1 กันยายน
2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส รายไดเขากองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
สอบถามรายละเอียดไดท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-278265, 081-7217999

มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2.3 ผูแทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกชัยณรงค แกลวกลา): ขอชี้แจงการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญของกองกําลังผาเมืองในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้

1) สถานการณดานการปองกันชายแดน มีการเจรจาระหวางตัวแทน
รัฐบาลเมียนมาร กับตัวแทนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา(UWSA) ปรากฏขาวสาร
วาเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะเจรจาสันติภาพของ
รัฐบาลเมียนมารไดพบปะเจรจากับผูแทนของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาท่ีจังหวัด
เชียงตุง รัฐฉาย สหภาพเมียนมาร รายละเอียด ดังนี้

- รัฐบาลเมียนมารยืนยันวากองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาท่ีติดอาวุธ
ในพ้ืนท่ีเขตรัฐวาใต ตองกลับไปท่ีพ้ืนท่ีเขตปกครองพิเศษท่ี 2 เมืองปางซาง สหภาพ
เมียนมาร

- ทหารเมียนมารจะยึดสวนยางพาราท้ังหมดของกองกําลังเมียนมารเชื้อ
สายวา

- ใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตปกครองพิเศษท่ี 2 เมืองปางซางรวมกันอยาง
ยั่งยืน

- ใหมีการรวมมือกันในการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีและในอนาคต
ใหปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนในพ้ืนท่ีสหภาพเมียนมาร

- ในดานการทหารใหท้ังสองฝายลดความตึงเครียดของสถานการณใน
พ้ืนท่ีรัฐฉานใตและใหถอนกําลังออกจากพ้ืนท่ี โดยใหเหลือกําลังท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี
ตามปกติ

สรุปผลการประชุม ท้ังสองฝายยังเจรจาตกลงในรายละเอียดแตละประเด็น
ไมได เนื่องจากทางผูของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา อางวาจะตองนําเรื่อง
ดังกลาวไปแจง บก.กําลังเมียนมารเชื้อวา เมืองปางซาง ทราบกอนเพ่ือหาขอสรุปอีก
ครั้ง  ทหารเมียนมารจะสงมอบพ้ืนท่ีรวมท้ังอาวุธยุทโธปกรณท่ียึดไวคืนใหกับกอง
กําลังเมียนมารเชื้อสายวา ท้ังสองฝายสามารถตกลงท่ีจะลดความตรึงเครียด
ในพ้ืนท่ี โดยการท่ีจะถอนกําลัง ท่ีเผชิญหนากันออกจากพ้ืนท่ีกอนวันท่ี 18
กรกฎาคม 2556

ภายหลังจากการเจรจาทหารเมียนมารไดลดการกดดันกองกําลังเมียน
มารเชื้อสายวาในระดับหนึ่ง โดยไดถอนกําลังออกจากพ้ืนท่ีเปาหมายและเคลื่อนยาย
กําลังเขาไปอยูยังท่ีตั้งคายตางๆ เชน ภายในท่ีตั้งคายทหารเมียนมาร พัน.ร.65
บานนากองมู พ้ืนท่ี บก.ควบคุม บานโปงปาแขม และบก.ยศ.เมืองตวน พรอมท้ังลด
จํานวนดานตรวจตามจุดตางๆ ในพ้ืนท่ีเมืองตวน จากการตรวจสอบลาสุด ทหาร
เมียนมารไดเริ่มทยอยและถอนกําลังออกจากพ้ืนท่ีสูงขม เชน พ้ืนท่ีดอยสามสูง

/แตทางกองกําลังเมียนมาร...
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แตทางกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา ยังไมยอมถอนกําลังออกจากพ้ืนท่ีดังกลาว
และยังคงมีการเตรียมความพรอม และติดตามความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมาร
อยางใกลชิด  จากท่ีทหารเมียนมาร ยอมลดมาตรการกดดันพรอมกับถอนกําลัง
บางสวนออกจากพ้ืนท่ีสงผลใหราษฎรของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาท่ีอพยพออก
จากพ้ืนท่ีไดเดินทางกลับเขามาในพ้ืนท่ีบานหวยออ บานน้ํายม และบานหนองแวน
สงผลทําใหสถานการณในปจจุบันกลับเขาสูภาวะปกติและแลว ปรากฏขาวสารวา
ผูนําระดับสูงของทหารเมียนมารจากกรุงเนปดอว มีแผนเชิญผูนํากองกําลังชนกลุม
นอยกลุมติดอาวุธทุกกลุมเขารวมประชุม และเจรจาตกลงเรื่องการแปรสภาพเปน
กองกําลังปองกันชายแดน (BGF) ของกองกําลังชนกลุมนอย เพ่ือเขารวมพัฒนาเมียน
มารใหแลวเสร็จกอนท่ีจะเขารวมเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีกรุงยางกุง
เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2556

ขอพิจารณาและแนวโนมของสถานการณ
จากการท่ีทหารเมียนมารใชกําลังเขากดดันกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา

เขตวาตอนใตในครั้งนี้ นาจะมีจุดประสงคเพ่ือตองการใหกองกําลังเมียนมารเชื้อสาย
วาท่ีอยูบริเวณชายแดนเมียนมาร-ไทย เคลื่อนยายกลับไปอยูในพ้ืนท่ีตอนเหนือติด
ชายแดนจีน โดยใชเงื่อนไขการวางอาวุธ และการแปรสภาพเปนกองกําลังปองกัน
ชายแดน (BGF) มาเปนขออาง ทหารเมียนมารยังไมใชกําลังเขาผลักดัน แตจะใช
วิธีการจํากัดความเคลื่อนไหว โดยการควบคุมผลประโยชน เพ่ือใหกองกําลัง
เมียนมารเชื้อสายวายอมรับเงื่อนไข สวนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาตองการใหมี
การเจรจา เพ่ือรักษาพ้ืนท่ีเขตวาใตวาใหไดมากท่ีสุด แตหากการเจรจาไมไดผล
หรือไมสามารถตกลงกันได อาจทําใหเกิดการสูรบในพ้ืนท่ีบริเวณแนวชายแดนสง
ผลกระทบตอความม่ันคงของไทย

2) สถานการณยาเสพติด ปรากฏขาววาเม่ือวันท่ี 3-5 กรกฎาคม 2556
นายเปายูฉาง และคณะไดเดินทางมายัง บก.กองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา พล.น.
775 บานหวยออ สหภาพเมียนมาร เพ่ือประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จะผลิตยาเสพติด ยาบาชนิดใหม ประทับตัวอักษร YWKK เพ่ือนําเงิน
จากการคายาเสพติดเขาเปนกองทุนในการพัฒนากองทัพ ประมาณ 2,000
ลานบาท/ป จะทําการติดตอซื้ออาวุธสงคราม ไมทราบชนิดและจํานวน จากประเทศ
ฟลิปปนสเพ่ือนํามาใชในการตอตานรัฐบาลเมียนมาร

สรุปผลการสกัดก้ันจับกุมยาเสพติด ตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 –
ปจจุบัน  ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวย จํานวน 137
ครั้ง ไดผูตองหา 185 คน ยาบา 613,595 เม็ด ฝน 11,266.15 กรัม เฮโรอีน
296.53 กรัม กัญชา 29.54 กรัม ไอซ 2,067.37 กรัม

สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในปงบประมาณ 2556 ตั้งแตเดือนตุลาคม
2555-ปจจุบัน กองกําลังผาเมืองมีการปฏิบัติ จํานวน 262 ครั้ง จับกุมผูตองหา
357 คน ยึดยาบาไดกวา 7 ลานเม็ด ยึดยาไอซได 162 กิโลกรัม โดยในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม มีการปฏิบัติมากท่ีสุด จํานวน 137 ครั้ง

/3) การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบ...
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3) การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา ในหวงเดือน
กรกฎาคม 2556 มีการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง คือเม่ือวันท่ี
23 กรกฎาคม 2556 หนวยเฉพาะกิจกรมทหารมาท่ี 5 รวมกับเจาหนาท่ีศูนย
โครงการหลวงหนองเขียวตรวจพ้ืนท่ีปาบานหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียง
ดาว ผลการปฏิบัติจับกุมผูตองหาได จํานวน 1 คน พ้ืนท่ีปาถูกแผวถาง จํานวน 3 ไร
และอุปกรณในการแผวถางปา ไดแก เครื่องตัดหญาพรอมอุปกรณ

4) การพัฒนาสัมพันธระหวางราษฎรไทยกับราษฎรประเทศเพื่อนบาน
ตามโครงการหมูบานเขมแข็งคูขนานตามแนวชายแดน ในหวงท่ีผานมาพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหมมีการปฏิบัติจํานวน 1 ครั้ง คือ เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 ฉก.ม.
5 จัดกําลังพลรวมกับหนวยงานราชการในพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ระหวาง
บานนอแล ตําบลมอนปน อําเภอฝาง กับบานปาคี สหภาพเมียนมาร ณ บริเวณดาน
ตรวจชองทางบานนอแล ตําบลมอนปน อําเภอฝาง มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ
400 คน เปนคนไทยประมาณ 250 คน  สหภาพเมียนมาร ประมาณ 150 คน

5) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี กําลังผาเมือง
กําหนดแผนจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
ของหนวย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 แหง ไดแก บานหลักแตง อําเภอเวียง
แหง  บานปางตนเดื่อ อําเภอแมอาย บานบะหลา อําเภอแมอาย และบานหวยน้ํา
เย็น อําเภอแมอาย จัดทําเปนกิจกรรมปลูกปาและสรางฝาย ในหวงวันท่ี 6-11
สิงหาคม 2556

มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2.4 ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม( นายภาคภูมิ ทาวงค) :
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดเชียงใหมยังไมลดลง ยังคงมีการระบาดไปทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอ
เมืองเชียงใหม อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอแมอาย และอําเภอฝาง ปจจุบันพบผูปวยประมาณ
7,000 คน ซึ่งมากกวาปท่ีผานมา จึงขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการและผูนําชุมชนรวมกันรณรงคกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ในเรื่องของการกําจัดลูกน้ํายุงลายถือวาเปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญ ซึ่งทุกคนตองตะหนักในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพของตนเอง

มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2.5 ผูแทนสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร (นายชาตรี  กําลังเกง) :
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับรางวัลชนะเลิศทางวิชาการ จากบทความเรื่อง “ Child First Work
Together” จาก 2013 United Nations Public Service Forum, Day and Award Ceremony เม่ือวันท่ี
24-27 มิถุนายน 2556 ณ ประเทศบาหเรน โดยมี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเจาหนาท่ีของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เขารับ
รางวัลและรวมงาน

มติท่ีประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระท่ี ๗...



- ๓๓ -

ระเบียบวาระท่ี ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ประธานในท่ีประชุม : ในหวงเดือนท่ีผานมา ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการท่ีสรางผลงาน

เปนท่ีประจักษในหลายๆ เรื่อง  การมอบประกาศเกียรติบัตรเพ่ือยกยองชมเชยบุคคลท่ีทําความดี ปฏิบัติหนาท่ี
ดีเดน เปนการสรางขวัญและกําลังแกผูปฏิบัติงาน ในเดือนตอไปขอใหทุกสวนราชการเสนอผลงานท่ีควรไดรับ
การยกยอง เชน โครงการ To Be Number One

ขอเนนย้ําสําหรับเดือนนี้ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ขอใหสวนราชการเรงดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณ ใหไดตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนดหรือใหไดผลใกลเคียงมากท่ีสุด หากพบปญหาอุปสรรคขอให
ปรึกษาคลังจังหวัดเชียงใหม

2. การเตรียมรับสถานการณภัยธรรมชาติ ใหมีการบูรณาการดานฐานขอมูลใหมีความ
ชัดเจนในการคาดการณและการวางแผน ในสวนของแผนงานขอใหมีแผนใน 3 ระยะ คือ ระหวางท่ีเกิดภัยและ
หลังจากเกิดภัย อยากใหมีการซักซอมใหเกิดความชัดเจน

3. การแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตร ขอบคุณสวนราชการท่ีใหการสนับสนุนจังหวัด
เชียงใหมในการแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับจํานําขาวนาปรังของจังหวัดเชียงใหม
จากการตรวจสอบยังไมพบปญหาการตรวจสอบสตอกขาวเปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหเตรียมการสําหรับ
ฤดูกาลผลิตรอบใหม ท้ังนี้ในเรื่องของราคาและการดําเนินการ ตองรอฟงนโยบายของรัฐบาล จึงขอให
สวนราชการท่ีเก่ียวของเตรียมขอมูลใหพรอมสําหรับการขับเคลื่อนนโยบายตอไป

4. สถานการณบานเมือง เนื่องจากในวันท่ี 4 สิงหาคม 2556 เปนวันประชุมพิจารณา
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ จึงขอใหสวนราชการท่ีมีมวลชน องคกรตางๆ ภายใตสายงาน ไดทําการหาขาว
หาขอมูลวามีความเคลื่อนไหวในการเดินทางไปรวมประชุมอยางไร หรือไม และใหอธิบายชี้แจงตอผูท่ีจะเดินทาง
ไปรวมชุมนุม ถึงผลกระทบตาง ๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมา

มติท่ีประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ

เลิกประชุม  เวลา 11.55 น.

วัลยา  สิปปพันธ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา  สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วิราชินี  คําชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนากลุมงานอํานวยการ


