รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2556
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายฤทธิพงศ
เตชะพันธุ
2. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
3. นายไพรัต
เศียรสมาน
4. นายสมควร
ชอมาลี
5. นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
6. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
7.
8.

นางนวพรรณ
วาที่ ร.ต.ณัฐพงค

9.
10.

นายปริญญา
นายเอกกฤต

11.
12.
13.
14.
15.

นายอธิวัฒน
นายสิทธิ์
นางศิริกุล
นายชัชวาล
นายสมศักดิ์

16.

นายจรูญ

17.
18.
19.

นางสาววิราชินี
นางสาวพรทิพย
นายเสงี่ยม

20.

นายชัยนรงค

21.
22.
23.
24.

นายอุทัย
นายอาคม
นายสิทธิชัย
นายณรงคศักดิ์

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
เนตรคํา
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ฐิตวิกรานต
ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
วิทยาเขตเชียงใหม
วีระมนุรักษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
จิตตางกูร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 10 ลําปาง
กาดกิตดิ์ธนางพงศ นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
วงศมาน
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
พงษลัดดา
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
ปญญา
จาจังหวัดเชียงใหม
ออนอน
(แทน) หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ปงหาญ
(แทน)หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
คําชมภู
หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
วรพิทยาภรณ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
กิ่งสุวรรณพงษ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
วงศใหญ
(แทน) หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
ลือชัย
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
สุขพันธ
นายอําเภอหางดง
สวัสดิ์แสน
นายอําเภอสารภี
หอมมาลัย
นายอําเภอสันทราย
/25. นายวิรุฬห สิทธิวงศ...

-๒25. 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) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
(แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม
/หนวยงานในสังกัด ...

-๓หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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
ทีปรึกษาผูว าราชการจังหวัดดานการทหาร
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 ...

-๔86.

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 ...

-๕116. 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 ...

-๖144. 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 ...

-๗170. 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 ...

-๘ผูเขารวมประชุม
197. นายประหยัด

อนันตประดิษฐ

198. นางสุนทรี
199. นางวัลยา
200. นายบุญญฤทธิ์

อินตา
สิปปพันธ
สมนา

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. มอบเกียรติบัตรยกยองชมเชยอําเภอที่มีผลการปฏิบัติงานลดอัตราการเสียชีวิตของประชาชน
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 และแมแจ ม (โดย สํานั กงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจั งหวั ด
เชียงใหม)
2. มอบเกียรติบัตรโครงการประเมินคุณภาพแหลงทองเที่ยวระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 จํ านวน 2 แห ง ได แก อุ ทยานแห ง ชาติ ด อยฟ าห ม ปก อุ ทยานแห งชาติ ห ว ยน้ํ าดั ง โดยมี
นายทวี ศัก ดิ์ ขั น ธราช ผู แ ทนสํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั กษ ที่ 16 (เชี ย งใหม ) รั บ มอบแทน (โดย สํ า นั ก งาน
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)
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 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
4. มอบเงินรางวัล โลรางวัล และเกียรติบัตรแกอําเภอที่มีผลการประเมินศักยภาพอําเภอในการ
บริหารจัดการมลพิษหมอกควันและการเผาในที่โลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 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...

-๙ระเบียบวาระที่ 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
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี): เลขานุการที่ประชุมแจงตอ
ที่ประชุมวาฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 30 หนา โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน) เปนประธานการประชุม ทั้งนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชี ย งใหม www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ เพื่ อ ให หั ว หน า ส ว นราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2556
และรั บ รองรายงานการประชุ ม ผ า นทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล ว จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ โปรด
พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง การรับรองรายงานการประชุมผานระบบดังกลาว
จะตองใชรหัสผานในการเขาระบบหากทานตองการรหัสผานใหติดตอขอรับรหัสผานไดที่ กลุมขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-112713
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบาย
ของสวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ขอสั่งการกระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายรณรงค เส็งเอี่ยม) : แจงตอที่ประชุม ดังตอไปนี้
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการ
และแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท
รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนราย
ไตรมาสดังนี้
/ไตรมาสที่ 1 ....

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

ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

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

การเบิ ก จ ายเงิ น โครงการตามพระราชกํ าหนดให อํานาจกระทรวงการคลั ง
กูเงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตาม
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

เงินงบประมาณที่ไดรับ
๕,๕๕๙.๔๙
๔,๖๑๕.๓๖
๘๔๙.๑๑
๑๒.๘๕
๘๒.๑๗

เบิกจาย
๓,๒๔๒.๒๐
๒,๗๒๗.๓๖
๕๐๗.๐๑
๐.๐๒
๗.๘๑

รอยละ
คงเหลือ
๕๘.๓๒ ๒,๓๑๗.๒๙
๕๙.๐๙ ๑,๘๘๘.๐๐
๕๙.๗๑ ๓๔๒.๑๐
๐.๑๕
๑๒.๘๓
๙.๕๐
๗๔.๓๖

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ที่

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 ...

- ๑๑ 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

ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสที่ ๓ รายจายลงทุน
มีเ ปาหมายการเบิ กจ ายอยู ที่ร อยละ ๕๐.๐๐ มี หน ว ยงานไดรั บ งบลงทุ น ทั้งสิ้น ๑๑๗ หน วยงาน มี ผ ลการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๗๖ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๖๔.๙๖ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตาม
เปาหมาย ๓๒ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๗.๓๕ และยังไมมีการเบิกจาย ๙ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗.๖๙
รายชื่อหนวยงานที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย 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 ...

- ๑๒ 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) หนั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๕๐ ลงวั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗
เพื่ อ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ปฏิ บั ติ เ ป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๓/๗
กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ ๒ โดย
เริ่มตั้งแตขั้นตอนการสรางโครงการจนถึงขึ้นตอนการบริหารสัญญา เพื่อนําเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ใหผูคา
กับภาครัฐนําไปบันทึกในแบบแสดงบัญชีรายการรับจายยื่นตอกรมสรรพากร ตอไป
/2. การเบิกจายเงิน ...

- ๑๓ ภาครัฐ

๒. การเบิ กจ ายเงิ น ให กับ ผู คากั บ ภาครั ฐ ที่ เ ป น คู สั ญญากั บ หน ว ยงาน

๒.๑ กรณีที่มีการเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS หนวยงานภาครัฐ
ตองดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ 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 ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงิน
ใหกับผูคากับภาครัฐ
๒.๒.๒ สําหรับการเบิกจายงบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
1) เจาหนาที่สํานักงานทองถิ่นจังหวัดตองตรวจสอบ
ใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้ง กอนดําเนินการสงคําขอเบิกเงินมายัง
กรมบัญชีกลาง สํานักงานคลังจังหวัด
2) เจ า หน า ที่ ก รมบั ญชี ก ลาง สํ านั ก งานคลั งจั ง หวั ด
ตองตรวจสอบใหมีเลขคุมสัญญาในระบบ e-GP ที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางในแตละครั้งกอนดําเนินการจายเงิน
เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงาน
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
เรื่ อง ซั ก ซ อ มความเข า ใจเกี่ ยวกั บแนวทางปฏิ บัติ ใ นการติ ด ตั้ งแผ น ป า ยแสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บงาน
กอสรางของทางราชการ
เนื่องจากปจจุบันการดําเนินการกอสราง สวนราชการมิไดติดตั้งแผนปาย
ดํ า เนิ น งานที่ แ สดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ งานก อสร า ง ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑
ใหสวนราชการติดตั้งปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ
ขอมูลในการดําเนินงาน และเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการดูแลการใชงบประมาณ
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา จึงใหสวนราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัด
และในกรณีที่มีการแกไขสัญญาใหขยายระยะเวลาการกอสราง ใหปรับปรุงแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานกอสรางใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ไดรับการขยายออกไปดวย
๓) หนังสือดวนที่สุดที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๒๓๙ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณากําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
กรมบั ญ ชี ก ลางได กํ า หนดขั้ น ตอนและระยะเวลาการพิ จ ารณากํ า หนด
สํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนี้
๑. สํานักงานที่อยูในขายเปนสํานักงานในพื้นที่พิเศษ สงแบบคําขอฯ และ
เอกสารประกอบใหคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
/2. คณะกรรมการฯ ...

- ๑๔ ๒. คณะกรรมการฯ ระดั บ จั งหวัด ตรวจสอบและเสนอกรมบั ญชี กลาง

ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
3.1.3. การรับบํานาญ กบข.
กรณีผูรับบํานาญ กบข. สามารถดูรายละเอียดการประมาณการยอดเงินที่ได
หน ว ยงานตั้ ง เบิ ก สํ า นั ก งานคลั ง จั งหวั ด และเว็ บ ไซต ของกรมบั ญชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ได ตั้ ง แต บั ด นี้
เปนตนไป
ประธานในที่ประชุม : ขอใหหัวหนาสวนราชารดูรายละเอียด ระเบียบการปฏิบัติตามที่คลัง
จังหวัดเชียงใหมนําเสนอ โดยเฉพาะเรื่องการขยายเวลากอหนี้ผูกพัน การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
เนื่องจากอยูในไตรมาสสุดทาย โดยเฉพาะงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ
เลขานุการในที่ประชุม : งบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดฯ จากการตรวจสอบจากงาน
การเงิ นและบั ญชี และหน ว ยตรวจสอบภายใน ปรากฏว าเป นการเบิกจ ายตามงวดสัญญา ส วนใหญ ภ ายใน
เดือนสิงหาคม 2556 จะทําการจายเงินใหกับคูสัญญา เนื่องจากบางโครงการทําสัญญาเดียวมีการเบิกจายเงิน
เพี ย งงวดเดี ย ว และสิ้ น เดื อนกรกฎาคม 2556 ยอดการเบิ ก จ ายเงิ น งบประมาณจะเพิ่ มมากขึ้ น สาเหตุ ที่
งบลงทุนเบิกจายต่ํากวาเปาหมายที่กําหนดไว เพราะยังไมถึงกําหนดเวลาการเบิกจายในกับคูสัญญา
ประธานในที่ประชุม : มอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณเพื่อใหไดตามเปาหมายของรัฐบาลหรือใกลเคียงกับเปาหมายที่กําหนดไว ในเดือนสิงหาคม
2556 จัดประชุมประมาณ 2 ครั้ง โดยจะเปนประธานการประชุมและรวมประชุม และขอใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมเรงรัดการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ความคืบหนาโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายกมลไชย คชชา) : ขณะนี้สํานักงานนโยบายและการบริ หารจัดการน้ํ าและอุทกภัยแห งชาติ (กบอ.)
ยังไมแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินโครงการและขอสั่งการเพิ่มเติมจากที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมหัวหนา
ในเดือนมิถุนายน 2556 ไปแลว
สืบเนื่องจากการประชุมหัวหนาสวนราชการเดือนมิถุนายน 2556 ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ประธานในที่ประชุม ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
จัดประชุม โดยใหเชิญนายอําเภอทุกอําเภอและหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการประชาอาสาปลูกปา
800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี เขารวมประชุม เพื่อจัดทํา Workshop เพื่อเตรียมความพรอมการ
ขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมไดจัดประชุมไปแลว ณ โรงแรมเชียงใหมฮิลล โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชี ย งใหม เป น ประธานในที่ ประขุม ในการประชุมดั งกล าวไดส รุ ปและมอบหมายใหน ายอํ าเภอทุกอํ าเภอ
หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการดังนี้
1. ขอความรวมมืออําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของสรุปขอมูลแปลงปลูกปาที่ อยูใน
ความรั บผิ ดชอบโดยระบุ ความสู งของพื้ นที่ ป ลูกปา และลักษณะของพื้ น ที่ป ลูกป า รวมทั้งระบุ ชนิ ดกล าไม ที่
ตองการปลูก รายงานใหจังหวัดทราบเพื่อจะไดจัดเตรียมกลาไมใหเหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ปลูกปา
/2. ประสานในเบื้องตนกับสถานีเพาะชํา...

- ๑๕ 2. ประสานในเบื้องตนกับสถานีเพาะชํากลาไมในพื้นที่ใหดูวาพื้นที่ที่จะปลูกปาจะตอง
ใชจํานวนกลาไมเทาไร และชนิดใด เพื่อใหสถานีเตรียมความพรอมของกลาไม ขณะนี้ที่ตั้งสถานีเพาะชํากลาไม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และสํานักจัดการพื้นที่อนุรักษที่ 1 ไดกําหนดจุดในแผนที่ของจังหวัดเชียงใหม
เปนที่เรียบรอยแลว และไดนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมในวันดังกลาวเพื่อทราบแลว
3. มอบหมายในสํานักจัดการปาไมที่ 1(เชียงใหม)และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
สํารวจและจัดทําบัญชีแสดงที่ตั้งสถานีเพาะชําและจัดทําบัญชีกลาไม โดยแยกกลาไมจัดเตรียมสําหรับปลูกปาใน
แปลงปลูกปาที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปลูกปาในป พ.ศ.2556 และกลาไมที่จะสนับสนุนโครงการ
ของภาครัฐและเอกชนที่ประสงคจะเขารวมโครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษา มหาราชินี
โดยใหสงขอมูลรายงานจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดแจงเวียนใหอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตอไป
4. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะเขารวมโครงการประชา
อาสาปลูกปา 800 ลานกลา 80 พรรษามหาราชินี สามารถยื่นความจํานงเพิ่มเติมไดพรอมกับแนบแบบสํารวจ
และคัดเลือกพื้นที่ปลูกปาเสนอผานอําเภอทองที่ เพื่อจะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัด เชียงใหมในการพิจารณา
สนับสนุนโครงการตอไป
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด ม อบหมายให สํ า นั ก งานทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จัดทํา workshop เรื่อง แนวทางการขออนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม ซึ่งที่
ผานมามักจะประสบปญหาที่หนวยงานกรมปาไมกับหนวยงานเจาของพื้นที่ไมสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกันไดในเรื่องของการใชประโยชนในพื้นที่ เชน การสรางถนน การขยายถนน การขุดลอกอางเก็บน้ํา การขุด
ลอกแหลงน้ําตางๆ โดยมีนายอําเภอและผูแทนอําเภอเขารวมประชุมในครั้งนี้ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และสํานักจัดการปาไมที่
1 เชียงใหม จัดเจาหนาที่ใหคําชี้แจงและตอบขอซักถามของผูเขารวมประชุม สรุปประเด็นสําคัญ คือ กรณี
อํ าเภอมี โ ครงการที่ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่ และทราบว า จะได รั บ งบประมาณหรื อ ได มีการเสนอมารั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณไปแลว ใหจัดทําคําขอใชประโยชนที่ดินลวงหนาได แมวายังไมมีแบบแปลน ขอใหเสนอเรื่องลวงหนา
ไวกอน และในขั้นตอนการสํารวจพื้นที่ สามารถนําแบบแปลนมาแจงเพิ่มเติมได ขอใหมีการประสานงานอยาง
ใกลชิดเพื่อปองกันการเกิดปญหาเหมือนเชนที่ผานมา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2556 จังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ( นายคมสั น
สุ ว รรณอั มพา) :ป จ จุ บั น อยู ในช ว งของอุ ทกภั ย จั งหวั ด เชี ย งใหม ได ตั้ ง ศู น ย อํานวยการป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม อําเภอทุกอําเภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหง และพรอมที่จะปรับเปนศูนยบัญชาการไดทัน ทีในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับ 2 ในพื้นที่ที่
เกิดภัยพิบัติ ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดจัดติดตั้งระบบเตือนภัยดินถลมไปแลว 243 แหง มีการสรางเครือขาย
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เชน อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อาสาสมัครรักษาดินแดน มิสเตอรเตือนภัย
ชมรมวิทยุสมัครเลน ซึ่งเปนกําลังที่ชวยในกรณีทปี่ ระสบภัยพิบัติตางๆ มีการจัดเตรียมความพรอมทั้งของฝายพล
เรือน และทหาร ไดดําเนินการ kick off เมื่อวันที่ 8-20 กรกฎาคม 2556
/จังหวัดเชียงใหม ไดมีการ...

- ๑๖ จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติไปแลว จํานวน 4 อําเภอ ไดแก
อําเภออมกอย ไชยปราการ พราว และสะเมิง เริ่มเกิดภัยพิบัติเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 พื้นที่เสียหาย
8 ตําบล 37 หมูบาน ราษฎรเดือดรอน 2,007 ครัวเรือน 5,644 คน มีพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย
7 ไร ถนน 19 สาย สะพาน/คอสะพาน 8 แหง เหมือง/ฝาย 15 แหง และวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 อําเภอ
จอมทองไดแจงประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยมายังสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เชียงใหม
ทั้งนี้จะไดนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อประกาศเปนเขตภัยพิบัติตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
เลขานุการในที่ประชุม : แจงเรื่องเพื่อทราบ จํานวน 9 เรื่อง ดังนี้
4.1 การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ดังนี้
1) เสด็จฯ มาทรงเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 150 ป พระราช
สมภพสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา เรื่อง “วันวารลานนาคราว สมเด็จพระ
พั น วั ส สาเสด็ จ เยื อ น” ณ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม ตามคํ า กราบบั ง คมทู ล เชิ ญ ของอธิ บ ดี
กรมศิลปากร
2) เสด็จฯ มาทรงเปดหอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม และพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3) เสด็ จ ฯ มาทรงเป ด อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ โ รงไฟฟ า พลั ง น้ํ า บ า นยาง พร อ มทั้ ง
ทอดพระเนตรนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภั ณฑ หมูบ านยาง ตําบลแม งอน อําเภอฝาง จั งหวัด เชี ยงใหม
ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
4) เสด็จฯ มาทอดพระเนตรโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตําบลแมงอน
อําเภอฝาง
ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของจัดเตรียมการรับเสด็จใหเปนไปดวยความเรียบรอยและ
สมพระเกี ย รติ ทั้ ง นี้ กรมราชองครั ก ษ และส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อง จะเดิ น ทางมาตรวจพื้ น ที่ แ ละประชุ ม
เตรียมการรับเสด็จในวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 งานพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม
ขอเชิญรวมพิธีและกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
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 ชุดพื้นเมือง
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พรอมเวลา
08.15 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว
/-พิธีถวายเครื่องราชสักการะ...

- ๑๗ - พิ ธี ถวายเครื่ องราชสั กการะและจุ ด เทีย นชั ย ถวายพระพร เวลา 18.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย / เสื้อสีฟา
2) งาน “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน”
มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 แจงวา รัฐบาล
ไดเห็นชอบใหมูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 รวมกับ กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม ดําเนินโครงการ “อัครดุริยะศิลปนราชสดุดี 84 พรรษา” ชุด “บทเพลงแหงแผนดิน” เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติและเผยแพรพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพดานการดนตรีของ “องคอัครดุริยะศิลปน” ไปสู
เยาวชน นั กเรี ย น และประชาชนทั่ ว ไป โดยกํ าหนดกิ จ กรรมสั ญจรมาที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในวั น ที่ 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 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2556 โดยจัดพรอมกับการจัดงานวันสตรีไทย
ในสวนกลาง ซึ่งกําหนดจัด ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยการแสดงสินคาและการ
ประชุ ม อิ ม แพ็ ค เมื อ งทองธานี อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี โดยมี สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปดงาน โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัด กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
โดยการปลอยปลาและปลูกตนไม ตามโครงการ “ประชาอาสาปลูกปา 800 ลานตน 80 พรรษา มหาราชินี”
ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 1 สิ งหาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ อางเก็ บ น้ํ าหว ยโจ ตํ าบลป าไผ อํ าเภอสั น ทราย
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 อําเภอแมริมรวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และจังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่แมริม โดยมีกิจกรรม 3 อยาง ไดแก
1) พิ ธี เ ป ด งาน วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2556 ณ ศู น ย เ รี ย นรู ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ภายในงานมีการจัดแสดงและจําหนายสินคา OTOP ประชาสัมพันธขอมูล
แหลงทองเที่ยว โรงแรม ที่พัก รีสอรท ของอําเภอแมริม
2) กิ จ กรรมส งเสริ ม การขายของผู ป ระกอบการท อ งเที่ ย ว ร า นค า ร า นอาหาร
แหลงทองเที่ยว โรงแรมที่พัก รีสอรท ในอําเภอแมริม พรอมใจลดราคาคาบริการ 20-50 %
3) กิ จ กรรมการแข งขั น กี ฬาผจญภั ย โดยใช เ ส น ทางสายแม ริ ม – สะเมิ ง ได แ ก
มอเตอรไซตวิบาก การแขงรถ ATV มอเตอรไซดไตเขา แรลลี่มอเตอรไซด
/สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1 ...

- ๑๘ สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมภาคเหนือตอนบน 1 (นายชั ยนรงค วงศใหญ ):
ประชาสัมพันธการจัดงานลานนาเอกซโป จัดขึ้นเปนปแรก โดยกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กําหนดการ
จัด งานในวัน ที่ 9-15 สิ งหาคม 2556 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ พิ ธีเ ปด โครงการในวั นที่ 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 งานแสดงนิทรรศการทางการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพรอมของกลุมจังหวัด เพื่อเตรียมการเขาสู AEC โดยสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
5) เมื อ งท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศน เ ป น มิ ต รสิ่ ง แวดล อ ม โดยสํ า นั ก งานทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
6) งานจัดแสดงนวัตกรรมน้ําตาลลําไย และเทคโนโลยี โลจิสติก ดานการทองเที่ยว
7) งานจัดแสดงสุดยอดผลิตภัณฑสินคา OTOP โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม
8) งานมหกรรมรักษาความปลอดภัยตามโครงการ“ตาสับปะรด”โดยตํารวจภูธรภาค 5
ประธานในที่ประชุม: การทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญมากของจังหวัดเชียงใหม เพราะ
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 30 % ขับเคลื่อนโดยการทองเที่ยวและบริการ ในชวง Low Season นักทองเที่ยว
จะน อ ย แต ก็ มี บ างประเทศที่ ส นใจจะมาเที่ ย วในช ว งฤดู ฝ น เช น ประเทศกลุ ม ตะวั น ออกกลาง สํ า หรั บ
Adventure tour เปนแนวโนมใหมของโลกโดยเฉพาะ Generation YZ เด็กรุนใหมใหความสนใจและจะหา
ขอมูลมาทองเที่ยว ดังนั้น จึงตองปรับกิจกรรมการทองเที่ยวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น
นักทองเที่ ยวยั งนิ ยมเดิน ทางมาทองเที่ ยวเองโดยไม ผานบริ ษัททั วร จึ งขอให หน วยงานที่เ กี่ ยวของดานการ
ทองเที่ ยวทําการวิ เคราะห ประมวลผล ทํ าวิจัย แลว ใหขอมูลกับ สวนราชการและนายอําเภอเพื่อจะชวยกั น
ขับเคลื่อนและพัฒนาดานการทองเที่ยวไปสูจุดหมายตอไป
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 จึงขอความ
รวมมือจากหัวหนาสวนราชการภูมิภาคทุกทานไดกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนินการขับเคลื่ อนตัวชี้วัด
ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด และขอความรวมมือหนวยงานเสริมหรือหนวยสนับสนุนที่จะขับเคลื่อนตัวชี้วัด
ใหประสบผลสําเร็จซึ่งผลสําเร็จนี้จะเปนตัวชี้วัดของทุกหนวยงาน ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.5 การคาดหมายสภาพ ...

- ๑๙ 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
ลักษณะอากาศในช วงเดือนสิ งหาคม 2556 มรสุมตะวัน ตกเฉียงใตที่พัดปกคลุ ม
ทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทยจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนือ
ของประเทศไทย ทําใหประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนัก
มากในบางพื้นที่ ซึ่งอาจกอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน และน้ําปาไหลหลากไดในบางพื้นที่ พายุหมุนเขตรอนกอตัว
ในมหาสมุทรแปซิฟก และอาจเคลื่อนตัวเขาใกลหรือผานภาคเหนือ ซึ่งจะทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนตกชุก
หนาแนนกับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31-33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย
23-25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ สูงสุด 95% ต่ําสุด 65% ปริมาณฝน 200-250 มิลลิเมตร (ใกลเคียง
คาปกติ)
ขอควรระวัง รองมรสุมและพายุหมุนเขตรอน ทําใหฝนตกหนักถึงหนักมากอาจเกิด
น้ํ า 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 ทางสํานักงานที่ดิน
จั งหวั ด เชี ย งใหม ไ ด มี การสํ า รวจความพึ งพอใจของประชาชนที่ ม าติ ด ต อราชการพบว า ส ว นมากจะประสบ
กับปญหาการหาที่ตั้งของสํานักงานที่ตองการติดตอราชการไมพบและใหคําแนะนําในแบบสอบถามวา ควรมี
การติดตั้งปายบอกสถานที่ตั้งของหนวยงานภายในศูนยราชการใหชัดเจนเพื่อความสะดวก ในโอกาสนี้สํานักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหมขอเสนอแนะใหมีการจัดติดตั้งปายบอกสถานที่ตั้งของหนวยงาน จึงขอหารือวาควรเริ่มตน
อยางไร หนวยงานหลักที่จะดําเนินการคือหนวยใด งบประมาณหาไดจากที่ไหน หากจะมอบหมายในสํานักงาน
ทีด่ ินจัดทําก็ยินดี
ประธานในการประชุม : เปนแนวคิดที่ดีมาก เพราะการใหบริการประชาชนเปนหัวใจ
สําคัญของสวนราชการ ขอใหมีการหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของวาจะมีรูปแบบอยางไร และจัดใหมีการประชุม
สรุปมติที่ชัดเจน และวันนี้ขอความคิดเห็นจากสวนราชการวาเห็นควรหรือไม มีมุ มมองอื่นหรือไม เพราะจะเปน
ประโยชนในการดําเนินการตอไป
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
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมาดูวาบริเวณศูนยราชการมีถนนทั้งหมดกี่ซอยและมีสวนราชการใดตั้งอยูบาง
แล ว นํามาออกแบบให เ ปน มาตรฐานเดี ย วกั น และโดยที่ยั งไม มี งบประมาณในการดําเนิ นการ เพราะฉะนั้ น
สวนราชการทั้งหมดที่ตั้งภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ควรจะรวมสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดทํา
ปาย โดยจางเรือนจํากลางเชียงใหมรับไปดําเนินการ เพราะวาจะไดรูปแบบที่เหมือนกัน เปนการสนับสนุนให
เรือนจํากลางมีรายไดอีกทางหนึ่ง สําหรับ
/แบบแปลนเห็นควรมอบหมาย ...

- ๒๐ แบบแปลนเห็นควรมอบหมายใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมรับไปดําเนินการ นอกจากนี้
สวนราชการที่ตั้งอยูภายนอกศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ยังไมมีปายบอกที่ตั้งของหนวยงานตามถนนตางๆ
แขวงการทางเชียงใหมจะชวยพิจารณาดูแลในสวนนี้ไดหรือไมเพราะตองติดตั้งอยูในเขตทางหลวง หรือจะให
หนวยงานรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดแลวใหแขวงการทางเชียงใหมชวยดําเนินการ
ประธานในที่ ประชุ ม : เป น ความคิ ด เห็น ที่ เ ป นประโยชน บ างหน ว ยงานที่ ตั้ งอยู
ภายนอกศูนยราชการยังไมมีปายบอกทาง ประชาชนไมไดรับความสะดวกในการเดินทาง จึงขอใหมีการประชุม
เพื่อทําแผนงาน แผนเงิน สําหรับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ดูแลในเรื่องของแบบพิมพ
และใหมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เลขานุการในที่ประชุม : นําเสนอเรื่องการปรับปรุงบริเวณศูนยราชการจังหวัด ดังนี้
- สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องรองเรียนจากสวนราชการ และประชาชนที่มา
ติ ด ต อราชการ ในเรื่ องของสถานที่ จ อดรถที่ ไม เ พี ย งพอ สํ านั กงานจั งหวั ด เชี ย งใหม ได ทํ าการปรั บ ปรุ งเรื่ อ ง
การจราจรทั้งหมด โดยไดขอใหผูกํากับการจราจรจังหวัดตรวจเสนทางการเดินรถภายในศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหมทั้งหมด
- การโยกยายตนไมบริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ สาเหตุเนื่องจากตนไม ดังกลาว
มีขนาดใหญและมีรากชอนไชถึงอาคารทําใหเกิดความเสียหาย จึงทําการโยกยายตนไมใหญไปทําการอนุบาล
ที่ศูนยหวยฮองไครฯ กอนที่จะนําไปปลูก ณ พุทธสถานดอยสะเก็ด ขณะนี้ไดทําการปลูกตนไมมงคล คือ ตนสัก
สยามมินทร และตนมเหสัก จํานวน 4 ตน แทนแลว
- ขณะนี้ มีห น ว ยงานขอใช พื้น ที่ บ ริ เ วณศู น ย ร าชการจั งหวั ด เชี ย งใหม เ พื่ อ สร างเป น
อาคารที่ทําการจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้รอการอนุมัติใชพื้นที่ทั้งหมดจากกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ปญหาที่
ตามมาก็ คือสถานที่ จ อดรถมี ไม เ พี ย งพอ ดั งนั้ น สํ านั กงานจั งหวัด เชี ย งใหม จ ะจั ด ให มีการประชุ มหน ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อหารื อ ในเรื่ อ งของการจอดรถ เมื่ อมี ขอ สรุ ป เป น ประการใดแล ว จะแจ ง ต อที่ ป ระชุ ม หั ว หน า
สวนราชการเพื่อทราบในโอกาสตอไป
ประธานในที่ประชุม : ขอใหมีการประชุมในภาพรวมในทุกแนวทางในการแกไขปญหา
เรื่องปายบอกที่ตั้งหนวยงาน ระบบการจราจรภายในศูนยราชการ เรื่องการอนุญาตจัดตั้งสํานักงานภายใน
บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ดานงบประมาณและแผนงาน ขอมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เปนผูประสานงานการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายสุรพล ปุสุรินทรคํา) :
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม สืบเนื่องจากยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (Country
Strategy) ไดกําหนดนโยบายในการใชประโยชน ที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จึงไดกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ โดยไดประกาศเขตเหมาะสมสําหรับ
การผลิตการเกษตร ประกอบดวย
1) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับพืช 8 ชนิด ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ยางพารา
ปาลมน้ํามัน ออยโรงงาน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย และสัปปะรดโรงงาน ซึ่งเปนพืชหลักที่มีผลผลิตคอนขางสูง
และเปนสินคาเกษตรหลักสําคัญที่ทํารายไดใหกับประเทศ
2) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการผลิตปศุสัตว 5 ชนิด ไดแก โคเนื้อ โคนม สุกร
ไกเนื้อ
/3) ประกาศเขตเหมาะสม...

- ๒๑ 3) ประกาศเขตเหมาะสมสําหรับการเพาะเลีย้ งสัตวน้ํา
ทั้งนี้ การประกาศเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการผลิต เปนการแจงใหทราบถึงพื้นที่
ที่มีความเหมาะสมในการผลิต เกษตรกรลงทุนไมมาก แตไดผลผลิตสูง ทําใหเกษตรกรมีผลกําไรสูงขึ้น สงผลให
เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ มีรายไดที่แนนอน แตไมไดหมายความวา นอกพื้นที่เหมาะสมจะหามปลูก หรือ
หามทําการเกษตร การประกาศเขตเหมาะสมดังกลาว เปนการใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร
สํ า หรั บ การทํ า การเกษตรในพื้ น ที่ ที่ ไ ม ค วามเหมาะสม ก็ จ ะเป น ข อ เปรี ย บเที ย บและแสดงให เ ห็ น ว า
หากดําเนินการอยูก็จะมีปญหาในเรื่องรายได หรือสงผลตอความมั่นคงของเกษตรกรในอนาคต
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ ไดรับการตรวจสอบพื้นที่
ตามประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมในการผลิต และสามารถนํามาประกอบในการวางแผนพัฒนาจังหวัด กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงไดขอความรวมมือจากการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด แตงตั้ง
คณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจังหวัด เพื่อดําเนินการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับการตรวจสอบขอมูล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมอบหมายเกษตรและ
สหกรณจังหวัด ทุกจังหวัด จัดเตรียมขอมูลการสํารวจทางการเกษตรในพื้นที่แตละจังหวัด ประกอบดวยขอมูล
ตาง 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) จํานวนอาสาสมัครเกษตรของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รวมทั้งกิจกรรมการดําเนินงานของอาสาสมัครแตละหนวยงาน
การดําเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม
การจัดประชุมทางไกลผานระบบ VDO Conference การมอบนโยบายการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศและการตลาดสินคาเกษตรในพื้นที่ ในวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายบุญทรง เตริยาภิรมย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม(นายปรีชา เรงสมบูรณสุข) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
ไดใหนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่และแนวทางการพัฒนาจังหวัด ใหกับผูวาราชการจังหวัด
ทุกจังหวัด รวมทั้งหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของของแตละจังหวัด
รายละเอียดสรุปการประชุม VDO Conference
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย
ใหผูวาราชการจังหวัด ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการใชประโยชนที่ดินของประเทศใหเกิด
ประโยชนสูงสุด
/จังหวัดเชียงใหม...

- ๒๒ จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานขับเคลื่อนการใช
ประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ประกอบดวย
1.คณะกรรมการอํ า นวยการขั บ เคลื่ อ นการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ด า นเกษตรกรรม
จังหวัดเชียงใหม
2.คณะกรรมการดําเนินการขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดินดานเกษตรกรรมจังหวัด
เชียงใหม
3.คณะทํ างานตรวจสอบและบริ หารจั ดการพื้ นที่ เกษตรกรรม สํ าหรั บพื ช ปศุ สั ตว
ประมง
4.คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์
หรืออยูในพื้นที่ปา
การประชุมคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนการใชประโยชนที่ดิ นดานเกษตรกรรมจังหวัด
เชียงใหมไดจัดประชุม รวม 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และที่ประชุมไดมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เ กษตรกรรม สําหรับ
พืช ปศุสัตว และประมง ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมและไมเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยง
สัตวน้ํา พรอมทั้งจัดทําแผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ที่มีความเหมาะสม
ของพื้นที่ โดยนําเสนอโดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
2. มอบหมายใหคณะทํางานตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมี
เอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพื้นที่ปา ตรวจสอบพื้นที่ทําเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพื้นที่ปา
วามีอยูจํานวนเทาใด และจะจัดการอยางไร พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขปญหา ทั้งเรื่องของที่ดินทํากิน และ
ผลผลิตการเกษตรจากพื้นที่
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 สรุปผลการประชุมและมติของที่
ประชุม ดังนี้
1. คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว
และประมง รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา จัดทํา
แผนงาน/โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช สัตว และสัตวน้ํา ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่
โดยนําเสนอโดยใชแบบฟอรมการจัดโครงการของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
2. คณะทํางานตรวจสอบพื้นที่ทําการเกษตรกรรมที่ อยูในพื้น ที่ที่ไมมี เอกสารสิทธิ์
หรืออยูในพื้นที่ปา ไดสงเอกสารประกอบการตรวจสอบพื้นที่ทําเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรือ
อยูในพื้นที่ปา จํานวน 2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก
การตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
คณะทํางานตรวจสอบและบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับพืช ปศุสัตว และ
ประมง ตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว และเลี้ยงสัตวน้ํา พรอมทั้งจัดทําแผนงาน/
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือปรับเปลี่ยนชนิดพืช ที่มีความเหมาะสมของพื้นที่ แยกเปน 3 ดาน ไดแก
ดานพืช เกษตรจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว โดยมอบหมาย
ใหเกษตรอําเภอดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิม่ เติมพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม
/ดานปศุสัตว ...

- ๒๓ 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 านวน 4 ชนิ ด ได แก โคนม สุ กร ไก เ นื้ อ และไก ไข โดยมอบหมายให
คณะกรรมการระดั บ อําเภอดําเนิน การตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่ มเติมพื้นที่ที่เ หมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ
ประกาศเพิ่มเติม
ด า นประมง ประมงจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานคณะทํ า งาน ตรวจสอบพื้ น ที่
เกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 ชนิ ด ไดแก ปลานิล โดยมอบหมายใหคณะกรรมการระดั บ
อําเภอดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม
ความคืบหนาการดําเนินการตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม
ดานพืช ไดตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับปลูกพืช จํานวน 5 ชนิด ไดแก ขาว
ลําไย มันสําปะหลัง ยางพารา และขาวโพดเลี้ยงสัตว
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่มเติมพื้นที่
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
ลําไย เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 24 อําเภอ 128 ตําบลไดรับการ
ตรวจสอบแลว 7 อําเภอ 38 ตําบล ยังไมไดรายงาน 17 อําเภอ 90 ตําบล และอําเภอที่ไดรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว ไดขอเพิ่มเติมพื้นที่ที่เหมาะสม 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 ตรวจสอบพื้นที่เกษตรกรรม สําหรับการเลี้ยงสัตว จํานวน 4 ชนิด ไดแก
โคนม สุกร ไกเนื้อ และไกไข
สํานักงานปศุสัตวจั งหวัดเชี ยงใหมไดสรุปผลตรวจสอบพื้นที่ และเสนอเพิ่ มเติมพื้น ที่
ที่เหมาะสมเพื่อใหกระทรวงฯ ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
โคนม เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 43 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด 28 ตําบล และเหมาะสมมาก 33 ตําบล รวม 61 ตําบล
สุกร เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 61 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมีพื้นที่
ที่เหมาะสมมากที่สุด 18 ตําบล และเหมาะสมมาก 68 ตําบล รวม 86 ตําบล
ไกเนื้อ เขตเหมาะสมของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 19 ตําบล ไดรับการตรวจสอบมี
พื้นที่ที่เหมาะสมมากที่สุด 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 และพื้นที่
ที่เหมาะสมปานกลาง ดังนี้
/-พื้นที่เหมาะสม ...

- ๒๔ - พื้นที่ที่เหมาะสมมาก จํานวน 90,372 ไร ใน 22 อําเภอ
- พื้นที่ที่เหมาะสมปานกลาง จํานวน 527,415 ไร ใน 22 อําเภอ
ผลการตรวจสอบพื้นที่เขตเหมาะสมดานเกษตรกรรมของ ส.ป.ก. เชียงใหม
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ไดสรุปผลตรวจสอบพื้นที่ที่เหมาะสมมาก
และพื้นทีท่ ี่เหมาะสมปานกลาง 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 รืออยูใน
พื้นที่ปา
สํานักงานเกษตรเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดประสานขอมูลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ และไดรับขอมูลเบื้องตน จํานวน 2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก
สรุปพื้นที่ทําเกษตรกรรมที่อยูในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ์ หรืออยูในพื้นที่ปา จํานวน
2 พื้นที่ คือ อุทยานแหงชาติแมฝาง และอุทยานแหงชาติฟาหมปก ตามบัญชีสรุปงานสํารวจรังวัดที่ดินภายใต
โครงการจั ด การทรั พยากรที่ ดิ น และป า ไม สํ า นั กบริ ห ารพื้ น ที่ อนุ รั ก ษ ที่ 16 ทั้ งสิ้ น จํ านวน 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
สวัสดิ การและคุ มครองแรงงานจังหวัดเชี ยงใหม (นางเพ็ญศรี เอี่ยมโอภาส) :
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 มาตรา 3 กําหนดให
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจัดใหมี
มาตรฐานในการบริ หารและการจั ด การด านความปลอดภัย อาชี วอนามั ยและสภาพแวดล อมในการทํ างาน
ในหนวยงานของตนไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองบุคลากร
ในหนวยงานและผูมารับบริการ ใหมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
มีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการดําเนินการดานความปลอดภัยฯ ตามพระราชบัญญัติดังกลาว กรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรั บหนวยงานราชการขึ้ น เพื่อให สวนราชการเกิดความ
ชัดเจนและสามารถดําเนิน การใหส อดคลองกับ มาตรฐานด านความปลอดภั ยฯ ที่กําหนด ซึ่ งจะเป นพื้น ฐาน
สําหรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของ
สวนราชการตอไป
/มาตรฐานในการ ...

- ๒๕ -

ตามมาตรฐาน
โดยหัวหนาสวนราชการ

มาตรฐานในการดําเนินการ
สวนที่ 1 แนวปฏิบัติตามมาตรฐานสําหรับทุกหนวยงาน
1. หัวหนาสวนราชการมอบหมายและแตงตั้งบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อดําเนินการ
2. จัดใหมีนโยบายความปลอดภัยฯ ของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรและลงนาม

3. จัดใหมีแผนงาน งบประมาณ และรายงานผลการดําเนินงาน
4. ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยราชการทุกแหงที่มีที่ตั้งในสถานที่เดียวกัน
มีหนาที่รวมกันดําเนินการดานความปลอดภัยฯ
5. จัดใหมีกฎ ระเบียบ หรือมาตรฐานดานความปลอดภัยฯ ที่เหมาะสมภายใน
สวนราชการหรือหนวยราชการ
6. ในกรณีที่หัวหนาสวนราชการใหบุคลากรทํางานในสภาพที่อาจทําใหไดรับอันตราย
ตองแจงบุคลากรใหทราบถึงอันตรายและวิธีการปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานกอนมอบหมายงาน
7. จัดใหมีการฝกอบรมดานความปลอดภัยฯ ใหแกผูบริหาร หัวหนางาน และ
บุคลากรทุกคน
8. จัดใหมีสัญลักษณเตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ
ที่เหมาะสมภายในหนวยงาน
9. เมื่อบุคลากรทราบถึงขอบกพรองหรือการชํารุดเสียหายของอุปกรณ หรือสถานที่
และไมสามารถแกไขไดดวยตนเอง ใหแจงตอบุคคล หรือคณะบุคคล หรือผูบังคับบัญชาขั้น ตนเพื่อแจงให
ผูบริหารหรือหัวหนาสวนราชการดําเนินแกไขโดยไมชักชา
10. จัดและดูแลใหมีการใชและสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลที่
ไดมาตรฐานเหมาะสมตามลักษณะงาน
11. จัดทําแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยประจําหนวยงาน
12. ฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมอพยพหนีไฟ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
13. สํารวจ ตรวจสอบเพื่อประเมินสภาพการทํางาน ที่อาจกอใหเกิดอันตราย และ
จัดทําแผนการควบคุมหรือปรับปรุงแกไข
14. บุคลากรทุกคนในหนวยงานมีหนาที่ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานตาม
มาตรฐานที่กําหนด และใหความรวมมือ
15. จัดเก็บขอมูลการประสบอันตรายจากการทํางานของหนวยงาน
สวนที่ 2 แนวปฏิบัติมาตรฐานสําหรับหนวยราชการที่มีความเสี่ยงเฉพาะ
เปนขอกําหนดเฉพาะสําหรับสวนราชการที่มีหนวยงานราชการในสังกัดมีความเสี่ยง
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 หรือลักษณะการดําเนินการอื่นที่มี
ความเสี่ยงจากการทํางาน เมื่อพบวามีความเสี่ยงใดใหดําเนินการเฉพาะสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางานตามปจจัยเสี่ยง
2. ตรวจสุขภาพของบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับปจจัยเสี่ยง หากพบความผิดปกติ
ใหหัวหนาสวนราชการ จัดใหบุคลากรไดรับการรักษาพยาบาลทันที และจัดเก็บรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ
ไวในสวนราชการ
/3. จัดใหมีอุปกรณ...

- ๒๖ 3. จัดใหมีอุปกรณ และเวชภัณฑที่จําเปนเพื่อปฐมพยาบาลบุคลากรที่ทํางานที่มี
ความเสี่ยงกอนนําสงโรงพยาบาล
4. จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายสําหรับเครื่องจักร
5. จัดใหมีการตรวจสอบหรือรับรองความปลอดภัยของเครื่องจักร ปนจั่น หมอน้ํา
ลิฟต นั่งราน ค้ํายัน เครื่องตอกเสาเข็ม โดยวิศวกร
6. จัดใหมีมาตรฐานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในงานที่มีความเสี่ยง และ
ควบคุมดูแล การปฏิบัติอยางเครงครัด
7. จัดใหมีมาตรการหรือแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
8. จัดใหมีการกําหนดพื้นที่ควบคุม และมีปายขอความในบริเวณที่มีความเสี่ยง
รวมทั้งหามบุคคลภายนอกที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในพื้นที่นั้น
9. จัดใหมีระบบขออนุญาตเขาทํางานในงานอันตราย
10. การทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน จัดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการทางดาน
เทคนิคในเรื่องรังสี ประจําหนวยงาน พรอมอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลสําหรับผูปฏิบัติงาน
11. ติดตั้งสัญญาณแสงหรือเสียงเพื่อเตือนอันตรายในการทํางานของเครื่องจักรที่มี
การเคลื่ อนที่ และติ ด ตั้ งป ายบอกพิ กัด น้ํ าหนั กยกสํ าหรั บ เครื่ องจั กรที่ ใช ย กสิ่ งของพร อ มติ ด สั ญลั กษณ เ ตื อ น
อันตรายที่เห็นไดชัดเจน กรณีมีการใชลิฟต ใหปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับลิฟต
12. กรณีมีงานกอสรางขนาดใหญ ตองกําหนดใหผูรับเหมากอสรางจัดทําแผนงาน
ดานความปลอดภัยในการทํางานสําหรับงานกอสราง
สวนที่ 3 แนวปฏิบัติสําหรับหนวยราชการที่มีการดําเนินการเขาขายประเภท
กิจการเฉพาะ ไดแก
๑. การทําเหมืองแร เหมืองหิน กิจการปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
๒. การทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแตง เสริม
แตง ดัดแปลง แปรสภาพ ทําใหเสียหรือทําลายซึ่งวัตถุหรือทรัพยสิน รวมทั้งการตอเรือ การใหกําเนิดแปลง และ
จายไฟฟาหรือพลังงานอยางอื่น
๓. การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง ซอม ซอมบํารุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ทางรถใตดิน ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ํา ถนน เขื่อน อุโมงค สะพาน
ทอระบาย ทอน้ํา โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรือสิ่งกอสรางอื่นๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของ
การกอสราง
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 ...

- ๒๗ ประเภทกิจการเฉพาะ

มาตรฐานดานความปลอดภัยสําหรับหนวยงานราชการที่มีการดําเนินการเขาขาย

1. จัดให มีขอบั งคับและคูมือวาด วยความปลอดภัยในการทํางานไวใน หน วยงาน
รวมทั้งตองจัดใหมี การอบรมและฝกปฏิบัติจนบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2. จัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน (จป) ระดับบริหาร ระดับหัวหนา
งาน
3. กรณีที่หนวยงานราชการ มีบุคลากรตั้งแต 50 คนขึ้นไป ใหจัดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน(คปอ.) ของหนวยราชการ
4. หนวยราชการที่มีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (1) ที่มีบุคลากรตั้งแต 2
คนขึ้นไปและหนวยงานที่มีการดําเนินการเขาขายกิจการตามขอ (2) ถึง (5) ที่มีบุคลากรตั้งแต 200 คนขึ้นไป มี
หนวยงานความปลอดภัยฯ โดยขึ้นตรงตอหัวหนาหนวยงาน
การรายงานผลการดําเนินงานของสวนราชการ
ให สว นราชการทุ กหนว ยงานรายงานผลการดํ าเนิน การด านความปลอดภัย ฯ ต อ
ผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้น โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนกลาง และสวนราชการที่มีการจัดระเบียบ
บริหารราชการสวนภูมิภาคเฉพาะ เชน สวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
ใหรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการในระดับกรม
2. สวนราชการในระบบริหารราชการสวนภูมิภาค ใหรายงานผลการดําเนินงานตอ
ผูวาราชการจังหวัด
3. สวนราชการในระบบการปกครองสวนทองถิ่น เชน องคการบริหารส วนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตําบล ใหรายงานผลการดําเนินงานตอผูที่มี
หนาที่กํากับดูแลหนวยงานตามกฎหมาย
4. ส ว นราชการในสังกั ด กรุ งเทพมหานคร และเมื องพัทยา ให ร ายงานผลการ
ดําเนินงานตอปลัดกรุงเทพมหานคร และผูวาเมืองพัทยา ตามแตกรณี
ทั้งนี้ การดําเนินงานตามขอ 1- 4 อาจพิจารณาใหเหมาะสมกับโครงสรางและ
ภารกิจของสวนราชการ โดยการรายงานใหเปนไปตามแบบรายงานผลการดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของสวนราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล): การคาดหมาย
ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. ๒๕๕๖ คาดวาปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ย จะใกลเคียงกับ
คาปกติ โดยชวงตนฤดูจะมีฝนตกเปนระยะๆ จากนั้นประมาณปลายเดื อนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม
ฝนจะลดนอยลง เกิดสภาวะฝนทิ้งชวง และปริมาณฝนจะกลับมาเพิ่มมากขึ้นในชวงเดือนสิงหาคม และกันยายน
จะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณกลางเดือนตุลาคม ซึ่งคาดวาจะมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนเขาสูประเทศไทยประมาณ
๒ ลูก โดย ๑ ลูกในชวงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนและอีก ๑ ลูกในชวงเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายน
/ปริมาณฝนสะสม ...

- ๒๘ ปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จังหวัดเชียงใหม
สถานี (สชป.๑) ๑๘๓.๓ มิลลิเมตร มากกวาคาเฉลี่ยปกติรอยละ ๒๗
สถานการณน้ําทา การคาดหมายน้ําทาในแมน้ําปงและลําน้ําสาขาป พ.ศ. ๒๕๕๖
คาดวาจะต่ํากวาคาเฉลี่ยปกติ ทั้งนี้จะเริ่มมีปริมาณน้ํามากตั้งแตเดือนสิงหาคมและจะมีปริมาณน้ํามากที่สุดใน
เดือนตุลาคม จากการตรวจวัดปริมาณน้ําทาสะสมในแมน้ําปงที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ พบวา น้ําทาสะสมตั้งแต
เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมมีปริมาณ 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 ปริมาณ
น้ําในอางในปนี้จะนอยกวา ๑๙.๘% และปริมาณน้ําที่ใชการไดจะนอยกวา ๓๔%
สถานการณการปลูกพืชฤดูฝน ๒๕๕๖ ในเขตชลประทาน
1. แผนการปลูกพืชทั้งจังหวัด ๓๓๘,๕๒๘ ไร แยกเปนขาว ๒๒๑,๙๘๕ ไร พืชไรพืชผัก ๑๔,๖๗๗ ไร และไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๑,๘๖๖ ไร
๒. ผลการปลู กพื ชทั้ งจั งหวั ด ปจ จุ บั น ๑๑๑,๕๙๒ ไร ห รือ ๓๒.๘๓% ของแผน
แยกเปนขาว ๓,๓๓๒ ไร (๑.๕%) พืชไร-พืชผัก ๔,๖๑๘ ไร (๓๑.๔๖%) และไมผลและพืชอื่นๆ ๑๐๓,๖๔๒ ไร
(๑๐๑.๗๔%)
การบริหารจัดการน้ํา
สถานการณ ปจจุ บัน กรมชลประทานมี มาตรการสั่ งการใหสํานักชลประทานที่ ๑
ตลอดจนโครงการตางๆ ดําเนินการดังนี้
- ใหพิจารณาสงน้ําเขาพื้นที่เพื่อเสริมน้ําฝน (ใชน้ําฝนใชการเปนหลัก น้ําชลประทาน
เสริมน้ําฝน)
- งบรับน้ําเขาคลองระบายและพื้นที่นอกเขตชลประทาน
- ควบคุมการระบายน้ําจากอางเก็บน้ําตามความจําเปนและเก็บน้ําไวใหมากที่สุดเพื่อ
สํารองไวใชในกรณีฝนทิ้งและตนฤดูแลงถัดไป
- กําชั บเจ าหนาที่เฝ าระวั ง ติ ดตามสถานการณน้ําฝน น้ํ าทาอยางใกล ชิด และขอ
ความรวมมือใหทุกภาคสวนมีการใชน้ําอยางประหยัด เกิดประโยชนสูงสุด พรอมประชาสัมพันธชี้แจงสถานการณ
ใหผูใชน้ําไดรับทราบ
- ตรวจสอบพื้นที่อยางสม่ําเสมอและจัดเตรียมเครื่องสูบน้ําที่จําเปนตองใชในบางจุด
ประธานในที่ประชุม : ปริมาณน้ําทั้ง 2 เขื่อนมีปริมาณไมถึง 30 % กรมชลประทานมี
ระบบการบริ ห ารจั ด การเก็ บ กั ก น้ํ า ไม ร ะบายน้ํ า มากเกิ น ไป ในส ว นของอุ ป กรณ ต างๆ การพยากรณ เป น
ประโยชนอยางมากจึงใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดประสานงานในเรื่องของขอมูลใหมาก โดยตองเปนขอมูลที่
ใกลเคียงความจริงมากที่สุด ซึ่งจะเปนประโยชนในการเตือนภัย และแกไขปญหาอีกดานหนึ่ง เมื่อวิเคราะห
/ดูปริมาณน้ําของป...

- ๒๙ ดูปริมาณน้ําของปนี้จะสงผลใหเกิดปญหาภัยแลง จึงขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัด อําเภอทุกอําเภอ นําขอมูลนี้
มาวิเคราะหเปนตัวเลขทางเศรษฐกิจและทฤษฎีตางๆ เพราะการดําเนินการของเกษตรกรจะมีผลกระทบตอการ
ใชน้ํา ในสวนของภาคอุตสาหกรรมจะตองมีการชี้แจงผูที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนไดรับทราบวาปนี้อาจจะ
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ํา ใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนการบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําไวใน
ระดับหนึ่งกอนที่จะถึงฤดูกาล
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
เลขานุการในที่ประชุม : เรื่องที่สวนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส
มีทั้งหมด 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 หั ว ข อประชุ มหั ว หน าส ว นราชการประจํ าจั งหวั ด เชี ย งใหม เป น ที่ เ รี ย บร อยแล ว
สามารถดาวนโหลดขอมูลตามเว็บไซตดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2556
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 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):
ดวยวั นที่ 12 สิ งหาคม 2556 เป นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชิ นีนาถ
หนวยงานสังกัดกรมประมงภายในจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดพิธีปลอยปลา ปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณแมน้ําปง สนามกีฬาสาธารณะ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงดาวขางวัดอินทราราม หมูที่ 7 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 500,000 ตัวและกุงกามกาม จํานวน 1,000,000 ตัว นอกจากนี้จะมีการปลอยพันธุปลา
ชนิดตางๆ ทั่วจังหวัดเชียงใหม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทุกอําเภอ จํานวน 500,000 ตัว รวมจํานวนปลาทั้งสิ้น
1,500,000 ตัว จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหสวนราชการ องคกรภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป พรอมใจกันปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทาน
มติที่ประชุม รับทราบ

/6.2.2 ขนสงจังหวัดเชียงใหม...

- ๓๐ 6.2.2. ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นายชาญชัย กีฬาแปง): สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมกําหนดจัดการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 และวันที่ 1 กันยายน
2556 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส รายไดเขากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
สอบถามรายละเอียดไดที่สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-278265, 081-7217999
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.3 ผูแทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกชัยณรงค แกลวกลา ): ขอชี้แจงการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของกองกําลังผาเมืองในรอบเดือนกรกฎาคม 2556 ดังนี้
1) สถานการณ ด า นการป องกั น ชายแดน มี การเจรจาระหว างตั ว แทน
รัฐบาลเมียนมาร กับตัวแทนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา(UWSA) ปรากฏขาวสาร
วาเมื่ อวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 น. คณะเจรจาสั น ติ ภ าพของ
รัฐบาลเมียนมารไดพบปะเจรจากับผูแทนของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาที่จังหวัด
เชียงตุง รัฐฉาย สหภาพเมียนมาร รายละเอียด ดังนี้
- รั ฐ บาลเมี ย นมาร ยื นยั น ว ากองกํ าลั งเมี ยนมาร เ ชื้ อสายว าที่ ติ ดอาวุ ธ
ในพื้นที่เขตรัฐวาใต ตองกลับไปที่พื้นที่เขตปกครองพิเศษที่ 2 เมืองปางซาง สหภาพ
เมียนมาร
- ทหารเมียนมารจะยึดสวนยางพาราทั้งหมดของกองกําลังเมียนมารเชื้อ
สายวา
- ใหมีการพัฒนาพื้นที่เขตปกครองพิเศษที่ 2 เมืองปางซางรวมกันอยาง
ยั่งยืน
- ใหมีการรวมมือกันในการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่และในอนาคต
ใหปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝนในพื้นที่สหภาพเมียนมาร
- ในดานการทหารใหทั้งสองฝายลดความตึงเครียดของสถานการณใน
พื้นที่รัฐฉานใตและใหถอนกําลังออกจากพื้นที่ โดยใหเหลือกําลังที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
ตามปกติ
สรุปผลการประชุม ทั้งสองฝายยังเจรจาตกลงในรายละเอียดแตละประเด็น
ไม ไ ด เนื่ อ งจากทางผู ข องกองกํ า ลั ง เมี ย นมาร เ ชื้ อ สายว า อ า งว า จะต อ งนํ า เรื่ อ ง
ดังกลาวไปแจง บก.กําลังเมียนมารเชื้อวา เมืองปางซาง ทราบกอนเพื่อหาขอสรุปอีก
ครั้ง ทหารเมียนมารจะสงมอบพื้นที่รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณที่ยึดไวคืนใหกับกอง
กํ า ลั ง เมี ย นมาร เ ชื้ อ สายว า ทั้ ง สองฝ า ยสามารถตกลงที่ จ ะลดความตรึ ง เครี ย ด
ในพื้ น ที่ โดยการที่ จ ะถอนกํ า ลั ง ที่ เ ผชิ ญ หน า กั น ออกจากพื้ น ที่ ก อ นวั น ที่ 18
กรกฎาคม 2556
ภายหลังจากการเจรจาทหารเมียนมารไดลดการกดดันกองกําลังเมียน
มารเชื้อสายวาในระดับหนึ่ง โดยไดถอนกําลังออกจากพื้นที่เปาหมายและเคลื่อนยาย
กํ าลั งเข าไปอยู ยั งที่ ตั้ งค ายต างๆ เช น ภายในที่ ตั้ งค ายทหารเมี ย นมาร พั น .ร.65
บานนากองมู พื้นที่ บก.ควบคุม บานโปงปาแขม และบก.ยศ.เมืองตวน พรอมทั้งลด
จํานวนดานตรวจตามจุดตางๆ ในพื้นที่เ มืองตวน จากการตรวจสอบลาสุด ทหาร
เมียนมารไดเริ่มทยอยและถอนกําลังออกจากพื้นที่สูงขม เชน พื้นทีด่ อยสามสูง
/แตทางกองกําลังเมียนมาร...

- ๓๑ แตทางกองกําลังเมีย นมารเ ชื้อสายวา ยังไม ยอมถอนกํ าลังออกจากพื้ นที่ดั งกลาว
และยังคงมีการเตรียมความพรอม และติดตามความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมาร
อย างใกล ชิด จากที่ ทหารเมี ย นมาร ยอมลดมาตรการกดดั น พร อมกั บ ถอนกํ าลั ง
บางสวนออกจากพื้นที่สงผลใหราษฎรของกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาที่อพยพออก
จากพื้นที่ไดเดินทางกลับเขามาในพื้นที่บานหวยออ บานน้ํายม และบานหนองแวน
สงผลทําใหสถานการณในปจจุบันกลับเขาสูภาวะปกติ และแลว ปรากฏขาวสารวา
ผูนําระดับสูงของทหารเมียนมารจากกรุงเนปดอว มีแผนเชิญผูนํากองกําลังชนกลุม
นอยกลุมติดอาวุธทุกกลุมเขารวมประชุม และเจรจาตกลงเรื่องการแปรสภาพเปน
กองกําลังปองกันชายแดน (BGF) ของกองกําลังชนกลุมนอย เพื่อเขารวมพัฒนาเมียน
มารใหแลวเสร็จกอนที่จะเขารวมเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 ที่กรุงยางกุง
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
ขอพิจารณาและแนวโนมของสถานการณ
จากการที่ทหารเมียนมารใชกําลังเขากดดันกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา
เขตวาตอนใตในครั้งนี้ นาจะมีจุดประสงคเพื่อตองการใหกองกําลังเมียนมารเชื้อสาย
วาที่อยูบริเวณชายแดนเมียนมาร-ไทย เคลื่อนยายกลับไปอยูในพื้นที่ตอนเหนือติด
ชายแดนจีน โดยใชเงื่อนไขการวางอาวุธ และการแปรสภาพเปนกองกําลังปองกัน
ชายแดน (BGF) มาเปน ขออาง ทหารเมียนมารยังไมใชกําลังเขาผลักดัน แตจะใช
วิ ธี ก ารจํ า กั ด ความเคลื่ อ นไหว โดยการควบคุ ม ผลประโยชน เพื่ อ ให ก องกํ า ลั ง
เมียนมารเชื้อสายวายอมรับเงื่อนไข สวนกองกําลังเมียนมารเชื้อสายวาตองการใหมี
การเจรจา เพื่ อรั กษาพื้ น ที่ เ ขตว า ใต ว าให ได มากที่ สุ ด แต ห ากการเจรจาไม ได ผ ล
หรือไมสามารถตกลงกันได อาจทําใหเกิดการสูรบในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนสง
ผลกระทบตอความมัน่ คงของไทย
2) สถานการณยาเสพติด ปรากฏขาววาเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2556
นายเปายูฉาง และคณะไดเดินทางมายัง บก.กองกําลังเมียนมารเชื้อสายวา พล.น.
775 บานหวยออ สหภาพเมียนมาร เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- จะผลิตยาเสพติด ยาบาชนิดใหม ประทับตัวอักษร YWKK เพื่อนําเงิน
จากการค า ยาเสพติ ด เข า เป น กองทุ น ในการพั ฒ นากองทั พ ประมาณ 2,000
ลานบาท/ป จะทําการติดตอซื้ออาวุธสงคราม ไมทราบชนิดและจํานวน จากประเทศ
ฟลิปปนสเพื่อนํามาใชในการตอตานรัฐบาลเมียนมาร
สรุ ป ผลการสกั ด กั้ น จั บ กุ ม ยาเสพติ ด ตั้ ง แต เ ดื อ นตุ ล าคม 2555 –
ปจจุบัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของหนวย จํานวน 137
ครั้ง ไดผูตองหา 185 คน ยาบา 613,595 เม็ด ฝน 11,266.15 กรัม เฮโรอี น
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 ยึ ด ยาบ าได กว า 7 ล า นเม็ ด ยึ ด ยาไอซ ได 162 กิ โ ลกรั ม โดยในพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหม มีการปฏิบัติมากที่สุด จํานวน 137 ครั้ง
/3) การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบ...

- ๓๒ 3) การสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบตัดไมทําลายปา ในหวงเดือน
กรกฎาคม 2556 มีการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง คือเมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2556 หน วยเฉพาะกิจ กรมทหารมาที่ 5 รวมกับ เจาหนาที่ศูน ย
โครงการหลวงหนองเขียวตรวจพื้นที่ปาบานหนองเขียว ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียง
ดาว ผลการปฏิบัติจับกุมผูตองหาได จํานวน 1 คน พื้นที่ปาถูกแผวถาง จํานวน 3 ไร
และอุปกรณในการแผวถางปา ไดแก เครื่องตัดหญาพรอมอุปกรณ
4) การพัฒนาสัมพันธระหวางราษฎรไทยกับราษฎรประเทศเพื่อนบาน
ตามโครงการหมู บา นเข มแข็ งคู ขนานตามแนวชายแดน ในห ว งที่ ผ านมาพื้ น ที่
จังหวัดเชียงใหมมีการปฏิบัติจํานวน 1 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ฉก.ม.
5 จัดกําลังพลรวมกับหนวยงานราชการในพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 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 ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของหนวย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 แหง ไดแก บานหลักแตง อําเภอเวียง
แหง บานปางตนเดื่อ อําเภอแมอาย บานบะหลา อําเภอแมอาย และบานหวยน้ํา
เย็น อําเภอแมอาย จัดทําเปนกิจกรรมปลูกปาและสรางฝาย ในหวงวันที่ 6-11
สิงหาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.4 ผูแทนสํานั กงานสาธารณสุ ขจังหวัด เชียงใหม( นายภาคภูมิ ทาวงค ) :
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดเชียงใหมยังไมลดลง ยังคงมีการระบาดไปทุกอําเภอ โดยเฉพาะอําเภอ
เมืองเชียงใหม อําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอแมอาย และอําเภอฝาง ปจจุบันพบผูปวยประมาณ
7,000 คน ซึ่งมากกวาปที่ผานมา จึงขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการและผูนําชุมชนรวมกันรณรงคกําจัด
ลูกน้ํายุงลาย ในเรื่องของการกําจัดลูกน้ํายุงลายถือวาเปนยุทธศาสตรที่สําคัญ ซึ่งทุกคนตองตะหนักในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพของตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2.5 ผู แ ทนสถาบั น พั ฒ นาการเด็ ก ราชนคริ น ทร (นายชาตรี กํ า ลั ง เก ง ) :
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ไดรับรางวัลชนะเลิศทางวิชาการ จากบทความเรื่อง “ Child First Work
Together” จาก 2013 United Nations Public Service Forum, Day and Award Ceremony เมื่อวันที่
24-27 มิ ถุน ายน 2556 ณ ประเทศบาห เ รน โดยมี ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข อธิ บ ดี กรมสุ ข ภาพจิ ต
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร และเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร เขารับ
รางวัลและรวมงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๗...

- ๓๓ ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ประธานในที่ประชุม : ในหวงเดือนที่ผานมา ตองขอขอบคุณทุกสวนราชการที่สรางผลงาน
เปนที่ประจักษในหลายๆ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติบัตรเพื่อยกย องชมเชยบุคคลที่ทําความดี ปฏิบัติหนาที่
ดีเดน เปนการสรางขวัญและกําลังแกผูปฏิบัติงาน ในเดือนตอไปขอใหทุกสวนราชการเสนอผลงานที่ควรไดรับ
การยกยอง เชน โครงการ To Be Number One
ขอเนนย้ําสําหรับเดือนนี้ จํานวน 4 เรื่อง ดังนี้
1. การเร ง รั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณ ขอให ส ว นราชการเร ง ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ย
งบประมาณ ใหไดตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดหรือใหไดผลใกลเคียงมากที่สุด หากพบปญหาอุปสรรคขอให
ปรึกษาคลังจังหวัดเชียงใหม
2. การเตรียมรับสถานการณ ภัยธรรมชาติ ใหมีการบูรณาการดานฐานขอมูลใหมีความ
ชัดเจนในการคาดการณและการวางแผน ในสวนของแผนงานขอใหมีแผนใน 3 ระยะ คือ ระหวางที่เกิดภัยและ
หลังจากเกิดภัย อยากใหมีการซักซอมใหเกิดความชัดเจน
3. การแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตร ขอบคุณสวนราชการที่ใหการสนับสนุนจังหวัด
เชียงใหมในการแกไขปญหาพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง การรับจํานําขาวนาปรังของจังหวัดเชียงใหม
จากการตรวจสอบยังไมพบปญหาการตรวจสอบสตอกขาวเปนไปดวยความเรียบรอย ขอใหเตรียมการสําหรับ
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. สถานการณบานเมือง เนื่องจากในวันที่ 4 สิงหาคม 2556 เปนวันประชุมพิจารณา
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ จึงขอใหสวนราชการที่มีมวลชน องคกรตางๆ ภายใตสายงาน ไดทําการหาขาว
หาขอมูลวามีความเคลื่อนไหวในการเดินทางไปรวมประชุมอยางไร หรือไม และใหอธิบายชี้แจงตอผูที่จะเดินทาง
ไปรวมชุมนุม ถึงผลกระทบตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา
มติที่ประชุม รับทราบและรับไปปฏิบัติ
เลิกประชุม เวลา 11.55 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผูบันทึกรายงานการประชุม

วิราชินี คําชมภู
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
หัวหนากลุมงานอํานวยการ

