๑

ระเบียบวาระการประชุม

การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2556

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท 053-112708-9
โทรสาร 053-112707

๒
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
********************************************

การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การประมวลภาพขาว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
2. การรับมอบคอมพิวเตอรเพื่อบริจาคใหแกโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ชุด (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหมแนะนําตัว
ตอที่ประชุม
(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

นายอิลหยัต
ตําแหนงปจจุบัน

คชสวัสดิ์
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
นายสุรัช
ธนูศิลป
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา
สํานักชลประทานที่ 11
นายสมหวัง
บุญระยอง
ตําแหนงปจจุบัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ
ตําแหนงปจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ตําแหนงเดิม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พันโท เฉลิมชาติ
สุขเกษ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ ๓
ตําแหนงเดิม
นายชางโยธา กรมทหารชางที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก

๓
1.2 ผูบ ริหารและหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง โยกยาย ภายในจังหวัดเชียงใหม
(1) นายโชคดี
อมรวัฒน
ตําแหนงปจจุบัน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอสันกําแพง
(2) นายสินอาจ
ลําพูนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(3) ดร.กิตินันท
โนสุ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
(4) นายสมศักดิ์
วงศปญญาถาวร
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานภาคเหนือ ธนาคารแหง
ประเทศไทย
(5) นายถาวร
ขาวแสง
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 6
(เชียงใหม)
1.3 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัดอื่น
(1) นายสุรพล
สัตยารักษ
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
ปลัดจังหวัดลําปาง
(2) นายอุทัย
ลือชัย
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
(3) นายชุมพล
รัตนเลิศลบ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1
(4) นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
ตําแหนงเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

๔
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ผูนําเสนอ : นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม
3.2 โครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2556/57
ผูนําเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
3.3 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2557
ผูน ําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
3.4 การดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2556
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
3.5 ความกาวหนาการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสมควร ชอมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4.3 การจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป 2557”
ผูนําเสนอ: นางอังคณา พุฒิวิญู นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม
4.4 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
ผูนําเสนอ: นายเกื้อกูล มานะสัมพันธกุล ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม
4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ : นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
4.6 โครงการพัฒนาเวียงกุมกามเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ผูนําเสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

๕
4.7

สรุปผลการดําเนินงานการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 2556
ผูน ําเสนอ : นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
4.8 ประชาสัมพันธการจัดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 4
ผูน ําเสนอ : นายไพโรจน นันโท ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
และรับชมวีดีทัศน ความยาว 1 นาที
4.9 การศึกษาสํารวจและออกแบบกระเชาลอยฟาเชื่อมโยงเชียงใหมไนทซาฟารี –
ดอยปุย – ดอยผาดํา
ผูน ําเสนอ : ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) และ รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน
4.10 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูนําเสนอ : Mr.Martin Venzky Stalling ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม
เมืองสรางสรรค
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย ร าชการจั งหวั ด เชี ย งใหม ตํ า บลช า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/
เครื่องแบบตามสังกัด
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม (ถามี)
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ แพงพิบูลย)
7.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
7.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายอดิศร กําเนิดศิริ)
๗.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิเชียร พุฒิวิญู)

๖
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การประมวลภาพขาว/กิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
2. การรับมอบคอมพิวเตอรเพื่อบริจาคใหแกโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) จํานวน 10 ชุด (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม)

๗
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหมแนะนําตัว
ตอที่ประชุม
(1) นายอิลหยัต
คชสวัสดิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต
(2) นายสุรัช
ธนูศิลป
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสวนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา
สํานักชลประทานที่ 11
(3) นายสมหวัง
บุญระยอง
ตําแหนงปจจุบัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
(4) รองศาสตราจารย ดร.นํายุทธ สงคธนาพิทักษ
ตําแหนงปจจุบัน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ตําแหนงเดิม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(5) พันโท เฉลิมชาติ
สุขเกษ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ ๓
ตําแหนงเดิม
นายชางโยธา กรมทหารชางที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก
1.2 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง โยกยาย ภายในจังหวัดเชียงใหม
(1) นายโชคดี
อมรวัฒน
ตําแหนงปจจุบัน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอสันกําแพง
(2) นายสินอาจ
ลําพูนพงศ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(3) ดร.กิตินันท
โนสุ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3

๘
(4)

นายสมศักดิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

(5)

นายถาวร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

วงศปญญาถาวร
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
ผูอํานวยการสํานักงานภาคเหนือ ธนาคารแหง
ประเทศไทย
ขาวแสง
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ
เขต 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ 6
(เชียงใหม)

1.3 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม ณ จังหวัดอื่น
(1) นายสุรพล
สัตยารักษ
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
ปลัดจังหวัดลําปาง
(2) นายอุทัย
ลือชัย
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
ปลัดจังหวัดสุโขทัย
(3) นายชุมพล
รัตนเลิศลบ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
ยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1
(4) นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
ตําแหนงเดิม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา

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

๙
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556
ตามที่ จังหวัดเชี ยงใหม ไดจัด ประชุ มหัว หนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2556 เมื่ อวัน ที่ 29
ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม นั้น
- ฝ า ยเลขานุ ก าร ได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 27 หน า โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิเชียร พุฒิวิญู) เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
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 าส ว นราชการทุ ก ท านได
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2556 และรับรอง
รายงานการประชุมผานทาง www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิ จารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
- การรั บ รองรายงานการประชุ ม ผ า นระบบดั ง กล า ว จะต อ งใช ร หั ส ผ า นในการเข า ระบบ
หากทานตองการรหั สผานใหติดต อขอรั บรหัสผ านได ที่ กลุมขอมู ล สารสนเทศและการสื่อสาร สํานั กงานจังหวั ด
เชียงใหม โทรศัพท 053-112713

๑๐
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/2556
วันที่ 29 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายวิเชียร
พุฒิวิญู
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายอดิศร
กําเนิดศิริ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายชนะ
แพงพิบูลย
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายสุรพล
สัตยารักษ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายไพรัต
เศียรสมาน
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายสมควร
ชอมาลี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิชัย
ขจรปรีดานนท
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นางภัชธนิตา
สดุดี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
10. นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค
ฐิตวิกรานต
ผู อํ านวยการวิ ทยาลั ย ป องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
วิทยาเขตเชียงใหม
12. นายปริญญา
วีระมนุรักษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
13. นายประพันธ
ภักดีนิติ
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
14. นายอธิวัฒน
กาดกิตดิ์ธนาพงศ นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
15. นายสิทธิ์
วงศมาน
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิริกุล
พงษลัดดา
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นายชัชวาล
ปญญา
จาจังหวัดเชียงใหม
18. นางศิริพร
รือเรือง
(แทน)หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายสงา
บัวระดก
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม
20. นางสุนทรี
อินตา
รักษาการในตําแหนง หัวหนากลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางจารุณี
จุลวรรณ
(แทน) หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นายเสงี่ยม
กิ่งสุวรรณพงษ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
23. นายชัยนรงค
วงศใหญ
(แทน) หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
/24. นายอุทัย ลือชัย...

๑๑
24. นายอุทัย
ลือชัย
25. นายอาคม
สุขพันธ
26. นายสิทธิชัย
สวัสดิ์แสน
27. นายณรงคศักดิ์
หอมมาลัย
28. นายโชคดี
อมรวัฒน
29. วาที่ ร.ต.สมัย
คําชมภู
30. นายประจวบ
กันธิยะ
31. นายอภิชาติ
ชุมเชื้อ
32. นายวิจิตร
หลังสัน
33. นายศักดิ์ชาย
วงศกนิษฐ
34. นายสุรชัย
มณีประกร
35. นายสายัณห
ใจบุญ
36. นายคุณวัฒน
สุคันธะกุล
37. นายอนุพงษ
วาวงศมูล
38. นายอนวัช
สัตตบุศย
39. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช
40. นายวรกิตติ
ศรีทิพากร
41. นายคมกริช
ตรีธัญพงศ
42. นายชุติเดช
มีจันทร
43. นายพงศพีระ
ชูชื่น
44. นายดิเรก
สุริวงค
45. นายภาษเดช
หงสลดารมภ
46. นายศรัณยู
มีทองคํา
47. นายสราวุฒิ
วรพงษ
48. นายอดุลย
ฮวกนิล
สํานักพระราชวัง
49. นายบรรเจิด
กิริยา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
50. นายณรงค
ทรงอารมณ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
51. พล.ต.ต.กริช
กิติลือ
52. พล.ต.ต.ราเชนทร
ตุงคะเตชะ
53. พ.ต.ท.รุจพงศ
สารวนางกูร
54. พ.ต.ต.พิเชษฐ
หมายดี
56. พ.ต.ท.พงษศักดิ์
เขี้ยวแกว
57. พ.ต.ต.หญิงผุสดี
ธรรมศักดิ์
58. พ.ต.ท.สัณหกช

เกศากิจ

นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน)นายอําเภอแมแจม
(แทน)นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
(แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝกพิเศษฯ
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม
สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
/หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด

๑๒
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
59. นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
60. นางสาวนวรัตน
เสนะวัต
61. นายเกียรติศักดิ์
ไตรแสงรุจิระ
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
62. นายธิเดช
จันทราเดช
63. นายธวัช
64. นางอุบลรัตน
65. นายพยนต

สุขอยู
คงกระพันธ
ยศสุพรหม

66. นางสาวมัณฑนา

อาษากิจ

67. นายบุรี

ดีชัยยะ

68. พ.อ.ธีรธรรม

อุทิตสาร

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
69. พ.อ.สุปกรณ
เรือนสติ
70. พ.อ.รุศมนตรี
จิญเสน
71. พ.อ.วิฑูรย
รวยสวัสดิ์
72. น.ต.ปรเมษฐ
ศิริตานนท
73. พ.อ.สมจริง
กอรี
74. น.อ.จักรกฤช
มะลิขาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
75. นายสมชาย
พุมจีน
76. นายรณรงค
เส็งเอี่ยม
77. นายอภิชา
ประสงคธรรม
78. นางสาวศิริพิมล
ศรีธนาอุทัยกร
79. นายสมชาย
เปยมสุข
80. นายทะนง
พิมพทอง
81. นางวรรณงาม
แกวคํา
82. นายสุรพล
วัฒนโยธิน
83. นายประพนธ
ถกลวิโรจน
84. นายพัฒนศักดิ์
มงคลปญญา
85.
86.
87.

นายเสรี
นายนพดล
นางศิริพรรณ

ไทยจงรักษ
แสกรุง
วิสุทธิพรผล

อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
เชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
อําเภอฝาง
รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม (ฝายทหาร)
(แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน)สรรพกรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
/หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ

๑๓
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
88. นางวรพรรณี
ดํารงมณี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
89. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
90. นางจิรารัตน
มีงาม

หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม
91. นายนภดล
อาวุธกรรมปรีชา
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก
สาขาภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
92. นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
93. นายสุขเกษม
ขําเลิศ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
94. นายภักดี
พวงจิตร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
95. นางประณมพร
วชิรถาวรชัย
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
96. นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
97. นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
98. นางกนกพร
แสวงธรรม
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
99. นางอุบลวรรณ
จันทรสุรินทร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
100. นางมิ่งขวัญ
วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
101. นายวิเชียร
โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
102. นายมนตรี
สมประสิทธิ์
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
103. นางสาวกัญชัช
ทองดีแท
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 1
104. นายสมชาย
มณีวรรณ
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม 2
105. นางสาวพัทธธีรา
ขุนชะ
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการพระราชดําริ
สันกําแพง
106. นางนิภาวดี
อินปนบุตร
ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ
ชาวเขา)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นางสาวชูจิต
ทองยอย
รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายสมพล
แสนคํา
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. นายจํารัส
หลาบุรี
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
110. นายสุรพงษ
วิวัชรโกเศศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นายชูชีพ
ศฤงคาร
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
113. นายปราโมทย
ยาใจ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
114. นายชยุต
ราชาตัน
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
115. นายจานุวัตร
เลิศศิลปเจริญ
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
116. นายอดุลย
ฉายอรุณ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
/117.นายจํารัส จันทิวงค...

๑๔
117.
118.
119.
120.
121.
122.

นายจํารัส
นายสมพงษ
นางรุจิเรข
นางนารีรัตน
นางสุดคนึง
นางสาวคชาภรณ

123. นายภานุ
124. นายบรรจง

จันทิวงค
ทองสถิตย
ณ ลําปาง
โนวัฒน
อินทะนนท
วงศพรหมศิลป
ชุมใจ
จํานงศิตธรรม

(แทน) ปศุสัตวเขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่9
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม

125. นายสถาพร
กาญจนพันธุ
126. นางวัฎฐวิกา
กัลลประวิทย
127. นายวิวัฒน
เอื้องไพบูลย
128. นายนคร
มหายศนันท
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
129. นายชาญชัย
กีฬาแปง
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
130. นายสอาด
ประจันพล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม)
132. นายพฤษภ
ศรีบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
133. นายสงัด
แกวนัย
(แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
134. นายประจวบ
เผือกนวม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
135. นายพงศเทพ
วงษเวช
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
136. นายปญญา
ภูมรินทร
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
137. นายชานนวิทย
เผื่อนทอง
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
138. นายประหยัด
อนันตประดิษฐ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
139. นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(เชียงใหม)
140. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
141. นางสาวสุวารี
สิงหเพ็ชร
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
142. นายนิพนธ
วิชัยรัตน
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
143. นายอานนท
บุณกัณฑ
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
144. นายรังสรรค
บุศยเมือง
(แทน)ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงฯ เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
145. นางสันทนีย
ไชยเชียงพิณ
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
146. นายไพโรจน
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
147. นายทิศชัย
ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
148. นายเฉลิมศิลป
สุขเสริม
โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
/หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน

๑๕
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
149. นางศศิธร
สรณถาวรกุล
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
150. นางสาวณัฐธิศา
พิชยานนท
151. นายวรานนท
ทมิฬศักดิ์
152. นางนิยดา
หมื่นอนันต
153. นางสาวสุนทรา
ติละกูล
154. นายสมพงษ
ศรีเกษ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
155. นายพิรุณ
หนอแกว
156. นายหิรัญ
จิตตาทิพย
157. นางอารีรัตน
เทียมทอง
158. นายเกษม
แกวจินดา
159. นายจตุพร

ปนทวงค

160. นายเทพพรหม
161. นายสุชีพ

ออนสีบุตร
คชรินทร

162. นายทรงศิลป
ภิรมยกุล
163. นายภูชิชย
จารุวัฒน
164. นายเอกราช
เผือกสกนธ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
165. นางสาวอรวรรณ
ผลิตาพร
166. นางวันทนา
จันทรเกตุ
167. นายประทิน
สินมณี
168. นางสาวสุภา
ศักดาทิวากร
169. นางกาญจนา
เสารอุโมงค
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
170. นายบพิตร
วิทยาวิโรจน
171. นายไกรสิน
อุนใจจินต
172. ดร.กษมา
ประสงคเจริญ
173. นางบรรเจิด
ดีมงคล
174. นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
175. นายอดิสรณ
พวงทอง
176. วาที่ ร.ต.อาทิตย
เรืองวุฒิ

(แทน)พลังงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 5
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
/177. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก...

๑๖
177. นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปลูก

178. นายกิตินันท

โนสุ

180. นายทวี

อุปสุขิน

181. นายฉัตรชัยมงคล

กอนแกว

182. นายพิทูรย

ปญญาศรี

183. นางพรรณี

ใหมประสิทธิกุล

184. นางภัทราธร

โฆษะโยธิน

185. นายไพบูลย
วงศยิ้มยอง
สถาบันการศึกษา
186. รศ.ธีรภัทร
วรรณกมล
187. นายรชฏ
เชื้อวิโรจน
189. รศ.ศุภชัย
ศรีธิวงค
190. นายสุมนต
มอนไข
หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข
191. นายแพทยไพศาล
ธัญญาวินิชกุล
192. นายธีระศักดิ์
สุภาโชยกิจ
193. นางนภัสสรณ
รังสิเวโรจน
194. นางวาสนา
เกษมสุข
195. นายแพทยพิรุณ
คําอุน
196. นายแพทยสมบูรณ ทศบวร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
197. นายอุทัย
สอนเทศ
198. นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท
199. นายเกียรติชัย
ตุลาธรรมกุล
200. นายศักดิ์ชัย
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
201. ดร.สุชาติ
202. นายนิรันดร

เหลืองสถิตกุล

203. นายถวิล

บัวจีน

ใจภักดี
ศรีภักดี

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัด
เชียงใหม
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
/204. นางถนอมจิต ไชยวงค...

๑๗
204. นางถนอมจิต
205. แพทยหญิงประคอง
206. นายชาญชัย

ไชยวงค
วิทยาศัย
บูรถาวร

207. ดร.ศราวุฒิ

ศรีศกุน

สวนทองถิ่น
208. นางสาวเปรมกมล
209. นายสรวมไชย
210. นายชาตรี
211. นายทินกร
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
212. นางสาวชมนาถ
213. นางกนกวรรณ

ธีโรภาส
มีสมศักดิ์
กันทวี
อุตตามะ

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
รักษาราชการในตําแหนง นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา

พรสมผล
สุวรรณโชติ

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภาคภูมิเขต 9
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจ ัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8

214. นายสุรพันธ
215. นายสุรพล
216. นายอุทัย
217. นายเทอดศักดิ์
ผูเขารวมประชุม
218. นายเกื้อกูล
219. นายสุรพล

วุทธานนท
อองไพบูลย
พรหมแกว
บุญมาประเสริฐ

220.
221.
222.
223.

บัวลูน
เรือนทราย
สิปปพันธ
สมนา

นางฟองแกว
นางสาวรัตนา
นางวัลยา
นายบุญญฤทธิ์

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
(แทน) ผูอํานวยการธนาคารแหงประเทศไทยสํานักงาน
ภาคเหนือ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน)

มานะสัมพันธสกุล
ปุสุรินทรคํา

หัวหนาฝายจัดสรรน้ํา โครงการชลประทานเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค
หัวหนางานอํานวยความสะดวกนักทองเที่ยว
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การประมวลภาพข าว/กิ จ กรรมของจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ าเดือนสิ งหาคม 2556 (สํ านั กงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโลเกียรติยศและเข็มกลัดเชิดชูเกียรติใหกับผูรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” รางวัลสราง
เสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําป พ.ศ.2556 จํานวน 1 รางวัล(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1) ไดแก นางสาวรัตติกาล ยศสุข โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 อําเภอแมแจม
3. การมอบโลประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมูบา น(กม.)ในหมูบาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน(กม.) ดีเดน (A) ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
จํานวน 4 หมูบาน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
/3.1 รางวัลรองชนะเลิศ ...

๑๘
3.1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก
- บานหวยทราย หมูที่ 8 ตําบลแมปง อําเภอพราว
- บานแมของกลาง หมูที่ 9 ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง
3.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก
- บานสันตนดู หมูที่ 8 ตําบลสันทราย อําเภอฝาง
- บานหวยผา หมูที่ 8 ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม
4. การมอบเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2556 จํานวน 3 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
4.1 ดานศาสนา
พระครูประภัศรชัยคุณ
4.2 ดานวัฒนธรรม
นายอนันต สุคันธรส
4.3 ประเภทเด็ก
เด็กหญิงพัชราภา เพชรนอย
5. การมอบโล ร างวั ล ประกาศเกี ย รติ คุ ณแก ศู น ย เ รี ย นรู ก องทุ น แม ข องแผ น ดิ น ดี เ ด น ระดั บ จั ง หวั ด
ป 2556 จํานวน 3 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.1 รางวัลชนะเลิศ ไดแก บานดอน หมูที่ 2 ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง
5.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก บานทาตนกวาว หมูที่ 4 ตําบลชมพู อําเภอสารภี
5.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ไดแก บานกิ่วแลปาเปา หมูที่ 3 ตําบลบานกาด
อําเภอแมวาง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม (นายวิเชียร พุฒิวิญู ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) : แนะนําผูบริหาร
และหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหม และยายไปดํารงตําแหนงจังหวัดอื่น
1.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหมแนะนําตัว
ตอที่ประชุม
(1) นายวิเชียร
พุฒิวิญู
ตําแหนงปจจุบัน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
(2) นายชนะ
แพงพิบูลย
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดพะเยา
(3) พลตํารวจตรี กริช
กิติลือ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน
(4) พลตํารวจตรี ราเชนทร ตุงคะเตชะ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ตําแหนงเดิม
รองผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
/(5) พันเอก ธีรธรรม อุทิตสาร...

๑๙
(5)

พันเอก ธีรธรรม
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

(6)
(7)

นาวาเอก จักรกฤช
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นายสมพงษ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

(8)

นายจานุวัตร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

(9)

นายวรานนท
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

(10) นางนิภาวดี
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
(11) นายพฤษภ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
(12) นายอานนท
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
(13) นายไพศาล
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

อุทิตสาร
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม (ทหาร)
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
ลําพูน (ทหาร)
มะลิขาว
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการหมวดเรืออุทกศาสตร กรมอุทกศาสตร
ทองสถิตย
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
บัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ
เลิศศิลปเจริญ
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง 1 สํานักพัฒนา
แหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน
ทมิฬศักดิ์
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1
(เชียงใหม)
นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ สํานัก
บริการการคาตางประเทศ กรมการคาตางประเทศ
อินปนบุตร
ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ
(พิพิธภัณฑชาวเขา)
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาสังคม
หนวย 13 จังหวัดเชียงใหม
ศรีบุรี
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
ลําปาง
บุญกัณฑ
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หัวหนางาน (ระดับ 6) งานสวนปาแมมาย
ธัญญาวินิชกุล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
/(14) นางภัชธนิตา สดุดี...

๒๐
(14) นางภัชธนิตา
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
(15) นายสุรชัย
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

สดุดี
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดตาก
อองไพบูลย
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
ผูชวยผูจัดการฝายเทคนิค การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม 2

1.2 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหม
(1) พลตรี ศรายุธ
รังษี
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ตําแหนงเดิม
ผูบังคับการจังหวัดทหารบกตาก
(2) พลตรี บรรเจิด
ฉางปูนทอง
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
ตําแหนงเดิม
รองผูบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ
(3) พลตรี สุทัศน
จารุมณี
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
ตําแหนงเดิม
เสนาธิการกองทัพนอยที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก
(4) นาวาอากาศเอก คิดควร สดับ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูบังคับการกองบิน 41
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการ
ทหารอากาศ
1.3 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม
(1) นายฤทธิพงศ เตชะพันธุ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ยายไปดํารง
รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556
(2) นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกรที่ 27 กันยายน 2556
ประธานในที่ ป ระชุ ม แจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ฝ า ยเลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม
ประกอบดวยเอกสารจํานวน 25 หนา โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายธานินทร สุภาแสน) เปนประธาน
การประชุม ทั้งนี้ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2556 และรับรองรายงานการประชุมผานทาง
/ www.chiangmai.go.th/meeting...

๒๑
www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
อีกครั้ง การรับรองรายงานการประชุมผานระบบดังกลาว จะตองใชรหัสผานในการเขาระบบหากทานตองการ
รหัสผานใหติดตอขอรับรหัสผานไดที่ กลุมขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท
053-112713
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม
นโยบายของสวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ.2556 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม : นําเสนอตอที่ประชุม ดังนี้
๑. สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเร งรั ด ติด ตามการใช จ ายเงิน ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกํ าหนดอัต ราการเบิ กจ ายเงิ น
งบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ลาน
บาท รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปน
รายไตรมาสดังนี้
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
ไตรมาสที่

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

การเบิกจายเงินโครงการตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อวางระบบบริหาร
จัดการน้ําและสรางอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายเงินที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย...

๒๒
การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ หนวย : ลานบาท
งบประมาณที่ไดรับ

เบิกจาย

รอยละ

เปาหมาย

คงเหลือ

รวม

๓๔,๘๖๒.๕๖

๓๒,๔๑๕.๑๑

๙๒.๙๘

๙๔.๐๐

๒,๔๔๗.๔๕

ลงทุน

๗,๑๙๕.๓๗

๔,๖๗๔.๒๕

๖๔.๙๖

๘๐.๐๐

๒,๕๒๑.๑๒

ประจํา

๒๗,๖๖๗.๑๙

๒๗,๕๘๙.๑๑

๙๙.๗๒

-

๗๘.๐๘

เงินเหลื่อมป

๓,๕๘๙.๖๘

๓,๑๖๐.๔๘

๘๘.๐๔

๔๒๙.๒๐

จังหวัดเชียงใหมไดรับโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในเดือน สิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๕๖
จํานวน ๓,๓๔๐.๒๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙.๕๘ ของเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๘๖๒.๕๖ สวนใหญเปนของ
หนวยงาน กรมสงเสริ มการปกครองทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกรมการปกครอง ดังนี้
งบประมาณรายจายลงทุน ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖
หนวยงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

สิงหาคม
2556
๓๗๒.๑๓

รับโอนเพิ่มเติม งบลงทุน
คิดเปน กันยายน คิดเปน
รอยละ
2556 รอยละ
๕.๗๙ ๓๗๕.๑๗
๕.๒๑

คิดเปน
รอยละ
๗๔๗.๓๐ ๑๐.๓๙
รวม

๙๑.๑๖

๑.๔๒

๔๔.๘๐

๐.๖๒

๑๓๕.๙๖

๑.๘๙

๑๐.๒๘
๓.๓๔

๐.๑๖
๐.๐๕

๒๑.๗๗
๒.๕๐

๐.๓๐
๐.๐๓

๓๒.๐๕
๕.๘๔

๐.๔๕
๐.๐๘

งบประมาณรายจายภาพรวม ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มเติม เดือน สิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๖
หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรมการปกครอง

สิงหาคม
2556

รับโอนเพิ่มเติม ภาพรวม
คิดเปน กันยายน คิดเปน
รอยละ
2556 รอยละ

รวม

คิดเปน
รอยละ

๑,๔๙๙.๗๗

๔.๕๑ ๔๘๐.๗๗

๑.๓๘ ๑,๙๘๐.๕๔

๕.๖๘

๓๗๔.๖๕

๑.๑๓ ๓๑๒.๑๙

๐.๙๐

๖๘๖.๘๔

๑.๙๗

๔๒๐.๙๒

๑.๒๗ ๑๑๙.๖๐

๐.๓๔

๕๔๐.๕๒

๑.๕๕

๑๗๗.๐๑

๐.๕๓

๐.๐๔

๑๙๐.๘๗

๐.๕๕

๑๓.๘๖

/การจัดลําดับผลการเบิกจาย...

๒๓
การจัดลําดับผลการเบิกจาย ระดับประเทศ ๗๖ จังหวัด
- จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายภาพรวม อยูลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ
ผลการจัดเรียงลําดับจังหวัดที่ไดรับงบประมาณรายจายลงทุน ตั้งแต ๕,๐๐๐ลานบาทขึ้นไป
- จั งหวั ดเชี ย งใหม มี ผลการเบิ กจ ายอยู ลํ าดับ ที่ ๒ จากทั้ งหมด ๖ จั งหวัด (สงขลา เชีย งใหม
นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี และอุบลราชธานี)

พ.ศ. ๒๕๕๖ เปนตนไป

๒. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศราชกิจจานุเบกษา ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม
๓. มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ไตรมาสที่
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
๑
๑๕
๒๒
๒
๓๕
๔๖
๓
๗๐
๗๐
๔
๘๒
๙๕
- กอหนี้รายจายลงทุนใหแลวเสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
- เบิกจายงบอบรม ประชุมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในไตรมาส ๑
- ผลการเบิกจายเปนตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๗
ใหสวนราชการและจังหวัดจัดทําแผนการใชจายและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานใหสอดคลอง
กับขอเท็จจริงในระบบ GFMIS
ประธานในที่ประชุม : ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด เรงรัดการฝกอบรม
สัมมนาโดยไตรมาสที่ 1 ไมนอยกวารอยละ 50 และใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 โครงการตางๆใหรีบทําการ
จัดซื้อจัดจาง อาจจะระบุวาจะลงนามในสัญญาก็ตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณมา สําหรับการกอสรางใหรีบ
ตรวจสอบรูปแบบ สถานที่กอสราง ขนาด ใหเรียบรอย อยาใหเกิดปญหาในปลายปงบประมาณเหมือนทุกปที่ผานมา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดําเนินการตามมาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว
ผู แทนสํ า นั ก งานพาณิ ชย จั งหวั ด เชี ยงใหม (นางสาวณั ฐ ธิ ศ า พิ ชยานนท ) :
สถานการณขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2556/57 จังหวัดเชียงใหม ประจําสัปดาหที่ 3 ของเดือนตุลาคม 2556
(13–19 ตุลาคม 2556) พื้นที่เพาะปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของจังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2556/57 มีจํานวน
172,798.50ไร ซึ่งสูงขึ้นจากปการผลิต 2555/56 จํานวน 38,833.50 ไร หรือคิดเปนรอยละ 28.99
ปริมาณผลผลิตปการผลิต 2556/57 รวมทั้งสิ้น จํานวน 110,764 ตัน โดยพื้นที่ ที่ปลูกมากที่สุด คือ อําเภอแม
แจม จํานวน 121,116 ไร หรือคิดเปนรอยละ 70.09 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม ผลผลิต จะเก็บ
เกี่ ยวชว งเดือนกัน ยายน 2556 – มกราคม 2557 ขณะนี้ ผลผลิต ทั้งจังหวั ด เก็ บเกี่ย วแลว ประมาณ 10%
มากที่สุดประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2556 ผลผลิตอําเภอแมแจม ออกสูตลาดแลวประมาณ 5%
/สถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว...

๒๔
สถานการณราคาขาวโพดเลี้ยงสัตวในจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556
ราคา (บาท/กก.)
สินคา/เกรดสินคา
พอคาทองถิ่น
ไซโล
ความชื้น 30%
4.00 – 4.10
5.00 – 5.10
ความชื้น 14.5%
-

โรงงานอาหารสัตว
7.25

ภาวะตลาด ราคามีแนวโนมจะปรับตัวลงอีก ตลาดปลายทางชะลอการรับซื้อ เนื่องจาก
สตอกมีปริมาณมาก และมีการนําเขาขาวสาลีคุณภาพต่ํามาใชทดแทนในสูตรอาหารสัตวเพิ่มขึ้น
มาตรการแกไขปญหาราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว ปการผลิต 2556/57
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบใหดําเนินการแทรกแซงตลาด
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 2556/57 ประกอบดวยมาตรการหลัก 2 มาตรการและมาตรการเสริม 3 มาตรการ ซึ่ง
มาตรการหลัก – การแทรกแซงการรับซื้อและเชื่อมโยงผานผูรวบรวมในพื้นที่ ใหผูรวบรวมในพื้นที่ (ผูซื้อ)
รับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวเมล็ด ความชื้น 14.5% กิโลกรัมละ 9 บาท (ความชื้น 30% กิโลกรัมละ 7 บาท) จาก
เกษตรกรตามใบรับรองเกษตรกร รายละไมเกิน 25 ตัน ระยะเวลา กันยายน - ธันวาคม 2556
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ใหความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย
เสนอ
1) การออกใบรับรองเกษตรกร ใหใชวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผูปลูกขาวโพดเลี้ยง
สัตว ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบไวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 และเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553
สําหรับเกษตรกรที่ไมมีเอกสารสิทธิและไมไดขึ้นทะเบียนในป 2552/53 ให คพจ. แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบ
สิทธิในการเขารวมมาตรการฯ ตอไป
2) ขยายเปาหมายการแทรกแซงรับซื้อ จากเปาหมาย 1.00 ลานตันเมล็ด วงเงิน
1,500 ลานบาท เพิ่มขึ้นอีก 0.875 ลานตันเมล็ด รวมเปน 1.875 ลานตันเมล็ด
3) การชดเชยคาขนสงใหผูร วบรวมและสหกรณผูรวบรวมใน 6 จังหวั ดภาคเหนื อ
(เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา ตาก และแมฮองสอน) ตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง (ซึ่งเกินกวา 150 กิโลเมตรขึ้น
ไป) ในอัตราเดียวกับโครงการรับจํานําสินคาเกษตรของรัฐบาล
4) การเสริมสภาพคลองใหกับผูประกอบการคาขาวโพดเลี้ยงสัตว จากเดิมกําหนด
เปาหมายในการจายชดเชยดอกเบี้ยที่ 0.24 ลานตัน อัตราชดเชยรอยละ 2 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินกูราย
ละไมเกิน 5 ลานบาท วงเงิน 17.25 ลานบาท ปรับเพิ่มเปนเปาหมายในการจายชดเชยดอกเบี้ยที่ 1.0 ลานตัน
วงเงินกูรายละไมเกิน 10 ลานบาท วงเงิน 70 ลานบาท
5) ผลักดันการสงออกจากเดิม 3 แสนตัน เปน 5 แสนตัน โดยใหผูสงออกรับซื้อขาวโพด
เลี้ยงสัตว กิโลกรัมละ 7.50 บาท ความชื้น 14.5%
การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม
1) วันที่ 12 กันยายน 2556 กลุมเครือขายเกษตรกรผูป ลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว อ.แมแจม
ยื่นหนังสือผาน อ.แมแจม ขอใหภาครัฐชวยเหลือเกษตรกรฯ โดยมีขอเรียกรอง ดังนี้
- ขอใหรับซื้อขาวโพดจากเกษตรกรทั้งผูมีเอกสารสิทธิ์ และไมมีเอกสารสิทธิ์โดยผาน
กระบวนการตรวจสอบจากกรรมการทุกภาคสวน
- ขอใหเพิ่มเปดจุดรับซื้อขาวโพดในพื้นที่มากขึ้น เพื่อรองรับขาวโพดอยางเพียงพอ
- ขอใหรับซือ้ ขาวโพดจากเกษตรกรรายละ 30 ตัน
/- ขอใหเปดจุดรับซื้อขาวโพด

๒๕
- ขอให เ ป ด จุ ด รั บ ซื้ อ ข าวโพด ตั้ ง แต วั น ที่ 25 กั น ยายน 2556 - 28 กุ มภาพั น ธ
2557 ในราคากิโลกรัมละ 8 บาท ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ10 บาท ความชื้น 14.4% โดยเกษตรกรจะ
รอฟงคําตอบจากภาครัฐ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2556
2) จังหวัดประสานสวนกลางเพื่อพิจารณาประเด็นขอเรียกรองของเกษตรกร
3) วันที่ 17 กันยายน 2556 กลุมเครือขายขาวโพด อําเภอแมแจม ประมาณ 100 คน
ไดมาชุมนุมที่บริเวณหนาศาลากลางจังหวัด เพื่อยื่นขอเรียกรองใหชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
4) จังหวัดประสานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เพื่อพิจารณาชวยเหลือกรณี
ขอใหรับซื้อขาวโพดจากเกษตรกรทั้งผูมีเอกสารสิทธิ์และไมมีเอกสารสิทธิ์ ตอไป
5) เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน 2556 กลุ ม เกษตรกรผู ป ลู ก ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว อํ า เภอ
แมแจม ประมาณ 2,000 คน รวมตัว กัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อกดดันรัฐบาลตามขอเรียกรอง
4 ข อ และเพิ่ มเติมขอเรี ยกรอง คือ ใหภ าครัฐ จายค าชดเชยต นทุ นการผลิ ตใหเ กษตรกร ไรล ะ 2,500 บาท
เชนเดียวกับผูปลูกยางพารา ตามที่ เกษตรกรขึ้นทะเบียนจริง ไมเกิน 30 ไรตอราย
6) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2556 ตัวแทนเครือขายเกษตรกรผูปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
อําเภอแมแจม นําโดยนายสงวน นิปุณะ และนายพรหมมินทร หนักแนน (กํานันตําบลแมนาจร) พรอมดวยตัวแทน
เกษตรกรฯจากจังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา รวม 10 คน ไดเดินทางจากศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดย
รถยนตตูไปที่ทําเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอใหมี การนําขอเรียกรองของเกษตรกรฯ
อําเภอแมแจม เขาสูวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรี พิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันที่
1 ตุลาคม
2556 โดยมีนายสุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เปนผูประสานงาน ตอมาตัวแทน
ไดเขารวมประชุมกับกรมการคาภายใน ผลสรุปไมเปนไปตามขอเรียกรอง จึงเดินทางกลับ
7) ผูชุมนุมไดสรางแรงกดดัน โดยวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 16.00-17.00 น.ได
ปดลอมทางเขาออกศาลากลางและวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ตั้งแตเวลา 06.00-14.00 น. ไดปดลอมหามเขาออก
อีกครั้ง
8) วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จังหวัดเชียงใหม ไดเชิญกลุมตัวแทนเครือขายฯ เขารวมประชุม
และแจงมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ผูชุมนุมพอใจและไดสลายตัว เมื่อเวลา 18.00 น.
9) จังหวัดเชียงใหม ไดรับสมัคร ผูรวบรวม/ผูคา/ไซโล และสหกรณรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวเขา
รวมตามมาตรการฯ ตั้งแตวันที่ 11 – 13 กันยายน 2556 มีผูสมัครฯ จํานวน 34 ราย
10) จังหวั ด ประกาศเป ดจุ ดรั บซื้ อข าวโพดเลี้ ยงสัต ว ฯ เมื่ อวั นที่ 11 ตุล าคม ๒๕๕6
จํานวน 24 จุด ดังนี้ อําเภอแมแจม 17 จุด อําเภอฝาง 2 จุด อําเภอพราว 1 จุด อําเภอดอยสะเก็ด 1 จุด
อําเภอหางดง 1 จุด อําเภอสันปาตอง 1 จุด และอําเภอเชียงดาว 1 จุด
11) เกษตรกรผูปลูกขา วโพด อ.แมแจม ประมาณ 500 คน ไดมาชุมนุม ณ ที่วาการ
อําเภอแมแจม เมื่อวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2556 เพื่อเรงรัดการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรใหเปนรูปธรรมและ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
12) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ตัวแทนกลุมเกษตรกร อํา เภอแมแจม ประชุมหารือ
รว มกั บ ผูแทนสหกรณ การเกษตรเพื่ อการตลาดลู กค า ธกส. เชี ย งใหม จํากั ด (สกต.) และหน วยงานที่ เกี่ ย วข อง
ไดขอสรุปวา สกต.จะเขาไปรับซื้อในวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เปนตนไป และไดไปหารือเพิ่มในรายละเอียดรวมกัน
อีกครั้งในวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่อําเภอแมแจม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชี ย งใหม แ ละหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งได ป ระชุ ม กั บ ผู ร วบรวม เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดการจั ด ทํ า เอกสารต า งๆ
ประกอบการขอรับเงินชดเชย
/ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556...

๒๖
ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ผูรวบรวมไดเปดจุดรับซื้อผลผลิ ตแลว 3 แหง รายที่เหลือ
ติดปญหาเรื่องไซโลรองรับและปญหาขอรับเงินชดเชย เนื่องจากจะขอรับเงินชดเชยตอเมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอย
แลว ซึ่งผูประกอบการจะตองมีเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้ สกต.จะเริ่มเขามาดําเนินการรับซื้อโดยมีผูประกอบการ
อีก 19 ราย เขารวมกับ สกต. ดวย
ประธานในที่ประชุม : รีบดําเนินการประสานใหสหกรณเขาไปเสริม สิ่งใดที่จะชวยแกปญหา
ความเดือดรอนของเกษตรกรไดใหรีบดําเนินการโดยเร็ว ใหดําเนินการในลักษณะเชิงรุก
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ขอสรุปการเสด็จฯ ของพระบรมวงศานุวงศมาทรงประกอบ พระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในหวงเดือน
พฤศจิกายน 2556 ดังนี้
(1) พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ เปนองค
ประธานงานกาลาดินเนอรการกุศลนํารายไดสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ในวันที่
5 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแมปง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยจะประทับแรม
ณ โรงแรมอิมพิเรียลแมปง และจะเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
(2) สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี โปรดฯ ให
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เปนผูแทนพระองคเสด็จฯ เปดงาน “รอยเสนสาย ลานเสนศิลป
ถิ่นทากาน” ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ณ โบราณสถานเวียงทากาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
ทั้งนี้ มีกําหนดการจัดงานระหวางวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒโน) สิ้นพระชนม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : ตามที่ไดมีประกาศสํานัก
พระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) สิ้นพระชนม
ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงานของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไว
ทุกข มีกําหนด ๑๕ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยที่สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ทรงเจริญดวยพระคุณธรรมอันเปยมลน และไดทรง
บํ าเพ็ ญ สรรพกรณี ย กิ จ อั น เป น ประโยชน ยิ่ งแก พ ระบวรพุ ทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ ในสั ง ฆมณฑล
ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยตลอดมา ประกอบกับประชาชนจํานวนมากตางเศราโศกอาลัยในการสิ้นพระชนม
ดังนั้น เพื่อเปนการถวายพระเกียรติยศและความอาลัย รัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศใหขยายเวลาการไวทุกข จาก
เดิม ๑๕ วัน เปน ๓๐ วัน ตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนองคกร
ทุกภาคสวน และประชาชนทุกหมูเหลาไดรวมกันไวทุกขตามหวงระยะเวลาดังกลาว เพื่อเปนการถวายพระเกียรติยศ
และความอาลัย โดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.3 การประชุมรับฟงความคิดเห็น...

๒๗
4.3 การประชุมรับฟงความคิดเห็นโครงการออกแบบและกอสรางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : มติคณะรัฐมนตรี
ในคราวประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 อนุมัติแผนปฏิบัติงาน และกรอบวงเงินงบประมาณจากเงิน
งบกลาง รายงานเงิ น สํ า รองจ า ยกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จํ า เป น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556 จํ า นวน
184,643,920 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการกิจกรรมเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของ
ประเทศไทย ในพื้ นที่ 35 จั งหวั ด และกรุ งเทพมหานคร ไดแก จั งหวั ด เชี ย งใหม ลํ าปาง ลํ าพู น พะเยา แพร
อุตรดิตถ ตาก พิษณุโลก นครสวรรค พิจิตร เพชรบูรณ สุโขทัย กําแพงเพชร ลพบุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม สระบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก สมุทรปราการ
อางทอง อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี สกลนคร ชัยภูมิ สงขลา และกรุงเทพมหานคร โดย
จังหวัดเชียงใหม มีกําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใน 30 ตุลาคม 2556 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระหวาง
เวลา 08.30-16.30 น.
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นางภัชธนิตา สดุดี) : ในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 จะมีการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นโครงการออกแบบและ
กอสรางระบบการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย เพื่อให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการของรัฐที่
มีผลกระทบกั บประชาชน รัฐ จะต องใหผูที่ได รับผลกระทบมีโอกาสรูและแสดงความคิด เห็ น ในสว นของจังหวั ด
เชียงใหมจะมีโครงการ 2 โครงการ ไดแก อางเก็บน้ําแมแจม อําเภอแมแจม และอางเก็บน้ํา แมขาน อําเภอสันปา
ตอง การติดประกาศ ณ สวนราชการ จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเรียบรอยแลว
การจัดประชาชนที่ไดรับผลกระทบในแตละอําเภอ จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดกลุม
คนที่ไดรับผลกระทบตามรายอําเภอ รวม 2,000 คน แยกเปน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอแมแจม สันปาตอง ดอยหลอ
แมวาง หางดง ฮอด โดยกลุมเป าหมายที่รัฐกําหนด จํ านวน 3 กลุม คือกลุ มที่จังหวัดเชีย งใหมคัดเลือกผูไดรั บ
ผลกระทบโดยตรง 2,000 คน กลุมที่ลงทะเบียนออนไลนบนเว็บไซตสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกลุม
ประชาชนทั่วไป รวมจํานวนประมาณ 6,000 คน ทั้งนี้จังหวัดไดจัดหองประชุม ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันดังกลาวจะมีการแจกเอกสาร ซีดี และการจัดนิทรรศการ
ใหประชาชนไดรับทราบ จุดประสงคหลักคือใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
ทั้งในสวนที่
เห็นดวย และไมเห็นดวย โดยมีเหตุผลของแตละดานประกอบ ทั้งนี้รัฐบาลจะไดสรุปขอมูลเพื่อนําไปปรับโครงการ
ตอไป
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดสรรงบประมาณสําหรับเปนคาพาหนะเหมา
จายใหกับประชาชน คนละ 400 บาท สําหรับกลุมเปาหมายหลักของจังหวัด 2,000 คน และกลุม ที่ลงทะเบียน
ออนไลนบนเว็บไซตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ประมาณ 4,000 คน สําหรับประชาชนทั่วไปไมไดจัด
งบประมาณในสวนนี้ไว เนื่องจากไมทราบยอดจํานวนที่แนนอน แตทั้งนี้จังหวัดไดจัดอาหารวางและอาหารกลางวัน
สําหรับทั้ง 3 กลุมเรียบรอยแลว
เจ าหน าที่ ล งทะเบี ย นในวัน งาน สํานั กงานป องกั น และบรรเทาสาธารณภัย จั งหวั ด
เชียงใหมไดจัดเตรียมเจาหนาที่ไวเรียบรอยแลว จํานวน 20 โตะ
/ประธานในที่ประชุม...

๒๘
ประธานในที่ประชุม : ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ประสานขอเจาหนาที่ลงทะเบียนเพิ่ม จากสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม เพื่ออํานวยความสะดวก
การรั ก ษาความปลอดภั ย ในภาพรวมและในห อ งประชุ ม ขอตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
จัดเจาหนาที่ตํารวจทั้งนอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบประจําที่หมาย และใหที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมจัด
เจาหนาที่ อส. รวมรักษาความปลอดภัยดวย
จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกนําประชาชนเขาหองประชุม จัดกลุมเปาหมายให
ชัดเจน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานคมนาคมขนสง
ของประเทศไทยภายใต ชื่องาน “สรางอนาคตไทย 2020”
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัท สยามสปอรต ซินติเคท จํากัด (มหาชน)
จัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของประเทศ ภายใต ชื่องาน “สราง
อนาคตไทย 2020” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจตอโครงการใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักธุรกิจ นักลงทุน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
และเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโครงการที่มีผลตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ทั้งในแง
ภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งเปนการแสดงความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาประเทศของคนใน
พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสงของ
ประเทศ ภายใตชื่องาน “สรางอนาคตไทย ๒๐๒๐” ระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เชียงใหมฮอลล
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย
ไดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมแจงหนวยงานตางๆ จัดมวลชนเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก
ประธานในที่ ป ระชุ ม : ขอให ส ว นราชการ นายอํ า เภอ และสถาบั น การศึ ก ษา
ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัด และประชาชนไดเขารวมชมนิทรรศการและรับฟงการเสวนาโครงการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม ขนสง ของประเทศไทยภายใต ชื่องาน “สรางอนาคตไทย 2020”
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 การจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557
รั ก ษาราชการแทนผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหม (นายประหยัด อนันตประดิษฐ) : จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหา
มลพิษหมอกควันประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา 0๙.๐๐ – ๑๒.๐๐
น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวั ดเชียงใหม โดยจะมีการจัดกิจกรรมเชนเดียวกับปที่
ผานมา ไดแก กิจกรรมบนเวที มีการจัดนิทรรศการบริเวณโดยรอบสนามภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม คาดวาจะมีมวลชนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน นักศึกษา
/รวมทั้งองคกรภาคีเครือขาย...

๒๙
รวมทั้งองคกรภาคีเครือขายเขารวมงานประมาณ ๓,๐๐๐ คน มีการปลอยขบวนรถรณรงคการแกไขปญหามลพิษ
หมอกควัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ บริเวณดานหนาอาคารอํานวยการ จึงขอเรียนเชิญหนวยงาน
จากทุ ก ภาคส ว นได เ ข า มามี ส ว นร ว มในการรณรงค ก ารแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ หมอกควั น ประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗
ประธานในที่ประชุม : ใหนํานิทรรศการธนาคารใบไมกิ่งไม มาแสดงดวยซึ่งในโอกาส
ตอไปอาจจะขอทางทองถิ่นสนับสนุนซื้ออุปกรณ
- ประสานมหาวิทยาลัยแมโจจัดสาธิตการทําปุยจากใบไม ฟางขาว
- ระดมเจ า หน า ที่ ใ นสั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเข า ร ว ม
กิ จ กรรม เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ว า จั ง หวั ด เชี ย งใหม พ ร อ มที่ จ ะดํ า เนิ น การในเชิ ง รุ ก เพื่ อ ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หา
หมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม เปาหมายคือปที่ผานมา Hotpot อยูที่ 25 % ในปนี้ใหลดลงและพยายาม
ทุกวิถีทางใหปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดลดลงและหมดไป จุดแข็งจังหวัดเชียงใหม คือภาคธุรกิจ เอกชน
โรงแรม และสถานประกอบการมีสวนรวมในการระดมทุน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม : ขอประชาสัมพันธการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม โดยการรวมบริจาคเงินเขากองทุ นปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม โดยจังหวัดจะนําเงินบริจาคนี้ไปชวยเหลือเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานภาคพื้นสนาม
ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2556
ผู แ ทนโครงการชลประทานเชี ย งใหม (นายเกื้ อ กู ล มานะสั มพั น ธ กุ ล) : สรุ ป
สถานการณน้ําของจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2556 ปริมาณฝนในชวงฤดูฝนของจังหวัดเชียงใหม
ป พ.ศ.2556 คาดวาปริมาณฝนสะสมโดยเฉลี่ยจะใกลเคียงกับคาปกติ โดยปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 28 ตุลาคม 2556 ในเขตจังหวัดเชียงใหม (สถานีวัดน้ําฝน สชป.1) วัดได 983.8 มิลลิเมตร นอยกวาคาเฉลี่ย
ปกติ รอยละ 2.78
สถานการณน้ําในเขื่อนขนาดใหญและอางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหง มีดังนี้
เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา จํานวน 213 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 80.71
เขื่อนแมกวง มีปริมาณน้ําจํานวน 113 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 42.97 ทั้ง 2 แหงมีปริมาณน้ําสูงกวาป 2555
ประมาณรอยละ 17.72 สําหรับอางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหง มีปริมาณน้ํารวม 47 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 55
ซึ่งนอยกวาป 2555 คิดเปนรอยละ 5 ปริมาณน้ําทั้งหมดที่จะใชในฤดูแลงคาดวามีปริมาณเพียงพอ
การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลงป 2557
1. น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค สํานักงานชลประทานที่ 1 ไดจัดสรรน้ําดิบเพื่อการผลิต
น้ําประปาในเขตเมืองเชี ยงใหม จํ านวน 27 ล าน ลบ.ม. สํ าหรั บฤดู แล งป 56/57 เตรี ยมน้ํ าดิ บ เพื่ อการผลิ ต
น้ําประปาจํานวน 16.5 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการผลิตน้ําประปา
2. น้ําเพื่อการเกษตร ตามแผนจัดสรรไว จํานวน 418 ลาน ลบ.ม. สําหรับพื้นที่ในเขต
ชลประทาน จํานวน 193,000 ไร ในป 2557 มีพื้นที่การเกษตรนอยกวาป 2556 ปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา
เกษตร
/3. น้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศน...
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3. น้ําเพื่อการรักษาระบบนิเวศนลําน้ําปง ไดเตรียมน้ําไวที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชล จะมี
การระบายน้ําจากคลองแมแตงเพื่อเจือจางน้ําในคลองแมขา รวมกับเทศบาลนครเชียงใหม จะมีการดําเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน 2556
4. น้ําเพื่อกิจกรรมการทองเที่ยว ในเทศกาลลอยกระทง และเทศกาลสงกรานตมีน้ํา
เพียงพอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤศจิกายน 2556
รักษาราชการแทนผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นางสันทนีย
ไชยเชี ย งพิ ณ ) ฤดู ห นาวของภาคเหนื อ ป พ.ศ.2556 กลางเดื อ นตุ ล าคม 2556 ลมหนาวจากประเทศจี น
จะมีกําลังแรงและเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะๆ ทําใหมีเมฆทวีขึ้น และมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงไดใน
ระยะแรก ตอจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง กลางเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2556 และตนเดือนมกราคม 2557จะมี
หมอกบางทั่วไป และมีหมอกหนาไดบางพื้นที่ กับมี อากาศหนาวและหนาวจัดไดเปนบางวัน ปลายเดือนธันวาคม
2556 ถึงตนเดือนมกราคม 2557 เปนชวงที่หนาวที่สุดของป ตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ําสุด 14-16 องศา และ
17-19 องศาเซลเซียสทางตอนลางของภาค และอุณหภูมิต่ําสุดบนเทือกเขา ยอดดอย 5-10 องศาเซลเซียส ปนี้จะ
หนาวเย็นกวาปที่แลว อุณหภูมิต่ําสุดสูงกวาคาเฉลี่ยและปริมาณฝนใกลเคียงคาเฉลี่ย ฤดูหนาวป 2556 จะสิ้นสุดลง
กลางเดือนกุมภาพันธ 2557 เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกําลังออนลงตามลําดับ
ภั ย ธรรมชาติ ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ใ นช ว งฤดู ห นาวป นี้ คื อ พายุ ฝ นฟ า คะนองในเดื อ น
พฤศจิกายน และธันวาคม 2556 เปนพายุฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาดวย ซึ่งจะทํา
ความเสี ย หายแก ชีวิ ต ทรั พย สิน และ สิ่ งปลู กสรางที่ ไม แข็ งแรง ตลอดจนพืช ผลทางการเกษตร น้ําค างแข็ งบน
เทือกเขา ยอดดอย และหมอกหนา ในเดือนธันวาคม 2556 และมกราคม 2557 น้ําคางแข็ง ทําใหผลผลิตทาง
เกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเปนอุปสรรคในการคมนาคมในตอนเชา ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกําลัง
ออนลง สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมนอยและอยูนอกเขตชลประทาน ควรใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
จึงขอใหประชาชนในภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกลาว เตรียมพรอมรับสถานการณ ตลอดจน
วางแผนปองกัน และระวังภัยธรรมชาติที่อาจเกิดไดชวงระยะเวลาดังกลาวในฤดูหนาว ป พ.ศ.2556 ไวดวย
พฤศจิ ก ายน 2556 ช ว งต น ฤดู ห นาว มวลอากาศเย็ น จากประเทศจี น จะเสริ ม เข า
ปกคลุมภาคเหนื อ เปน ระยะๆ ทํ าใหเ กิ ดฝนฟ าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่ มวลอากาศเย็น เสริมเข า
ปกคลุม แลวอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดไดบางแหงบริเวณเทือกเขา ยอดดอยกับมีหมอก
บางในตอนเชา และเมื่อมวลอากาศเย็นอ อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ เดือนนี้ ปริมาณฝนและอุณหภู มิ
ใกลเคียงคาเฉลี่ย
/จังหวัดเชียงใหม…
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จังหวัดเชียงใหม ตอนเชาอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด 19-21ซ เทือกเขายอด
ดอย อากาศหนาวและหนาวจัดไดบางวัน อุณหภูมิต่ําสุด 7-15ซ บาย อุณหภูมิสูงสุด 30-32 ซ มีเมฆบางสวน
กับมีฝนฟาคะนองลมกระโชกแรงบางพืน้ ที่เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อ
มวลอากาศเย็นออนกําลังลง ปริมาณฝน 50-60 มิลลิเมตร จํานวน 4-5 วัน ความชื้นสัมพัทธ รอยละ 51-93
ทัศนวิสัย 6-8 กิโลเมตร ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ข อ ควรระวั ง ฝนฟ า คะนองและลมกระโชกแรงในระยะที่ ม วลอากาศเย็ น เสริ ม เข า
ปกคลุม อาจทําความเสียหายใหแกผลผลิตได จึงควรเตรียมการปองกัน สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมนอย ควรใช
น้ํ า อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจน ติ ด ตามสภาพอากาศ โทรศั พ ท 053-277919 ,053-922365และใน
www.cmmet.tmd.go.th ไดตลอด 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8 การขยายคุมครองประกันสังคม มาตรา 40 (ทางเลือกที่ 3)
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม (นายประทิน สินมณี): สํานักงานประกันสังคมไดมี
ภารกิจไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติทดแทน พ.ศ.2537 โดยให
ความคุมครองและสรางหลักประกันใหแก ลูกจาง / ผูประกันตนในระบบใหไดรับสิทธิประโยชนเรื่องเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ เสียชีวิต ทั้งในและนอกงาน รวมถึงการคลอดบุตรสงเคราะหบุตรชราภาพและวางงาน
เมื่ อป พ.ศ.2554 ไดมีพระราชกฤษฎี กากําหนดหลั กเกณฑ และอัต ราการจายเงิ น
สมทบฯ ใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ ซึ่งประกอบดวยแรงงานอาชีพอิสระ และอื่นๆ โดยใหความคุมครอง แบงเปน
ทางเลือก 2 ทางเลือก คือ
- ทางเลือกที่ 1 คุมครองเรื่องเจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย การจายเงินสมบท 100
ผูประกันตนจาย 70 รัฐ ฯ จาย 30
- ทางเลือกที่ 2 คุมครองเรื่องเจ็บปวย ทุพพลภาพ และชราภาพ การจายเงิน 150
ผูประกันตนจาย 100 รัฐ ฯ จาย 50
พระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ ฯ (ฉบับใหมยังไมได
บังคับใช) ใหสํานักงานประกันสังคมดูแลเรื่องเงินออมแหงชาติโดยกําหนดเปน ทางเลือกที่ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ทางเลือกที่ 3 การจายเงินสมทบ 200 ผูประกันตนจาย 100รัฐ ฯ จาย 100
ผลประโยชน กรณีบํานาญชราภาพ เงื่อนไข จายเงินเขากองทุนครบ 420 งวด
หรือครบตามจํานวนเงินที่ สํานักงานฯกําหนด โดยจะไดรับบํานาญในอัตราขั้นต่ํา
600 บาท/ด ตลอดชีวิตเมื่ออายุครบ 60 ป และลาออก
คุณสมบัติผูประกันตน
1. อายุ 15-60 ป บริบูรณ (หลัก)
2. กําหนดภายใน 1 ปนับตั้งแตพระราชบัญญัตบิ ังคับใช
2.1 อายุ 15-65 ป สมัครไดทางเลือกที่ 1 , 2 , 3 , 1และ3 , 2 และ 3
2.2 อายุ 65 ปขึ้นไป สมัครไดเฉพาะทางเลือกที่ 3 เทานั้น
/3. เมื่อพนกําหนด 1 ป ...
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3. เมื่อพนกําหนด 1 ป
3.1 อายุ 15-60 ป สมัครไดทางเลือกที่ 1 , 2 , 3 , 1และ3 , 2และ3
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 ผลการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
ผูแทนสํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) (นางสาวรัตนา เรือนทราย):
เสนอผลการดําเนินงานของเชียงใหมไนทซาฟารี เชียงใหมไนทซาฟารีไดรับรางวัลดีเดน ประเภทแหลงทองเที่ยว
สาขานันทนาการเพื่อการเรียนรู จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ครั้ง 9 ประจําป 2556 จาก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือรางวัลกินรี ผลการดําเนินงานที่สงเขาประกวด แบงเปน 3 ประเภท ไดแก
ดานทรัพยากรทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจและสังคม ดานใหองคความรูและการศึกษาความรู และ
รางวัลบุคคลคุณภาพแหงป 2013 เปนรางวัลบุคคลตัวอยางภาคธุรกิจการทองเที่ยวและสันทนาการแหงป 2013
แก ดร.ศราวุ ฒิ ศรี ศกุ น ผู อํานวยการสํ านั กงานเชี ย งใหม ไนท ซ าฟารี จั ด ขึ้ น โดยมู ล นิ ธิ ส ภาวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2556
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การจัดงาน “ประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป 2556”
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย มีสมศักดิ์) : เทศบาลนครเชียงใหม
รวมกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2556 ระหวาง
วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2556 ภายใตแนวคิด “แอวยี่เปงเจียงใหมปลอดประทัดยักษไรแอลกอฮอร” โดยจัด
ใหมีการประกวดกระทงใหญชิงถวยพระราชทานฯ การประกวดกระทงเล็ก การประกวดกระทงฝมือใบตองดอกไม
สด การประกวดเทพียี่เปง หนูนอยยี่เปง การประกวดโคมลอย การแขงขัน เรือยาว และมหรสพอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อ
เปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไป ตลอดจนเปนการสงเสริม
ทางดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
การจัดงานในปนี้เทศบาลนครเชียงใหมตัดกิจกรรมงานรื่นเริง งานมหรสพ และการจุด
พลุเฉลิมฉลองเทศกาลยี่เปงออกเนื่องจากอยูในระหวางการไวทุกข โดยในปนี้จะจัดเฉพาะประเพณีการสงเสริม
วัฒนธรรม โดยกําหนดพิธีเปดในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 เวลา 18.30 น. ณ ขวงประตูทาแพ และจะมีการ
จัดงานแถลงขาวในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานหนาพิพิธภัณฑพื้นถิ่นลานนา
ประธานในที่ประชุม งานประเพณียี่เปงปนี้ใหเพิ่มกิจกรรมการทําบุญตักบาตรเพื่ออุทิศ
ถวายกุศลแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 การจัดงานประเพณีไหวสาพระเจาอินทวิชยานนท ประจําป 2556
นายอําเภอจอมทอง (นายวรกิตติ ศรีทิพากร) : ดร.เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม
ประธานมูลนิธิพระสถูปพระเจาอินทวิชยานนท รวมกับ อําเภอจอมทอง คณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจาอิน
ทวิชยานนท และสภาวัฒนธรรมอําเภอจอมทอง ไดกําหนดจัดงานประเพณีไหวสาพระเจาอินทวิชยานนท
/เพื่อบวงสรวง...

๓๓
เพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจาอินทวิชยานนท ณ บริเวณพระสถูปพระเจาอินทวิชยานนท ยอดดอย
อิน ทนนท ตําบลบ านหลวง อํ าเภอจอมทอง จั งหวัด เชีย งใหม โดยนายวิ เชี ย ร พุ ฒิวิ ญู ผูว าราชการจั งหวั ด
เชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานพิธี ในวันเสาร ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ปนี้นับเปน
ครั้งที่ ๑๗ โดยภายในงานประกอบดวย พิธีทางศาสนา ขบวนแหของหนวยงานภาครัฐ เอกชน กลุมแมบาน และ
กลุมพลังมวลชนในพื้นที่อําเภอจอมทองและอําเภอใกลเคียง โดยจุดตั้งขบวนเริ่มตนที่บริเวณสถานีควบคุมและ
รายงานดอยอินทนนท (สถานีเรดาร) ซึ่งการจัดงานประเพณีดังกลาว นอกจากเพื่อบวงสรวงดวงพระวิญญาณของ
พระองคแลว ยังเปนการเทิดพระเกียรติฯ รําลึกถึงคุณงามความดี และการแสดงความกตัญูกตเวทีตอบรรพบุรุษ
ลานนาของชาวเชียงใหมอีกดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.12 การจัดงานเปดฤดูกาลทองเที่ยวอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอเชียงดาว (นายศั กดิ์ชาย วงศกนิษฐ ): อําเภอเชียงดาวกํ าหนดเป ด
ฤดูกาลทองเที่ยวประจําป พ.ศ.2557 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เปนตนไป โดยจะเปดใหนักทองเที่ยวขึ้น
ชมความงดงามของธรรมชาติบนดอยหลวงเชียงดาว ภูเขาหินปูนที่สูงที่สุดของประเทศไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.13 การเปดเทศกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมประจําป 2557
ผูแทนการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม(นางจิรารัตน มีงาม) : จะ
มีก ารเป ด เทศกาลท องเที่ ย วจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ าป 2557 พิ ธี เ ป ด งานเทศกาลท อ งเที่ ย วจั งหวั ด เชี ย งใหม
จะมี ขึ้ น ในวั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2556 ณ ข ว งประตู ท า แพ มี กิ จ กรรมทั้ ง หมด 4 กิ จ กรรม โดยในวั น ที่ 9
พฤศจิกายน 2556 จะมีทั้งหมด 3 กิจกรรม ประกอบดวย
1. การตอนรับ เปนการแสดงทางวัฒนธรรมมีการคลองพวงมาลัยตอนรับสูเชียงใหม ณ
ทาอากาศยานเชียงใหม บริเวณอาคารผูโดยสารขาเขาภายในประเทศ 2 สายการบินแรก และ อาคารผูโดยสารขา
เขาระหวางประเทศ 4 สายการบินแรก และอาคารผูโดยสารสถานีขนสงเชียงใหมทั้ง 3 แหง
2. การจัดขบวนรถนานาชนิด จํานวน 150 คัน เริ่มขบวนตั้งแตทาอากาศยานเชียงใหม
– ขวงประตูทาแพ
3. กิจกรรมบริเวณขวงประตูทาแพเพื่อประกาศความพรอมของจังหวัดเชียงใหมดาน
การทองเที่ยว
สํ า หรั บ กิ จ กรรมที่ 4 เป น กิ จ กรรมการส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วและสร า งกระแสการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมผานสื่อ Social Media โดยจัดทํา Application การทองเที่ยว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.14 ประชาสัมพันธการเฉลิมฉลองงานวาระครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม (รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล) : ในการจัดงานเฉลิมฉลอง
วาระครบรอบ 50 ป แ ห ง การสถาปนามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม นั้ น เนื่ อ งจากในป พ.ศ. 2557 มหาวิ ท ยาลั ย
จะครบรอบ 50 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอํานวยการฯ จึงไดกําหนดชื่องาน
/ “5 ทศวรรษ มช. …

๓๔
“5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผนดิน ” สวนชวงเวลาดําเนินการจัดงานจะอยูในระหวางวันที่ 22 มกราคม
2557 – 24 มกราคม 2558 เนื่ องจากการจัดตั้งมหาวิทยาลั ยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่ อวันที่ 21
มกราคม 2507 ได มีผ ลบังคั บใช ในวั นถั ด จากวั นประกาศ คื อ วั น ที่ 22 มกราคม 2507 ถื อว าเป น วัน เกิ ด
มหาวิทยาลัยตามกฎหมาย และวันที่ 24 มกราคม ของทุกปนั้นมหาวิทยาลัยไดกําหนดเปนวันสถาปนามหาวิทยาลัย
เนื่ อ งจากในป พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว ฯ เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเป น ประธานในพิ ธี เ ป ด
มหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ การจัดงานเฉลิมฉลองจึงมีระยะเวลาถึงวันที่ 24 มกราคม 2558 รวม 13 เดือน ซึ่ง
จะไดมีกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการโดยบุคลากรมหาวิทยาลัย ศิษยเกาและศิษยปจจุบัน ทั้งนี้ไดกําหนดจัดงานคืนสู
เหยาและงานราตรีอางแกวในวันที่ 23 มกราคม 2558 และงานเลี้ยงเฉลิมฉลองมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มกราคม
2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
ประธานในที่ประชุม : เรื่องที่สวนราชการนํ าเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเ ล็กทรอนิกส
มีทั้งหมด 1 เรื่อง ไดแก
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนตุลาคม 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(1) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 ดังนี้
- เรื่องที่ 3 รางระเบียบวาดวยบัตรประจําตัวครอบครัวของผูไดรับพระราชทาน
เหรียญพิทักษเสรีชน ชั้นที่1 และการเรียกบัตรประจําตัวครอบครัวคืน พ.ศ. .........
- เรื่องที่ 14 การรายงานผลการดําเนินงานมาตรการแกไขปญหายางพาราทั้งระบบ ป
2557 มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ ยงสัตว ป 2556/57 และโครงการรับจํานํ าขาวเปลือกปการผลิ ต
2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี
- เรื่องที่ 19 การโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ และ
งบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในสวนของศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ใหกับสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
(2) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ดังนี้
- เรื่องที่ 6 มาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2557-2561)
- เรื่องที่ 10 การพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําป พ.ศ. 2556 และ
2557 เพิ่มเปนกรณีพิเศษ (วันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2556 วันเปนหยุดราชการเพิ่มเปนกรณีพิเศษ) ทั้งนี้มี
วันหยุดตั้งแตวันเสารที่ 28 ธันวาคม 2556 – วันพุธที่ 1 มกราคม 2556
- เรื่องที่ 17 แผนแมบทโครงการหมูบานพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดตาก
- เรื่องที่ 18 กําหนดการและจังหวัดที่จัดการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนโครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหา
อุทกภัยของประเทศไทย
(3) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ดังนี้
- เรื่องที่ 11 ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
ปรับอัตราคาจางขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง)
/- เรื่องที่ 12 ...

๓๕
เศรษฐกิจ

- เรื่องที่ 12 การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะ

- เรื่องที่ 18 ขออนุมัติกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- เรื่ องที่ 22 การสรุป บทเรีย นการจั ดการประชุมระดั บผู นําด านน้ําแหงภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟก ครั้งที่ ๒ ของจังหวัดเชียงใหม
- เรื่องที่ 30 รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก
ครั้งที่ ๒ (The 2nd Asia - Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี เครื่องแบบตามสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม
หัวหนาสวนราชการแจงเพิ่มเติม จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
(1) ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย มี สมศั กดิ์ ) : ประชาสั มพัน ธการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ขอใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใชสิทธิเ์ ลือกตั้ง
(2) ผูแทนพระตําหนักภูพิ งคราชนิเวศน (นายบรรเจิด กิริยา): ขอเชิญชวนรว ม
กิจกรรมโครงการปนจักรยานเพื่อถวายความจงรักภักดีแดพอหลวงของปวงชนชาวไทย ภายใตชื่อโครงการ “ปวง
ประชา พากันปนเพื่อบอกรักพอหลวง ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2556 ระยะทางตั้งแต เชิงดอยสุ
เทพ-พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน รวม 18 กิโลเมตร
(3) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม(นางนิยดา หมื่นอนันต): สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําแผนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการดวยจังหวัดเชียงใหมมี
ประกาศลงวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เรื่อง การติดปายราคาสินคาและบริการและหามไมใหผูประกอบการขึ้นราคา
สินคาและบริการจากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและเขาชวงของเทศกาลสําคัญตางๆ อาจสงผลใหผูประกอบการมี
การปรับขึ้นราคาสินคาและบริการโดยไมมีเหตุอันควร สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหมจึงไดจัดทําแผน
งบประมาณประจําป 2557 โดยกําหนดกิจกรรมออกตรวจสอบการติดปายแสดงราคาสินค าตามพระราชบัญญัติวา
ดวยราคาสินคาและบริการ ผลการตรวจเมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2556 ณ ตลาดเมืองสมุทร ตลาดตนลําไย
ตลาดวโรรส ตลาดเมื อ งใหม พบผู ก ระทํ า ผิ ด ไม ติ ด ป า ยราคาจํ า หน า ยปลี ก ในหมวดอาหารสด ได ดํ า เนิ น การ
เปรียบเทียบปรับ จํานวน 23 ราย รวมเปนเงิน 9,200 บาท ทั้งนี้มีแผนการตรวจสอบอยางตอเนื่อง
/ประธานในที่ประชุม...

๓๖
ประธานในที่ประชุม : การออกตรวจครั้งตอไปใหสํานักงานคุมครองผูบริโภคจังหวัด
เชียงใหมรวมตรวจดวย และใหสํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหมแจงสื่อมวลชนทุกครั้งในการออกตรวจ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิเชียร พุฒิวิญู): มอบนโยบายและขอสั่งการ ดังนี้
1. การนําเสนอขอมูลในวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการใหผูนําเสนอควบคุมเวลาไมให
ยืดเยื้อเกินไป ใหสรุปประเด็นที่สําคัญเทานั้น
2. จัดการประชุ มหั วหนาสว นราชการนอกสถานที่ วั ตถุ ประสงค เพื่ อใหส วนราชการเห็ นถึ ง
ศักยภาพจุดแข็งของแตละพื้นที่ หนวยงานสามารถนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร การวางแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ได หากหนว ยงานใดที่มีความพร อมและอยากใหมีการจัด ประชุ มสั ญจรไปยั งหนว ยงานให แจ งความประสงคได
สําหรับอําเภออาจจะใชสถานที่ของโรงเรียน หรือหอประชุมในการจัดการประชุมได
3. การแตงกายในวันประชุมหัวหนาสวนราชการใหแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี
หรือเครื่องแบบตามสังกัดทุกครั้ง
เลิกประชุม เวลา 11.55 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ผูบันทึกรายงานการประชุม

สุนทรี อินตา
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนทรี อินตา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
หัวหนากลุมงานอํานวยการ

ระเบียบวาระที่ ๓

๓๗
เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม นโยบายของ
สวนราชการที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม
3.1 ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
ผูนําเสนอ : นายรณรงค เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เห็นชอบมาตรการเรงรัดติดตามการใช
จายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวมไมนอย
กวารอยละ ๙๕ รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ ๘๒ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน
แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
ไตรมาส
ที่

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม

รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

รายไตรมาส (%)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)

๑

๑๕

๑๕

๒๒

๒๒

๒

๒๐

๓๕

๒๔

๔๖

๓

๓๕

๗๐

๒๔

๗๐

๔

๑๒

๘๒

๒๕

๙๕

การเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หนวย : ลานบาท

รวม

๑๖,๔๘๐.๑๕

๘,๔๗๔.๖๒

๕๑.๔๒

เปาหมายรอยละ
(ไตรมาสที่ ๑)
๒๒

ลงทุน

๒,๓๑๘.๘๓

๓๕.๒๐

๑.๕๒

๑๕

๒,๒๘๓.๖๓

ประจํา

๑๔,๑๖๑.๓๒

๘,๔๓๙.๔๑

๕๙.๕๙

-

๕,๗๒๑.๙๐

เงินเหลื่อมป

๒,๗๐๕.๓๔

๔๑๙.๓๕

๑๕.๕๐

-

๒,๒๘๕.๙๙

งบประมาณที่ไดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ
๘,๐๐๕.๕๓

ที่มา : ขอมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)

/การเบิกจายเงิน...

๓๘
การเบิกจายเงินงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๑)
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
หนวย : ลานบาท
รายจายลงทุน
รวม
สวนราชการ
ทองถิ่น
กลุมจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม

เงินงบประมาณ

เบิกจาย

ที่ไดรับ
๒,๓๑๘.๘๓
๒,๑๙๒.๕๖
๑๙.๖๙
๒๒.๖๙
๘๓.๙๐

๓๕.๒๐
๒๖.๑๒
๙.๐๘
๐.๐๐
๐.๐๐

รอยละ

คงเหลือ

๑.๕๒
๑.๑๙
๔๖.๑๔
๐.๐๐
๐.๐๐

๒,๒๘๓.๖๓
๒,๑๖๖.๔๔
๑๐.๖๐
๒๒.๖๙
๘๓.๙๐

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

๑

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน)

๒

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

๓

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๔

งบประมา
ณ

ภาพรวม
เบิกจาย

ลงทุน
รอยละ

งบประมาณ เบิกจาย

รอยละ

๗๔๔.๓๑

๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐

-

-

-

๕๐๓.๐๐

๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐

-

-

-

๕,๒๙๙.๐ ๔,๖๔๑.๒
๙
๘
๐.๒๗
๐.๒๓

๘๗.๕๙

๐.๖๙

๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
๘๕.๓๔
สถาบันวิจัยดาราศาสตร
๕
๒๙๖.๓๑ ๒๔๐.๐๘ ๘๑.๐๒
แหงชาติ
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวย
๖
๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖ ๘๐.๖๙
๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖ ๘๐.๖๙
บัญชาการทหารพัฒนา
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๗
๑.๐๐
๐.๗๙ ๗๘.๗๐
เขต ๑
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
๘
๐.๓๒
๐.๒๕ ๗๘.๓๐
อุปถัมภ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
๙
๑๓.๗๐
๑๐.๔๐ ๗๕.๙๑
เชียงดาว
โรงเรียนราชประชานุเคราะห
๑๐
๑๖.๓๒
๑๑.๙๓ ๗๓.๑๐
๓๐
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ประมวลผล ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ (ไมรวมเบิกจายจากงบกลาง /งบสวนกลางที่จังหวัด)
/ผลการเบิกจาย...

๓๙
ผลการเบิกจายงบลงทุนของสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม ในไตรมาสที่ ๑ รายจายลงทุนมีเปาหมายการ
เบิกจายอยูที่รอยละ ๑๕ มีหนวยงานไดรับงบลงทุนทั้งสิ้น ๕๔ หนวยงาน มีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย ๕
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙.๒๖ มีการเบิกจายแลวแตยังไมเปนไปตามเปาหมาย ๕ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๙.๒๖
และยังไมมีการเบิกจาย ๔๔ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๘๑.๔๘ รายละเอียดมีดังนี้
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจาย

๑

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๒

สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

๓

สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

๑๙.๖๙

๙.๐๘

๔๖.๑๔

๔

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑

๒๐.๗๖

๔.๐๗

๑๙.๕๙

๕

สํานักงาน.ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่ ๑๐ เชียงใหม

๓.๙๕

๐.๗๓

๑๘.๔๓

๖

สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม)

๑๘๕.๒๗

๒๖.๓๗

๑๔.๒๓

๗

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

๒๑.๕๕

๒.๕๕

๑๑.๘๒

๘

สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม

๖.๐๗

๐.๔๗

๗.๗๕

๙

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒

๕๒.๘๒

๓.๒๗

๖.๒๐

๑๐ แขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

๕๑.๓๒

๒.๖๐

๕.๐๗

๑๑ องคการสวนพฤกษาศาสตร

๒๔.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๒ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

๐.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๓ วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม

๑.๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๒.๓๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๕ ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม

๐.๘๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

๐.๑๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๗ ศูนยวิศวกรรมการแพทยที่ ๖ (เชียงใหม)

๐.๖๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๘ ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม

๑.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙ โรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม

๖.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๐ สํานักตรวจบัญชีสหกรณ

๑.๒๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๔.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๕.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๑ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ (เชียงใหม)
๒๒ โรงพยาบาลประสาท

๐.๖๙

รอยละ

๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐

๑๘๘.๓๓ ๑๕๑.๙๖

๘๐.๖๙

/ลําดับ ๒๓

๔๐
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

ลงทุน
งบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

๒๓

สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม

๒๘.๐๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๔

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

๔๖.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๕

มหาวิทยาลัยแมโจ

๙๖.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๖

สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๗

สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๘

สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม

๑.๘๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๙

กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุข

๐.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๐

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม

๑.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑

สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม

๐.๐๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๒

สํานักงานคลังเขต ๕

๑.๒๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๓

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม

๒.๐๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๔

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๐.๙๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๕

ศูนยวิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

๑.๙๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๖

สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

๐.๘๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๗

สํานักงาน.เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๘

ดานกักกันสัตวเชียงใหม

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๙

สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๐

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม

๐.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๑

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม

๐.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๒

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

๓๕๘.๖๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๓

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรเชียงใหม

๕๒.๕๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๔

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

๑๓๒.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๕

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

๖๗.๑๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๖

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม

๖.๒๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔

๑.๘๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๘

สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม

๖๓.๑๑

๐.๐๐
๐.๐๐
/ลําดับ ๔๙

๔๑
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

๔๙

โรงพยาบาลนครพิงค

๕๐

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม

๕๑

โครงการชลประทานเชียงใหม

๕๒

จังหวัดเชียงใหม

๕๓

สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑

๕๔

สํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ลงทุน
งบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

๒๐๔.๕๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓๑.๖๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๙๘.๒๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๓.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗.๘๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๒.๖๙

๐.๐๐

๐.๐๐

ที่มา : รายงานสถานะ การใชจายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
(ไมรวมเบิกจายจากงบกลาง/งบสวนกลางที่จังหวัด)
๒. สรุปสาระสําคัญมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงินปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๑ กอหนี้รายจายลงทุนใหแลวเสร็จ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๗
๒.๒ เบิกจายงบอบรม ประชุมสัมมนา ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ภายในไตรมาส ๑
๒.๓ ผลการเบิกจายเปนตัวชีว้ ัดคํารับรองการปฏิบัติราชการป ๒๕๕๗
๒.๔ ให สรก. และจังหวัดจัดทําแผนการใชจายและติดตามประเมินผลเพื่อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับขอเท็จจริงในระบบ GFMIS

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

๔๒
3.2 โครงการรับจํานําขาวเปลือกปการผลิต 2556/57
ผูนําเสนอ : นางนิยดา หมื่นอนันต การคาภายในจังหวัดเชียงใหม

๔๓

๔๔

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

๔๕
3.3 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2557
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
ชวงเทศกาลปใหม เปนชวงเวลาที่มีประชาชนจํานวนมากใชรถใชถนนในการเดินทางสัญจรกลับ
ภูมิลํ าเนา และพาครอบครั ว สั งสรรค รื่ น เริ ง และท องเที่ ย ว ประกอบกั บ จังหวั ด เชี ย งใหม เ ป น เมื องท องเที่ ย วที่
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศนิยมเขามาทองเที่ยว โดยเฉพาะซึ่งเปนในชวงฤดูหนาว ฤดูทองเที่ยว
ของจังหวัด ทําใหจังหวัดเชียงใหม มีความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกวาชวงปกติ และสูงกวาจังหวัด
อื่นๆ จากขอมูลศูนยอํานวยการความปลอดภัย ทางถนน ระหวางป ๒๕๕3 – ๒๕๕6 พบวา ชวงเทศกาลปใหม
มีอุบัติเหตุเฉลี่ยวันละ 16 ครั้ง มีผูเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 1.6 คน
สถิติอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปใหม ๒๕๕๓ – ๒๕๕6
เทศกาล
ปใหม 2553
ปใหม 2554
ปใหม 2555
ปใหม 2556
เฉลี่ยตอวัน

จํานวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ
116 (16 : วัน)
107 (15 : วัน)
91 (13 : วัน)
141 (20 : วัน)
16: วัน

ผูบาดเจ็บ
124 (17 : วัน)
105 (15 : วัน)
102 (14 : วัน)
147 (21 : วัน)
17 : วัน

ผูเสียชีวิต
12 (1.7 : วัน)
10 (1.4 : วัน)
10 (1.4 : วัน)
14 (2 : วัน)
1.6 : วัน

ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๓ อันดับแรก
ประเภทรถ
1. จักรยานยนต
2. รถปกอัพ
3. รถเกง

ปใหม 2553
85.48 %
4.83 %
2.41 %

ปใหม 2554
82.6 %
6.4 %
3.6 %

ปใหม 2555
80.41 %
10.31 %
4.12 %

ปใหม 2556
88.28%
4.83%
3.45%

สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 4 อันดับแรก
สาเหตุ
1. เมาสุรา
2. ขับรถเร็วเกินกําหนด
3. มอเตอรไซคไมปลอดภัย
4 ตัดหนากระชั้นชิด

ปใหม 2553
36.59 %
15.85 %
10.97 %
9.75 %

ปใหม 2554
40.3%
18.0%
11.1%
6.9%

ปใหม 2555
43.96%
27.47%
17.58%
15.38%

ปใหม 2556
35.42%
12.50%
9.38%
9.58%

๔๖

สถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2556
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําวันที่ 27 ธันวาคม 2555- 2 มกราคม 2556

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ในฐานะฝายเลขานุการศูนยอํานวยการ
ความปลอดภั ย ทางถนน ได กํ าหนดช ว งวั น รณรงค ป องกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ทางถนนช ว งเทศกาลป ใ หม 2557
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 2 มกราคม 2557 ไดดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม ในการปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2557 โดยใชการรณรงควา “ปใหมสัญจรปลอดภัย รวมใจลดอุบัติเหตุ”
ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียม
ความพรอมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2557 ในวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน
2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
2. ได จั ด ฝ กอบรมเจ าหน าที่ รับ ผิ ด ชอบในการบั น ทึ กข อมู ล เข าประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การการ
รายงานขอมูลชวงเทศกาลปใหม 2557 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ณ หองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม
โดยดําเนินงานตามมาตรการ ดังนี้
1.มาตรการดานการบริหารจัดการ
ใหผูบริหารทุกระดับ ทั้งระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขามามีสวนรวมรับผิดชอบ
ในการบริห ารจั ด การ ดานการวางแผนการดํ าเนิ นงาน แผนปฏิบั ติ การ และงบประมาณ การตรวจติด ตามการ
ปฏิบัติงานอยางเต็มรูปแบบ ประกอบกับการมอบหมายหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลเปนระบบ มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบ

๔๗
2.มาตรการดานการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีการตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจรวม โดยใหสนธิกําลังของเจาหนาที่ทุกฝายทั้งเจาหนาที่ตํารวจ ฝาย
ปกครอง และอาสาสมัคร รวมถึงการจัดชุดสายตรวจเคลื่อนที่ตรวจเสนทางสายหลัก (ทางหลวงแผนดิน) สายรอง
(ทางหลวงชนบท และถนนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นๆ) และในสถานที่ชุมชน หรือตามหนา
สถานบันเทิง เพื่อเปน การปองปรามการฝาฝ นหรื อกระทําผิ ด ตามมาตรการ ๓ ม. (เมาไมขับ สวมหมวกนิรภั ย
มอเตอรไซดปลอดภัย) ๒ ข. (ใบขับขี่ รัดเข็มขัดนิรภัย) ๑ ร. (ขับรถเร็ว) รวมทั้งการแซงในที่คับขัน ขับขี่รถยอนศร
ขับรถฝาฝนสัญญาณไฟแดง และโทรศัพทขณะขับขี่
2.1 ใหเนนหนักในเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหลัก 3 เรื่อง ไดแก ความเร็ว เมาสุราไมสวมหมวกนิรภัย ซึ่ง
เปนสาเหตุหลักของกรณีการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
2.2 ใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายเฉพาะมากขึ้น ไดแก รถจักรยานยนต รถตูและรถโดยสารไม
ประจําทาง (ไมชํานาญเสนทางและใชความเร็ว)
2.3 ให สํ านั กงานขนส งจั ง หวั ด เน น มาตรการควบคุ ม คุ ณ ภาพรถโดยสารสาธารณะโดยเฉพาะ
มาตรการคนขับรถ
โดยสารสาธารณะ แอลกอฮอลเปน “0” (ศูนย)
2.4 ใหสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานสรรพสามิตจังหวัด
ใชมาตรการทางกฎหมายในการดําเนินการกับสถานที่จําหนายสุรานอกเวลาจําหนาย และการจําหนายสุราในสถานที่
หามจําหนาย โดยถือปฏิบัติการตามกฎหมาย อนุบัญญัติที่เกี่ยวของอยางเครงครัด
๓. มาตรการดานสังคม
๓.๑ ใหทุกอําเภอใชมาตรการควบคุมทางสังคมในพื้นที่ชุมชน หมูบาน โดยมอบหมายองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น รวมกับกํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่จัดใหมีจุดตรวจตักเตือนประจําชุมชน หมูบาน โดยให
เนนการกระทําความผิดเกี่ยวกับรถจักรยานยนต การดื่มสุราในกลุมวัยรุน และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในรถทุก
ชนิด ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งการควบคุมในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เปนทางรวมทางแยก ถนนสายรองใน
บริเวณตัดขึ้นสูถนนสายหลักและการควบคุมดูแลรถกระบะเปดทายที่บรรทุกคนเปนจํานวนมาก
๓.๒ ให อํ า เภอและองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ส ง เสริ ม บทบาทสั ง คมในพื้ น ที่ โดยการเชิ ญ ชวน
ประชาชนเขารวมปฏิบัติกิจและดําเนินชีวิตใหกาวขามป ๒๕๕7 อยางเปนมงคล
๓.๓ ใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นเชิญชวนเด็กและเยาวชนเขารวมเปนจิตอาสาในการ
รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล โดยการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เสนทาง และ
ขอแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการเดินทางใหกบั ประชาชนในพื้นที่
๔. มาตรการดานวิศวกรรมจราจร
ใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัด
การซอมแซมถนนที่ชํารุด และหากการกอสรางไมแลวเสร็จ ควรขอใหหยุดการซอมแซมชั่วคราวในชวงเทศกาล และ
ติดตั้งปายและสัญญาณไฟเตือนใหเห็นอยางชัดเจน ตลอดจนการซอมแซมสัญญาณไฟ ปายเตือน การแกไข จุดเสี่ยง
จุดอันตราย
๕. มาตรการดานประชาสัมพันธ
๕.๑ รณรงคใหผูใชรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต
๕.๒ ใหรณรงคผานสถานศึกษา เพื่อใหเด็กและเยาวชนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร โดยเฉพาะการสวม
หมวกนิรภัย การใชความเร็ว และการไมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

๔๘
๕.๓ ประชาสัมพันธบริเวณที่เปนจุดอันตราย ถนนที่อยูระหวางซอมแซมหรือกอสราง เพื่อปองกั น
ปญหาอุบัติเหตุและการจราจรติดขัด การประชาสัมพันธแนะนําเสนทางสายหลัก สายรอง และเสนทางลัดสูภูมิภาค
ตางๆ
๕.๔ รณรงคใหผูโดยสารรถโดยสารสาธารณะคาดเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารทุกครั้ง
5.5 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับกฎหมายการหามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรถทุกชนิดบนทาง
๕.6 ประชาสัมพันธเกี่ยวกับมาตรการตามแผนบูรณาการฯ ใหประชาชนรับทราบ
๖. มาตรการดานการแพทยฉุกเฉินและการกูชีพ
๖.๑ ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดเตรียมความพรอมของโรงพยาบาล แพทย พยาบาล และหนวย
บริการการแพทยฉุกเฉิ น ระบบการติดตอสื่อสาร การสั่งการและการประสานงาน และการแบงมอบพื้นที่ความ
รับผิดชอบของหนวยบริการการแพทยฉุกเฉินในเครือขาย
6.2 ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มูลนิธิ
หนวยงานในพื้นที่ ในการจัดเตรียมความพรอมของหนวยกูภัย ทั้งดานบุคลากร เครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ การสั่ง
การ ระบบการติดตอสื่อสาร
มาตรการเนนหนัก
โดยมาตรการเนนหนักประกอบดวย
๑. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดตามมาตรการ ๑๐ มาตรการแกรถทุกชนิดโดยเฉพาะ
รถจักรยานยนตและรถโดยสารสาธารณะ
2. การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลแลวขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยใหมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงคัด
3. การควบคุ ม การเข า ถึ ง เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ให บั ง คั บ ใช ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลอยางเครงครัด
4. เพิ่มการรณรงคประชาสัมพันธผานสื่อทุกชนิดทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค โดยเฉพาะองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเนนบทบาทการรณรงคประชาสัมพันธอยางจริงจังตอเนื่อง
แนวทางการดําเนินงาน เปน ๒ ชวง ไดแก
(๑) ชวงเตรียมความพรอม ระหวางวันที่ ๑ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕6
- จังหวัดเตรียมความพรอมและดําเนินงานในภารกิจตางๆ ตั้งแตวัน ที่ ๑ - ๒๖ ธัน วาคม๒๕๕6 โดย
จัด ประชุมคณะกรรมการศูน ยอํา นวยการความปลอดภัย ทางถนนจั งหวัด เพื่อวางแนวทางการดําเนินงาน จัดทํา
แผนการดํ า เนิ น งานในภาพรวมของจั งหวั ด เพื่ อ เตรี ย มความพร อ ม ทั้ ง ด า นการปฏิ บั ติ แ ละงบประมาณในการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕7 ตามมาตรการปกติ และมาตรการเนนหนัก โดย
กําหนดตัวบุคคล หนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน เพื่อสามารถติดตามประเมินผลไดอยางครบถวนถูกตองรวมทั้งการ
พิจารณามอบหมายภารกิจสําคัญตางๆ ตรวจสอบสภาพความพรอมของถนน รถโดยสาร
- ประชุมสรุปผลการเตรียมความพรอม และปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับแตละพื้นที่การบูรณาการตั้งจุด
ตรวจเพื่อบังคับใชกฎหมายจราจร อยางตอเนื่อง รณรงคประชาสัมพันธ และสงเสริมทุกวิถีทาง ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการรณรงคประชาสัมพันธ และมาตรการอื่นๆ ตามอํานาจหนาที่ ซักซอม
ความพรอมของระบบการบริการการแพทยฉุกเฉิน การชวยเหลือฉุกเฉิน การรณรงคประชาสัมพันธ ทุกรูปแบบให
ประชาชนเตรียมความพรอมกอนเดินทาง และปฏิบัติตามกฎหมาย

๔๙
(๒) ชวงปฏิบัติการเขมขน ระหวางวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕6 – ๒ มกราคม ๒๕๕7
- โดยในชวงปฏิบัติการเขมขน ๗ วัน (ระหวาง ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕6 – ๒ มกราคม ๒๕๕7) ใหมีการ
จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕๖ ระดับจังหวัด อําเภอการตั้งจุด
ตรวจ/ดานตรวจรวมแบบบูรณาการ การตั้งจุดสกัดประจําชุมชน หมูบาน และการจัดตั้งหนวยสนับสนุน และบริการ
ประชาชน ระดับพื้นที่ การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และการจัดการจราจร เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
แผนการดําเนินงาน
การดําเนิ นการในช วงเทศกาลปใหม ๒๕๕7 ใหทุกอําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนิ นการตาม
แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ ๑ การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ชวงเทศกาลปใหม
๒๕๕7 ระดับจังหวัด และอําเภอ เพื่อกําหนดนโยบาย และแผนงาน อํานวยการ ควบคุม กํากับ ดูแล ประสาน ตรวจ
ติดตาม และปฏิบัติงานตามภารกิจ ตลอดจนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาล ตลอดจนการตั้งศูนยปฏิบัติการ
หรือศูนยบัญชาการในระดับเขตหรือภาคตามภารกิจของหนวยงาน
แผนงานที่ ๒ การตั้งจุดตรวจรวม/ดานตรวจรวม บนเสนทางสายหลัก (เสนทางหลวงแผนดิน)
สายรอง (เส น ทางหลวงชนบท และถนนขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ) โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด ในฐานะ
ผูอํานวยการศู นยอํานวยการความปลอดภัย ทางถนนจั ง หวั ด ระดมกํ าลังเจาหนาที่ จากทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของ
องคกรปกครอง สวนทองถิ่น รวมทั้งมูลนิธิ อาสาสมัคร และภาคประชาชนในการดําเนินการ ตั้งจุดตรวจ/ดานตรวจรวม
ทั่วประเทศปฏิบัติงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยใหมีเจาหนาที่ตํารวจประจําจุดตรวจ/ดานตรวจรวม การจัดสายตรวจทั้ง
ในถนน สายหลัก สายรอง และถนนในชุมชนหมูบาน รวมทั้งใหมีการปรับเปลี่ยนจุดตรวจ/ดานตรวจใหเหมาะสม
ตามชวงเวลาการเดินทาง
ตัวชี้วัด

(๑) สถิติจํานวนครั้ง จํานวนผูเสียชีวิต และบาดเจ็บ (Admit) ลดลงใหเหลือนอยที่สุดเมื่อเทียบกับ
สถิติชวงเทศกาลปใหม ๒๕๕6
(๒) สถิติการเกิดอุบัติเหตุใหญมีจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุลดลงเมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหม
๒๕๕6
(3) สถิติการเรียกตรวจและจํานวนยานพาหนะที่ถูกดําเนินคดีตามมาตรการ ๑๐ มาตรการเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหม 2556

มติที่ประชุม
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๕๐
3.4 การดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2556
ผูนําเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
การคาดหมายลักษณะอากาศ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เดือนธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนจะเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะ ๆ ทําใหอากาศจะหนาวเย็นลงตอเนื่องเปนระยะ ๆ และมีอากาศ
หนาวจัดได กับมีน้ําคางแข็งบางแหงบริเวณเทือกเขายอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเชา ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็น
ออนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่ และมีฝนไดบางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตก ซึ่งนําพาความชื้น เมฆ/ฝน
เคลื่อนที่ผานภาคเหนือ
ภาคเหนือตอนบน ตอนเชาอากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณ หภูมิต่ําสุด 13 – 21 องศาเซลเซียส
เทือกเขายอดดอยอากาศหนาวและหนาวจัดไดกับมีน้ําคางแข็งไดบางวัน อุณ หภูมิต่ําสุด 3 – 10 องศาเซลเซียส
มีเมฆทวีขึ้นกับมีฝนเล็กนอยบางแหง เมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนผานแลวอากาศจะเย็นลงอีก และหมอกหนา
บางพื้นที่ เมื่อมวลอากาศเย็นออนกําลังลง ปริมาณฝน 10 – 20 มม. จํานวน 2 – 3 วัน ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
10 – 32 กิโลเมตรตอชั่วโมง
จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว ดังนี้
๑) .ประกาศจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว ไฟปา หมอกควัน และภัยแลง
ประจําปงบประมาณ 2557
๒) สํารวจข อมูล ความตองการเครื่ องกั นหนาวของราษฎรในพื้นที่ จังหวั ดเชี ยงใหม โดยประสานขอมู ล
ผู ป ระสบภั ย หนาวกั บ ทางอํ าเภอ และองค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น รวมความต อ งการเครื่ อ งกั น หนาว จํ า นวน
๓๓๖,๓๕๔ ชิ้น ดังนี้
จํานวน
ความตองการเครื่องกันหนาว
ความตองการ
รวม
ผาหมไหมพรหม
เครื่องกันหนาว
ผาหมนวม (ผืน)
เสื้อกันหนาว (ตัว)
(ผืน)
(คน)
336,354
237,894
41,835
56,625
336,354
๓) หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ไดแก มณฑลทหารบกที่ 33 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
และบริษัท ฮอนดา จํากัด ไดดําเนินการใหความชวยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมแลว ดังนี้
ชื่อหนวยงาน
มณฑลทหารบกที่ 33

การใหความชวยเหลือ
ผาหมไหม
เสื้อกันหนาว
ผาหมนวม (ผืน)
พรหม (ผืน)
(ตัว)
400

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด

15,000

บริษัท ฮอนดา จํากัด
รวม

400

15,000

รวม
400
15,000

8,000

8,000

8,000

23,400

๕๑
๔) ราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่ยังมีความตองการเครื่องกันหนาว ดังนี้
ความตองการเครื่องกันหนาว
จํานวนผูประสบหนาวที่
ยัง ไมไดรับเครื่องกัน
ผาหมไหมพรหม
ผ
า
ห
ม
นวม
(ผื
น
)
เสื้อกันหนาว (ตัว)
หนาว (คน)
(ผืน)
336,354 – 23,400
= 312,954

237,894 –400

= 237,494

41,835 – 15,000

= 26,835

56,625 – 8,000

=48,625

รวม

312,954

5) จังหวัดเชียงใหมอยูระหวางดําเนินการประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภั ยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยหนาว) ในพื้นที่อําเภออมกอย และอําเภอฝาง ซึ่งไดรายงานเหตุดวนสาธารณภัย โดยระบุวามีอากาศหนาว และ
อุณภูมิต่ํากว า 15 องศา ติด ตอกัน เกิน 3 วัน โดยที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 19 พฤศจิ กายน
2556 มีมติเห็นชอบใหประกาศเขตการใหความชวยเหลือในพื้นที่ อําเภออมกอย พื้นที่ประสบภัยรวม 6 ตําบล
95 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 17,156 ครัวเรือน/ 56,765 คน และอําเภอฝาง พื้นที่ประสบภัยรวม
2 ตําบล 2 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 957 ครัวเรือน/2,795 คน
6) แจงคาดหมายลักษณะอากาศใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงเตือนประชาชน พรอมให
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนปฏิบัติการและจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไข
ปญหาภัยหนาว ไฟปา หมอกควัน และภัยแลง ประจําปงบประมาณ 2557 ระดับอําเภอและระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรองรับ

มติที่ประชุม
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๕๒
3.5 ความกาวหนาการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม
ผูนําเสนอ : นายสมควร ชอมาลี พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
1. สรุปผลความกาวหนาการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงใหม งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาล จํานวน 130,000,000 บาท แบงการบริหารเงินดังนี้
1.1เปนเงินทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน รอยละ 80 เปนเงิน 104,000,000 บาท
1.2เปนเงินทุนประเภทเงินอุดหนุน
รอยละ 17 เปนเงิน 25,220,000 บาท
1.3เปนเงินทุนงบบริหารกองทุน
รอยละ 3 เปนเงิน
780,000 บาท
ผลการอนุมัติและการโอนเงินใหกลุมสมาชิกที่ขอรับเงินและกูยืมตามประเภท รวม 9 ครั้ง แยกไดดังนี้
- ประเภทเงินอุดหนุน
อนุมัติรวม 57 โครงการ เปนเงิน 9,971,925 บาท
- ประเภทเงินทุนหมุนเวียน อนุมัติรวม 685 โครงการ เปนเงิน 51,137,552 บาท
รวม 742 โครงการ เปนเงิน 61,109,477 บาท
คิดเปนรอยละ 47
* รายละเอียดการอนุมัติในระดับอําเภอ รายละเอียดแนบ
2. สรุปผลการโอนเงินใหสมาชิกดําเนินการตามโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แยกไดดังนี้
2.1 ประเภทเงินอุดหนุน
จํานวน 36 โครงการ เปนเงิน 5,771,925 บาท
2.2 ประเภทเงินทุนหมุนเวียน จํานวน 496 โครงการ เปนเงิน 42,349,677 บาท
รวม 532 โครงการ เปนเงิน 48,121,602 บาท
คิดเปนรอยละ 37 ของเงินทั้งหมด
สรุปผลการอนุมัติงบประมาณ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเชียงใหม
ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
เงินอุดหนุน
ที่

อําเภอ

เงินทุนหมุนเวียน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

รวม
จํานวน รวมเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ
2 ประเภท
ทั้งสิ้น

1

สารภี

2

400,000.00

77

5,548,500.00 79

5,948,500.00

2

หางดง

2

400,000.00

65

5,049,368.00 67

5,449,368.00

3

สันกําแพง

2

392,275.00

59

3,249,940.00 61

3,642,215.00

4

แมแจม

2

400,000.00

54

3,400,000.00 56

3,800,000.00

๕๓
เงินอุดหนุน
ที่

อําเภอ

เงินทุนหมุนเวียน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

รวม
จํานวน รวมเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ
2 ประเภท
ทั้งสิ้น

5

แมแตง

2

380,000.00

50

3,780,100.00 52

4,160,100.00

6

ไชยปราการ

2

400,000.00

45

1,685,357.00 47

2,085,357.00

7

สันปาตอง

2

400,000.00

43

3,201,260.00 45

3,601,260.00

8

ฝาง

9

400,000.00

22

1,999,990.00 31

2,399,990.00

9

แมออน

2

400,000.00

29

2,630,000.00 31

3,030,000.00

10 ดอยเตา
กัลยาณิ
11 วัฒนา

2

399,650.00

25

2,983,170.00 27

3,382,820.00

2

400,000.00

25

1,168,750.00 27

1,568,750.00

12 เชียงดาว

2

400,000.00

22

1,137,328.00 24

1,537,328.00

13 สะเมิง

2

400,000.00

22

2,150,650.00 24

2,550,650.00

14 แมอาย

2

400,000.00

20

15 สันทราย

2

400,000.00

16 พราว

2

17 ฮอด
เมือง
18 เชียงใหม

933,200.00

22

1,333,200.00

20

1,600,650.00 22

2,000,650.00

400,000.00

19

2,096,789.00 21

2,496,789.00

2

400,000.00

17

1,200,000.00 19

1,600,000.00

2

400,000.00

15

19 จอมทอง

2

400,000.00

13

20 แมริม

2

400,000.00

8

878,720.00

10

1,278,720.00

21 เวียงแหง

2

400,000.00

8

969,030.00

10

1,369,030.00

727,000.00

17

1,127,000.00

1,075,000.00 15

1,475,000.00

๕๔
เงินอุดหนุน
ที่

อําเภอ

เงินทุนหมุนเวียน

รวม
จํานวน รวมเงินงบประมาณทั้ง
โครงการ
2 ประเภท
ทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ

จํานวนเงิน

จํานวน
โครงการ

22 อมกอย

2

400,000.00

8

800,000.00

10

1,200,000.00

23 ดอยหลอ

2

400,000.00

7

1,200,000.00

9

1,600,000.00

24 ดอยสะเก็ด

2

400,000.00

6

1,050,000.00

8

1,450,000.00

25 แมวาง

2

400,000.00

6

652,750.00

8

1,052,750.00

57

9,971,925

742

61,139,477.00

รวม

จํานวนเงิน

685 51,167,552.00

มติที่ประชุม
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๕๕
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม

1. ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มีกําหนดการเสด็จ
ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1-2 ธันวาคม 2556 ประทับแรม ณ โรงแรมเลอ
เมอริเดียน โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2556 มีกําหนดการทรงติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER
ONE ของจังหวัดเชียงใหม ทรงเปดชมรม TO BE NUMBER ONE และเปดศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตําบลดอนแกว พรอมทั้งทรงเปนองคประธานในการแสดงคอนเสิรต TO BE
NUMBER ONE ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ทั้งนี้ จะประทับเครื่องบินพระที่นั่งถึงทาอากาศยานทหาร
กองบิ น 41 ในวัน ที่ 1 ธั น วาคม 2556 เวลา 18.00 น. และเสด็จ ฯ กลั บ กรุ งเทพมหานคร ในวั น ที่ 2
ธันวาคม 2556 เวลาประมาณ 23.00 น. ขอเชิญทุกทานรวมรับ-สง เสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41
ในวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2556 พรอมกอนเวลาเสด็จ 1 ชั่วโมง การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการ
สีกากี แขนยาว สวมหมวก
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนดการเสด็จมาทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน ระหวางวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556
ทั้งนี้ จะประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ สํานักชลประทานที่ 1 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ขอเชิญทุกทานรวมรับ-สง เสด็จ ณ ทาอากาศยานทหารกองบิน 41 ในวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2556
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือเชิญเฝาฯ รับ-สงเสด็จ แจงไปยังหนวยงานของทานตอไป
3. สํานักราชเลขาธิการแจงวา พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อทรงอัญเชิญไพลินสุวรรณมาลา
ขึ้นประดิษฐานบนองคพระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม ในวันที่ 10 ธันวาคม
2556 เวลา 17.00 น. และจะเสด็จมาทรงเปดงาน โครงการหลวง 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา 15.30 น. ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือ
เชิญเฝาฯ รับ-สงเสด็จ แจงไปยังหนวยงานของทานตอไป (ยังไมมีการตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ)

มติที่ประชุม
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๕๖
4.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ และงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ: นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
1. งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “5 ธันวาคม
2556” ในวันที่ ๕ ธันวาคม 2556 จํานวน ๓ พิธี ดังตอไปนี้
1.1เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๔๕ น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ
จํานวน ๑๙๙ รูป ณ ขวงประตูทาแพ การแตงกาย ชุดผาไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพื้นเมือง/
ชุดเครื่องแบบในสังกัด
1.2 เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบเต็มยศ
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ (สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา)
1.3 เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ
2. งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 กําหนดจัดในวันที่ 6 ธันวาคม 2556
เวลา 18.00 น. ณ หองเอ็มเพรสแกรนดฮอลล ชั้น 3 อาคารศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส
โรงแรมดิเอ็มเพรส การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา)

มติที่ประชุม
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๕๗
4.3 การจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป 2557
ผูนําเสนอ: นางอังคณา พุฒิวิญู นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม
จากการที่จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดงาน ฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๗
ระหวางวันจันทรที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันอาทิตยที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ รวม ๑๔ คืน ณ บริเวณสนาม
ดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และในการจัดงานในครั้งนี้ ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายวิเชียร พุฒิวิญู
มีความตั้งใจในการจัดงานใหมีความยิ่งใหญ เกิดประโยชน และเปนแหลงที่จะใหความรูแกผูเขาชม รวมทั้งใหแกผูที่
เขามาเที่ยวชมงาน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ โดยจัดใหมีกิจกรรมของหนวยงานตางๆ มากมาย อาทิเชน
- การจัดนิทรรศการใหความรู โดยเนนใหเปนนิทรรศการที่มีชีวิต
- การประกวดนางสาวเชียงใหม
- การแสดงดนตรีของนักรองชื่อดัง
- การนําสัตวเลี้ยง ราคาแพง และที่หาชมไดยาก มาแสดงเพื่อให
ผูเที่ยวชมงานไดชม และถายรูป
- การประกวดรองเพลงของตัวแทนจากอําเภอตาง ๆ
- การประกวดการทําอาหารพื้นเมืองของเชียงใหม โดยจะเชิญชวน
รานคาตาง ๆ ที่ขึ้นชื่อเขามาประกวด
- การจําหนายสินคาที่มีคุณภาพ และมีราคาถูก เชน สินคาในเครือ
บริษัท สหพัฒน ฯ
- การแสดงสินคา OTOP ระดับ ๓ – ๕ ดาวของแตละอําเภอ
- และที่เปนสีสันของงานคือ รานมัจฉากาชาดของเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหม ในปนี้ไดจัดกิจกรรมเขารวมในงาน จํานวน ๒ กิจกรรม การจัดรานมัจฉากาชาด และการจัดทําสลาก
กาชาดการกุศล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดใชจายในภารกิจของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ดานการบรรเทา
ทุกข การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตาง ๆ เชนไฟไหมบาน น้ําทวมบาน การชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูพิการ
รวมทั้งการรับบริจาคโลหิต ซึ่งเหลากาชาดไดกําหนดแผนออกไปดําเนินการในพื้นที่ทุกอําเภอ และหนวยงานทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน อยางตอเนื่อง
การจัดรานมัจฉากาชาด เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม จะขอรับการสนับสนุนของรางวัลตาง ๆ
อาทิเชน รถจักรยานยนต จักรยานยนตสองลอ เครื่องใชไฟฟา เครื่องนุงหม เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ ตลอดจนเงิน
สด จากสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม สโมสร รวมถึงผูมีจิตศรัทธา รวม
บริจาค จึงไดกําหนดจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด” ประจําป ๒๕๕๗ ในวันศุกรที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖
เริ่มตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม โดยไดเรียนเชิญ
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานรับมอบในวันดังกลาว เวลา ๑๐.๐๐ น. ในโอกาสนี้
จึ งขอความร ว มมื อจากหน ว ยงานทั้ งภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ เอกชน องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น
สมาคม ชมรมตาง ๆ ตลอดจนผูมีจิตกุศล ไดรวมบริจาคของรางวัลใหแกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ตามกําหนด
ดังกลาวดวย เพื่อจะไดนําสิ่งของที่ไดรับบริจาคไปเปนรางวัลใหแกผูโชคดีที่มาซื้ อมัจฉากาชาด ในงานฤดูหนาว และ
งาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ซึ่งจําหนายบัตรมัจฉากาชาดในราคาบัตรละ ๒๐ บาท
การจัดทําสลากกาชาดการกุศล ประจําป ๒๕๕๗ ในปนี้เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนด
เปาหมายจัดทําสลากจํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ฉบับ จําหนายในราคาฉบับละ ๕๐ บาท โดยมีรางวัลตาง ๆ ดังนี้

จํานวน ๑ คัน

๕๘
- รางวัลที่ ๑ รถยนต (เกง) ยี่หอ นิสสัน รุน March เครื่องยนตเบนซิน ๓ สูบ ๑๒๐๐ ซีซี
-

รางวัลที่ ๒ รถยนต ซูซูกิ แครี่ ตอนเดียว กระบะบรรทุกขนาด ๑ ตันจํานวน ๑ คัน
รางวัลที่ ๓ รถจักรยานยนต จํานวน ๓ รางวัล
รางวัลที่ ๔ สรอยคอทองคํา หนัก ๒ สลึง จํานวน ๖ รางวัล
รางวัลที่ ๕ ตูเย็น จํานวน ๑๐ รางวัล
รางวัลที่ ๖ ทีวี จํานวน ๑๐ รางวัล
รางวัลที่ ๗ รถจักรยาน ๒ ลอ มูลคาคันละไมเกิน ๑,๕๐๐ บาท จํานวน
๒๐ รางวัล
- รางวัลเลขทาย ๓ ตัว หมุน ๒ ครั้ง มูลคารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท
จํานวน ๑๖๐ รางวัล

เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดขอความรวมมือจากหนวยงานทุกภาคสวน และตัวแทนจําหนาย
สลากกินแบงรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ชวยเหลือในการจําหนาย ซึ่งขณะนี้ไดวางจําหนายไปแลว ปนี้เหลา
กาชาดจังหวัดเชียงใหมไดมีการเพิ่มของรางวัลมากขึ้น เพื่อเปนการ “คืนความสุขใหคนเชียงใหม” เนื่องในเทศกาล
ตอนรับในป ๒๕๕๗ ที่จะมาถึง โดยกําหนดออกรางวัลในคืนวันเสารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น.
ณ เวทีรานมัจฉากาชาด ผูที่ถูกรางวัลจะตองยื่นสลากที่ถูกขอรับรางวัลภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันออกรางวัล
ซึ่งครบกําหนดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ สําหรับผูที่ไดรับรางวัลที่ ๑ ,๒ ,๓ และรางวัลเลขทาย ๓ ตัวหมุน
๒ ครั้ง จะตองรับผิดชอบชําระคาจดทะเบียน และคาธรรมเนียมอื่น ๆ
ในโอกาสนี้จึงขอเชิญทานไดรวมบริจาคของรางวัล และชวยซื้อสลากกาชาดการกุศล ประจําป
๒๕๕๗ ของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมดวย เงินทุกบาท ทุกสตางค ที่ไดมา ก็จะกลับคืนไปหาพี่นองประชาชนชาว
เชียงใหมที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยพิบัติตาง ๆ รวมถึงผูดอยโอกาส ผูพิการ ตอไป

มติที่ประชุม
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๕๙
4.4 สรุปสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2556
ผูนําเสนอ: นายเกื้อกูล มานะสัมพันธกุล ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม
ขอมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
1. สถานการณฝน
ปริมาณฝนสะสมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2556 ในเขตจังหวัดเชียงใหม (สถานีวัด
น้ําฝน สชป.1) วัดได 1077.20 มิลลิเมตร มากกวาคาเฉลี่ยปกติ รอยละ 1.99 (ปริมาณฝนเฉลี่ยจังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตตนปถึงเดือนพฤศจิกายน เทากับ 1,056.20 มิลลิเมตร)
2. สถานการณน้ําทา
จากการตรวจวัดปริมาณน้ําทาสะสมในแมน้ําปงที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐ พบวา ปริมาณน้ําทาสะสมตั้งแต
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน เทากับ 850.80 ลานลูกบาศกเมตร นอยกวาคาเฉลี่ยปกติ รอยละ 45.06
(คาเฉลี่ยปกติเทากับ 1,548.50 ลานลูกบาศกเมตร)
3. สถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา
ความจุที่
ปริมาณน้ํา (ลานลูกบาศกเมตร)
ระดับเก็บ
ที่
โครงการ
ป 2555 ปจจุบัน รอยละ (+/- เทียบป รอยละ
กัก
55)
1 เขื่อนแมงัดสมบูรณชล

265.00

176.49

238.99 90.19

62.50

35.41

2 เขื่อนแมกวงอุดมธารา

263.00

111.98

123.07 46.80

11.09

9.90

รวมอางเก็บน้ําขนาดใหญ

528.00

288.48

362.06 68.57

73.59

25.51

3 อางเก็บน้ําขนาดกลาง 12
แหง

86.657

51.36

46.86

54.08

-4.50

-8.76

408.93 66.53

69.09

20.33

รวมทั้งหมด 14 แหง

614.657 339.84

ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําในปจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ในชวงเวลาเดียวกัน จะมีปริมาณมากกวา
69.09 ลานลูกบาศกเมตร (มากกวาป 2555 รอยละ 20.33)

๖๐
4. ขอมูลแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2556/57 ในเขตชลประทาน (จังหวัดเชียงใหม)
พื้นที่การเพาะปลูก (ไร)
รายการ

ขาวนาป

พืชไรพืชผัก

ไมผล-ไมยืนตน

บอปลา

อื่นๆ

รวม

แผนการเพาะปลูก
ป 55

71,263

35,463

99,384

3,894

25

210,029

แผนการเพาะปลูก
ป 56

69,117

24,422

96,352

3,032

-

192,923

ลดลงจากป 55
รอยละ

3.01

31.13

0.52

22.14

-

8.14

5. การเตรียมการใหความชวยเหลือในชวงฤดูแลง ป 2556/57
5.1 จํานวนเครื่องสูบน้ําและการใหการชวยเหลือ มีดังนี้
จังหวัดเชียงใหม
จํานวนเครื่องสูบน้ํา

การชวยเหลือ

ϕ 12 นิ้ว

ϕ 12
นิ้ว

ϕ 12
นิ้ว

รวม

พื้นที่ (ไร)

อุปโภค(ครัวเรือน)

14

17

8,601

263

โครงการฯ แมแตง

2

8

14

24

16,170

-

โครงการฯ แมกวง

-

-

25

25

9,790

-

รวม

3

10

53

66

34,561

263

โครงการฯ
เชียงใหม

1

2

5.2 เตรียมรถยนตบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร ในชวงฤดูแลงป 2556/57 จํานวน 6 คัน
มติที่ประชุม
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๖๑
4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2556
ผูนําเสนอ : นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ลักษณะทั่วไป ธันวาคม 2556 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริมเขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะๆ ทําให
อากาศจะหนาวเย็นลงตอเนื่องเปนระยะๆ และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดไดกับมีน้ําคางแข็งบางแหงบริเวณ
เทือกเขา ยอดดอย กับมีหมอกบางในตอนเชา ขณะที่เมื่อมวลอากาศเย็นออนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นที่
และมีฝนไดบางวันเมื่อคลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนําพา ความชื้น เมฆ/ฝนเคลื่อนที่ผานภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณ
ฝนมีคาใกลเคียงคาเฉลี่ย อุณหภูมิมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย
ขอควรระวัง อากาศหนาวเย็นทั่วไปโดยเฉพาะเทือกเขายอดดอย ควรรักษาสุขภาพและรางกาย ตลอดจนสัตวเลี้ยง
ใหอบอุน น้ําคางแข็งอาจทําความเสียหายใหแกผลผลิตบนที่สูงได จึงควรเตรียมการปองกัน ภัยหนาว ลมแรง
หมอกหนา สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมนอย ควรใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่
หมายเลขโทรศัพท 053-277919 053-922365 และ ใน www.cmmet.tmd.go.thไดตลอด 24 ชั่วโมง
เดือน ธันวาคม 2556

ภาคเหนือ
ตอนบน

ภาคเหนือ
ตอนลาง

ตอนเชาอากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิ
ต่ําสุด 13-21°ซ เทือกเขายอดดอย อากาศหนาว
และหนาวจัดไดกับมีน้ําคางแข็งไดบางวัน อุณหภูมิ
ต่ําสุด 3-10°ซ บาย อุณหภูมิสูงสุด 27-32°ซ มีเมฆ
ทวีขึ้น กับมีฝนเล็กนอยบางแหงเมื่อคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนผานแลวอากาศจะเย็นลงอีก และ
หมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นออนกําลัง
ลง ปริมาณฝน 10-20 มม. จํานวน 2-3 วัน
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ตอนเชา อากาศหนาวทางตอนบนของภาค อุณหภูมิ
ต่ําสุด 17-21°ซ เทือกเขายอดดอย อากาศหนาว
และหนาวจัดไดกับมีน้ําคางแข็งไดบางวัน อุณหภูมิ
ต่ําสุด 3-10°ซ บาย อุณหภูมิสูงสุด 30-33°ซ มีเมฆ
ทวีขึ้น กับมีฝนเล็กนอยบางแหงเมื่อคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนผานแลวอากาศจะเย็นลงอีก และ
หมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นออนกําลัง
ลง ปริมาณฝน 10-20 มม. จํานวน 2-3 วัน
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ 10-25 กิโลเมตรตอชั่วโมง

คาดหมายอุณหภูมิ(°เซลเซียส)
ปริมาณฝน / เดือน.(มิลลิเมตร)

จังหวัด
แมฮองสอน
เชียงราย
พะเยา
เชียงใหม
ลําพูน
ลําปาง
นาน
แพร

ต่ําสุด
15-17
13-15
14-16
15-17
15-17
15-17
14-16
15-17

สูงสุด
29-31
27-29
27-29
28-30
29-31
30-32
29-31
29-31

ฝน/วัน
15/2
15/2
15/2
20/3
10/2
10/2
10/2
10/2

อุตรดิตถ
สุโขทัย
พิจิตร
พิษณุโลก
ตาก
เพชรบูรณ
กําแพงเพชร

18-20
18-20
19-21
18-20
17-19
17-19
18-20

31-33
31-33
31-33
30-32
30-32
31-33
30-32

10/2
20/2
10/2
15/2
10/2
10/2
10/2

๖๒
สรุป ธันวาคม 2556 อากาศหนาวเย็นทั่วไป หนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งบางแหงบริเวณเทือกเขายอดดอย ลมแรง
เมื่อมวลอากาศเย็นกําลังแรงเสริมปกคลุม มีหมอกหนา เมื่อมวลอากาศเย็นออนกําลังลง ปริมาณฝนมีคาใกลเคียง
คาเฉลี่ย อุณหภูมิมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย
อากาศเย็น 16-23 °ซ
อากาศหนาว 8-15 °ซ
อากาศหนาวจัด ต่ํากวา 8 °ซ
ฝนปานกลาง 10.1-35.0 มม.
ฝนหนัก 35.0-90.0 มม.
ฝนหนักมาก 90.1 มม.ขึ้นไป
นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ ผูจัดทํา
สวนพยากรณอากาศ โทร. 053-277919 053-922365
โทรสาร. 053-277815 053-203802 http://www.cmmet.tmd.go.th E-mail
:forc@metnet.tmd.go.th
การคาดหมายลักษณะอากาศชวงฤดูหนาวของภาคเหนือ
กลางเดือนตุลาคม 2556 ถึง กลางเดือน กุมภาพันธ 2557

ฤดูหนาวของภาคเหนือ ป พ.ศ.2556 จะเริ่มตนกลางเดือนตุลาคม 2556 มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเสริม
เขาปกคลุมภาคเหนือเปนระยะๆ ทําใหเกิดฝนฟาคะนองในระยะแรก แลวอากาศจะเย็นลงกับมีหมอกในตอนเชา และมี
ฝนไดบางชวงที่ คลื่นกระแสลมตะวันตกซึ่งนําพาความชื้นจากทะเลอันดามันเคลื่อนที่ผาน ชวงกลางฤดูหนาวเดือน
ธันวาคม 2556 และ มกราคม 2557 ชวงหนาวที่สุดของป มวลอากาศเย็นมีกําลังแรงขึ้นและเสริมเขาปกคลุมบอย
ขึ้น ทําใหมีอากาศหนาวเย็นทั่วไป และหนาวจัดบางพื้นที่โดยเฉพาะตอนบนของภาค เทือกเขายอดดอยมีน้ําคาง
แข็งได และชวงปลายฤดู เดือนกุมภาพันธ มวลอากาศเย็นมีกําลังออนลง อากาศอุนขึ้นอยางชาๆ และสิ้นสุดฤดู
หนาวกลางเดือนกุมภาพันธ 2557 ปนี้จะหนาวเย็นกวาปที่แลว อุณหภูมิต่ําสุดสูงกวาคาเฉลี่ยและปริมาณฝน
ใกลเคียงคาเฉลี่ย
ขอควรระวัง ชวงตนฤดูจะเกิดฝนฟาคะนองไดในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริมเขาปกคลุมในชวงตนฤดูหนาว
และฝนจากคลื่นกระแสลมตะวันตกเปนระยะๆในชวงกลางฤดู ภัยหนาวจากอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดและมี
น้ําคางแข็งเกิดขึ้นโดยเฉพาะเทือกเขายอดดอยทางตอนบนของภาค หมอกหนาที่เกิดขึ้นทัว่ ไปขณะที่มวลอากาศ
เย็นออนกําลังลง จึงควร รักษาสุขภาพใหดี ปองกันผลผลิตที่อาจเสียหายจากภัยหนาว และเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะเดินทางผานหมอกหนา ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ 053-277919 053-922365 พื้นที่ฝนตกจาก
เรดารตรวจอากาศ www.cmmet.tmd.go.th บริการ 24 ชั่วโมง
คาดหมายอุณหภูมิ(เซลเซียส)
ปริมาณฝน / ฤดู.(มิลลิเมตร)
จังหวัด ต่ําสุด สูงสุด ฝน/วัน
แมฮองสอน 14- 30- 100/12
มีเมฆมากขึ้นกับมีฝนฟาคะนองในชวง ตุลาคม22 34
พฤศจิกายน เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมระยะแรก
แลวอากาศจะเริ่มเย็นลงถึงหนาว ตอนเชามีหมอกบางและ เชียงราย 13- 28- 130/12
21 33
หนาบางแหง อุณหภูมิต่ําสุด 13-24 °ซ เทือกเขายอด
พะเยา
15- 28- 95/10
ดอยหนาวและหนาวจัด 5-15°ซ กับมีน้ําคางแข็งบาง
22 33
พื้นที่ในชวงธันวาคม-มกราคม ชวงหนาวที่สุดของป บาย
อุณหภูมิสูงสุด 28-35 °ซ ปริมาณฝนรวม 55-130 เชียงใหม 15- 29- 120/11
21 33
มิลลิเมตร จํานวนวันที่มีฝนตก 8-12 วัน อากาศจะ
ลําพูน
15- 30- 95/10
เริ่มอุนขึ้นชวงเดือน ก.พ.2557 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ
21 34
10-25ก.ม./ชม.

ฤดูหนาวของภาคเหนือ
กลางเดือนตุลาคม 2556 ถึง กลางเดือน กุมภาพันธ 2557
ภาคเหนือ

๖๓
ลําปาง

16- 31- 80/10
22 35
นาน
15- 30- 65/10
22 34
แพร
16- 30- 65/9
24 34
อุตรดิตถ 18- 32- 80/9
24 35
สุโขทัย
19- 32- 90/11
24 34
พิจิตร
19- 32- 90/11
24 34
พิษณุโลก 19- 31- 95/10
24 34
ตาก
18- 31- 130/11
24 35
เพชรบูรณ 18- 32- 55/8
24 35
กําแพงเพชร 19- 31- 120/12
24 35

สรุป ฤดูหนาวปนี้จะหนาวเย็นกวาปที่แลว อุณหภูมิต่ําสุดสูงกวาคาเฉลี่ยและปริมาณฝนใกลเคียงคาเฉลี่ย
1.0°ซ สกษ.เชียงราย 25 ธ.ค.
อากาศเย็น
อากาศหนาว
อากาศหนาวจัด
2542
16-23ซ
8-15 ซ
ต่ํากวา 8 °ซ
1.0 °ซ สกษ.นาน 2 ม.ค.
2517
TEL 053-277919 053-922365 FAX. 053-277815 053203802
www.cmmet.tmd.go.th
forc@metnet.tmd.go.th

มติที่ประชุม
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๖๔
4.6 โครงการพัฒนาเวียงกุมกามเปนพื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยวประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
ผูนําเสนอ : นายบพิตร วิทยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

๖๕

๖๖

๖๗

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

๖๘
4.7 สรุปผลการดําเนินงานการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 2556
ผูน ําเสนอ : นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

มติที่ประชุม
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๖๙
4.8 ประชาสัมพันธการจัดงาน หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 4
ผูน ําเสนอ : นายไพโรจน นันโท ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
และรับชมวีดีทัศน ความยาว 1 นาที
ราง
กําหนดการ
“หนาวนี้ที่เมืองแกน ครั้งที่ 4
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 - 3 มกราคม 2557
วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2556
- พิธีเปดสุดตระการตา
- การประกวดของดีอําเภอแมแตง ใน เทศกาลของดีอําเภอแมแตง
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- กิจกรรมการยางไสอั่วสมุนไพรยาวที่สุดในโลก
- การแสดงชางแสนรู
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2556
- ชมการแสดงซอพื้นเมือง
- การแสดงชางแสนรู
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไ มดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)

๗๐
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันศุกร ที่ 27 ธันวาคม 2556
- ชมการแสดงซอพื้นเมือง
- การแสดงชางแสนรู
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันเสารที่ 28 ธันวาคม 2556
- การแขงขันการวิ่งฮาฟลมาราธอน
- การแขงขันเปตอง
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- การแสดงชางแสนรู
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม

๗๑
วันอาทิตยที่ 29 ธันวาคม 2556
- การแขงขันปนจักรยานเสือภูเขา
- การแสดงชางแสนรู
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันจันทรที่ 30 ธันวาคม 2556
- การแขงขันรถยนตแรลลี่ หนาวนี้ที่เมืองแกน
- การแสดงสุนัขตํารวจ
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม

๗๒
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556
- ชมขบวนพาเหรดวันเกษตรเมืองแกน
- การแขงขันทําอาหารพื้นเมือง
- ถนนสายไสอั่ว
- การแสดงสุนัขตํารวจ
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันพุธที่ 1 มกราคม 2556
- การแขงขันกีฬาการชกมวยไทย มวยคาดเชือก
- การแสดงสุนัขตํารวจ
- ถนนสายไสอั่ว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม

๗๓
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557
- การแสดงสุนัขตํารวจ
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
วันศุกร ที่ 3 มกราคม 2557
- การแขงขันทางการเกษตร
- การแขงขันชกมวยทะเล
- การแสดงสุนัขตํารวจ
- ชมการแสดงการแสดงการละเลนการขวางโหว
- ชม และถายภาพกับดอกไมเมืองหนาว และ ทุงดอกคําแผแหล
- ชม และรวมเรียนรู ในขวงวิถีชีวิตคนเมืองแกน
- ชม การแสดงการสืบสานประเพณี และวัฒนธรรม การทําบุญในเทศกาลตาง ๆ
- เลือกซื้อสินคาของที่ระลึก อาหาร ผลิตภัณฑ OTOP บริเวณ กาดหมั้ว ครัวแลง
- เลือกซื้อ พันธุไมดอกไมประดับ เครื่องมือและวัสดุในการทําการเกษตร
- ชมทิวทัศนทุงเมืองแกนดวยขบวนรถราง
- สัมผัสงาน ชมทิวทัศนในงาน “นั่งงัวลอผอเมืองแกน”
- กินอิ่ม นอนอุน สัมผัสวิถีชีวิตคนเมืองแกนแบบใกลชิด (โฮมเสตย)
- ชมนิทรรศการ สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอแมแตง
- ชมการสาธิต การแสดงวิถีชีวิตการทําการเกษตร (Farm Stay)
- การแสดงดนตรีพื้นเมือง
- สนุกสนาน เราใจกับกิจกรรม zip line
- ชมการสาธิตการปลอยวาวโฮม
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม
............................................................................................................................. .............................................
............................................................................................................................................................................

๗๔
4.9

การศึกษาสํารวจและออกแบบกระเชาลอยฟาเชื่อมโยงเชียงใหมไนทซาฟารี –
ดอยปุย – ดอยผาดํา
ผูน ําเสนอ : ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน) และ รศ.ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน

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

๗๕
4.10 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูนําเสนอ : Mr.Martin Venzky Stalling ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม
เมืองสรางสรรค

๗๖

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

๗๗
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส
5.1 มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่เกี่ยวของกับจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
(1) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องที่ 2 การขยายระยะเวลาแผนแมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ
และยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหาไฟปา การเผาในที่โลง และ
มลพิษหมอก ควัน และ แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไฟปา
การเผาในที่โลง และมลพิษหมอกควัน พ.ศ. 2556-2562 ภายใตแผน
แมบทพัฒนาความปลอดภัยดานอัคคีภัยแหงชาติ
- เรื่องที่ 4 กฎกระทรวงกําหนดการจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร
หรือสัญญาณจราจร สําหรับการจราจรบนทางหลวง พ.ศ. 2556
- เรื่องที่ 10 แนวทางการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรกระทรวง และแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด
(2) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
- เรื่องที่ 6 การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันอันตรายและลดผลกระทบตอ
ประชาชนที่เกิดจากไฟฟาดับบริเวณกวาง
ทั้งนี้ดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี http://www.cabinet.thaigov.go.th/

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

๗๘
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
6.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา ๐๙.๐๐ น. หองประชุมอเนกประสงค
อาคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ศู น ย ร าชการจั งหวั ด เชี ย งใหม ตํ า บลช า งเผื อ ก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/
เครื่องแบบตามสังกัด
6.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติม (ถามี)

๗๙
ระเบียบวาระที่ ๗ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๗.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชนะ แพงพิบูลย)
7.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)
7.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายอดิศร กําเนิดศิริ)
๗.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิเชียร พุฒิวิญู)

มติที่ประชุม
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