รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2557
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานพระเจดียแ์ ก้ว ภูมิสถานชัน้ ที่ 8 (พระเจดีย์แก้ว)
วัดท่าตอนพระอารามหลวง ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
**************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายวิเชียร
พุฒิวิญญู
๒. นายอดิศร
กําเนิดศิริ
3. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
4. นายชนะ
แพ่งพิบูลย์
5. นายโชคดี
อมรวัฒน์
6. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
7. นายไพรัต
เศียรสมาน
8. นายสมควร
ช่อมาลี
9. นายสมหวัง
บุญระยอง
10. นางภัชธนิตา
สดุดี
11.
12.

นายผดุงศักดิ์
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์

หาญปรีชาสวัสดิ์
ฐิตวิกรานต์

13.
1๔.
1๕.

นายพงศธร
นายปริญญา
นายประพันธ์

เนตยกูล
วีระมนุรักษ์
ภักดีนิติ

๑๖.
17.
๑๘.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
๒๖.

นายอาคม
นายศักดิ์ชัย
นายวรกิตติ
นายอนันต์
นายศรัณย์
นายนฤชา
นายประจวบ
ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
นายชาญชัย
นายภาษเดช
นายคมกริช

สุขพันธ์
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ศรีทิพากร
กิตติรัตนวศิน
มีทองคํา
โฆษาศิวิไลซ์
กันธิยะ
วินัยพานิช
ศรีเสถียร
หงส์ลดารมภ์
ตรีธัญญพงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ อํ านวยการวิ ทยาลั ยป้ องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
วิทยาเขตเชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์บริหารทะเบียนภาค 5
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการศูนย์ปอ้ งกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแม่ริม
(แทน)นายอําเภอแม่แตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพร้าว
/๒๗.นายมนัส ขันใส

-๒27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
๔๐.
41.
๔๒.
43.

นายมนัส
นายชาตรี
ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์
นายอนวัช
นางอําไพ
นายคุณวัฒน์
นายศราวุธ
นายปรีชา
นายวิจิตร
นายชัชวาลย์
นายนําชัย
นายสุพจน์
นายสราวุฒิ
นายอดุลย์
นายสิทธิ์
นางศิริกุล
นายนวพร

ขันใส
กิตติธนดิตถ์
ดวงจินดา
สัตตบุศย์
บัวระดก
สุคันธะกุล
ไทยเจริญ
ศิรินาม
หลังสัน
ปัญญา
เจียงวรีวงศ์
ต่ออาจหาญ
วรพงษ์
ฮวกนิล
วงศ์ม่าน
พงษ์ลัดดา
แสงหนุ่ม

44.

นายสง่า

บัวระดก

45.
46.
47.

นางสาววิราชินี
นางสาวพรทิพย์
นายดํารงศักดิ์

คําชมภู
วรพิทยาภรณ์
ชมมณฑา

48.

นายโกสินทร์

นิยะกิจ

สํานักพระราชวัง
49. นายธีระยุทธ
อินต๊ะเสน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
50. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
51. พล.ต.ต.กริช
กิติลือ
๕๒. พ.ต.อ.สาธิต
เกตานนท์
๕๓. ร.ต.อ.พรรวินท์
กลมสุข
๕๔. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
เขี้ยวแก้ว
๕๕. พ.ต.ท.สัณหกช
๕๖. พ.ต.ท.ธนสร

เกศากิจ
แตงแก้ว

นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
(แทน)นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
(แทน)นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแม่อาย
(แทน)นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอแม่แจ่ม
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
(แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
(แทน)ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผู้กํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝึก
พิเศษฯ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
(แทน)ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
/หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด

-๓หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๗. นายพูลศักดิ์
ศรีเจริญ
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๕๘. นายธวัช
สุขอยู่
๕๙. นางอุบลรัตน์
คงกระพันธ์
๖๐. นายวิโรจน์
หลุยบุญเป็ง
๖๑. นายบุรี

ดีชัยยะ

๖๒. พ.อ.ธีรธรรม

อุทิตสาร

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๓. พ.อ.สุปกรณ์
เรือนสติ
๖๔. พ.ท.วิทยา
เจริญสูงเนิน
๖๕. พ.อ.เชิดชัย
สุคนธสิงห์
๖๖. พ.ต.ประหยัด
สุริยะวงค์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๖๗. นายรณรงค์
เส็งเอี่ยม
๖๘. นายอภิชา
ประสงค์ธรรม
๖๙. นายสมชาย
เปี่ยมสุข
๗๐. นายไพฑูรย์
อ่ําเอี่ยม
๗๑. นางวรรณงาม
แก้วคํา
๗๒. นายสุรพล
วัฒนโยธิน
๗๓. นางอรพิน
ใจบุญ
๗๔. นายนภดล
แสกรุง
๗๕. นางศิริพรรณ
วิสุทธิพรผล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
๗๖. นายจารุวัฒน์
สัตยานุรักษ์
๗๗. นายวิสูตร
บัวชุม

อัยการจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
รักษาการผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ฝ่ายทหาร)
(แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓
คลังจังหวัดเชียงใหม่
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
รักษาราชการแทนสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
(แทน)สรรพกรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม่
๗๘. นายวิทยา
ฉุยกลัด
(แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๗๙. นายนภดล
อาวุธกรรมปรีชา
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๘๐. นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๘๑. นายสนธยา
ฮวดเจริญ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑๐
๘๒. นางกฤษฎิญา
จันทร์ชา
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
/ นางพัฒนาพร ณ ถลาง

-๔๘๓.
๘๔.
๘๕.

นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
นางอุบลวรรณ
จันทรสุรินทร์

๘๖.
๘๗.

นายอนวัชช์
นางเพลินจิต

ไทยขวัญ
ใจอ่อน

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๘. นายศักดิ์ชัย
ถนัดวณิชย์
๘๙. นายสุรพล
ทองเที่ยง
๙๐. นายนรินทร์
มนะเกษตรธาร
๙๑. นายบรรจง
จํานงศิตธรรม
๙๒. นายชูชีพ
ศฤงคาร
๙๓. นายทะนงศักดิ์
ปะระไทย
๙๔. นายธีร์รรัฐ
ราชาตัน
๙๕. นายณัฐวุฒิ
นากสุก
๙๖. นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธ์สกุล
๙๗. นายจํารัส
จันทิวงค์
๙๘. นางสุรีย์
รัตนบุปผา
๙๙. นางรุจิเรข
ณ ลําปาง
๑๐๐. นางพรศิริ
มณีโชติ
๑๐๑. นายชาตรี
บุญนาค
๑๐๒. นางกุลริดา
๑๐๓. นายประสาน

ศรีวิพัฒน์
พรโสภิณ

๑๐๔. นายจรัญ

อาษาพันธ์

๑๐๕. นายสถาพร
๑๐๖. นายวินัย
๑๐๗. นางอรทัย

กาญจนพันธุ์
ชมภูแก้ว
ธรรมเสน

๑๐๘. นายเกรียงศักดิ์

เจนจิจะ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๐๙. นายชาญชัย
กีฬาแปง
๑๑๐. นายสมพงษ์
มอญแก้ว
๑๑๑. นายพลชาติ
ปานมณี

ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ
สันกําแพง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ปศุสัตว์เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑
ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑
รักษาการผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม่
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
/๑๑๒. นายพลชาติ ปานมณี

-๕๑๑๒. นายพลชาติ
ปานมณี
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม่
๑๑๓. ร.อ.อภิชาติ
อนุโรจน์
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๑๑๔. นายจุมพจน์
นิยมสิริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
๑๑๕. นายพงศ์เทพ
วงษ์เวช
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
๑๑๖. นายปัญญา
ภูมรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
๑๑๗. นายชานนวิทย์
เผื่อนทอง
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘. นายประหยัด
อนันต์ประดิษฐ์
รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๑๑๙. นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
๑๒๐. นายสุเทพ
ปวเรศวิทยาฬาร
ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่)
๑๒๑. นางสาวสุวารี
สิงห์เพ็ชร
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
๑๒๒. นายอานนท์
บุณกัณฑ์
ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๓. นายสมาน
ปราการรัตน์
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๒๔. นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
๑๒๕. นายสุรศักดิ์
จินดาสมบูรณ์
(แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๒๖. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๑๒๗. นายไพโรจน์
กุลละวณิชย์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๒๘. นางขวัญนภา
ผิวนิล
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่)
๑๒๙. นางรัชดาวัลย์
ขันเฉียง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1
๑๓๐. นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๑. นางสาวกรรณิการ์ มีผล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
๑๓๒. นายพิรุณ
หน่อแก้ว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
๑๓๓. นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
เทียมทอง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๑๓๔. นางอารีรัตน์
๑๓๕. นายอัศวรงค์
เศรษฐวงศ์
(แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๖. นายเทพพรหม
อ่อนสีบุตร
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๗. นายทรงศิลป์
ภิรมย์กุล
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
๑๓๘. นายอุทัย
ทะริยะ
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๓๙. นางสาวมยุรี
อินต๊ะมา
(แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๔๐. นางเพ็ญศรี
เอี่ยมโอภาส
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

-๖๑๔๑.
๑๔๒.
๑๔๓.
๑๔๔.

นายประทิน
นายดิเรก
นายอินหยัต
นายสมเกียรติ

สินมณี
ทะจันทร์
คชสวัสดิ์
สิริชูทรัพย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๕. นายบพิตร
วิทยาวิโรจน์
๑๔๖. นายเมธาดล
วิจักขณะ
๑๔๗. ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
กนกมงคล
๑๔๘. นางสาวนิตยา
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๙. นายสุชิน
สาระจันทร์
พวงทอง
๑๕๐. นายอดิสรณ์
๑๕๑. นายอุดม
แปงทิศ
๑๕๒. ดร.กิตินันท์

โนสุ

๑๕๓. นายพงษ์สวัสดิ์

อุ่นใจ

๑๕๔. นายทวี

อุปสุขิน

๑๕๕. นายไกรสร

สุทินโน

๑๕๖. นางพรรณี

ใหม่ประสิทธิกุล

๑๕๗. นายสิทธิชัย

มูลเขียว

๑๕๘. นายพลฤทธิ์
จินดาหลวง
สถาบันการศึกษา
๑๕๙. รศ.ศุภชัย
ศรีธิวงค์
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๐. นายทอง
พันทอง
สุภาโชยกิจ
๑๖๑. นายธีระศักดิ์
๑๖๒.
๑๖๓.
๑๖๔.
๑๖๕.

นางเกสรี
นางอุไรวรรณ
นายแพทย์สมบูรณ์
นายถาวร

ธนูสนธิ์
พวงสายใจ
ทศบวร
ขาวแสง

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ประจําภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา8
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34
(แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1๐
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
(เชียงใหม่)
/๑๖๖ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

-๗หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๖๖. นายอุทัย
สอนเทศ
๑๖๗. นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
๑๖๘. นายวิวัฒน์
โตธีรกุล
๑๖๙. นายศักดิ์ชัย
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
๑๗๐. นายกฤษเรศ
๑๗๑. นายสมศักดิ์

เหลืองสถิตกุล

(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 (เชียงใหม่)
ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

วังทะพันธ์
วงศ์ปัญญาถาวร

(แทน)ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน
ภาคเหนือ

จันทเลิศ
กันทวี
ทินอุทัย

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

ส่วนท้องถิน่
๑๗๓. นางสาวบุษบง
๑๗๔. นายชาตรี
๑๗๕. นายประพันธ์
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑๗๖. นายรื่น
๑๗๗. นายเทิดศักดิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑๗๘. พ.ต.อ.สุรชัย
๑๗๙. พ.ต.อ.สุรกิจ
๑๘๐. นายสิทธิชัย
๑๘๑. นายพิทักษ์
๑๘๒. นายสมพงษ์
๑๘๓. นางสาวฟองแก้ว
๑๘๔. นางสาวจารุวรรณ
๑๘๕. นายวัง
๑๘๖. นายนันทศักดิ์
๑๘๗. นายสมศักดิ์
๑๘๘. นางสุนทรี

พ่วงพลับ
บุญมาประเสริฐ

(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8

ศุภยศอมร
ศรีมนัส
เสรีส่งแสง
เตะใจ
ชมพูวิเศษ
บัวลูน
งามแว่น
นวรัตน์
สุวรรณอัมพา
อ่อนอ้น
อินตา

๑๘๙. นางวัลยา
๑๙๐. นายสุพัฒน์

สิปปพันธ์
เมืองมัจฉา

ผู้กํากับการตํารวจภูธรแม่อาย
ผู้กํากับการตํารวจภูธรฝาง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
หัวหน้าป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ําแม่ฝาง
หัวหน้าหน่วยฯเชียงใหม่ ๓๙ (แม่แหลง)
นักประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลแม่อาย
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่อาย
ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
การสวดมนต์ไหว้พระ และการแสดงปาฐกถาธรรม โดย พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง
/เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม...

-๘-

เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑. ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม่ และหั วหน้ าส่ วนราชการถวายจตุปั จจั ย และเครื่องไทยธรรม แก่
พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอนพระอารามหลวง จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. รับชมวีดิทัศน์แนะนําอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ (อําเภอแม่อาย)
๓. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณอําเภอที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
๔. การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจําปี 2557 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม (นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) : แนะนํา
ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย ภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ และย้ายไปดํารงตําแหน่งจังหวัดอื่น ดังนี้
1.1 ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอ ที่ยา้ ยมาดํารงตําแหน่งทีจ่ ังหวัด
เชียงใหม่แนะนําตัวต่อทีป่ ระชุม จํานวน 12 ท่าน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

นายศักดิช์ ัย
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายนรินทร์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายชวลิต
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายชาตรี
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายวินยั
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายสมเกียรติ
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

ถนัดวณิชย์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลําพูน
มนะเกษตรธาร
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชื่นจิตต์ศริ ิ
สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นทีฉ่ ะเชิงเทรา
บุญนาค
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรจังหวัดลําปาง
ชมภูแก้ว
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลําปาง
สิริชทู รัพย์
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
นักกายภาพบําบัดชํานาญการพิเศษ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี
/(๗) นางเพลินจิต ใจอ่อน

-๙(7)

นางเพลินจิต
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

(8)

นายนฤชา
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
(9) นายอนันต์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
(10) นายศราวุธ
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
(11) นายชาญชัย
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
(12) นายสุพจน์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

ใจอ่อน
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาการจัดสวัสดิการ ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น
โฆษาศิวิไลซ์
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย
กิตติรตั นวศิน
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ไทยเจริญ
นายอําเภอแม่อาย
นายอําเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ศรีเสถียร
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ต่ออาจหาญ
นายอําเภอแม่ออน
นายอําเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

1.2 ผูบ้ ริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และนายอําเภอที่ได้รบั การแต่งตั้ง โยกย้าย ภายใน
จังหวัด เชียงใหม่ จํานวน 8 ท่าน ดังนี้
(1) นายบรรจง
จํานงศิตธรรม
ตําแหน่งปัจจุบัน
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด
เชียงใหม่
(2) นายคุณวัฒน์
สุคนั ธะกุล
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอจอมทอง
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอไชยปราการ
(3) นายภาษเดช
หงส์ลดารมภ์
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอเชียงดาว
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอแม่วาง
(4) นายวิจติ ร
หลังสัน
ตําแหน่งปัจจุบนั
นายอําเภอแม่แจ่ม
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอฮอด
(5) นายศรัณยู
มีทองคํา
ตําแหน่งปัจจุบัน
นายอําเภอสันกําแพง
ตําแหน่งเดิม
นายอําเภอแม่ออน
/(๖) นายชาตรี กิตติธนดิตถ์

- ๑๐ (6)
(7)

(8)

นายชาตรี
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายชัชวาลย์
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม
นายนําชัย
ตําแหน่งปัจจุบัน
ตําแหน่งเดิม

กิตติธนดิตถ์
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอดอยเต่า
ปัญญา
นายอําเภอดอยเต่า
จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่
เจียงวรีวงศ์
นายอําเภอแม่วาง
ปลัดอําเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
อําเภอพร้าว

1.3 ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม่ ณ จังหวัดอื่น
จํานวน 2 ท่าน ดังนี้
(1) นางสาวพัทธ์ธรี า
ขุนชะ
ตําแหน่งเดิม
ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้าน
สหกรณ์ ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 60
จังหวัดสมุทรสาคร
(2) นางวรพรรณี
ดํารงมณี
ตําแหน่งเดิม
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว
เชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง
นักการทูตระดับที่ปรึกษา กรมยุโรป
กระทรวงการต่างประเทศ
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556
ประธานในที่ ประชุ ม ตามที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ จั ดประชุ มหั วหน้ าส่ วนราชการ ครั้ งที่
๑๒/2556 เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม 2556 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร
๓๐ หน้า โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายอดิศร กําเนิดศิริ) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอ
ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
/ระเบียบวาระที่ ๓

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดเชียงใหม่
นโยบายของส่วนราชการทีเ่ กี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่
1.1 ผลการเบิกจ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คลั งจั งหวั ดเชี ยงใหม่ (นายรณรงค์ เส็ งเอี่ ยม): นํ าเสนอสรุ ป ผลการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกําหนดอัตราการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้
ไตรมาส
ที่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

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

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 ถึง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วย : ล้านบาท
เป้าหมายร้อยละ
เงินงบประมาณ
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
(ไตรมาสที่ ๒)
รวม
๒๒,๓๐๓.๖๓
๑๓,๗๔๐.๒๘
๖๑.๖๑
๔๖
๘,๕๖๓.๓๕
ลงทุน

๓,๕๕๐.๖๑

๓๗๔.๐๐

๑๐.๕๓

๓๕

๓,๑๗๖.๖๑

ประจํา
เงินเหลื่อมปี
๒๕๕๖

๑๘,๗๕๓.๐๒

๑๓,๓๖๖.๒๘

๗๑.๒๘

-

๕,๓๘๖.๗๔

๒,๙๘๒.๘๗

๑,๒๐๒.๘๐

๔๐.๓๒

-

๑,๗๘๐.๐๗

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ไตรมาสที่ ๒)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕6 ถึง วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วย : ล้านบาท
รายจ่ายลงทุน
รวม
ส่วนราชการ
ท้องถิ่น
กลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่

เงินงบประมาณที่ได้รับ
๓,๕๕๐.๖๑
๓,๒๕๕.๔๐
๑๘๘.๖๓
๒๒.๖๙
๘๓.๙๐

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๓๗๔.๐๐
๑๐.๕๓
๓,๑๗๖.๖๑
๓๒๒.๐๒
๙.๘๙
๒,๙๓๓.๓๗
๕๑.๙๘
๒๗.๕๖
๑๓๖.๖๕
๐.๐๐
๐.๐๐
๒๒.๖๙
๐.๐๐
๐.๐๐
๘๓.๙๐
/ส่วนราชการที่มผี ลการเบิกจ่ายภาพรวม ...

- ๑๒ ส่วนราชการทีม่ ีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ภาพรวม
งบประมาณ เบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์.การมหาชน)
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
การเกษตร
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วย : ล้านบาท

ลงทุน
ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

๗๔๔.๓๑

๗๔๔.๓๑ ๑๐๐.๐๐

-

-

-

๕๐๓.๐๐

๕๐๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐

-

-

-

๒๙๖.๓๑

๒๙๖.๓๑ ๑๐๐.๐๐

-

-

-

๓.๐๗

๓.๐๕

๙๙.๓๖

-

-

-

๒.๑๐

๒.๐๖

๙๘.๔๗

-

-

-

๒.๓๒

๒.๒๘

๙๘.๐๖

-

-

-

๕,๔๓๒.๓๖ ๔,๘๒๓.๖๘

๘๘.๘๐

-

-

-

๘

โรงเรียนไชยปราการ
๑.๕๖
๑.๓๘ ๘๘.๔๐
สํานักงานส่งเสริมการ
๙ ปกครองส่วนท้องถิ่น
๑,๒๓๓.๗๗ ๑,๐๕๓.๔๖ ๘๕.๓๘ ๑๖๓.๖๘ ๒๗.๐๓ ๑๖.๕๑
จังหวัดเชียงใหม่
๑๐ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
๘.๓๗
๖.๙๔ ๘๒.๙๔
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๑ รายจ่ายลงทุนมี
เป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๕ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๙๓ หน่วยงาน มีผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามเป้ า หมาย ๒๒ หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๓.๖๖ มี ก ารเบิ ก จ่ า ยแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย
๒๓ หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๔.๗๓ และยั ง ไม่ มี ก ารเบิ ก จ่ า ย ๔๘ หน่ ว ยงาน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๕๑.๖๑
รายละเอียดมีดังนี้
ชื่อหน่วยงาน

ลําดับ

หน่วย : ล้านบาท
ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ

๑

สํานักงานคลังเขต ๕

๑.๒๓

๑.๒๓ ๑๐๐.๐๐

๒

ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม่

๐.๙๓

๐.๙๓ ๑๐๐.๐๐

๓

สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

๐.๙๔

๐.๙๔ ๑๐๐.๐๐

๔

สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๐.๐๘

๐.๐๘ ๑๐๐.๐๐

๕

สํานักตรวจบัญชีสหกรณ์

๑.๒๗

๑.๒๗ ๑๐๐.๐๐

- ๑๓ ลําดับ

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน

ร้อยละ

๖

ศูนย์พัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๐

๐.๑๐ ๑๐๐.๐๐

๗

ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

๐.๓๕

๐.๓๕

๙๙.๙๗

๘

ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม่

๐.๘๓

๐.๘๓

๙๙.๘๘

๙

สํานักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่

๓.๘๓

๓.๗๘

๙๘.๗๙

๑๐

สํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม่

๗๔.๑๒

๖๒.๒๕

๘๔.๐๐

๑๑

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

๐.๒๓

๐.๑๙

๘๐.๔๔

๑๒

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

๐.๐๙

๐.๐๗

๗๔.๓๙

๑๓

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่

๒.๐๕

๑.๒๓

๖๐.๑๗

๑๔

ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่)

๐.๖๒

๐.๒๓

๓๖.๐๖

๑๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

๑๕.๗๓

๕.๐๗

๓๒.๒๐

๑๖

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

๐.๒๕

๐.๐๘

๓๑.๐๘

๑๗

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓

๘๖.๒๐

๒๒.๓๐

๒๕.๘๗

๑๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓

๒๐.๒๙

๔.๖๕

๒๒.๙๔

๑๙

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

๑๘๔.๐๐

๓๒.๑๒

๑๗.๔๖

๒๐

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒

๗๘.๒๔

๑๒.๙๓

๑๖.๕๒

๒๑

สํานักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

๑๖๓.๖๘

๒๗.๐๓

๑๖.๕๑

๒๒

สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่)

๑๙๙.๕๗

๓๒.๕๙

๑๖.๓๓

๒๓

แขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑

๘๗.๒๗

๑๒.๘๓

๑๔.๗๐

๒๔

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๕.๔๖

๐.๘๐

๑๔.๖๔

๒๕

ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน โครงการหลวง

๕๙.๕๖

๗.๔๗

๑๒.๕๓

๒๖

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

๒๑.๕๕

๒.๕๕

๑๑.๘๒

๒๗

สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่

๕๔.๐๖

๖.๒๖

๑๑.๕๗

๒๘

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

๑.๒๗

๐.๑๔

๑๑.๐๐

๒๙

ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม่)

๐.๙๖

๐.๑๐

๑๐.๕๓

๓๐

โรงพยาบาลนครพิงค์

๒๐๔.๕๓

๒๑.๕๒

๑๐.๕๒

๓๑

สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

๒๓.๓๐

๒.๔๓

๑๐.๔๑

๓๒

สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑

๑๙.๘๐
๑.๘๔
๙.๒๗
/ลําดับ ๓๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...

- ๑๔ ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๓๓

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

๒๐.๐๒

๑.๔๓

๗.๑๖

๓๔

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๖๖.๒๐

๓.๗๑

๕.๖๐

๓๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๔๖.๙๓

๒.๕๘

๕.๕๑

๓๖

โครงการชลประทานเชียงใหม่

๕๙๗.๐๘

๓๐.๙๔

๕.๑๘

๓๗

ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่

๑.๕๑

๐.๐๗

๔.๖๓

๓๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓๔

๑๖.๖๓

๐.๕๒

๓.๑๓

๓๙

สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

๓๗๙.๖๒

๑๐.๒๔

๒.๗๐

๔๐

สํานักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

๐.๘๔

๐.๐๒

๒.๑๕

๔๑

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๐.๙๖

๐.๐๒

๑.๙๕

๔๒

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๑๐

๐.๐๒

๑.๙๑

๔๓

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๙๖.๕๐

๑.๐๐

๑.๐๓

๔๔

องค์การสวนพฤกษาศาสตร์

๒๔.๑๒

๐.๑๗

๐.๗๐

๔๕

สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่

๖๒.๔๒

๐.๒๔

๐.๓๙

๔๖

เรือนจํากลางเชียงใหม่

๐.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๗

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

๑.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๘

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว

๐.๗๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๔๙

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๐.๙๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๐

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่

๔.๘๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๑

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม

๔.๙๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๒

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

๐.๐๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๓

วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี

๔.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๔

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐

๖.๔๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

๘.๑๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๖

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

๒๑.๗๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๗

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๐.๘๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔

๕.๐๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๙

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕

๐.๖๐
๐.๐๐
๐.๐๐
/ลําดับ ๖๐ โรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่

- ๑๕ ลําดับ

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ชื่อหน่วยงาน

ร้อยละ

๖๐

โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

๓.๙๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๑

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่

๐.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

๑๒.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๓

วิทยาลัยการอาชีพฝาง

๒.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๔

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

๗.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๕

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่

๑.๗๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๖

สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เขต ๓

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๗

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑

๐.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๘

สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

๑.๙๖

๐.๐๐

๐.๐๐

๖๙

ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม่

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๐

ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

๑.๙๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๑

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

๑๒.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๒

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

๒.๕๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๓

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

๑.๘๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๔

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

๐.๓๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๕

วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

๕.๔๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๖

กก.บก.กฝ. ๕

๓.๔๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๗

สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๘

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๘

โรงพยาบาลประสาท

๕.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๗๙

โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่

๖.๘๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๐

โรงพยาบาลดารารัศมี

๒.๒๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๑

กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข

๐.๓๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๒

ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่

๐.๐๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๓

สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๔

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๐.๑๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๕

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่

๐.๕๕
๐.๐๐
๐.๐๐
/ ลําดับ ๘๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่

- ๑๖ ลําดับ

ชื่อหน่วยงาน

๘๖

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่

๘๗

ลงทุน
งบประมาณ เบิกจ่าย

ร้อยละ

๔๓.๘๐

๐.๐๐

๐.๐๐

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

๑๓๒.๙๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๘

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

๓๕๑.๒๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๘๙

กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่

๑๗.๙๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๐

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

๖๗.๑๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๑

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่

๒.๖๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๒

จังหวัดเชียงใหม่

๘๓.๙๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๓

สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒๒.๖๙

๐.๐๐

๐.๐๐

ขอให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และจากสถานการณ์การ
ชุมนุมทางการเมือง ไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่าย เพราะระบบสามารถดําเนินการได้ตามปกติ ส่วนกลางอาจจะ
มีการปรับลดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทั้งปีลง สําหรับการโอนเงินต่างๆ สามารถโอนได้ตามปกติ
ประธานในที่ประชุม ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณโครงการฝึกอบรมและการจัดสัมมนา
ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จเนื่องจากขณะนี้อยู่ในไตรมาสที่ ๒ แล้ว สําหรับโครงการงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่มีการลงนามอนุมัติโครงการไปแล้วให้เร่งดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สําหรับโครงการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีการยุบสภา ซึ่งจะต้องขอความเห็นชอบจาก กกต. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่กําลังดําเนินการตาม
ระเบียบและปรึกษากับสํานักงบประมาณในการเปลี่ยนแปลงโครงการ สําหรับการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัด
และงบลงทุนให้ส่วนราชการเร่งรัดดําเนินการเบิกจ่าย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ การเร่งรัดผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลโครงการงบพัฒนาจังหวัด
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และชี้แจงการดําเนินงานโครงการงบพัฒนา
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จากการดําเนินงานปี
พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับความร่วมมือจากทุ กภาคส่วน ผลการเบิ กจ่ายงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยละ
๙๘.๐๒ อยู่ลําดับที่ ๑๑ ของประเทศ ซึ่งมีโครงการบางโครงการอยู่ระหว่างการดําเนินการ ขอให้ส่วนราชการ
เร่งดําเนินการโครงการงบพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๒ นี้ สําหรับส่วนราชการ
ที่ยังไม่ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานเมื่อดําเนินโครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นขอเร่งรัดการรายงานโดยด่วน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีโครงการจํานวน ๒๘ โครงการ วงเงิน ๒๒๐,๗๑๗,๔๐๐ บาท
แบ่งเป็นส่วนที่ดําเนินการโดยอําเภอและส่วนราชการระดับจังหวัด ใน ๕ ยุทธศาสตร์ เมื่อได้รับแจ้งโครงการ
แล้วให้เร่งรัดดําเนินการตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการ ขณะนี้งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.๒๕๕๗ เบิกไป
เพียงร้อยละ ๓.๑๓ ซึ่งเป็นโครงการที่อนุมัติไปบางส่วน สําหรับการดําเนินโครงการขอให้ส่วนราชการปฏิบัติ
/ตามแนวทางที่ กกต.กําหนด ...

- ๑๗ ตามแนวทางที่ กกต.กําหนด คือ หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขอเปลี่ยนแปลงที่เป็นอํานาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่เกินอํานาจจะต้องเข้าที่ประชุม ก.บ.จ.ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จะทําให้เกิดความ
ล่าช้า
กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนราชการบันทึกข้อมูล การรายงานผลลงในระบบ ซึ่งใน
เบื้องต้นกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้ดําเนินการกรอกข้อมูลให้ก่อนแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการเข้าไป
ในระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้วย และในครั้งต่อไปเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะต้องกรอกข้อมูลลงในระบบ
ด้วยตนเอง
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบอํานาจการจัดซื้อจัดจ้างให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ส่วนราชการเสนอขออนุมัติผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ตาม
สายการบังคับบัญชา และให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับ ดูแล และช่วยแก้ไขปัญหา
งบพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘ ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียม
โครงการไว้เบื้องต้นก่อน ในกรณีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลแล้วเสร็จจะต้องรีบเสนอโครงการโดยเร็ว
ประธานในที่ประชุม มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามอนุมัติ
การจั ดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานในสั งกัด และกํากับ ดูแลและช่วยแก้ไขปัญหา สําหรับงบพัฒนาจังหวัดปี
พ.ศ. ๒๕๕๘ จะต้ อ งประกอบด้ ว ย แผนงานทุ ก หน่ ว ยงาน แผนพั ฒ นาอํ า เภอ แผนงาน Function ของ
ทุกกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีการบูรณาการแผนงานของท้องถิ่น แผนงานของสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ในพื้นที่มารวมไว้ในแผนงานด้วย ทั้งนี้ ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายอดิศร กําเนิดศิริ) ดูแล
ในส่วนของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
2557 จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา
สดุดี) สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ของจังหวัดเชียงใหม่ มีดังนี้
วัน/เดือน/ปี
27 ธันวาคม ๒556
28 ธันวาคม 2556
29 ธันวาคม 2556
30 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2556
1 มกราคม 2557
2 มกราคม 2557
รวม

ผูบ้ าดเจ็บ
จํานวน
ครั้ง ชาย หญิง รวม
9
9
0
9
14
12
2
14
13
13
0
13
20
21
2
23
28
22
9
31
27
16
9
25
8
6
4
10
119 99 26 125

ผู้เสียชีวติ
ชาย หญิง รวม
2
0
2
1
0
1
1
0
1
1
3
4
0
1
1
2
0
2
0
0
0
7
4
11

/ 1. จํานวนอุบตั เิ หตุเกิดขึน้ 119 ครัง้ ...

- ๑๘ 1. จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 119 ครั้ง น้อยกว่า ปี 2556 จํานวน 22 ครั้ง (คิดเป็น
ร้อยละ 15.6 ของปี 2556) อําเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุด ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน ๑๕ ครั้ง
อําเภอจอมทอง จํานวน ๑๒ ครั้ง และอําเภอสันทราย จํานวน ๑๑ ครั้ง อําเภอที่ไม่ มีอุบัติเกิดขึ้ นในช่วง
เทศกาลปีใหม่จํานวน 2 อําเภอ ได้แก่ อําเภอสันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา และวันที่มีจํานวนอุบัติเหตุ
มากที่สุดคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 28 ครั้ง วันที่ 1 มกราคม 2557 จํานวน 27 ครั้ง และ
วันที่ 30 ธันวาคม 2556 จํานวน 20 ครั้ง
๒. จํ า นวนผู้ เ สี ย ชี วิ ต 11 คน เป็ น ชาย 7 คน หญิ ง 4 คน น้ อ ยกว่ า ปี 2556
จํานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 21.4) อําเภอที่มีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอแม่อาย และอําเภอสันทราย อําเภอละ ๒ คน อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แตง และอําเภอ
แม่ออน อําเภอละ ๑ คน
3. จํานวนผู้บาดเจ็บ 125 คน เป็นชาย 99 คน หญิง 26 คน น้อยกว่า ปี 2556
จํานวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 15) อําเภอที่มีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอละ ๑๓ คน อําเภอจอมทองจํานวน ๑๑ คน และอําเภอสันป่าตอง ๑๐ คน
4. อํ าเภอที่ ไม่มี รายงานผู้ เสี ยชี วิ ตและบาดเจ็ บ จํ านวน 2 อํ าเภอ ได้ แก่ อํ า เภอ
สันกําแพง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
5. สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก
ลําดับที่ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ
1
เมาสุรา
48
26.60
2
ขับรถเร็วเกินกําหนด
28
16.70
3
อื่นๆ
28
16.70
4
ตัดหน้ากระชั้นชิด
23
13.70
5
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
16
9.5
6
ทัศนวิสัยไม่ดี
12
7.1
7
หลับใน
5
3.0
8
ไม่มีใบขับขี่
2
1.2
9
แซงรถผิดกฎหมาย
5
1.2
10 มีสิ่งกีดขวาง
1
0.6
6.ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่
ลําดับที่
ประเภทยานพาหนะ
จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ
1
รถจักรยานยนต์
106
85.37
2
รถปิคอัพ
10
8.13
3
รถเก๋ง/รถแท็กซี่
5
4.07
4
อื่น ๆ(จักรยาน)
3
2.44
7. ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
ลําดับที่ ประเภทสถานที่เกิดเหตุ จํานวน (ครั้ง) ร้อยละ
1
ทางตรง
58
48.74
2
ทางโค้ง
38
31.93
/ลําดับที่ ๓ ทางแยก

- ๑๙ ลําดับที่ ประเภทสถานที่เกิดเหตุ จํานวน (ครั้ง)
3
ทางแยก
21
4
ทางมีสิ่งกีดขวาง
1
5
อื่น ๆ
1
8. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่
ลําดับที่
ประเภทถนน
จํานวน (ครั้ง)
1
กรมทางหลวง
59
2
อบต./หมู่บ้าน
42
3
ในเมือง/เทศบาล
12
4
ทางหลวงชนบท
6
9. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา
ลําดับที่
ช่วงเวลา
จํานวน (ครั้ง)
1
16.01 – 20.00 น.
37
2
12.01 – 16.00 น.
23
3
00.01 – 04.00 น.
21
4
08.01 – 12.00 น.
17
5
20.01 – 00.00 น.
16
6
04.01 – 08.00 น.
5
10. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ลําดับที่
ช่วงอายุ (ปี)
จํานวน (คน)
1
50 ปีขึ้นไป
30
2
25 – 29
21
3
20 – 24
21
4
30 – 39
20
5
15 – 19
17
6
40 – 49
16
7
1 – 14
11

ร้อยละ
17.65
0.84
0.84
ร้อยละ
49.58
35.29
10.08
5.04
ร้อยละ
31.09
19.33
17.65
14.29
13.45
4.2
ร้อยละ
22.06
15.44
15.44
14.71
12.5
11.76
8.09

1๑. ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 3ม 2ข 1ร มีการเรียกตรวจ 54,531 คัน
พบการกระทําผิดและดําเนินคดีจํานวน 15,831 ราย คิดเป็น ร้อยละ 29 ลําดับการกระทําผิดสูงสุดได้แก่
ลําดับที่
การกระทําผิดและ
จํานวน (คัน) ร้อยละ
ดําเนินคดี
1
ไม่สวมหมวกนิรภัย
5,841
37
2
ไม่มีใบขับขี่
5,446
34
3
ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
1,824
12
4
มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย
941
5.9
5
เมาสุรา
620
3.9
/๑๒. จํานวนเจ้าหน้าทีป่ ระจําจุดตรวจร่วม...

- ๒๐ 1๒. จํานวนเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจร่วม มีตํารวจเป็นกําลังหลัก รองลงมาได้แก่
สมาชิก อปพร. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตามลําดับ มีการตั้ง
ด่านตรวจ จํานวน 52 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด 10,772 คน เฉลี่ย 29.59 คน/จุด และเฉลี่ย
2 จุด/อําเภอ ด้านการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ชุมชนหมู่บ้าน มีจุดบริการประชาชน จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง
และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยร่วมปฏิบัติหน้าที่ร่วม
1๓. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
1) ทางหลวงสายเชียงใหม่-เชียงราย ยังเป็นจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา ควรมีมาตรการหรือข้อเสนอแนะไปยังผู้รับผิดชอบเพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้น เช่นมาตรการการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สัญจรที่ไม่คุ้นเส้นทางได้รับทราบก่อนถึงจุ ดเสี่ยง การทําป้าย
กรวยยาง ฯลฯ
2) ยังมีเส้นทางหรือจุดล่อแหลมโดยเฉพาะในเขตเมือง หรือเส้นทางวงแหวน
เชื่อมรอบนอกที่ยังไม่มีเกาะกลางแบ่งช่องจราจรกั้นหรือสัญญาณใดๆ ดังนั้นจึงควรแจ้งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่สํารวจจุดเสี่ยงดังกล่าว และมีมาตรการป้องกัน เช่น มีเครื่องกีดขวางเพื่อแบ่งช่องทางจราจร
ให้ชัดเจน
3) ควรมีการใช้สื่อท้องถิ่น อาทิ เสียงตามสาย โดยให้อําเภอประชาสัมพันธ์
ในช่วงเทศกาล รายงานให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการต่างๆ รวมถึงจุดเสี่ยงจุดอันตราย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ รายงานผลการรับจํานําข้าวเปลือก ปี 2556/57
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) จุดรับจํานําข้าวเปลือก
ตามโครงการ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ จํานวน ๓๔ จุด โดยเริ่มรับจํานําตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ –
มกราคม ๒๕๕๗ เป็นโรงสีในพื้นที่ ๑๐ แห่ง และโรงสีนอกพื้นที่ ๒๔ แห่ง ขณะนี้ประกาศปิดจุดรับจํานําไปแล้ว
๓๑ แห่ง คือ โรงสีนอกพื้นที่ทั้งหมด และโรงสีในพื้นที่ ๗ แห่ง คงเหลือโรงสีในพื้นที่เพื่อรองรับข้าวเปลือกที่
เหลืออยู่ประมาณ ร้อยละ ๑ ของเดือนมกราคม ๒๕๕๗ จํานวน ๓ แห่ง คือ อําเภอพร้าว อําเภอดอยสะเก็ด
และอําเภอแม่อาย
ผลการรับจํ า นําในภาพรวมของจังหวั ดเชีย งใหม่ ถึงวัน ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗
จํานวน ๑๓๙,๘๕๒ ตัน โดยแยกเป็นโรงสีในพื้นที่ จํานวน ๕๘,๔๗๑ ตัน โรงสีนอกพื้นที่ ๙๑,๑๑๑ ตัน รวมใบ
ประทวนทั้งสิ้น ๓๒,๙๖๗ ใบ เป็นโรงสีในพื้นที่ ๑๑,๒๗๒ ใบ และโรงสีนอกพื้นที่ ๒๑,๖๙๕ ใบ ผลการจ่าย
ผลการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ วงเงิน ๒,๑๔๔ ล้านบาท ขณะนี้
ดําเนินการจ่ายเงินไปแล้ว ๑,๒๕๙ ล้านบาท คิดเป็นปริมาณ ๘๐,๕๙๓ ตัน จํานวน ๑๗,๕๐๙ ราย คงเหลือค้าง
ทําสัญญาและรอรับเงิน จํานวน ๙,๗๔๒ ราย ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗
ข้อมูลของคลังกลางโครงการรับจํานําข้าวเปลือกปี ๒๕๕๕/๕๖ ที่ผ่านมา จํานวน ๕
โกดัง คือ อําเภอพร้าว ๓ โกดัง และอําเภอแม่อาย ๒ โกดัง มีความจุได้รับข้าวสารไว้ทั้งหมด ๑๖๔,๑๔๖
กระสอบ มีการรับมอบและระบายออกไปแล้ว ๑๑๗,๒๔๘ กระสอบ ข้าวสารของโครงการปี ๒๕๕๕/๕๖ ยังคง
เหลือในโกดัง จํานวน ๔๖,๘๙๘ กระสอบ ข้อมูลคลังกลางของจุดรับจํานําปี ๒๕๕๕/๕๖ มีโกดังเพิ่มขึ้น ๔ แห่ง
อยู่ในอําเภอฝาง ๑ แห่ง และอําเภอแม่อาย ๓ แห่ง มีความจุข้าวที่ได้รับข้าวไว้แล้ว ๑๕๙,๐๘๘ กระสอบ แต่ยัง
ไม่มีการระบายออก
/การกํากับดูแล...

- ๒๑ การกํากับดูแลโดยคณะสายตรวจคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดและคณะกรรมการ
ระดับอําเภอ มีการตรวจสอบโกดังกลางและโรงสีในพื้นที่ ข้าวเปลือกและข้าวสารจะมีการตรวจสอบเดือนละ ๑
ครั้ง และจะต้องรายงานผลให้ส่วนกลางทุกวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณคณะทํางานในระดับ
อําเภอที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ในส่วนของคณะทํางานระดับจังหวัดมีหลายหน่วยงานที่หัวหน้าส่วน
ราชการติดราชการแต่ไม่ได้มอบหมายให้ผู้แทนเข้าร่วมการตรวจ ขอความกรุณาในครั้งต่อไปหากหัวหน้าส่วน
ราชการติดราชการกรุณามอบหมายข้าราชการในสังกัดเป็นผู้แทนร่วมการตรวจด้วย
ประธานในที่ประชุม ครั้งต่อไปหากมีหัวหน้าส่วนราชการที่ไม่ไปร่วมตรวจแล้วไม่มี
การมอบหมายผู้แทนให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย เพื่อจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดต่อไป นโยบาย
การรับจํานําข้าวเปลือกถือเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคนจะต้องไป
ร่ วมตรวจ หากติ ดราชการให้ม อบหมายข้าราชการ เป็นลายลั กษณ์อักษรด้ วย ขอให้ การค้าภายในจังหวั ด
เชียงใหม่ชี้แจงประเด็นข้าวที่ขาด ๘๐๐ ล้าน ที่สื่อมวลชนนํามาเป็นข่าว มีมาตรการอย่างไร
การค้ า ภายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นางนิ ย ดา หมื่ น อนั น ต์ ) ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้
ประสานงานกับ ธนาคาร ธกส. ในเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินและแนวทางการปฏิบัติ ฝ่ายอนุกรรมการ
ของส่วนกลาง ได้ประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แนวทางที่ ธนาคาร ธกส. ชี้แจงเมื่อปลายเดือนธันวาคม
๒๕๕๖ คือ เรื่องของการรอการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ เรื่องของการมอบหมายกระทรวงการคลังคง
ต้องรอว่าจะมีเงินกู้หรือไม่ และ ธนาคาร ธกส. ได้วางแนวทางไว้ว่าสําหรับเกษตรกรที่มีความจําเป็นต้องใช้เงิน
และยังไม่ได้รับเงิน ให้นําไปประทวนไปค้ําประกันเงินกู้ได้ วงเงินประมาณร้อยละ ๒๐ ของวงเงินที่มีอยู่ เป็น
แนวทางแก้ไขเฉพาะหน้าที่วางไว้
ประธานในที่ประชุม ให้การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่รีบดําเนินการแจ้งมาตรการ
และแนวทางต่างๆ ไปยังนายอําเภอได้รับทราบด้วย เพื่อที่นายอําเภอจะได้แจ้ง และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ในพื้นที่ได้รับมาตรการและแนวทางต่างๆ ด้วย เพื่อป้องกันการเกิดการประท้วงในจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งาน ธกส.จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายรื่ น พ่ ว งพลั บ ) ขณะนี้ จั ง หวั ด
เชียงใหม่ มีเกษตรกรที่คงค้างไม่ได้รับเงิน จํานวน ๙,๐๐๐ ราย เป็นเงิน ๘๓๘ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้รับ
งบประมาณมาอีกจํานวน ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อจะนําไปกระจายให้เกษตรกร และจากนี้ต่อไปงบประมาณจะมา
ทุกสัปดาห์ จะจ่ายเงินหมดภายในวันที่ ๑๕ มี นาคม ๒๕๕๗ กรณีที่เกษตรกรนําใบประทวนไปขอกู้เงิ น
ธนาคาร ธกส. จะอนุมัติวงเงินประมาณร้อยละ ๘๐ คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ ๔
ประธานในที่ ป ระชุ ม ให้ ธ นาคาร ธกส.เร่ ง ชี้ แ จงข้ อ มู ล ให้ เ กษตรกรได้ ท ราบ
ผ่านนายอําเภอ และให้มีการประสานงานร่วมกันระหว่างสํานักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ

/๓.๕ รายงานผลการดําเนินงาน ...

- ๒๒ ๓.๕ รายงานผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การดําเนินการโครงการธงฟ้าราคา
ประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ระดับอําเภอ ประจําปี 2557
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์) จังหวัดเชียงใหม่กําหนด
จัดโครงการธงฟ้าราคาประหยัดทั้งหมด ๒๕ อําเภอๆละ ๑ ครั้ง ขณะนี้ดําเนินการไปแล้ว ๑๔ อําเภอ มีมูลค่า
จําหน่ า ยประมาณ ๘ ล้ านบาท สามารถจะลดค่าครองชี พโดยเฉพาะร้ อ ยละ ๒๕ ลดภาระไปได้ ป ระมาณ
๒ ล้านบาท การดําเนินการใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท พบปัญหาและอุปสรรคบ้างในบาง
พื้นที่ เช่น พื้นที่สูง ห่างไกล ไม่สะดวก จะเน้นสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นเท่านั้น ในบางอําเภอได้อนุญาต
ให้มีการจัดจําหน่ายสินค้าของภาคเอกชนซึ่งจะใช้ข้อความเลียนแบบโครงการธงฟ้า ชื่อว่ามหกรรมสินค้าราคา
ประหยัด เป็นต้ น ซึ่งทําให้ประชาชนเกิดความสั บสนบ้าง บางอําเภอไม่อนุญ าตให้จัดโครงการธงฟ้าราคา
ประหยัด ในปีต่อไปจะมีแบบสอบถามไปยังอําเภอเพื่อขอความคิดเห็นก่อนจัดโครงการ
ประธานในที่ประชุม ให้การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่นําโครงการและแผนงาน
ธงฟ้าราคาประหยัด มาปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติกับปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อที่ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
จะได้นําแนวทางนี้ไปแจ้งให้นายอําเภอทุกอําเภอทราบและให้ความร่วมมือในการเข้าไปจัดโครงการต่อไป
เนื่องจากโครงการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นนโยบายที่สําคัญของภาครัฐ ที่ต้องการให้ประชาชนลดค่าครองชีพ
อํ า เภอใดที่ ต้ อ งการจั ด โครงการธงฟ้ า ราคาประหยั ด เพิ่ ม เติ ม ให้ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ม าที่ จั ง หวั ด
หากกรณีที่โครงการธงฟ้าราคาประหยัดจัดเพิ่มไม่ได้ จังหวัดจะขอความร่วมมือภาคเอกชนเข้าไปจัดโครงการ
โดยจะต้องแยกให้เห็นชัดเจนและไม่ทําให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า โครงการธงฟ้าราคาประหยัดเป็นของ
ภาครัฐ และโครงการสินค้าราคาประหยัดเป็นของภาคเอกชน ซึ่งราคาจะแตกต่างกันเล็กน้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การรับเสด็จประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2557
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เดือนกุมภาพันธ์ 2557
สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์ อั ค รราชกุ ม ารี จะเสด็ จ มาทรงปฏิ บั ติ พ ระกรณี ย กิ จ
ทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ.สว.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา และน่าน ระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2557
ประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และมีกําหนดเสด็จเยี่ยมเยียนหน่วยแพทย์ พอ.สว.
จังหวัด เชีย งใหม่ ในวั นที่ 8 กุ ม ภาพันธ์ 2557 ณ ที่ว่า การอําเภอกัล ยาณิวั ฒนา จังหวั ดเชีย งใหม่ โดยมี
กําหนดการเสด็จระหว่างวันที่ 1-8 กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
(1) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 15.00 น. เสด็จถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่
(2) วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เสด็ จ ฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิ บั ติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดน่าน และเสด็จฯ กลับถึง ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เวลา 17.30 น.
(3) วั น ที่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็ จ ฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิ บั ติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดพะเยา และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 17.15 น.
/(๔) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ...

- ๒๓ (4) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 (ส่วนพระองค์)
(5) วั น ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็ จ ฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิ บั ติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 17.15 น.
(6) วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 เวลา 13.15 น. เสด็ จ ฯ โดย ฮ.ไปทรงปฏิ บั ติ
พระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงราย และเสด็จฯ กลับถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 เวลา 17.10 น.
(7) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 (ส่วนพระองค์)
(8) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557
- เวลา 13.30 น. เสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 โดย ฮ.ไปยัง
ที่ว่าการอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทอดพระเนตรการทํางานของ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดเชียงใหม่
- เวลา 17.00 น. เสด็ จ ฯ ถึ ง ท่ า อากาศยานทหารกองบิ น 41 เสด็ จ ฯไปยั ง
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เสด็จฯ กลับกรุงเทพมหานคร
ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(นายทอง พันทอง) ขอประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคเงินเข้าสมทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. เป้าหมาย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ได้รับเงินบริจาคจํานวน
๒,๐๘๔,๐๐ บาท ซึ่ ง การบริ จ าคเงิ น ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้ น ไปจะได้ รั บ พระราชทานเข็ ม ที่ ร ะลี ก จากสมเด็ จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้ าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อั ครราชกุมารี สํ านั กงานสาธารณสุ ขได้ ประชาสั ม พั นธ์ไปยัง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลร่วมบริจาคเงิน และขอประชาสัมพันธ์ให้ที่ประชุมได้รับทราบและ
ร่วมบริจาคเงินในโอกาสดังกล่าว
ประธานในที่ ป ระชุ ม ให้ กํ า หนดเป้ า หมายว่ า สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข อํ า เภอ และ
โรงพยาบาล จะต้องบริจาคเงินจํานวนเท่าใด ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เข้าพบรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ฯ) เพื่อหาแนวทางและร่วมกําหนดเป้าหมายการระดมเงินทุน เนื่องจากงาน
ใกล้จะถึงแล้วและยังขาดเงินบริจาคจํานวนมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายชนะ แพ่งพิบูลย์) เนื่องจากเวลาส่งเสด็จฯ
ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตรงกับพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่จะต้องส่งเสด็จฯ ที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา สามารถปรับเปลี่ยนเวลาโดยจะมีพิธีปล่อยขบวน ในเวลา
๑๔.๐๐ น. ณ เชิงสะพานนวรัฐ ด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับ ในเวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณเวทีใหญ่ข่วงประตูท่าแพ
ประธานในที่ประชุม การจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘ นี้ได้รับความกรุณา
จากอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ที่สนับสนุนด้านงบประมาณ และการจัดงาน ได้รับเกียรติจากคุณสุภัทศร ในการ
จัดกิจกรรมแสง สี เสียง ที่อลังการกว่าทุกปี
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์) งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่
๓๘ ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากทุกปีที่ผ่านมา สถานที่จัดงานมีทั้งหมด ๓ แห่ง คือ เชิงสะพานนวรัฐ
/เป็นพิธีปล่อยขบวนรถ...

- ๒๔ เป็ นพิ ธีป ล่อ ยขบวนรถบุ ป ผชาติ บริเ วณข่ว งประตู ท่า แพ จะมี เ วที ใ หญ่สํ าหรั บ
จัดการประกวดธิดาบุปผชาติ และธิดาบุปผชาตินานาชาติ บริเวณหนองบวกหาด ปรับเป็นพื้นที่แสดงและ
จําหน่ายสินค้า OTOP การประกวดจัดสวน การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ การแสดงชาติพันธุ์ ตลอดเวลา
๓ วัน คือวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และในปีนี้มีรถบุปผชาติเข้าร่วมประกวดจํานวน ๔๐ ขบวน เริ่มเส้นทาง
ตั้งแต่ส ะพานนวรัฐ – ข่วงประตูท่าแพ ตลอดเส้นทางจะประดับดอกไม้ สวยงาม โดยวันที่ ๗ กุม ภาพันธ์
๒๕๕๗ จะเป็ น การประกวดดธิ ด าบุ ป ผชาติ และธิ ด าบุ ป ผชาติ น านาชาติ ณ เวที ข่ ว งประตู ท่ า แพ วั น ที่
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นพิธีปล่อยขบวนรถบุปผชาติและพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๘
และวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กิจกรรมครอบคลุมทั้ง ๓ พื้นที่
ผู้แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(นายสุรพล ทองเที่ยง) การจัดนิทรรศการ
การเกษตรและการประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ ๓๘ มีทั้งหมด ๕ กิจกรรม
คือ การจัดนิทรรศการไม้ดอกไม้ประดับของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ ๑๓ ชนิด
การจัดสวนโชว์ การจัดซุ้มถ่ายภาพ และการจัดจําหน่ายไม้ดอกไม้ประดับโดยชมรมผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ งานมีระหว่างวันที่ ๖-๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ กําหนดจัดพิธีเปิดงานในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ประธานในที่ประชุม ในวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่กําหนดให้
ทุกภาคส่วน แต่งกายชุดพื้นเมือง ขอให้หัวหน้าส่วนราชการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคลากรในสังกัด สําหรับการจัด
กิ จ กรรมในวั น ที่ ๗-๙ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๗ ให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกิ จ กรรมร่ ว มกั บ อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ์
สวนพฤกษศาสตร์ฯ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งานสตรอเบอรี่ อําเภอสะเมิง และกิจกรรมหลงรักเชียงใหม่
กับ ๗ เส้นทางการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่
ผู้ อํ า นวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานเชี ย งใหม่ ( นายวิ สู ต ร
บัวชุม) จังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจองเดินทางเข้ามาอย่างหนาแน่น ทั้ง ๑๗ เส้นทาง ตั้งแต่ปลายเดือน
มกราคม – งานวั นตรุ ษ จีน - งานมหกรรมไม้ดอกไม้ ประดับ และจะมี เที่ ย วบินพิ เ ศษบินตรงมาที่เชีย งใหม่
หลายสิบเที่ยวบิน ดังนั้นอยากให้จังหวัดเชียงใหม่จัดแถลงข่าวโดยเร็ว เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ และมีความ
ชัดเจนมากยิ่ งขึ้น เนื่ องจากทุกปี งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจะจัดในเวลาเช้า จะทําให้ปีนี้นั กท่องเที่ยว
เกิดความสับสนได้
ประธานในที่ประชุม ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ประสานสื่อมวลชนทุกแขนง
ร่วมแถลงข่าวในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และขอการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ แจ้งผู้สื่อข่าวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์แ ละพิ ธีบํ า เพ็ ญ กุศ ลถวายเป็น พระกุ ศ ลแด่ส มเด็ จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาส
วันสิ้นพระชนม์ครบ 100 วัน
ผู้ แทนสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวั ดเชี ยงใหม่ (นางสาวเกษสุ ดา ต.เจริ ญ)
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก
/ ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธี...

- ๒๕ ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสวันสิ้นพระชนม์ ๕๐ วัน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ และ ๑๐๐ วัน ในวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดจัดพิธีทําบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์และพิธีบําเพ็ญพระกุศลถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในโอกาสวั น สิ้ น พระชนม์ ๑๐๐ วั น ในวั น ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ลานครู บ าศรี วิ ชั ย
การแต่งกาย สีสุภาพ สีเทา หรือสีนวล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 งานสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี
พุทธศักราช 2557 จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ แทนสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาจั งหวั ดเชี ยงใหม่ (นางสาวเกษสุ ดา ต.เจริ ญ)
วันมาฆบูชาตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน
ได้ร่วมประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน วัด สถานศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมใจกันถือปฏิบัติ
เป็นพุทธบูชาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ดังนี้
๑.ร่วมกันประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามอาคารบ้านเรือน วัด หน่วยงาน สถานศึกษา
ห้างร้าน บริษัท และร่วมกันบําเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์
๒. ขอความร่ ว มมื อ ร้ า นค้ า สถานเริ ง รมย์ งดการจํ า หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๓. ขอความร่วมมือสถานศึกษาทุกแห่ง ทุกสังกัด นิมนต์พระภิกษุสงฆ์แสดงปาฐกถาธรรม
และจัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน
๔. เชิ ญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทําบุญ ตั กบาตร ฟั งธรรม รั กษาศี ล ลด ละ เลิ ก
อบายมุขทุกชนิด เจริญสมาธิภาวนา และประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน
สําหรับกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ มีดังนี้
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น. การแข่งขันบรรยายธรรมมะ ณ วัดพันอ้น
- เวลา ๑๓.๐๐ น. การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ ณ พุทธสถานเชียงใหม่
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมการแข่งขันจัดบอร์ดวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พุทธสถานเชียงใหม่
วันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น. การปฏิบัติธรรมชําระจิตของนักเรียน เนื่องในวันมาฆบูชา
จํานวน ๓ รุ่น ๆ ละ ๑๐๐ คน
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๑๓.๓๐ น. บรรยายธรรม ถามด้วยรัก ตอบด้วยธรรมกับท่านว.วชิรเมธี
ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
/วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ๒๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรม “ปล่อยปลาคืนชีวามัจฉามาฆฤกษ์” ณ พุทธสถาน
เชียงใหม่
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
- เวลา ๐๙.๐๐ น.กิจกรรมประกวดภาพวาดส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน
มาฆบูชา
- เวลา ๑๙.๐๐ น.พิธีเวียนเทียน ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง,วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร, วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร,วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัด
ในจังหวัดเชียงใหม่
ประธานในที่ประชุม นอกจากทั้ง ๔ วัด หัวหน้าส่วนราชการที่ไปร่วมพิธีเวียนเทียน
กับวัดต่างๆ ในจังหวัด ให้แจ้งสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะได้ประสานไปยังวัดที่ท่านจะไป
ร่วมพิธี โดยมอบหมายให้เป็นผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ไปร่วมกิจกรรมกับวัดและประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557
รองผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่(นายกฤษเรศ วังทะพันธ์)
สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเตรียมการเลือกตั้งอาจจะมีผลกระทบจาก
สถานการณ์ภายนอกบ้าง เช่น กรณีส่งบัตรเลือกตั้งไปยังเขตเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ การจัดให้มี
การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและในเขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดขอใช้สิทธิ์จํานวน ๓๒,๐๖๙ คน มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน
๓,๗๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๑ และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าทั้ง ๒๕ แห่ง
มีผู้ลงชื่อ จํานวน ๒,๓๓๙ คน มาใช้สิทธิ์ จํานวน ๑,๙๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๑ อําเภอที่มาใช้สิทธิ์ร้อยละ
๑๐๐ คือ อําเภอแม่แตง อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอดอยหล่อ เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นการเลือกตั้ง
ในระหว่างที่สถานการณ์ไม่ปกติ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับหนังสือจากสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน แสดงความห่วงใยในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับงบประมาณ จํานวน ๓๘,๐๘๕
ล้านบาท ทําให้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งระมัดระวังการใช้จ่ายงบประมาณโดยมีหนังสือสั่งการมายัง
สํานักงานการเลือกตั้งประจําจังหวัดทุกจังหวัดให้ใช้จ่ายงบประมาณที่จําเป็นตามกฎหมายกําหนด เพื่อให้เกิด
ความประหยั ด สู ง สุ ด ในการเลื อ กตั้ ง ครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ว่ า การประชาสั ม พั น ธ์ ค่ อ นข้ า งมี น้ อ ย การจั ด ทํ า ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์มีน้อยมาก ส่วนกิจกรรมการขอความร่วมมือ การประชุม และการรณรงค์การเลือกตั้งต้อง
หยุดชะงัก โอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์มายังหัวหน้าส่วนราชการ นายอําเภอได้ช่วยประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ประธานในที่ประชุม ให้สํานักงาน กกต.จังหวัดเชียงใหม่ ทําหนังสือมายังจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือนายอําเภอทุกอําเภอได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ได้ช่วยประชาสัมพันธ์และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
/๔.๕ การคาดหมายสภาพอากาศ...

- ๒๗ 4.5 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายสมาน ปราการรัตน์) บริเวณภาคเหนือ
ช่วงวันที่ 27 - 30 มกราคม ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีน
จะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง
เล็กน้อยอุณหภูมิต่ําสุด 10-15 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-29 องศาเซลเซียส ช่วงวันที่ 31 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลง อุณหภูมิจะ
สูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณ หภูมิต่ําสุด 12-16 องศาเซลเซียส อุณหภู มิสูงสุด 28-30 องศาเซลเซี ยส
บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ําสุด 3-9 องศาเซลเซียส
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยจะมี
กําลังอ่อนลงและไม่ต่อเนื่องทําให้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นและมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็น
ในตอนเช้า เดือนนี้อากาศค่อนข้างจะแปรปรวน จะมีฝนฟ้าคะนองได้ในบางวัน ฤดูหนาวปีนี้คาดว่าจะสิ้นสุด
ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557
ประธานในที่ประชุม ในเดือนต่อไปขอให้นําเสนอข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมในส่วน
ของพื้นที่ราบและพื้นที่สูง เพื่อจะได้นํามาวางแผนการดําเนินการการช่วยเหลือประชาชนต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 การจัดงานเทศกาลสตอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ 13 ประจําปี 2557
ปลัดอาวุโสอําเภอสะเมิง (ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา) ประชาสัมพันธ์การจัด
งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจําประจําปี ๒๕๕๗ อําเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยว
งานเทศกาลสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๓ ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรม การจําหน่ายสตรอเบอรี่
ปลอดภัยในราคาประหยัด ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่ ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พร้อมพิธีเปิดงาน
โดยผู้ว่าราชการจังหวั ดเชียงใหม่หรือผู้แทน การแข่งขันส้ มตําสตรอเบอรี่ลีลา การแข่งขั นรถฟอร์มูล่า ม้ ง
การประกวดสตรอเบอรี่ผลสด ผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ เช่น ไวน์สตรอเบอรี่ น้ําสตรอเบอรี่ สตรอเบอรี่อบแห้ง
และผลผลิตทางเกษตร เช่น ฝักทอง ฝักเขียว กล้วยน้ําว้า เป็นต้น การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้ว คัวฮอม การประกวดธิดาสตรอเบอรี่ และ
ธิ ด าชนเผ่ า การประกวดร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง พร้ อ มแดนเซอร์ การประกวดร้ อ งเพลงลู ก ทุ่ ง ท้ อ งที่ -ท้ อ งถิ่ น
การจดทะเบียนสมรสเทศกาลวันแห่งความรัก การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอื่น ๆ อีกมากมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2557
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/
เครื่องแบบตามสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
/๕.๒ หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุม...

- ๒๘ ๕.2 หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ ระชุมเพิ่มเติม
(1) นายอําเภอจอมทอง (นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล) อําเภอจอมทองกําหนดจัด
งานมหกรรมผ้าฝ้ายทอมือ ๑๑๓ ปี ของดีจอมทอง ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ กําหนดพิธี
เปิดงานวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย
๓ กิจกรรมหลัก คือ การแสดงและจําหน่ายสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ สินค้า OTOP และของดีจอมทอง การจด
ทะเบียนสมรสแบบล้านนาบนยอดดอยอินทนนท์ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และทางแข่งขันปั่นจักรยานคน
พันอึดพิชิตยอดดอยอินทนนท์
(2) ผู้ แ ทนมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (พั น เอก สุ ป กรณ์ เรื อ นสติ ) หากจะซื้ อ
เฮลิคอปเตอร์สําหรับภารกิจผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ราคา ๑๒๐ ล้านบาท ซึ่งขณะนี้งบประมาณและ
บุคลากรมีพร้อมแล้ว จึงขอความคิดเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานในที่ประชุม ในขณะนี้หากจะซื้อเฮลิคอปเตอร์คงไม่เหมาะสม
(๓) ผู้ บั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ( พลตํ า รวจตรี กริ ช กิ ติ ลื อ )
ขอสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจรของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพราะส่วนราชการจะได้
ถือโอกาสนี้เยี่ยมเยียนหรือติดตามงาน
-ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ องค์ใหม่แทน
องค์เดิมที่ชํารุด ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กําหนดทําพิธีสูตถอนในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๙ น.
แล้วจะเร่งดําเนินการก่อสร้างองค์ใหม่ให้แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ก่อนวันจัดงานลูกเสือจังหวัด
เชียงใหม่
-การลดอุบัติเหตุในช่วงปีใหม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่จังหวัดเชียงใหม่กําหนด
ขอขอบคุณอําเภอทุกอําเภอ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานขนส่ง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และสํ า นั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ ไ ด้ ตั้ ง จุ ด ตรวจที่ มี
ประสิทธิภาพ และต้องขอความร่วมมืออีกครั้งในเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน ๒๕๕๗ นี้
-การจัดระเบียบการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะการควบคุมดูแลอํานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางขึ้นดอยสุเทพ ได้ดําเนินการจํากัดจํานวนรถที่จะขึ้นดอยสุเทพ ตั้งแต่
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยรถยนต์บัสปรับอากาศขนาดใหญ่ และรถยนต์ส่วน
บุคคลเก๋ง และกระบะ ห้ามนําขึ้นดอยสุเทพ ให้นํารถยนต์มาจอดที่บริเวณลานจอดรถยนต์ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติฯ และให้ใช้บริการรถยนต์โดยสารสี่ล้อแดง ผลการปฏิบัติงานได้ผลดีในระดับหนึ่ง แม้ว่าบางภาค
ส่วนที่สูญเสียผลประโยชน์ได้ขัดขวางการทํางาน ตามที่เป็นข่าวในขณะนั้น แต่ปัญหาก็แก้ไขได้ด้วยดี
-ความคื บ หน้ า โครงการ ๓ ประสาน โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้
มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(นายชนะ แพ่งพิบูลย์) และผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ดําเนินการ โดยให้ฝ่ายปกครองและตํารวจทํางานร่วมกันในลักษณะของคู่แฝด และให้ร่างโครงการอีกโครงการ
หนึ่งสําหรับทํางานร่วมกัน ใช้ชื่อว่า โครงการ ๓ ประสาน โดยนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ข้างเคียงมาเป็นประสานที่ ๓ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชนะ แพ่งพิบูล ย์) เป็นประธาน
ดําเนินการนําร่อง ๖ อําเภอ ๑๒ ตําบล มีกําหนดระยะเวลา ๓ เดือน หากครบ ๓ เดือนแล้วจะประเมินโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าเห็นควรดําเนินการในทุกอําเภอหรือไม่ ทั้งนี้โครงการ ๓ ประสานได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากนายอําเภอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
/(๔)รักษาการผู้อํานวยการ...

- ๒๙ (๔) รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ (นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์) นําเสนอผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษ
หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มติที่ประชุมมี ๒ เรื่อง
ดังนี้
๑. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หามลพิ ษ หมอกควั น และไฟป่ า จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชี ย งใหม่ และได้ กํ า หนดวั น เปิ ด ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ฯ ในวั น ศุ ก ร์ ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี น ายชนะ
แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
๒. กําหนดวันแห่งการเฝ้าระวังและควบคุมหมอกควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ “๘๐ วั น แห่ ง การเฝ้ า ระวั ง และควบคุ ม หมอกควั น ไฟป่ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ”
ห้วงระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557– 21 เมษายน 2557 เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่แตกต่างกัน กรณีที่มีความ
จําเป็นต้องชิงเผาหรือมีการ ใช้ไฟให้อยู่ในความเห็นชอบหรือดุลยพินิจของนายอําเภอในพื้นที่นั้นๆ
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและ
ไฟป่าจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. จัดส่งข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานให้ศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหา
มลพิษหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ทราบ
๒. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประทับตรา “มลพิษหมอกควัน ๒๕๕๗”ไว้ที่มุมขวาบน
ของหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันและไฟป่าเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความสําคัญกับ
การแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างจริงจัง
๓. จัดประชุมคณะทํางานศูนย์เฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันและ
ไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สัปดาห์ละ ๑ วัน ในกรณีที่เกิดสถานการณ์มลพิษ
หมอกควันจังหวัดเชียงใหม่รุนแรง
๔. ให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เร่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อขอ
ความร่วมมือจากประชาชนงดการเผา ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ช่วยสอดส่องและแจ้งเหตุ กรณี
พบเห็นไฟป่า การเผาริมทาง หรือการเผาในที่โล่ง แจ้งให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ
ปัจจุบันค่าคุณภาพอากาศโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดี
ไม่มีรายงานการเกิดไฟป่า และไม่พบจุด hotspot เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด
ประธานในที่ประชุม มีหลายโครงการที่ทําแล้ว และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จะต้องบูรณาการในภาพรวม ส่วนราชการใดที่ได้ดําเนินการโครงการที่เกี่ยวข้อง
กั บ การส่ ง เสริ ม และแก้ ไ ขปั ญ หาหมอกควั น ขอให้ ร ายงานมาที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ทางสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ได้จะนําไปรวบรวมเป็นผลการดําเนินการต่อไป
โครงการกิ่งไม้และใบไม้ที่อําเภอนําไปดําเนินการหากขาดงบประมาณให้ทําหนังสือ
ของงบประมาณมาที่จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนอยู่แล้ว
/อําเภอกัลยาณิวัฒนา...

- ๓๐ อําเภอกัลยาณิวัฒนา ประสบปัญหาใบสนที่มีปริมาณมาก ทําให้เกิดปัญหาไฟป่า ทั้งนี้
ได้นําไปปรึกษากับอธิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว ขณะนี้ได้ออกแบบเครื่องอัดทําเป็นถ่าน ขอให้อําเภอรวบรวม
ใบสนไว้ก่อน หากเครื่องสร้างเสร็จแล้วจะจัดส่งให้อําเภอตอนไป ในอนาคตอาจจะขนาดไปรูปแบบของเชิง
พาณิชย์ต่อไป ฝากพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กรุณาศึกษาดูว่าใบสนจะนําไปทําเป็นพลังงานทดแทนชนิดใดได้
บ้าง จะได้ลดปัญหาไฟป่าและปัญหาการตัดไม้ทําลายป่า
(๕) ปลั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายโชคดี อมรวั ฒ น์ ) ขอประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗
ณ โรงเรี ย นแม่ อ ายวิ ท ยาคม มี หน่ ว ยงานร่ว มออกหน่ ว ยประมาณ ๕๐ หน่ วยงาน เริ่ม เปิ ดให้ บริ ก ารเวลา
๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น. ประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
(๖) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (นายชาญชัย กีฬาแปง) จังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดการ
ประมูลทะเบียนเลขสวย หมวด ขต ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส รายได้นําเข้า
กองทุนการใช้รถใช้ถนน
(๗) ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ (นายวัง นวรัตน์) ขอแจ้งว่าการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน ๗ แห่งที่ขึ้นตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่อําเภอสันกําแพง สารภี และเมืองเชียงใหม่บางพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ๒ รับผิดชอบอําเภอดอยสะเก็ด และแม่ออน และเมืองเชียงใหม่บางพื้นที่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอแม่ริม รับผิดชอบอําเภอสะเมิง แม่แตง เชียงดาว เวียงแหง และแม่ริม การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอสันป่าตอง รับผิดชอบอําเภอสันทราย หางดง และแม่วาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอ
สันทราย รับผิดชอบอําเภอสันทรายและพร้าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอฝางรับผิดชอบ อําเภอฝาง แม่อาย
ไชยปราการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมทองรับผิดชอบอําเภอจอมทอง ฮอด ดอยเต่า อมก๋อย ดอยหล่อ
แม่แจ่ม และกัลยาณิวัฒนา บางครั้งหนังสือที่ส่งไปอาจจะไม่ถึงการไฟฟ้าทั้ง ๗ แห่งนี้ การไฟฟ้าทั้ง ๗ แห่งนี้
ไม่ขึ้นตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ แต่ขึ้นตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม่ กรณีมีรับการเสด็จจะขอให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) ทราบด้วยเพื่อจะได้
แจ้งการไฟฟ้าพื้นที่ทราบและเตรียมการรับเสด็จต่อไป
ขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ในเขตพื้ น ที่ ก ารไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาคอําเภอฝาง มีผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ ๗๐,๐๐๐ หลังคาเรือน มีบ้านที่ใช้โซล่าเซลล์ ประมาณ ๑,๐๐๐
หลังคาเรือน ซึ่งติดอยู่ในเขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนที่สํารวจไปแล้วขณะนี้
จํานวน ๔๐๑ หลังคาเรือน พื้นที่ทรัพย์ตะเคียน โป่งถึก สันทรายคอกน้อย บ้านทับสะแล โป่งถึกนอก ตากน้อย
ประชาชนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สํารวจและส่งข้อมูลไปแล้วแต่ติดที่เป็นเขตป่า ประสาน
นายอําเภอพื้นที่ก็ไม่ได้รับคําตอบ สส.ประสิทธิ์ฯ เข้าไปคุยก็ไม่ได้ผล เวลาล่วงเลยมาแล้ว ๕ ปี การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคพร้อมที่จะดําเนินการ จึงขอความกรุณาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ด้วย
ประธานในที่ประชุม ให้ดําเนินการส่งรายละเอียดทั้งหมด ทั้ง ๗ แห่งไปยังจังหวัด
เชียงใหม่ ระบุใช้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่หมู่บ้านไหน มีกี่หลังคาเรือน ปัญหาและอุปสรรคคืออะไร ใช้งบประมาณ
เท่าไร เพื่อจะได้นําข้อมูลตรงส่วนนี้ไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
/(๘) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ...

- ๓๑ (๘) หั วหน้า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายวิรุ ฬ พรรณเทวี ) หลั งจากเลิ ก
ประชุมขอเรียนเชิญทุกท่านและผู้ติดตาม ร่วมรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านท่าตอนริเวอร์วิว สําหรับคณะที่พัก
ที่วัดท่าตอน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมห้องพักให้แล้ว และมีอาหารเช้าบริเวณในเวลา ๐๖.๓๐ น.
ณ สถานที่ประชุมแห่งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้ ริหาร
- ไม่มี เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.
วัลยา สิปปพันธ์
(นางวัลยา สิปปพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

บันทึกรายงานการประชุม

วิราชินี คําชมภู
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู )
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ

