รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2553
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองอิมพีเรียลแกรนดบอลรูม โรงแรมดิเอ็มพรส เชียงใหม
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รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายสําเริง ไชยเสน
นางอุทุมพร นารัตนไวฑูรย
นางสาวศันสนีย ทาสม
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุเทพ มณีมอญ
นายชัชวาลย ปญญา
นายฉัตรชัย สุวรรณวงค
นางสิริกร สิทธิโรจนกุล
นายสัมฤทธ สวามิภักดิ์
นายชนะ แพงพิบูลย
นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายสุทธิลักษณ รักษเจริญ
นายศิริพงษ นําภา
นายประกาศิต มหาสิงห
ร.ต.ชยันต อยูส วัสดิ์
นายศิวะ ธมิกานนท
นายศรัณยู มีทองคํา
นายวิชัย ลือวรรณ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) พัฒนาการจัง หวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
(แทน) นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
/26 นายสุรชัย...
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นายสุรชัย มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
นายดํารงค เอมแยม
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอดุลย ฮวกนิล
นายอําเภออมกอย
วาที่ ร.ต.อดิศกั ดิ์ ดวงจินตา
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
นายวิบูลย เทพนรรัตน
(แทน) นายอําเภอแมวาง
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายอําเภอแมออน
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายอําเภอดอยหลอ
นายฉันทนาตย เทียนขาว
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
นายจํานอง ปานทอง
อัยการจังหวัดเชียงใหม
นายชวรัตน วงศธนะบูรณ
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
นายมนตเทพ สณฑทอง
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
นางอารีรัตน เทียมทอง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
นายณัฐวุฒิ จันดี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
นายเทพพรหม ออนสีบุตร
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
นายยุทธพิชยั จําปาเทศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
นายเจษฎาภรณ เขื่อนแกว
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
4หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายภานุศร สิทธิชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
นายอุดม แปงทิศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
นายสมพร เจนจัด
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
นายสมโภชน ศรีชะนา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
นายวิฑูรย วังตาล
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
นายบุญเลิศ หาวหาญ
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
นางสุวรรณา ฉุยกลัด
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
/สถาบันการศึกษา...
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สถาบันการศึกษา
ดร.รักษ พรหมปาลิต
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ผศ.ดร.เอมอร ไชยโรจน
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
นายบุญธรรม เร็วการ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
นายกิตติคุณ โพธิยารมย
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายณรงค เหล็กสมบูรณ
นายดิษฐ โพธิยารมย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
นายวีระยุทธ เลิศพูนวิไลกุล
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
นางสาวเสาวนีย ไชยวัณณ
คลังจังหวัดเชียงใหม
วาที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นางพรรณี มัทตชิ
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
นายจีระยุทธ เหลมประวัติ
(แทน) สรรพากรภาค 8
นายสุรพล วัฒนโยธิน
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา
ผูอนวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
นายยุทธนา พูลพิพัฒน
นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นางพัฒนาพร ณ ถลาง
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นางนิภาวดี อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นายบรรพต นวลมณี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นายประเสริฐ บุตรโคตร
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางพรทิพย ชํานาญกิจ
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางสวางรัตน สุวรรณเนตร
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางนลินี โลชิงชัยฤทธิ์
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
นางสาวกัญชัช ทองดีแท
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
นายกระจาย ทุนเกื้อ
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นายอนวัธช ไทยขริม
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
/หนวยงานใน...

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
81 นางสาวสลาลีย ชัยศิริวงษ
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
82 นายอํานวย มากทรัพย
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
83 นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
84 นางสาวสุภา ศักดาทิวากร
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
85 นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
86 นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
87 นายสมชาย งามประจบ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
88 นายวิทยาคม ผาพิศาล
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
89 น.พ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
90 นางอภิวันท แกววรรณรัตน
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
91 นายบรรพต คันธเสน
92 นายธีรพล วุทธีรพล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
93 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
94 นางผองศรี ธานินพงษ
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
95 นายทรงพล นาคะหนุ
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
96 นางสุพัตรา โอลานสุวรรณชัย
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
97 นายองอาจ กิตติคุณชัย
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
98 นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
99 นางมนสิชา ไชยมณี
(แทน) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
100 นางสาวสุนทรา ติละกูล
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
101 นายคมเพชร สําลีเติมสิริ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
102 นางละไมพร วณิชยสายทอง
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
103 นายนิรุทธ สุขเจริญ
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
104 นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
105 นายธงชัย ธรรมเสฐียร
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
106 นายวิทูร โพธิ์ศรี
107 นายจิตติ ตระกูลดิษฐ
(รักษาการแทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
108 นายอัครเดช บุญผองศรี
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
/109 นายถาวร...
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงค
นายสุรชัย สุดสาคร
นายอนุพงษ ใจดี
นางวราวัลย สมิทธิกุล
นางนารีรัตน โนวัฒน
นายปารวัตร สันติคุณากร
นายสุวิทย มวงเกษม
นายชลาธิป ใหมมงคล
นายสุพจน ศิริอารยา
นายอุดม มาเมือง
นางสุจนีย พรโสภิน
นางณัตกิ านต ศรีนิ่ม

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
เชียงใหม
122 นางอรทัย ธรรมเสน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
123 นางหทัยกาญจน ประไพพาณิช
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
124 นายสงกรานต มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
125 นายวิวัฒน โตธิรกุล
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
126 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานเชียงใหม)
127 นายสมชัย ใหมจันทรแดง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
128 นายกระเษียร นวชัย
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
129 นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
130 นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
131 นายไพโรจน บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
132 นายทิศชัย ชีววิริยกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
133 นายจรัส แสนจิตต
(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าค เขต 9
134 นายวงษนพิ ัทธ แกวกุลวงษ
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม
/135 นายสุรพันธ...
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135
136
137
138
139
140

นายสุรพันธ วุทอานนท
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
นายอุทัย พรหมแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม
นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ
(แทน) ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7
นางพจรัตน เหนือเมฆ
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
นายณรงศักดิ์ ไชยศรี
(แทน) สํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
นายบุญเลิศ บรรทัดธรรม
(แทน) หัวหนาที่ทําการไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
141 นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
142 นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
143 นายณันทพงศ เชิดชู
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
144 นายสถิตย เลาหเจริญยศ
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
145 นายทรงกลด ดวงหาคลัง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
146 นายนคร สุขแสง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
147 นายพงศเทพ วงษเวช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1
148 นายปญญา ภูมรินทร
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2
149 นายชาญวิทย เผื่อนทอง
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
150 นายสวางรัตน ศรีหาโคตร
(แทน) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
151 นายจําเริญ ศรีคํามูล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
152 นายธิเดช จันทราเดช
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
153 นางเหมือนใจ วงคใหญ
154 นางปรัธยานภรณ สงครอด
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
155 นายสัมพันธ ชางทอง
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
156 นายพยนต ยศสุพรหม
157 นางณัชชา อุตตะมัง
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
158 นายอนุสรณ กรานจรูญ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
หนวยงานสวนทองถิ่น
159 นายคณพล ปนแกว
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
160 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
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161 นายวิมล มงคลเจริญ
162 นายวิรชั จิโรจนพงษา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
163 พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
164 พ.ท.ไพรัช แกวแดง
หนวยงานในสังกัดตํารวจแหงชาติ
165 พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข
166 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
167 พ.ต.ท.ธีรพงษ สุริยะลังกา
168 พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1 นายพัฒน แสงลี
2 นางสุภาพร พุกกะรัตน
3 นายชุติเดช มีจันทร
4 นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
5 นางฟองแกว บัวลูน
6 นายประหยัด อนันตประดิษฐ
7 นายสมศักดิ์ แกวสอน
8 นายมงคล ชัยวุฒิ
9 นายธัชชัย โกมลรัตน
10 นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
11 นายสําเริง ไชยเสน
12

นางสาววิราชินี คําชมภู

13
14
15
16
17
18
19
20

นายชัยนรงค วงศใหญ
นางสาวตรีพร ชาติแสนปง
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ
(แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
โรงพยาบาลนครพิงค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม
เทศบาลตําบลเชิงดอย
หนังสือพิมพแนวหน
หัวหนาตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1) การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนาฯ โดยพระสุวรรณเมธี ผูชวยเจาอาวาสพระอารมหลวง
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
2) การมอบเกียรติบัตรแกแมดีเดน ประจําป 2553 จังหวัดเชียงใหม (7 ราย) โดยสํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
3) การมอบรางวัลหมูบานที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ระดับจังหวัด (3
ราย) โดยที่ทาํ การปกครองจังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) กลาวเปดการประชุมและแจงให
ที่ประชุมวาเนือ่ งจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ ยกยิ่ง) ติด
ภารกิจไมสามารถเขารวมประชุม โดยผูว าราชการจังหวัดไดมอบหมายใหเปนประธานการประชุมในวันนี้ พรอม
ทั้งไดแนะนําหัวหนาสวนราชการ ที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้
1) นายณันทพงศ เชิดชู ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดสมุทรปราการ
2) นางอารีรัตน เทียมทอง ตําแหนง ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงชลบุรี
3) นางปรัธยาภรณ สงครอด ตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงราย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553
ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบ
และรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
2553 ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 29 หนา มีนาย
วรการ ยกยิ่ง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th เปนการลวงหนาแลว ไมมีผูขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม แตอยางใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2553 เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
3.1.1 กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
1) สถานประกอบการดีเดนรางวัล Prime Minister Award
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอขอมูล เรื่อง
“สถานประกอบการดีเดนรางวัล Prime Minister Award” ประจําป 2553 ซึ่งในสวนของจังหวัดเชียงใหม มีบริษัท
ซันสวีท จํากัด ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดน ประจําป 2553 ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยอม (กลุมอุตสาหกรรมขนาดกลาง) โดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริษัท เปนผูเขารับ
รางวัลจากนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
มติที่ประชุม
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รับทราบ
2) การดําเนินกิจกรรมการปลอยเตาทะเลและปลาฉลามกบ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดรายงานกิจกรรมการปลอย
เตาทะเล และปลาฉลามกบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือ อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมดังกลาว นําโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอมรพันธุ นิมานันท) พรอมดวย
หัวหนาสวนราชการ และคณะเหลากาชาดจังหวัด ไดเดินทางไปรวมกิจกรรมการปลอยเตาทะเล จํานวน 779 ตัว
และปลาฉลามกบ จํานวน 90 ตัว คืนสูทะเล ณ ชายหาดศูนยอนุรักษพันธุเตาทะเล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553 โดยมีพล
ั ชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ เปนประธาน เปดกิจกรรมปลอยเตาทะเล
เรือเอกศุภกร บูรณดิลก ผูบญ
เฉลิมพระเกียรติฯ ดังกลาว ในการนี้ไดรับเกียรติจาก ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัฒน ไปรวมพิธีดวย ซึ่งเตาทะเลและ
ฉลากกบที่จังหวัดเชียงใหมนําไปปลอยในครั้งนี้ สวนสัตวเชียงใหมในพระบรมราชูปถัมภ และบริษัท มารีนสเคป
(ประเทศไทย) จํากัด หรือเชียงใหม ซูอควาเรียม ไดประสานขอความรวมมือกับกองทัพเรือ โดยหนวยบัญชาการ
ตอสูอากาศยานและรักษาฝง ไดจัดนิทรรศการพันธุเตาขึน้ ระหวาง 5 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2553 โดยไดนําไขเตา
ทะเลเพาะพันธุที่เชียงใหมซอู ควาเรียม จนเกิดเปนลูกเตาจํานวนกวารอยตัว และไดนาํ ไปปลอยทะเลในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

3) การแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจําป 2553
“นครเชียงใหม ไทยภูเขาเกมส” ระหวางวันที่ 3-7 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายรชต สําราญชลารักษ)
ไดประชาสัมพันธ และขอเชิญเที่ยวชมงานการแขงขันกีฬาชาวไทยภูเขาแหงประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจําป 2553
ระหวางวันที่ 3-7 กันยายน 2553 โดยมี สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
เปนเจาภาพในการดําเนินกิจกรรมนี้ กําหนดพิธีเปด ในวันเสารที่ 4 กันยายน 2553 ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
/เชียงใหม...
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เชียงใหม เริ่มเวลา 17.00 น. โดยนายสมบัติ คุรุพันธ อธิบดีกรมพลศึกษา เปนประธานในพิธีเปด และ
กําหนดการพิธีปดการแขงขัน ในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 เวลา 15.30 น. โดยนายอมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สําหรับนักกีฬาที่เขารวมการแขงขัน เปนชาวไทยภูเขา จาก 20 จังหวัดในประเทศไทย
ภายในงานมีกจิ กรรมตางๆ ประกอบดวย
1. การแขงขันกีฬาสากล 5 ชนิดกีฬา ประกอบดวย ฟุตบอล วอลเลยบอล เซปคตะกรอ
เปตอง และกรีฑา
2. การแขงขันกีฬาพื้นบาน 11 ชนิด ประกอบดวย วิ่งแบกกวย วิ่งบาหยั่ง ยิงหนาไม
ขวางลูกขาง ชักเยอ ขวางสากมอง กลิ้งครก พุงหอก ตักน้ําใสกระบอก ขวางมีดสั้น
เปาลูกดอก
3. การจําหนวยสินคา OTOP สินคาชาวเขา
4. กิจกรรมทองเที่ยวผจญภัย กึง่ ผจญภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4) โครงการจัดการแขงขันวิง่ เชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนลฮาลฟมาราธอน 2010
ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายรชต สําราญชลารักษ)
ประชาสัมพันธ และเชิญชวนรวมการแขงขันวิ่งเชียงใหม อินเตอรเนชัน่ แนลฮารฟมาราธอน ดังนี้
โครงการจัดการแขงขันวิ่งเชียงใหม อินเตอรเนชั่นแนลฮาลฟมาราธอน 2010 มี
วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม เพื่อกระตุน
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม ใหเกิดการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึน้ รณรงค
สงเสริมการทองเที่ยวคุณภาพใสใจสิ่งแวดลอม
กําหนดจัดกิจกรรม ในวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ
เสนทางวิ่งใชถนนเลียบคลองชลประทาน
กิจกรรม 1.การแขงขันวิง่ เชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนลฮาลฟมาราธอน
- ฮาลฟมาราธอน ระยะทาง 21.100 กิโลกรัม คาสมัคร 400 บาท
- มินิมาราธอน ระยะทาง 10.550 กิโลกรัม คาสมัคร 300 บาท
การรับสมัคร - รับสมัครลวงหนา ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม – 20 กันยายน 2553
- รับสมัครหนางาน
วันที่ 25 กันยายน 2553 ระหวางเวลา 10.00 – 21.00 น.
วันที่ 26 กันยายน 2553 ระหวางเวลา 04.00 - 05.00 น.
2. การรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวใสใจสิ่งแวดลอม Chiang Mai
Green City เดิน-วิ่ง ระยะทาง 3-5 กิโลเมตร กําหนดการวิ่งในวันที่
26 กันยายน 2553 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตั้งแตเวลา 05.00 น.
เปนตนไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.1.2 กลุมภารกิจ...
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3.1.2 กลุมภารกิจดานสังคม
1) การเลือกตั้งกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ และจังหวัด
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอเรื่อง “การคัดสรร
และเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระลงในป 2553 โดยบทบาท
และความสําคัญของสภาเด็กและเยาวชน จะทําหนาเปนแกนกลางในการกําหนดนโยบายขับเคลื่อนและประสาน
กิจกรรมและการดําเนินงานดานเด็กและเยาวชนระดับพืน้ ที่ สงเสริมกิจกรรมสรางสรรคและการใชเวลาวางอยาง
เปนประโยชนในกลุมเด็กและเยาวชนในทุกระดับ ลดปญหาสังคมและพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมในเด็กและ
เยาวชน เพิ่มโอกาสการมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยเด็ก
และเยาวชนเพือ่ เด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ใหมที ักษะในการเปนผูนํา
ประสบการณในการทํางาน และประสานงานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ
สําหรับแนวทางการดําเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จะใหงบประมาณจาก
งบปกติของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด อําเภอละ 10,000 บาท และงบพัฒนาจังหวัด
รวม 2,000,000 บาท รูปแบบการจัดกิจกรรม จะบริหารจัดการโดยคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ
จัดกิจกรรมพืน้ ที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชนในระดับอําเภอ พัฒนาศักยภาพและทักษะในการทํางานของ
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนและรวมดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่จัดโดยอําเภอและ
ทองถิ่น
มติที่ประชุม

รับทราบ
2) สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม และการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัด

ใหญ 3 สายพันธุ
ผูแทนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายสมชาย งามประจบ)
รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม และการฉีดวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ 3 สายพันธุ สรุป
ไดดังนี้
สถานการณโรคไขเลือดออกของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2553
สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2553 พบผูปวยทั้งสิ้น 3,576 รายคิด
เปนอัตราปวย 214.09 ตอแสนประชากร เปนผูปวยไขเลือดออกคงที่ (dengue hemorrhagic fever –DHF) 1,209 ราย
เสียชีวิต 1 ราย ผูปวยไขเลือดออกชนิด (DF) 2,065 ราย และชนิด DSS 302 ราย โดยพบผูปวยรายแรกพบ เมื่อวันที่
2 มกราคม 2553 ที่อําเภอหางดงและอําเภอดอยสะเก็ด รายสุดทายวันที่ 23 สิงหาคม 2553 พบที่อําเภอดอยหลอ
อําเภอที่มีอัตราปวยโรคไขเลือดออกสูงสุด ไดแก อําเภอหางดง อัตราปวย 722.04 ตอแสนประชากร รองลงมาคือ
อําเภอเมืองอัตราปวย 463.97 โดยภาพรวามผูปวยป 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับคา Median 5 ป (2548 – 25552)
พบวาในชวงเดือนกรกฎาคม จํานวนผูปวยสูงกวาคา Median
สําหรับการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุใหม กระทรวงสาธารณสุขไดทําการ
รณรงคใหบุคคลผูอยูในกลุม เสี่ยง ใหฉดี วัคซีนไขหวัดใหญ ซึ่งครอบคลุมไขหวัดใหญสายพันธุใหม 3 สายพันธุ
/ที่พบวามี...
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ที่พบวามีการระบาดของโรคอยู วัคซีนนี้สามารถปองกันโรคไดภายใน 1 ป ใชปองกันโรคไขหวัดในเด็กและ
ผูใหญใชในกลุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนใชปองกันไวรัสที่เกิดจากเชื้อพันธุใ หมใชปองกันชวงระยะเสี่ยงที่
มีอากาศหนาวเย็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอยูระหวางการรณรงคฉีดวัคซีนแกกลุม เปาหมาย ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม – กันยายน 2553 (3 เดือน) ซึ่งคาดวาสิ้นปจะสามารถบรรลุตามเปาหมายทีก่ าํ หนดไว จึงขอความรวมมือ
สวนราชการหนวยงานไดชวยประชาสัมพันธใหประชาชนและผูเกีย่ วของทราบโดยทั่วกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3) การแกไขปญหาเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาพยนตรและวีดิทัศน พ.ศ.2551
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ) นําเสนอ

ขอมูลดังนี้
1. ตามพระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทศั น พ.ศ.2551 กําหนดการประกอบกิจการไว ดังนี้
หมวด 3 การประกอบกิจการภาพยนตร (มาตรา 20-46) ไดแก โรงภาพยนตร และการใหเชาแลกเปลี่ยน
จําหนายภาพยนตร
- ม.37 หามผูใดประกอบกิจการโรงภาพยนตรโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทนเวน
แตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน
- ม.38 หามผูใดประกอบกิจการใหเชาแลกเปลี่ยน หรือจําหนวยภาพยนตรโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับประโยชนตอบแทนเวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
หมวด 4 การประกอบกิจการวีดิทัศน
มาตรา 47 และมาตรา 54 วีดทิ ัศนที่นําออกฉาย/ใหเชา/แลกเปลี่ยน/จําหนาย
ม.47 วีดิทัศนที่จะนําออกฉายใหเชาแลกเปลี่ยน หรือจําหนวยในราชอาณาจักร ตองผานการตรวจ
พิจารณาและไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตรและวีดิทัศน
ม.54 หามผูใดประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือ
ไดรับประโยชนตอบแทนเวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเยียน (VCD เกม)
ม.53 หามผูใดจัดตั้งหรือประกอบกิจการรานวีดิทัศนโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบ
แทนเวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน แบงเปน 2 ลักษณะ ตามกฎกระทรวง วาดวยการอนุญาตและการ
ประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ.2552
- ผูใหบริการเกมการเลน
- ผูใหบริการรานคาราโอเกะ
2. สภาพปญหาและแนวทางแกไข
2.1 สถานประกอบกิจการวีดทิ ัศนที่นําออกฉาย/ใหเชา/แลกเปลี่ยน/จําหนวย
/ประกอบกิจการ...
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- ประกอบกิจการ ตาม ม.37 และ ม.38 (โรงภาพยนตรและ VCD DVD ภาพยนตร) โดยไมได
รับใบอนุญาตโทษอาญาตาม ม.79 ปรับตั้งแต 200,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท และปรับอีกไมเกินวันละ 10,000
บาท ตลอดเวลาที่ฝาฝน
- ประกอบกิจการ ตาม ม.54 (VCD เกม) โดยไมไดรับอนุญาตโทษอาญาตาม ม.82 ปรับตั้งแต
100,000 บาท ถึง 500,000 บาท และปรับอีกไมเกิน วันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝาฝน
- กรณีทไี่ ดรับใบอนุญาตแลวแตไมปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดโทษปกครอง ม.69 ปรับวันละไม
เกิน 20,000 บาท หรือตลอดเวลาที่ฝาฝน
2.2 สถานประกอบกิจการรานเกม (688 แหง) และคาราโอเกะ (415 แหง)
-ประกอบกิจการ ตาม ม.53 (รานเกมและคาราโอเกะ) โดยไมไดรับอนุญาต
- โทษอาญาตาม ม.82 ปรับตั้งแต 100,000 บาท ถึง 500,000 บาท หรือปรับอีกไมเกิน
วันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝา ฝน
- โทษปกครอง ตาม ม.69 ปรับวันละไมเกิน 20,000 บาท หรือตลอดเวลาที่ฝาฝน
2.3 กรณีรานคาราโอเกะสงเสียงดัง รบกวนชุมชน
กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตและประกอบกิจการรานวีดิทัศน พ.ศ.2552 หมวด ค กาประกอบ
กิจการวีดิทัศน ขอ 13(2) ระดับเสียงไมใหเกินคาตามที่กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติกาํ หนด
บทลงโทษ
มาตรา 59 การประกอบกิจการรานวีดิทัศนตองกระทําตาม วัน เวลา และ
เงื่อนไขที่กฎกระทรวงกําหนด
มาตรา 71 นายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดครัง้ ละไมเกิน 90 วัน
หากฝาฝนอีกใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตดังกลาว
เสนอความเห็นวาปญหาเกี่ยวกับวีดิทัศนทนี่ ําออกฉาย เชา แลกเปลี่ยน จําหนาย 680 แหง
ประธาน
โดยเฉพาะกรณีที่ไมไดรับอนุญาต ตองควบคุมไมใหเกิดขึ้น โดยการประสานกับตํารวจและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการควบคุมดูแลขอความรวมมือใหไปดูแลอยางใกลชดิ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมไปดําเนินการตามขอสั่งการ
ของประธานตอไป

4) การรณรงคการประชาสัมพันธกิจการทางวัฒนธรรม “แตงเมือง อูเมือง ลือเลื่องน้ํา
ใจ” ตามประกาศระเบียบวาระจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ) แจง
ประชาสัมพันธโครงการประกวดรณรงคการประชาสัมพันธกิจกรรม “แตงเมือง อูเมือง ลือเลื่องน้ําใจ” มีขอมูล
โดยสรุป ดังนี้
/หลักเกณฑการ...

หลักเกณฑการประกวดการแตงกายผาไทย ระดับภาค ภาคเหนือ
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เปาหมาย : 1. ภาครัฐ
2. เอกชน
3. สถานศึกษา
4. บุคคลทั่วไป
ภาครัฐ/แนวคิดการประเมิน :

1.ประเมินการนํานโยบายของจังหวัดไปประชาสัมพันธใหความรูของ
หนวยงาน
2. ประเมินการวางมาตรการสูการปฏิบัติ
3. ประเมินการยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ
1. ประเมินการนํานโยบายของจังหวัดไปประชาสัมพันธ ใหความรูของหนวยงาน
1. เปนหนวยงานที่มีบุคลากรตั้งแต 5 คน ขึ้นไป
2. มีการประชุมใหความรูเกีย่ วกับผาไทยของทองถิ่นเพื่อใหเห็นคุณคาของผาไทยทองถิ่น
2. ประเมินการวางมาตรการสูการปฏิบัติ
2.1 มีการวางมาตรการใหบคุ ลากรในหนวยงานแตงภายดวยผาไทยของทองถิ่น อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
2.2 หัวหนาสํานักงานและบุคลากรในหนวยงาน แตงกายอยางพรอมเพรียงกันตามมาตรการสํานักงานที่
กําหนด อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.3 มีการรณรงคใหบุคลากรแตงภายผาไทยหรือผาทองถิ่นรวมกิจกรรมงานตางๆ เชน วันสําคัญของชาติ
ศาสนา และพระมากษัตริย ไดแก งานพิธีจดุ เทียนชัยถวายพระพร งานสโมสรสันนิบาต วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา เปนตน
2.4 มีการจัดเก็บขอมูลแหลงซื้อและจํานวนเงินที่ซื้อผาไทย/ผาทองถิ่น มาสวมใส ตอป และจําแนก ราย
หนวยงานรายบุคคล เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการสรางรายไดแกชุมชน
3. ประเมินการยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ
มีการประกาศยกยองบุคลากรที่แตงกายผาไทย/ผาทองถิ่น
เอกชน
1. ประเมินการนํานโยบายของจังหวัดไปประชาสัมพันธ ใหความรูในกลุมหรือองคกร
มีการประชุมใหความรูเกีย่ วกับผาไทยของทองถิ่น เพื่อใหเห็นคุณคาของผาไทยทองถิ่น
2. ประเมินการวางมาตรการสูการปฏิบัติ
2.1 มีการวางมาตรการขององคการใหบุคลากร แตงกายดวยผาไทยอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
2.2 กลุมหรือองคกร แตงกายอยางพรอมเพรียงกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
2.3 มีการจัดเก็บขอมูลแหลงซื้อและจํานวนเงินที่ซื้อผาไทย/ผาพื้นเมืองมาสวมใส เพือ่ เปนขอมูล
สนับสนุนการสรางรายไดแกชุมชน
3. ประเมินการยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ
มีการประกาศยกยอง บุคลากรที่แตงกายผาไทยไดอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
/สถานศึกษา ...
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สถานศึกษา
1. ประเมินการนํานโยบายของจังหวัดไปรณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูของสถานศึกษา
1.1 มีการประชุมใหความรูเกี่ยวกับผาไทยของทองถิ่น เพื่อใหบุคลากรเห็นคุณคาของผาไทยทองถิ่น
1.2 มีการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของตนไดรับรู ในคุณคาและ
คุณประโยชนของผาไทย/ผาทองถิ่น
1.3 มีการจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรทองถิ่นในโรงเรียน หรือบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ
นักเรียน นักศึกษา
1.4 มีการจัดกิจกรรมสงเสริการแตงกายผาไทย/ผาทองถิ่น เชน ประกวดการแตงกาย จัดนิทรรศการผาๆ
ไทย ประกวดการออกแบบการแตงกายผาไทย เปนตน
2. ประเมินการวางมาตรการสูการปฏิบัติ
2.1 มีการวางกฎเกณฑของสถานศึกษาใหบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา แตงกายดวยผาไทยของทองถิ่น
อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน
2.2 ทั้งโรงเรียน สถานศึกษาถือปฏิบัติโดยแตงกายอยางพรอมเพรียงกันอยางนอยสัปดาหละ 1 ครัง้
2.3 มีการแตงการปฏิบัติใหครู อาจารย บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา แตงกายผาไทยหรือผาพื้นเมืองรวม
กิจกรรมตางๆ เชน วันสําคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ไดแก งานพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร งาน
สโมสรสันนิบาติ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เปนตน
2.4 มีการจัดเก็บขอมูลแหลงซื้อและจํานวนเงินที่ซื้อผาไทย/ผาพื้นเมืองมาสวมใส เพือ่ เปนขอมูล
สนับสนุนการสรางรายไดแกชุมชน
3. ประเมินการยกยองเชิดชูเกียรติผูปฏิบัติ
มีการประกาศยกยอง ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา มีแตงกายผาไทยไดอยางเหมาะสมและสม่ําเสมอ
บุคคลทั่วไป
ประเมินการปฏิบัติ
1. มีการแตงกายดวยผาไทยของทองถิ่น อยางนอยสัปดาหละ 1 วันหรือมากกวา ตอเนื่องจนเปนทีป่ ระจักษ
สายตาคนทั่วไป
2. มีการแตงกายดวยผาไทยไดอยางเหมาะสม ถูกตองตามรูปแบบของทองถิ่น หรือแตงอยางผูรูและถูก
กาลเทศะ
3. จํานวนการผาไทย/ทองถิ่น มาสวมใส ตอเนื่อง/ตอป ทานซื้อผาไทยจากแหลงใด...
4. ใชผาไทยเปนเครื่องแตงกายรวมกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

/3.1.3 กลุมภารกิจ ...
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3.1.3 กลุมภารกิจดานความมัน่ คง
1) สถานการณการโจรกรรมรถยนตและรถจักรยานยนตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม นําเสนอขอมูลสถิติการโจรกรรมรถยนตใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม หวงระหวางวันที่ 1-25 สิงหาคม 2553 พรอมขอความรวมมือหนวยงานในการดูแล การ
ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ และพระบรมสาทิสลักษณ ใหสมพระเกียรติและมีความเหมาะสม โดยมีขอมูลสรุปได
ดังนี้
1) สถิติการโจรกรรมรถยนตและจักรยานยนต ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (ระหวาง
วันที่ 1-25 สิงหาคม 2553 – ปจจุบัน) ดังนี้
เดือน/ประเภท
มิถุนายน
กรกฎาคม
1-25 สิงหาคม
รวม

รถยนต
2
3
5
10

รถจักรยานยนต
148
109
89
346

รวม (คัน)
150
112
94
356

โดยพบวารถจักรยานยนต ทีม่ ีสถิติสูญหายมากที่สุด คือ ฮอนดา รุนดรีม ฮอนดา รุนเวฟ ยามาฮา รุนฟโน
ยามาฮา รุนมีโอ คาวาซากิ รุน KSR ซึ่งสาเหตุของการสูญหาย เนื่องจากเจาของรถจะทําการล็อคคอรถเพียงอยาง
เดียว บางรายเสียบกุญแจทิ้งไว ไมทําการปองกัน/ควบคุมอยางอื่น เชน ลอคขาตั้ง หรือลอคโซ ซึ่งทําใหการลัก
ขโมยรถทําไดงาย และใชเวลาสั้นๆ
สําหรับ จุด/ตําแหนงที่มีสถิตริ ถจักรยานยนตสูญหายในหวงระหวางวันที่ 1-25 สิงหาคม 2553 เรียงตาม
ลําดับ คือ บริเวณหอพัก (25 คัน) บนถนน (22 คน) อื่นๆ (17 คัน) เคหะสถาน (15 คัน) ที่สาธารณะตางๆ (7 คัน)
สถานที่ราชการ (3 คัน) สถานบันเทิง (3 คัน) และหางสรรพสินคา (2 คัน) เวลาที่มกี ารสูญหาย จะเริม่ ตั้งแต เวลา
16.00 น. – 02.00 น. ของวันรุงขึ้น (เวลาโจร)
จากการวิเคราะหหว งเวลา สถานที่เกิดเหตุและพฤติกรรมของเสียหายจากการวิเคราะหจะพบไดวา
1. หวงเวลาที่เกิดเหตุจะอยูใ นชวงเวลา 16.00 น. ไปจนเชาของวันรุงขึ้น
2. สถานที่หายจะอยูในกลุมหอพัก และที่สาธารณะ โดยคนรายจะอาศัย ชวงเวลาที่ผูเสียหายพักกอน
หลับนอน หรือจอดรถไวเปนเวลานานๆ
3. ผูเสียหายจะปองกันโดยการลอคกุญแจคอเพียงอยางเดียวประมาณ 80% ซึ่งการลอคคอเพียงอยางเดียว
ปองกันรถหายไมได
มาตรการปองกัน
1. ขอความรวมมือจากสถานประกอบการหอพักในการปองกันเบื้องตน เชน มีการติดกลอง CCTV, มี
การรักษาความปลอดภัยดูแล
2. เพิ่มความเขมของสายตรวจผลัดที่ปฏิบัติหนาที่ในชวงเวลาดังกลาว ตามสถานที่เสี่ยงและมีการตรวจ
ยืดรถที่ตองสงสัยเพื่อตรวจสอบ
/3. ประชาสัมพันธ ...
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3. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบถึงสถานการณ เพื่อกระตุนเตือนในการปองกัน
ทรัพยสินของตนเองใหมากขึ้น หากพบบุคคลหรือรถตองสงสัยแจงสถานีตํารวจทองที่ หรือ 191
การวิเคราะหจากแผนประทุษกรรมและการสืบสวน แบงลักษณะของคนรายที่ถูกจับกุมที่ผานมาออกมา
เปน 6 กลุมคือ
1. กลุมวัยรุนขโมยเพื่อขายหรือถอดชิ้นสวนอะไหลมาตกแตงรถ
2. กลุมแรงงานตางดาวโจรกรรมเพื่อสงขายออกนอกประเทศ
3. กลุมที่โจรกรรมไปขายในพืน้ ที่ที่ไมเขมงวด เชน สวนสม เขตชนบท
4. กลุมโจรกรรมแลวนําไปชําแหละขายชิ้นสวนหรือประกอบใหม
5. เสนอขายทางอินเตอรเน็ต แลวสงทางไปรษณีย
6. กลุมรับซื้อหรือรับจํานํา เพื่อสงขายออกนอกประเทศ
2) การติดตั้งปายพระบรมฉายาลักษณ และพระบรมสาทิสลักษณของพระบรม
วงศานุวงศ ขอความรวมมือใหติดตั้งใหสมพระเกียรติ ปองกันผูไมหวังดีมากอกวน หรือกระทําการที่ไมเหมาะสม
ประธาน
แจงย้ําความสําคัญการปองกันการโจรกรรม และการดําเนินการเพื่อปองกันการกระทําที่ไม
เหมาะสมกับพระบรมฉายาลักษณ และบรมสาทิสลักษณ
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายทุกสวนราชการ/หนวยงานนําขอเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปเปนแนวทางปฏิบัติ

2) การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกันยายน 2553
ผูแทนศูนยอตุ นุ ิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ) รายงานการ
คาดหมายลักษณะอากาศประจําเดือนกันยายน 2553 เพื่อใหสวนราชการ/หนวยงานไดเตรียมการรองรับภัย
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึน้ ได ดังนี้
สถานการณทวั่ ไป ในเดือนกันยายน 2553 เปนชวงปลายฤดูฝน ชวงมรสุมที่พาดผานภาคเหนือ จะเลื่อนลง
ไปพาดผานภาคกลางและภาคตะวันออก ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุม และมีกําลังแรงขึ้นเปนครั้ง
คราว ทําใหภาคเหนือมีฝนตกชุกหนาแนน กับมีฝนหนักถึงหนักมากไดหลายพืน้ ที่ สวนมากตอนลางของภาค มี
โอกาสที่พายุหมุนเขตรอนในทะเลจีนใต เคลื่อนตัวมาทางตะวันตกตามรองมรสุม และเขาใกลภาคเหนือตอนลาง
ทําใหมีฝนตกเปนบริเวณกวางอาจเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม ในพื้นทีเ่ สี่ยงภัยบริเวณที่
ลาด เชิงลาด น้าํ ลนตลิ่ง ตลอดจนน้ําทวมขัง บริเวณที่ลุมลําน้ําได โดยเดือนนี้มีปริมาณฝนและอุณหภูมิมีคาสูงกวา
คาเฉลี่ยเล็กนอย
สภาพอากาศในภาคเหนือ ตอนเชาอุณหภูมิต่ําสุด 23-27 องศาเซลเซียส บายอุณหภูมสิ ูงสุด 31-35 องศา
เซลเซียส มีเมฆมากกับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึงเกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแหง
สวนมากทางตอนลางของภาคระหวางบายและค่ํา ปริมาณฝน 190-280 มม. จํานวน 17-20 วัน ลมตะวันตกเฉียงใต
10-25 กิโลเมตรตอชั่วโมง
/จังหวัดเชียงใหม...
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จังหวัดเชียงใหม ตอนเชาอุณหภูมิต่ําสุด 24-26 องศาเซลเซียส บายอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส
มีเมฆมากกับมีฝน/ฝนฟาคะนองกระจาย ถึงเกือบทั่วไประหวางบายและค่ํา ปริมาณ 200-210 มม. จํานวน 17.19
วัน ความชืน้ สัมพันธ รอยละ 62.93 ทัศนวิสัย 10-12 กิโลเมตร ฝนตกลดลงเปน 5-7 กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต
10-28 กิโลเมตรตอชั่วโมง ซึ่งมีขอควรระวัง ปริมาณและการกระจายของฝนลดลงเล็กนอย มีโอกาสเกิดอุทกภัยใน
พื้นที่เสี่ยงได โดยทั่วไป ปริมาณฝนและอุณหภูมิมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย
สําหรับปริมาณฝนเชียงใหมตั้งแต 1 มกราคม 2553 ถึง 29 สิงหาคม 2553 ประมาณรอยละ 60 ของฝนเฉลี่ย
ตลอดป ปริมาณฝนสะสม 771.1 มิลลิเมตร สูงกวาเฉลี่ยรอยละ 4 คิดเปนรอยละ 60 ของฝนเฉลี่ยรายป
ปริมาณฝนสะสมเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2553 มากกวาคาเฉลี่ย 50-100 มิลลิเมตร และ
คาดการณวาอุณหภูมิเฉลี่ย กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 2553 สูงกวา 0.5 องศา
นอกจากนี้ ไดประชาสัมพันธการใหบริการขาวอากาศ เสนทางการบิน 24 ชั่วโมง ของศูนยอุตุนยิ มวิทยา
ภาคเหนือโดยสามารถติดตามขอมูลไดที่ www.cmmet.tmd.go.th โทร.053-277919, 053-922365 หรือผานทาง
ทาอากาศยานเชียงใหม โทร.053-922365
มติที่ประชุม

รับทราบ

3) การปองกันแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม ป 2553
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอแนวทาง
การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
การเตรียมความพรอมในการปองกัน และแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม
จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการดังนี้
1. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดิน
ถลม ป 2553 ขึ้น ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม โดยมี นายอมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูอํานวยการศูนยฯ
2. จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัด
เชียงใหม ป พ.ศ. 2553 โดยแบงพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดเชียงใหม ออกเปน 3 โซน ดังนี้
โซนที่ 1 ( เหนือ ) จํานวน 7 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอแมอาย , อําเภอฝาง ,
อําเภอไชยปราการ , อําเภอเชียงดาว , อําเภอเวียงแหง , อําเภอพราว และอําเภอแมแตง
โซนที่ 2 ( กลาง ) จํานวน 12 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอแมริม , อําเภอสัน
ทราย , อําเภอสะเมิง , อําเภอเมืองเชียงใหม , อําเภอดอยสะเก็ด , อําเภอสันกําแพง , อําเภอแมออน , อําเภอสารภี ,
อําเภอหางดง , อําเภอแมวาง อําเภอสันปาตอง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
โซนที่ 3 ( ใต ) จํานวน 6 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอจอมทอง , อําเภอดอย
หลอ , อําเภอแมแจม , อําเภอฮอด , อําเภอดอยเตา และอําเภออมกอย
/3.ระบบแจงเตือน...
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3. ระบบแจงเตือนภัยและเครือขายอาสาสมัคร
3.1 สํารวจและปรับปรุงขอมูลหมูบานเสี่ยงภัย อุทกภัย ดินถลม จังหวัดเชียงใหม
ป 2553 จํานวน 916 หมูบาน แบงเปนความรุนแรงอุทกภัย / ดินถลม ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 3 (สีแดง) มี
ความเสี่ยงภัยสูง จํานวน 577 หมูบาน ระดับ 2 (สีเหลือง) ปานกลาง จํานวน 328 หมูบาน ระดับ 1 (สีเขียว) มีความ
เสี่ยงภัยนอย จํานวน 11 หมูบ าน
3.2 ติดตัง้ เครือ่ งวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 590 จุด จากกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย จํานวน 203 เครือ่ ง กรมทรัพยากรธรณี 131 เครื่อง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 จํานวน 199
เครื่อง กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 31 เครื่อง กรมชลประทาน จํานวน 11 เครื่อง บริษัท AIS จํานวน 15 เครื่อง
และติดตั้งเครื่องโทรมาตรของกรมชลประทาน จํานวน 11 เครื่อง ติดตั้งไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จํานวน 248
จุด โดยมุงเนนพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 สีแดงเปนอันดับแรก
3.3 ติดตัง้ ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning) โดย ศูนยสํารวจอุทกวิทยาที่
/3.3 ติดตั้งระบบ...
13 กรมทรัพยากรน้ํา จํานวน 28 จุด ครอบคลุม 57 หมูบาน
3.4 ติดตัง้ ระบบโทรมาตรในลุมแมน้ําปงตอนบน เพื่อการพยากรณน้ําและเตือน
ภัย รวมทั้งติดตามและประเมินสถานการณระดับน้ํา และปริมาณน้ําในแมน้ําปง โดยสํานักชลประทานที่ 1
จํานวน 10 จุด
3.5 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดจดั ทํา Website
ระบบเตือนภัย โดยเชื่อมโยงขอมูลระดับน้าํ และปริมาณน้ําในแมน้ําปง ของศูนยอุทกวิทยาและบริหารน้ํา
ภาคเหนือตอนบน และขอมูลการตรวจอากาศดวยเรดารของอุตุนิยมวิทยา

www.disaster.chiangmaipoc.net
3.6 หนวยวิจัยภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดกําหนดสัญลักษณของระดับการเตือนภัยน้ําทวม ขึ้นเพื่อใหงายตอการรับทราบของ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ในการเตรียมรับสถานการณนา้ํ ทวม
3.7 จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอรเตือนภัย” เพื่อเปนการเตรียมความพรอม
และสรางเครือขายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตาม เฝาระวังและแจงเตือนสถานการณอุทกภัยใน
พื้นที่เสีย่ งภัย จํานวน 1,693 คน
3.8 จัดตั้งชุดอาสาสมัครกูชพี กูภัยประจําตําบล (OTOS) จํานวน 2,014 คน
3. 9 จัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 21,829 คน
310 จัดอบรมตามโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย(CBDRM) จํานวน 1,030 คน ใน 16 อําเภอ 66 หมูบาน
3.11 การดําเนินการโครงการบูรณาการศักยภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย จังหวัดเชียงใหม ภายใตเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบตั ิการไทยเขมแข็ง 2555 โดยแบงเปน 7
กิจกรรม ดังนี้
/การเสริมเสราง...
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1) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม CBDRM จํานวน 4
รุน 240 คน
2) การเสริมสรางศักยภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวน 3 รุน 700 คน
3) การฝกอบรมอาสาสมัครแจงขาวสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการแลว จํานวน 3 รุน 700 คน
4) การฝกอบรมโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภ ยั (OTOS) จํานวน 6 รุน 360 คน
5) การฝกอบรมอาสาสมัครเตือนภัยดินถลม (มิสเตอรเตือนภัย) จํานวน 3 รุน 360 คน
6) การสัมมนาเครือขายผูนําชุมชน และผูนาํ องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
จราจร จํานวน 2 รุน 400 คน
7) การเสริมสรางศักยภาพชุดปฏิบัติการคนหาและกูภ ัยจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 รุน 100 คน
3.12 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมรว มกับ องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จัดใหมีการฝกอบรม อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.) จํานวน 3 รุน 300 คน
3.13 จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการซอมแผนเผชิญเหตุและอพยพประชาชนในพื้นทีป่ ระสบ
อุทกภัย ดินถลม ประจําป พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2553 ณ บานยาง หมูที่ 12 ตําบลแมงอน อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนหมูบานที่เคยเกิดเหตุการณน้ําปาไหลหลาก และดินถลมมาแลว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
2549
แนวทางการใหความชวยเหลือผูประสบภัย
เบื้องตนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการใหความชวยเหลือผูประสบภัยในพืน้ ที่ โดยใช
เงินงบประมาณฉุกเฉินของทองถิ่นในการดําเนินการ หากเกินขีดความความสามารถใหขอความชวยเหลือจาก
อําเภอ และจังหวัดตามลําดับ เพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม
อุทกภัยเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นบอยครั้งและเกิดขึ้นอยางกวางขวาง พึงระลึกไววา กําลังของน้ํา
ทวมสูงเพียงคืบเดียว (15 ซม.) ที่ไหลเชีย่ วสามารถพัดคนใหลมลงได รถยนตจะถูกน้ําทวมสูง 60 ซม. พัดไปได
อยางงายดาย ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมรับสถานการณของประชาชน มีดังนี้
เตรียมตัวกอนน้ําทวม
- รับฟงขาวพยากรณอากาศทางวิทยุหรือโทรทัศน
- จัดเตรียมยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง บุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง
- เตรียมแผนการอพยพไปสูทปี่ ลอดภัย โดยรูวาที่ปลอดภัยอยูที่ใด และจะไปไดอยางไร
- เตรียมการปองกันน้ําทวมบาน อาจประสานขอความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
พื้นที่ หรือสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053-221-470
,053-213-551 ,053-409-345
- ในกรณีที่บานทานมีหลายชัน้ ใหเคลื่อนยายสิ่งของไปชั้นบนของบาน พรอมตัดคัทเอาทไฟฟาชั้น
ลางที่คาดวาจะถูกน้ําทวม
/เตรียมอาหาร...

- เตรียมอาหาร น้ําดื่ม ยารักษาโรคพื้นฐาน เชื้อเพลิงหุงอาหาร ไฟฉาย แบตเตอรี่สํารอง วิทยุ
โทรศัพท ไวใชยามตองการ
- เก็บยาฆาแมลงในสถานที่นา้ํ ทวมไมถึง เพือ่ ปองกันการเกิดมลพิษ
ขนยายยานพาหนะ สัตวเลี้ยงไปสูบริเวณใกลเคียงที่มีระดับสูง
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ขอปฏิบัติในระหวางน้ําทวม

-

หามเดินหรือขับรถผานพื้นที่น้ําทวม
ใหอยูห างจากบริเวณที่มนี ้ําไหล โดยน้ําที่ไหลเชี่ยวสูงเพียงคืบเดียวสามารถพัดใหทานลมลงได
ใหอยูห างจากพื้นที่น้ําทวม หากทานไมเกีย่ วของ หรือเปนอาสาสมัครชวยเหลือผูประสบภัย
ใหอยูห างจากบริเวณที่เสาไฟฟาลม
ลางมือบอยครั้งดวยสบูและน้ําสะอาด ถาทานสัมผัสกับน้ําทวม
ใหบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดเทานั้น
ระวังสัตวอนั ตราย เชน งู ตะขาบที่อาจหนีน้ําเขามาในบาน
เดินอยางระมัดระวัง ระวังอันตรายจากโคลนที่ทําใหลื่น เศษแกว เข็ม ซากสิ่งขอที่พังลอยมากับน้ํา
ตอนที่น้ําลดแลว
- ระวังแกสรั่ว หากไดกลิ่นแกสใหอยูห างๆ ไว และหามสูบบุหรี่หรือจุดไฟจนกวาจะปดแกสหรือ
ระบายอากาศในพื้นที่แลว
หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน
191
ตํารวจ
1784 สาธารณภัย
1669 กูชีพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

3.1.4 กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3.1 การปลูกตนไมทองกวาวเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
78 พรรษา 12 สิงหาคม 2553
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รายงานผล
การดําเนินการโครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 78 พรรษา 12
สิงหาคม 2553 ซึ่งไดทําการปลูกตนทองกวาว ตนไมประจําจังหวัดเชียงใหม เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เมื่อวันที่
12 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณสองขางทาง ถนนซุปเปอรไฮเวย เชียงใหม-ลําปาง จากสีแ่ ยกรินคําถึงสี่แยกขวงสิงห
อําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอมรพันธุ นิมานันท) เปนประธานในพิธี โดยเปน
การดําเนินการรวมกันระหวางแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมงานประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ ขาราชการและพนักงานจาก
หนวยงานตางๆ รวมพิธี
มติที่ประชุม รับทราบ
/3.2 การจัดโครงการ...
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3.2 การจัดทําโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ ประจําป 2553
สถิติจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและขอความรวมมือ สวนราชการ/หนวยงาน
ในการแจงบุคลากรในสังกัดในการใหขอมูลแกเจาหนาทีข่ องสํานักงานสถิติแหงชาติในการจัดทําสํามะโน
ประชากร ซึ่งการดําเนินการในครั้งนี้เปนการรวมฉลอง 100 ป สํามะโนประชากรประเทศไทย มีขอมูลที่เกี่ยวของ
ดังนี้
วัตถุประสงคของการทําสํามะโนประชากรและเคหะ
1) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลโครงสรางพื้นฐานของประชากรตามที่มอี ยูจริง เชน เพศ อายุ สัญชาติ
การศึกษา การทํางาน และประเภทที่อยูอาศัย ณ วันสํามะโน
2) เพื่อใหไดขอมูลในระดับพืน้ ที่ยอย (หมูบาน องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล เปนตน)
3) เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของประชากรและที่อยูอ าศัยในรอบ 10 ป
วันสํามะโน หมายถึง วันที่ 1กันยายน 2553 กําหนดขึ้นเพือ่ ใชอางอิงขอมูล บาน ครัวเรือน ประชากร
จํานวน และลักษณะ
ประชากรที่อยูใ นคุมรวม
1. คนไทยทุกคนที่อยูอาศัยอยูใ นประเทศไทยในวันสํามะโน (1 กันยายน 2553)
2. ขาราชการฝายทหาร พลเรือน คณะทูตของไทยพรอมครอบครัวซึ่งมีสํานักงานอยูตางประเทศ
3. คนไทยคนตางชาติ คนตางดาว ที่มีสถานที่อยูปกติในประเทศไทย แตในวันสํามะโน ไดไป
ตางประเทศชัว่ คราว
ประชากรที่ไมอยูในคุมรวม ไดแก เจาหนาที่ฝายพลเรือน ทหารและทูตตางประเทศ องคกรระหวาง
ประเทศ พรอมทั้งครอบครัว ซึ่งมีสํานักงานอยูในประเทศไทย, คนตางชาติ/ตางดาว ผูซึ่งเขามาอยูในประเทศไทย
ไมถึง 3 เดือน นับถึงวันสํามะโนและผูอพยพ หรือผูหลบหนีเขาเมือง ซึ่งอยูในคายอพยพที่รัฐบาลกําหนดขึ้น
สํามะโนประชากรและเคหะคือ การเก็บรวบรวมขอมูล เกี่ยวกับ
- ประชากรทุกคนในประเทศตามที่อยูจริง
- ที่อยูอาศัยจริงของประชากรนั้น ณ วันสํามะโน (วันที่ 1 กันยายน 2553)
ประโยชนของขอมูล
ภาครัฐ 1. ใชจัดทําและติดตามนโยบายดานประชากร เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในระดับประเทศและพื้นที่
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
2. จัดเตรียมงบประมาณเพือ่ หาสาธารณูปโภคและบริการขั้นพื้นฐานตางๆ ไดครบตามความตองการ
ความจําเปนของทองถิ่น
3. ใชเปนฐานในการคาดประมาณประชากรในอนาคต (Pupution Projection)
4. ใชในการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และเตรียม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
5. ใชเปนกรอบในการเลือกตัวอยาง สําหรับการสํารวจในรายละเอียดเฉพาะเรืองดานประชากร และสังคม
6. ใชเปนฐาน รวมกับการสํารวจตางๆ เชน การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในการ
จัดทําตัวชีว้ ัดตางๆ เชน
/ภาคเอกชน ...

ภาคเอกชน
ประกอบการ

สามารถใชขอมูลความหนาแนนของประชากรในพืน้ ทีต่ างๆ (ตามเพศ อายุ อาชีพ)
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ตัดสินใจการทําธุรกิจ ตั้งรานคา หรือขยายกิจการสูลูกคากลุมเปาหมาย
ภาคประชาชน อยูดีมีสุข เนื่องจากไดรับบริการจากภาครัฐ อยางพอเพียงและทั่วถึง
การเก็บรวบรวมขอมูล (Multi Model Method)
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนับคนใหครบมากที่สุด จะดําเนินการในระหวางวันที่ 1-30 กันยายน 2553
โดยประชาชนสามารถเลือกวาจะใหขอมูลดวยวิธี
1. ใหสัมภาษณกบั พนักงานเก็บขอมูลโดยตรง
2. กรอกแบบสอบถามดวยตนเอง แลวสงคืนทางไปรษณีย/นัดใหมารับคืน
3. ใหขอมูลทาง Internet (www.nso.go.th, popcensus.nso.go.th)
4. ใหขอมูลโดยการสัมภาษณทางโทรศัพท (TIC 1111)
ประธาน ขอความรวมมือ สวนราชการ/หนวยงานประชาสัมพันธ ใหบคุ ลากรและประชาชนทัว่ ไปทราบ
และใหความรวมมือการทําสํามะโนประชากร ประจําป 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553
คลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2553 พรอมแจง
การเรงรัดเบิกจายงบประมาณใหทันตามกําหนด ดังนี้
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตาม
การ จายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนด
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุนไมนอยกวา รอยละ 75.00 ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของ
แตละหนวยงาน การเบิกจายงบประมาณในภาพรวมไมนอยกวารอยละ 94.00 ของวงเงินงบประมาณรายจาย
1,700,000 ลานบาท แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
ไตรมาสที่

1
2
3
4

เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
12.00

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
20.00

33.00

43.00

56.00

68.00

75.00

94.00
/ผลการเบิกจาย ...
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ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 20 สิงหาคม 2553
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)

หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

รวม

25,928.31

23,856.99

92.01

2,071.32

งบประจํา

21,136.65

19,785.97

93.61

1,350.68

งบลงทุน

4,791.66

4,071.02

84.96

720.64

การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ 2553
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2553
(ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS )
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

4,343.54

3,155.59

72.65

1,187.95

สวนราชการที่ไดรับงบประมาณสูงสุด 10 อันดับแรก คือ
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4,228.06 ลานบาท เบิกจาย 3,988.52
ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.33 ไมมีงบรายจายลงทุน
2. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,215.23
ลานบาท เบิกจาย 3,150.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.00 รายจายลงทุน 2,273.93 ลานบาท เบิกจาย 2,215.58
ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.43
3. สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 729.21 ลานบาท เบิกจาย
606.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.18 รายจายลงทุน 217.30 ลานบาท เบิกจาย 187.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ
86.26
4. มหาวิทยาลัยแมโจ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 683.07 ลานบาท เบิกจาย 594.76 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 87.07 รายจายลงทุน 175.75 ลานบาท เบิกจาย 170.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.09
5. มณฑลทหารบกที่ 33 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 564.48 ลานบาท เบิกจาย 444.26 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 78.70 รายจายลงทุน 24.42 ลานบาท เบิกจาย 5.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.45
/6.ที่ทําการปกครอง ...
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6. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 474.59 ลานบาท เบิกจาย
424.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.51 รายจายลงทุน 6.18 ลานบาท เบิกจาย 3.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61.11
7. โครงการชลประทานเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 375.99 ลานบาท เบิกจาย 319.43
ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.96 รายจายลงทุน 362.21 ลานบาท เบิกจาย 307.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.88
8. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 335.12 ลานบาท เบิกจาย 175.64
ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.41 รายจายลงทุน 89.87 ลานบาท เบิกจาย 5.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.82
9. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 316.11 ลานบาท เบิกจาย
316.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ไมมีงบรายจายลงทุน
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 310.43 ลานบาท เบิกจาย 241.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.87 รายจายลงทุน 66.25 ลานบาท เบิกจาย
63.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.55
สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมต่ําสุด 10 อันดับแรก คือ
1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 28.88 ลานบาท (โอนให
จังหวัดเบิกแทนจํานวน 23.88 ลานบาท คงเหลือ 5.00 ลานบาท ) เบิกจาย 0 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0
2. สํานักงานสรรพากรภาค 8 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 33.41 ลานบาท เบิกจาย 2.25 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 6.72
3. วิทยาลัยนาฏศิลป ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 21.61 ลานบาท เบิกจาย 8.36 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 38.70
4. โรงเรียนกาวิละอนุกูล ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิน้ 20.44 ลานบาท เบิกจาย 8.95 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 43.78
5. วิทยาเขตภาคพายัพ ได รับจั ดสรรเงินงบประมาณทั้ งสิ้น 243.74 ลานบาท เบิ กจาย 110.28
ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.25
6. จังหวัดเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 62.32 ลานบาท เบิกจาย 31.10 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 49.91
7. โรงเรียนสอนคนตาบอด ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 12.56 ลานบาท เบิกจาย 6.33
ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.45
8. สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1.98 ลานบาท
เบิกจาย 1.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.33
9. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 335.12 ลานบาท เบิกจาย
175.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ 52.41
10. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณทั้งสิ้น 4.15 ลานบาท
เบิกจาย 2.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.88
/ประธาน ...
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ประธาน แจงเนนย้ํา สวนราชการที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย เนื่องจากเรื่องนี้เปน
นโยบายสําคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจะเปดจายใหครบ 600%
เนื่องจากเปนการเบิกจายจากบัญชีเปนบัญชีโดยตรง สวนราชการที่เบิกจาย ต่ําสุด 10 อันดับแรก ขอใหเรงรัดการ
เบิกจาย โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม จะมีการประชุมติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ ในวันที่ 7
กันยายน 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการเรงรัด การเบิกจายงบประมาณใหทันตามกําหนด

3.4 การใหสวัสดิการเงินกูเพื่อบุคลากรภาครัฐของธนาคารอาคารสงเคราะห
ผูแทนธนาคารอาคารสงเคราะหเชียงใหม ประชาสัมพันธโครงการสวัสดิการเงินกู
เพื่อบุคลากรภาครัฐ และโปรโมชั่นฉลองครบรอบ 87 ป ของธนาคารอาคารสงเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการสวัสดิการเงินกูเพื่อบุคลากรภาครัฐ
1. หลักเกณฑและวิธีการใหกูเงิน
คุณสมบัติของผูกู เปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และลูกจางประจํา
2. วัตถุประสงคการขอกู
- เพื่อซื้อที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด
- เพื่อปลูกสรางอาคารหรือซื้อที่ดินพรอมปลูกสรางอาคาร
- เพื่อตอเติม หรือขยาย หรือซอมแซมอาคาร
- เพื่อซื้อที่ดินเปลาเปนทรัพย NPA ของธนาคาร
- เพื่อไถถอนจํานองที่ดินพรอมอาคาร หรือหองชุด
3. วงเงินใหกู - ไมเกินรอยละ 100 ของราคาประในทีด่ ินพรอมอาคาร หรืออาคาร หรือหองชุด ตาม
วัตถุประสงคการขอกูแตละประเภท และไมเกินรอยละ 100 ของราคาซื้อ ขาย หรือ
ราคากอสราง แลวแตราคาใดต่ํากวา
- เงินงวดผอนชําระไมเกินรอยละ 80 ของเงินเดือนสุทธิ
4. ระยะเวลาการกู
- ไมเกิน 30 ป และอายุผูกูรวมกับจํานวนปที่ขอกูตองไมเกิน 70 ป
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู
- ปที่ 1 เดือนที่ 1 – 6 = 0.00% *x ตอป
- ปที่ 1 เดือนที่ 7-12 =*MRR – 2.50% ตอป
- ปที่ 2 ปที่ 3 = *MRR-2.00% ตอป
- ปที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา = *MRR – 1.00% ตอป
MRR=6.50% ตอป อาจเปลี่ยนแปลงได ตามประกาศอัตราดอกเบี้ย เงินกูของธนาคารอาคารสงเคราะห
/6. หลักประกัน ...

6. หลักประกันในการขอกูเงิน เอกสารสิทธิเปนโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์
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หองชุด
7. การชําระหนี้เงินกู หนวยงานตนสังกัดของผูกูตองทําหนาที่หกั เงินเดือนของผูกูนาํ สง
8. ระยะเวลาของโครงการ ยื่นขอกูเงินตั้งแต 1 มิถุนายน 29-30 พฤศจิกายน 2553
9. สถานที่ติดตอขอยื่นกูเงิน ไดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานใหญ หรือสาขาในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หรือ สาขาในภูมิภาคทุกแหง
10. หลักฐานการขอกูเงิน ประกอบดวย หนังสือรับรองเงินเดือนจากตนสังกัด สลิปเงินเดือนหรือใบแจง
รายการเงินเดือนจากหนวยงาน สําเนาบัตรขาราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบานทุกหนา สําเนา
ทะเบียนสมรส/หยา/มรณะบัตร สําเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก หรือหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด ฯลฯ
ฉลองครบรอบ 57 ป รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 2 สิงหาคม – 24 กันยายน 2553
โดยลูกคาสินเชื่อและลูกคาซื้อทรัพย NPA ของธนาคารอาคารสงเคราะห สามารถรับโปรโมชั่น กูบาน –
บินสบาย กูบาน – ขับสบาย และกูบาน – ชอปสบาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดใน
เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 5 เรื่อง
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) แจงที่ประชุมทราบเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
โดยเอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ประกอบดวย
4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนตางประเทศสัญจรจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการ
ประชาสัมพันธเพื่อสรางความเชื่อมั่นประเทศไทย
(สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม)
4.2 ความกาวหนาในการขับเคลือ่ นระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
4.3 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม
2553 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2553)
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
4.4 รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนสิงหาคม 2553
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
4.5 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนสิงหาคม 2553
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2553
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สวนราชการ/หนวยงานสามารถเขาไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการ
ประชุมฯ และรายงานการประชุม ผานชองทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอมุมราชการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 11.30 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

