รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายชูชาติ กีฬาแปง
๓
นายสุรชัย จงรักษ
๔
นายสําเริง ไชยเสน
๕
นายสุวิชา ดามพวรรณ
๖
นายทองสุข พระบาง
๗
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
๘
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
๙
นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย
๑๐ วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายเฉลิมชัย สิงหะ
นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายอุทัย ลือชัย
นายวิจิตร หลังสัน
นายบําเพ็ญ บินไทยสงค
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นายประพันธ ภูงาม
นายอนุพงษ วาวงศมูล
นายสิทธิ์ วงศมาน
นายภาษเดช หงสลดารมย
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศรัณยู มีทองคํา

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
(แทน) นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
(รกท.) นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
/๒๖ นายนิเวศน...

๒

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายสุรชัย มณีประกร
นายปณิกร เอีย่ มสะอาด
นายชุติเดช มีจันทร
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
วาที่ ร.ต.สมัย คําชมภู
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายฉัทธนาตย เทียนขาว

นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓๖ นายจําเริญ ศรีคํามูล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๗ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๓๘ พ.ต.ท.เอกพันธ พงษปวน
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
๓๙ พ.ต.อ.บัณฑิต ตุงคะเศรณี
(แทน) ผูกํากับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๕
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๔๐ พ.ต.อ.ธีรพงษ สุริยะลังกา
๔๑ พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เขี้ยวแกว
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ
๔๒ พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ
(แทน) ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๔๓ พ.ต.ท.สัณหกช เกษากิจ
สารวัตรสถานีตํารวจทองเทีย่ ว ๑ กองกํากับการ ๔
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔ นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๔๕ นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๔๖ นายยุทธพงษ เพชรวิเศษ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๗ นายธวัช สุขอยู
๔๘ นางราตรี จักรแกว
๔๙ นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล
๕๐ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
๕๑

นายอนุสรณ กรานจรูญ

(แทน) ผูอํานวยการประชาสัมพันธเขต ๓
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
/หนวยงาน...

๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕๒ พ.ท.กฤษฎา ถาวรวัตร
๕๓ พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
๕๔ พ.อ.อัครวัฒน วุฒิเดชโชติโภคิน
๕๕ พ.อ.สมจริง กอรี

(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
สัสดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๖ นางญาณี แสงศรีจันทร
๕๗ วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
๕๘ นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
๕๙ นายอรรถพันธ พงศอุทัย
๖๐ นายเกียรติชัย กิตติพรไพบูลย
๖๑ นายพีรธรรม ศุภศรี
๖๒ นายประพนธ ถกลวิโรจน
๖๓ นายปญญา สวนจันทร
๖๔ นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
๖๕ นายสาธร สีแกวเขียว
๖๖ นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ

คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาคที่ ๘
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๑
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๒
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๖๗ นางสาวลดา ภูมาศ
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๖๘ นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
๖๙ นายสมชัย ใหมจันทรแดง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๗๐ นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
๗๑ นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗๒ นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๗๓ นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๗๔ นางนิภาวดี อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม
๗๕ นายทศพร ถาวร
ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๗๖ นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
๗๗ นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
/๗๘ นางจิราพร....

๔

๗๘
๗๙

นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร

๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
นางสาวชีวพร คชคีรีเดชไกร
นายยศนนต ดานสมบูรณ
นายกระจาย หนูเกื้อ
นายอนวัชช ไทยขวัญ

ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๑
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๒
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๘๕ นางสาวชูจิต ทองยอย
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
๘๖ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๘๗ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๘๘ นางสาวอุทัยวรรณ สิงหไสว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
๘๙ นายวิฑูรย โพธิ์ศรี
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๙๐ นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
๙๑ นายปราโมทย ยาใจ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๙๒ นายถาวร มีชยั
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
๙๓ นายวิทยา สวนแกวมณี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
๙๔ นายอุดม มาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๙๕ นายจํารัส จันทิวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕
๙๖ นางสาววราพร คําหงษา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗
๙๗ นางเอมอร ทองทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๙๘ นางนารีรัตน โนวัฒน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
๙๙ นายสมชาย กันธะวงศ
จังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)
๑๐๐ นายรุจ ภูมิประเสริฐ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙
๑๐๑ นายนิยม จันทนพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม
๑๐๒ นางสุจนีย พรโสภิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
๑๐๓ นายสถาพร กาญจนพันธุ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวเชียงใหม
๑๐๔ นายวรสิทธิ์ วรพล
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๐๕ นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
/๑๐๖ นางปภาพินท...

๕

๑๐๖ นางปภาพินท จันทรดา
๑๐๗ นายอมรกฤษณ เพชรเจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๐๘ นายชาญชัย กีฬาแปง
๑๐๙ นายสมพงษ มอญแกว
๑๑๐ นางสาวณิชรัตน จอมแปงมา
๑๑๑ นายปุญญพัฒน วามาบดี
๑๑๒ นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน
๑๑๓ นายจุมพจน นิยมสิริ
๑๑๔ นายพงศเทพ วงษเวช
๑๑๕ นายปญญา ภูมรินทร
๑๑๖ นายมงคล เตมีศักดิ์

(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
เชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑๑๗ นายบรรพต คันธเสน
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
๑๑๘ นายอุทัย แจวจันทึก
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ ๑๖ (เชียงใหม)
๑๑๙ นายอนุดิษฐ สมฤทธิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑
๑๒๐ นายอภิวัฒน คุณารักษ
๑๒๑ นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๒ นายวาสิฎฐ จันทุนากร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
๑๒๓ นายสมศักดิ์ แกวสอน
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๒๔ นายสุปน สิทธิสงคราม
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม
๑๒๕ นายชาญ ไชยวงค
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๒๖ นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
๑๒๗ นายชํานาญ กายประสิทธิ์
๑๒๘ นายอดิศร สุขะตุงคะ

(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง
เชียงใหม ๒ (กฟผ.)
/หนวยงาน...

๖

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๒๙ นางสาวปานจิตต พิศวง
๑๓๐ นางสาวรัตติกาล ปริศนาดิลก
๑๓๑ นางสาวสุนทรา ติละกูล
๑๓๒ นายสมพงษ ศรีเกษ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓๓ นายพิรณ
ุ หนอแกว
๑๓๔ นายสํารวย จันทะวัง
๑๓๕ นางอารีรัตน เทียมทอง
๑๓๖ นายสิงหโต ปลาเงิน
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐

นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
นางศิริรัตน ไชยศิริ
นายชัยวิทย อรรถานนท
นายนิรันดร บุบผาพันธุ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๑ นายนพดล จงสมชัย
๑๔๒ นายสุทธิวงศ กติกา
๑๔๓ นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน
๑๔๔ นางพรรณวดี พลอยทับทิม
๑๔๕ นางนาตยา ตันติวรานุรักษ
๑๔๗ วาที่ ร.ต.นิธิศ ขัตตะละ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๘ นายณรงค เหล็กสมบูรณ
๑๔๙ นายกัมพล วงศไชย
๑๕๐ นางสาวศิริพร ภาณุรัตน
๑๕๑ ดร.กษมา ประสงคเจริญ
๑๕๒ นางสาวสุคนธทิพย จันทะลูน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(รก.) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
/หนวยงาน....

๗

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕๓ นายภานุศร สิทธิชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที่ ๑
๑๕๔ นายอภิรัฐ ศรีสุข
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๑
๑๕๕ นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๒
๑๕๖ นายเอื้อ คุณาจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๓
๑๕๗ นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๔
๑๕๘ นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๕
๑๕๙ นายเดช อนากาศ
(แทน) ผูอาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
๑๖๐ นายวรพจน เตียวกุล
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๖๑ นายมานพ ดีมี
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔
๑๖๒ นายปญญชาติ วงษปญญา
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓ นายอดิสร พวงทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๑๖๔ นายสยาม กันหาลิลา
๑๖๕ นายบุญธรรม เร็วการ

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๖ ดร.ทพ.สุรสิงห วิศรุตรัตน
๑๖๗ นายบํารุง คงดี
๑๖๘ พญ.กาญจนา คุณรังษีสมบูรณ
๑๖๙ นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
๑๗๐ นางวราพร วันไชยธนวงศ
๑๗๑ นายอภิชาต มูลฟอง

(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗๒ นายสงกรานต มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
/๑๗๓ นายพลยุทธ...

๘

๑๗๓ นายพลยุทธ สุขสมิติ

(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑

หนวยงานพิเศษ
๑๗๔ นางนนทรัช ทองสถิตย
๑๗๕ นายทรงพล นาคะหนุ
๑๗๖ นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
๑๗๗ นางถนอมจิต ไชยวงค
๑๗๘ พญ.ประคอง วิทยาศัย

(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ภาคประชาสังคม
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

สวนทองถิ่น
๑๗๙ นายคณพล ปนแกว
๑๗๙ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑๘๐ นายสุธางค อนันตชัย
๑๘๑ นายสุภคิน วงศษา

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองตนเปา

รัฐวิสาหกิจ
๑๘๒ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
๑๘๓ นางสาวชมนาถ พรสมผล
๑๘๔ นายสุรพันธ วุทธานนท
๑๘๕ นายอุทัย พรหมแกว

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต ๙
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑
นายสุวิชชา วิลัยประเสริฐ
๒
นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ
๓
นางสาวสาวิตรี แสงชัยวงค
๔
Mr. Martin Venzky Stalling
๕
นางสาวฟองแกว บัวลูน
๖
นายประหยัด อนันตประดิษฐ
๗
นางสาวณัฐธิดา โสภา
๘
นายอดุลย ฮวกนิล
๙
นายชัชวาล ปญญา
๑๐ นางสุภาพร พุกกะรัตน
๑๑ นางธีรา ธนูศิลป
๑๒ นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ
๑๓ นางสาววิราชินี คําชมภู

สํานักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลก (บริษัทไรทแมน)
สํานักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลก (บริษัทไรทแมน)
สํานักงานบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลก (บริษัทไรทแมน)
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
/๑๔ นางสาวพรทิพย...

๙

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา
นางสาวตรีพร ชาติแสนปง
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
๑) พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิง่ ชีพ” จํานวน ๔ ราย ไดแก
(๑) นายประดับ กลัดเข็มเพชร
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ
(๒) นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายอําเภอแมแจม
(๓) นายชุติเดช มีจันทร
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแตง
(๔) นายอนุพงษ วาวงศมลู
๒) พิธีมอบเงินทุนพระราชทานกองทุนธนาคารขาวในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๓) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๓ ราย ไดแก
(๑) เด็กหญิงจิตรลดา ทิพยโพธา ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนวัดชางคํา อําเภอหางดง
(๒) เด็กชายอนุพงษ เชื้อจันทรา มัธยมศึกษาปที่ ๒โรงเรียนตนแกวผดุงพิทยาลัย อําเภอหางดง
(๓) เด็กหญิงกันตฤทัย ทองจํารูญ มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนจอมทอง อําเภอจอมทอง
(๔) เด็กชายศุภณัฐ มะโน
มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนจอมทอง อําเภอจอมทอง
(๕) เด็กหญิงเกสรา สาครินทร ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบานทัพ อําเภอแมแจม
(๖) เด็กหญิงลําดวน พีระสกุลการ มัธยมศึกษาปที่ ๑โรงเรียนบานกองแขก อําเภอแมแจม
(๗) เด็กหญิงนภัสสร นวลแสง ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบานดอน อําเภอเชียงดาว
(๘) เด็กหญิงอรนุช อินตะพรม มัธยมศึกษาปที่ ๑โรงเรียนบานวังจอม อําเภอเชียงดาว
(๙) เด็กหญิงมัทนา ปนชัย
มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนวัดยัง้ เมิน อําเภอสะเมิง
(๑๐) นายกิตติธัช สวรรคประทาน มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานแมลานคํา อําเภอสะเมิง
(๑๑) นางสาวกรรณิการ ตนหาญ ปวส. ชั้นปที่ ๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง อําเภอฝาง
(๑๒) นางสาวณิชชานันท วุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ อําเภอฝาง
/(๑๓) นายสมเด็จ...

๑๐

(๑๓) นายสมเด็จ จอมวรรณ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ อําเภอแมอาย
(๑๔) นางสาวซอย นายซอ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ อําเภอแมอาย
(๑๕) เด็กหญิงกัลยสุดา โมราบุญ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว
(๑๖) นายหัสการ อุดมกิจนุภาพ มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนพราววิทยาคม อําเภอพราว
(๑๗) นางสาวพนิดา แซเจา
มัธยมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนบานแมโถ อําเภอฮอด
(๑๘) เด็กหญิงรุงอรุณ ศรีกระจาง มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อําเภอฮอด
(๑๙) เด็กหญิงณัฐธิดา นาวี
ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม บุตรสี่ลอแดง
(๒๐) เด็กหญิงไอลดา บุญเปง
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ บุตรสี่ลอแดง
(๒๑) เด็กหญิงอภิสมัย สุยะ
ประถมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานยางเปยง บุตร อส.จ.ชม.
(๒๒) เด็กหญิงปนัดดา พิมพานนท ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ บุตร อส.จ.ชม.
(๒๓) นางสาวณธิพร คําโมนะ มัธยมศึกษาปที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม อําเภอเมืองฯ
๔) พิธีมอบเกียรติบัตรผูใหการสนับสนุนดานการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐตามโครงการ
“เจาหนาที่ศูนยราชการเชียงใหมไรพุง มุง สุขภาพดี” จํานวน ๑ ราย ไดแก
- นพ. ชัชวาลย ศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๕) พิธีมอบเกียรติบัตรแกบคุ คลและสถาบันดีเดนระดับจังหวัด ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ประจําป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๙ ราย ไดแก
๑. ประเภทบุคคล
- เจาหนาที่สง เสริมการเกษตร(เกษตรอําเภอ) ดีเดน
(๑) นายสุรพล ชื่นเย็น
เกษตรอําเภอสันปาตอง รางวัลดีเดน
(๒) นายสุวรรณ สุวรรณา
เกษตรอําเภอแมแตง รางวัลชมเชย
(๓) นางศิริพนั ธ วิรัตนเกษม เกษตรอําเภอดอยสะเก็ด รางวัลชมเชย
(๔) นางสาวไพรวัลย บุษราคัม เกษตรอําเภอหางดง
รางวัลชมเชย
-เจาหนาที่สงเสริมเกษตรประจําตําบล (เกษตรตําบล) ดีเดน
(๑) นางแจมจันทร ลามชาง
เกษตรตําบล อําเภอสันทราย รางวัลดีเดน
(๒) นายอินทรเนตร เทพกุนา เกษตรตําบล อําเภอสันปาตอง รางวัลชมเชย
(๓) นายสิทธิพันธุ คันธฬิกา
เกษตรตําบล อําเภอแมอาย
รางวัลชมเชย
(๔) นายประดิษฐ สุทธิสิริกุล เกษตรตําบล อําเภอดอยสะเก็ด รางวัลชมเชย
-เจาหนาที่สงเสริมเกษตรประจําอําเภอที่มผี ลงานดานเคหกิจเกษตรดีเดน
(๑) นางสาวอรชร ปนเตจะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร อําเภอหางดง รางวัลดีเดน
๒. ประเภทสถาบัน
- ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลดีเดน
(๑) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลสันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม
(๒) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลบานกาด อําเภอแมวาง
/(๓) ศูนยบริการ...

๑๑

(๓) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด
(๔) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
(๕) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด
(๖) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม
(๗) ศูนยบริการและถายทอดฯ ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และตอนรับหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหมใน
จังหวัดเชียงใหม ๒ ราย ดังนี้
- นายอรรถพันธ พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
ตําแหนงเดิม สรรพสามิตพื้นที่พะเยา
- นายนิรันดร บุปผาพันธุ หัวหนาสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักวิชาการอบรมและฝกวิชาชีพชํานาญการพิเศษ กรมราชทัณฑ
กระทรวงยุติธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ฝายเลขานุการ(นายสําเริง ไชยเสน) เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ประกอบดวยเอกสารทั้งหมด ๓๙ หน า โดยมีหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมลวงหนาแลว หากสวนราชการ/หนวยงาน
ประสงคจะเพิ่มเติมหรือแกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ประธาน แจงย้ําใหสว นราชการ/หนวยงานไดเขาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ทั้งนี้ หากตองการเพิ่มเติม หรือแกไขในเนือ้ หารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพือ่ ปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังจังหวัดเชียงใหม แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได ดังนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการ
เรงรัดติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณ
/รายจาย.....

๑๒

รายจายในภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจาย
ลงทุนไมนอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาส
ดังนี้
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
ไตรมาสที่
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒
๓๕.๐๐
๔๔.๐๐
๓
๖๑.๐๐
๖๘.๐๐
๔
๗๒.๐๐
๙๓.๐๐
และการเบิกจายโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
วงเงิน ตามแผน / เปาหมายที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแตละหนวยงาน
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
หนวย : ลานบาท
รวม
ประจํา
ลงทุน

งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

๒๗,๘๐๗.๐๔
๒๑,๕๕๒.๒๗
๖,๒๕๔.๗๗

๒๒,๖๑๕.๐๐
๑๘,๓๑๑.๑๑
๔,๓๐๓.๙๐

๗๑.๓๓
๘๔.๙๖
๖๘.๘๑

๕,๑๙๒.๐๔
๓,๒๔๑.๑๗
๑,๙๕๐.๘๗
หนวยงาน : ลานบาท

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

๑

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

๒
๓
๔

สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ
ศูนยปฏิบตั ิการพัฒนาทีด่ ิน
โครงการหลวง
สนง.พัฒนาภาค ๓
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

ภาพรวม
เบิกจาย

งบประมาณ

ลงทุน
เบิกจาย

รอยละ

รอยละ

๓๓๙.๙๕

๓๓๙.๙๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๖๑.๒๑

๑๖๑.๒๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕๘.๒๐

๕๖.๖๐

๙๗.๒๕

๕๔.๖๘

๕๓.๓๐

๙๗.๔๙

๙๔.๖๕

๙๑.๓๔

๙๖.๕๐

๙๔.๖๕

๙๑.๓๔

๙๖.๕๐

งบประมาณ

/ลําดับ...

๑๓
รอยละ

งบประมาณ

ลงทุน
เบิกจาย

๙๖.๐๑

๒,๖๑๐.๗๙

๒,๕๖๕.๑๓

๙๘.๒๕

๑๐.๕๕

๙๔.๘๓

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๖.๘๓

๖.๔๐

๙๓.๗๙

๐.๒๖

๐.๐๐

๐.๐๐

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๒๔.๘๔

๒๓.๑๗

๙๓.๒๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

วิทยาเขตภาคพายัพ

๑๑๙.๒๒

๑๑๐.๘๗

๙๒.๙๙

๗๙.๓๔

๗๗.๙๑

๙๘.๒๑

๑๐

ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม

๔๘๐.๗๙

๔๔๓.๙๖

๙๒.๓๔

๙.๐๘

๐.๔๓

๔.๗๕

ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

๕

สนง.สงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ จังหวัดเชียงใหม

๓,๗๗๘.๖๕

๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

๑๑.๑๒

๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๘

งบประมาณ

ภาพรวม
เบิกจาย
๓,๖๒๗.๗
๗

รอยละ

สวนราชการทีม่ ีผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๓ (กําหนดการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๖๑.๐๐) เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก มีทงั้ สิ้น ๖๒
หนวยงาน ดังนี้
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

ชื่อหนวยงาน
สถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง
สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐
ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)
สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรือนจํากลางเชียงใหม
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
โรงเรียนไชยปราการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม
โรงพยาบาลประสาท

งบประมาณ
๐.๐๖
๒.๒๐
๐.๘๓
๒.๐๓
๐.๑๖
๑๘.๕๓
๒.๘๖
๐.๑๑
๐.๐๔
๐.๐๘
๐.๑๒
๐.๒๖
๑.๔๗
๐.๖๔
๐.๒๖
๐.๘๘
๑.๕๐
๓๓.๗๕

ลงทุน
เบิกจาย
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

/ลําดับ...

รอยละ
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๑๔
ลําดับ
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

ชื่อหนวยงาน
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
กองกํากับการตรวจคนเขาเมือง ๕
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม
สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม
ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑
สนง.คลังเขต ๕
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑
โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แมแจม
มหาวิทยาลัยแมโจ
วิทยาลัยนาฎศิลป
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
จังหวัดเชียงใหม
สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม
สนง.ศิลปากรที่ ๘
ตชด. ๓๓
โรงพยาบาลสวนปรุง
ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ
ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

งบประมาณ
๑๗.๐๐
๒๖.๐๐
๔.๒๖
๘๘.๕๖
๓๐.๖๓
๑๕.๓๑
๔๑.๙๗
๑.๐๖
๖๐.๖๒
๐.๒๙
๐.๒๘
๙.๐๘
๒๒.๗๕
๑.๕๙
๑๑.๓๓
๒๙.๘๐
๑๓.๔๖
๑.๓๗
๒๕๗.๗๔
๗.๓๓
๓๑.๑๑
๑๑.๓๐
๑๖๖.๕๘
๓.๕๕
๔๙.๕๕
๒.๑๕
๑๑.๑๒
๒.๙๕
๐.๑๒
๓๐.๘๔
๒๙.๐๗
๑๑.๗๔

ลงทุน
เบิกจาย
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๑๙
๐.๑๐
๐.๐๗
๐.๔๔
๐.๐๒
๑.๔๗
๐.๐๑
๐.๐๑
๐.๔๓
๑.๑๖
๐.๑๐
๐.๗๗
๒.๔๔
๑.๒๑
๐.๑๓
๓๐.๓๘
๐.๙๒
๔.๙๙
๑.๙๐
๒๙.๓๘
๐.๖๗
๙.๗๙
๐.๔๓
๒.๓๙
๐.๖๕
๐.๐๓
๘.๐๕
๗.๖๙
๓.๒๓

รอยละ
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๒๑
๐.๓๒
๐.๔๖
๑.๐๕
๑.๘๙
๒.๔๒
๓.๕๐
๓.๕๕
๔.๗๕
๕.๑๒
๖.๒๘
๖.๘๒
๘.๑๙
๙.๐๒
๙.๑๘
๑๑.๗๙
๑๒.๕๒
๑๖.๐๔
๑๖.๘๒
๑๗.๖๔
๑๘.๗๔
๑๙.๗๖
๒๐.๐๐
๒๑.๕๐
๒๒.๐๐
๒๕.๗๔
๒๖.๐๙
๒๖.๔๕
๒๗.๔๙

/ลําดับ...

๑๕
ลําดับ
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒

ชื่อหนวยงาน
สนง.ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
องคการสวนพฤกษาศาสตร
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม
สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๖
สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม
มณฑลทหารบกที่ ๓๓
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๓
สํานักชลประทานที่ ๑
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม)

งบประมาณ
๒.๓๓
๔๑.๔๕
๓.๗๘
๒๒๗.๖๕
๑.๐๐
๑๘.๕๘
๒.๒๑
๑๑.๕๒
๑๐๖.๑๕
๑๓๖.๐๐
๘๙.๙๑
๐.๘๙

ลงทุน
เบิกจาย
๐.๖๗
๑๒.๐๖
๑.๑๗
๗๗.๒๔
๐.๓๖
๗.๓๕
๐.๙๐
๔.๗๗
๔๖.๒๑
๖๐.๐๔
๔๔.๒๕
๐.๕๓

รอยละ
๒๙.๐๑
๒๙.๑๑
๓๐.๙๖
๓๓.๙๓
๓๖.๔๘
๓๙.๕๓
๔๐.๕๗
๔๑.๔๐
๔๓.๕๓
๔๔.๑๕
๔๙.๒๒
๕๙.๔๔

สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน ๑๒ เรื่อง
ซึ่งสามารถ Download รายละเอียดไดจาก http://klang.cgd.go.th/cmi ดังนี้
๑. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว๓๓ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ
การเบิกจายคารักษาพยาบาลดวยวิธีการทางการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก โดยไดยกเลิกอัตรา
คาบริการสาธารณสุข หมวด ๑๕ รายการคาบริการฝงเข็มและคาบริการการใหการบําบัดของผูประกอบโรคศิลปะ
อื่ น ตามหนั ง สื อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๒ ลงวั น ที่ ๑๓ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๒ และ
หลักเกณฑการเบิกจายคายาสมุนไพร ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน
๒๕๕๒ และกําหนดหลักเกณฑการเบิกคารักษาพยาบาลดวยวิธีการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
๒. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่องการปรับ
โครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ
๓. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๘/ว๔๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง ของลูกจางประจําของสวนราชการ
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๖ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซอมความ
เขาใจเกี่ยวกับแนวทางการปรับอัตราคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ
๕. หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๘
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง มาตรการใหความชวยเหลือ ฟนฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ
๖. หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๗๕ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง เพิ่มชื่อและ
เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารในการรับชําระคาบริการ
/๗. หนังสือ...

๑๖

๗. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว ๑๗๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๔/ว ๑๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
๙. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ เรื่อง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอรับและการจายบําเหน็จบํานาญขาราชการ(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๐. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๓ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง
กฎกระทรวงกําหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพือ่ ใชในการคํานวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบําเหน็จ
บํานาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔
๑๑. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีปฏิบตั ิในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพย
ประกันการกูเงิน และการหักเงินบํานาญเพื่อชําระคืนเงินกูใหแกสถาบันการเงิน
๑๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๒๐๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง การจาย
คืนเงินประกันผลงานครบกําหนด
นอกจากนี้ ยังมีความคืบหนาและกิจกรรมที่เกี่ยวของเพือ่ ใหหนวยงานทราบ ดังนี้
๑) ความคืบหนาการปรับปรุงสูตรบํานาญ กบข. รายงานจากการเขารวมประชุมใหญผูแทน
สมาชิกตามมาตรา ๘๑ แหงพระราชบัญญัติ กบข. พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากการจายบํานาญใหกับสมาชิก กบข. ยังมี
ความเสียเปรียบกวาขาราชการที่ไมไดเปนสมาชิก กบข. ซึ่งกระทรวงการคลังไดวาจางใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ทําการศึกษาสูตรบํานาญ กบข. และพบวาสูตรบํานาญ กบข. ไมเปนธรรม โดยพิจารณาจากหลักเกณฑที่กําหนด
ไวในครั้งแรก ซึ่งมีอัตราผลประโยชนสุทธิเปรียบเทียบป ๒๕๕๒ กับ ๒๕๕๓ เทากับ ๘.๙๒% และ ๘.๙๕%
ตามลําดับ โดยความคืบหนาไดมีการเสนอสูตรการคํานวณบํานาญ กบข. ไวหลายสูตร เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมแกสมาชิก แตยังไมไดขอยุติ และคาดวาตองรอผลการพิจารณาจากรัฐบาลชุดใหม
๒) ขอความรวมมือประชาสัมพันธ และเขารวมการเสวนารถไฟความเร็วสูง โอกาสของประเทศ
ไทยและคนไทย ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม
๓) ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ เขารวมการอบรมสัมมนา “ผูบริหารรูเทาทันระบบ GF ” ซึ่งคาด
วาจะมีการสัมมนาในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อใหหัวหนาสวนราชการใชในการกํากับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบดานการเงิน ซึ่งสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดอบรมความรูเรื่องระบบ GFMIS พรอมแจก
คูมือประกอบการปฏิบัติงานใหแกเจาหนาที่การเงินไปลวงหนาแลว ทั้งนี้ การทํางานในระบบใหมจะเริ่มใชใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป
๔) ระบบรายงานงบการเงินของสวนราชการ สืบเนื่องจากในปจจุบันจะมีการลงบัญชีอัตโนมัติ
ดวยระบบ GFMIS และพบวาสวนราชการในจังหวัดที่จัดทํารายงานงบการเงินถูกตอง มีเพียงรอยละ ๗๐ เทานั้น
เนื่องจากเมื่อมีการเบิกเงินจากระบบแลว ไมมีการจายเงินออกจากระบบบัญชี ทําใหขอมูลไมตรงกัน คาดวาใน
เดือนสิงหาคมนี้ จะเรงรัดดําเนินการใหทํางบการเงินถูกตองทั้งหมด
/ประธาน...

๑๗

ประธาน ๑) กลาวขอบคุณคลังจังหวัดเชียงใหม และแสดงความยินดีกับกระทรวงการคลัง ใน
โอกาสที่กรมสรรพากรไดรับรางวัลชนะเลิศ สาขาการเสริมสรางการบริหารจัดการองคความรูภาครัฐ ในโครงการ
“สํานักงานบริการขวัญใจประชาชน (Service Excellence Tax Office) ” จากองคการสหประชาชาติ (UN)
๒) ใหขอคิดเห็นเรื่องสูตรบํานาญ กบข.วามีผลกระทบโดยตรงกับขาราชการ หากมี
ความคืบหนาขอใหรายงานในที่ประชุมดวย
๓) ขอฝากหัวหนาสวนราชการ กํากับดูแลเจาหนาที่ดําเนินการใหรอบคอบ เพื่อมิใหเกิด
ความบกพรองในการทํางาน ซึ่งหากมีสิ่งผิดพลาดจะอางความพนผิดไมได
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สถานการณดาน “ อาหารปลอดภัย” จังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร.ทพ. สุรสิงห วิศรุตรัตน) รายงานสถานการณ
ดานพืชอาหารปลอดภัยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งพบวามีปริมาณของผลผลิตพืชอาหารในจังหวัดเชียงใหมประมาณ
๑,๑๔๙,๖๗๔.๐๑ ตัน/ป แบงเปนผลผลิตที่ไมแนใจในความปลอดภัยประมาณ ๑,๑๐๒,๕๓๗.๓๗ ตัน (๙๕.๙ % )
และเปนผลผลิตที่มีความปลอดภัยประมาณ ๔๗,๑๓๖.๖๔ ตัน (๔.๑ % ) โดยแบงเปน
- ระบบเกษตรอินทรีย ๐.๑ % = ๑,๑๔๙.๖๗ ตัน
- ระบบเกษตรปลอดสารพิษ ๑ % = ๑๑,๔๙๖.๗๔ ตัน
- ระบบเกษตรปลอดภัย ๓ % = ๓๔,๔๙๐.๒๒ ตัน
ความหมายการผลิต ๓ ระบบ มีดังนี้
ระบบเกษตรอินทรีย (Organic) หมายถึง พืชผัก ผลไมที่มีกระบวนการผลิตที่ไมใชปุยเคมีและ
สารเคมีและสารพิษ ในทุกขัน้ ตอนของการเพาะปลูกและการเก็บเกีย่ ว
ระบบเกษตรปลอดสารพิษ (Pesticide Free) หมายถึง พืชผัก ผลไม ที่กระบวนการผลิตจะใช
ปุยเคมีในระยะเริ่มตนของการเพาะปลูกเพื่อเรงการเจริญเติบโตใหใบของตนกลาพนจากพื้นดินเพื่อเปนการลดการ
รบกวนของแมลงศัตรูพืช จากนั้นจะไมมีการใชสารเคมีในการผลิตแตจะใชวิธีชีววิทยา (ตัวห้ํา,ตัวเบียน) ควบคุม
ระบบเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ (Pesticide Safe) หมายถึง พืชผัก ผลไม ที่กระบวนการผลิต
ยังใชปุยเคมีอยู แตจะอยูในปริมาณที่เหมาะสม กอนการเก็บเกี่ยว ๑๕ วัน จะสุมตรวจสอบดวยชุดตรวจสารเคมี
ตกคาง ผลออกมา หากอยูในระดับปลอดภัยสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อจําหนาย อยูในระดับไมปลอดภัยจะทิ้งไว และ
ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อใหแนใจวาปลอดภัยจึงเก็บเกี่ยว
ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตพบวามีการใชสารเคมีในการเพาะปลูกและในการกําจัดศัตรูพืชที่สงผล
กระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟส และคารบาเมท ซึ่งเปนสารเคมีที่ใช
ในการปราบวั ชพืชและศัตรูพื ช ซึ่ง เขาสูรางกายทางผิว หนัง การหายใจและการรับประทานพืช-ผั ก ที่มี สาร
ปนเปอนหรือตกคาง จะมีผลกระทบตอระบบประสาท หากไดรับพิษ ๒ ชนิด รวมกัน จะยิ่งทําใหเกิดพิษสะสม
สูง/เสริมฤทธิ์กัน (1,000 เทา)
/จากการศึกษา...

๑๘

จากการศึกษาของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินการวิจัย
ผลกระทบสุขภาพ จากการไดรับสารเคมีในการเกษตร โดยศึกษาในกลุมผูบริโภคที่เปนนักเรียน อายุ ๑๒ - ๑๗ ป
และในเกษตรกร ผู ป ลู ก ผั ก ในเขต อ.แม ริ ม ตรวจจากป ส สาวะ โดยเทคนิ ค โครมาโตกราฟ แบบของเหลว
(LC.MS/MS) ณ หองปฏิบัติการในสหรัฐอเมริกา ผลการตรวจพบวา มีสารเคมีกลุมออรกาโนฟอสเฟตในปสสาวะ
เกษตรกร (๔๐ คน) สูงเกินมาตรฐานถึง ๑๓ เทา และในปสสาวะของเด็กนักเรียน อายุ ๑๒ - ๑๔ ป (จํานวน ๒๐๗
คน) สูงเกินมาตรฐาน ๔ เทา นอกจากนั้น ยังพบวาผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมี มีผลตอการแตกหักของ
โครโมโซม และหากรางกายไมสามารถซอมแซมได เชน ผูท่ีมีรางกายออนแอหรือมีโรคประจําตัว จะทําใหมี
โอกาสเกิดมะเร็งในที่สุด ผลการตรวจพบวามีการแตกหักของโครโมโซมในเกษตรกรปลูกพืช (๘๑ คน) รอยละ
๔๗.๖ กลุมผูบริโภคในพื้นที่ปลูกผักและผูบริโภคในเมือง พบวามีการแตกหักของโครโมโซมมากกวาหรือ
เทากับ ๒% รอยละ ๑๔.๓ และ ๓๕.๒ ตามลําดับ การแตกหักของโครโมโซมมากกวาหรือเทากับ รอยละ ๒ ซึ่ง
ถือวามีความเสี่ยงสูงตอการเปนมะเร็ง
การศึกษามะเร็งเตานม ในเกษตรกรที่เปนผูหญิงไทย โดยผลงานการวิจัยของนักเรียนแพทย
Prof. Kenneth Muir และ นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมคณะ พบวา การใช
สารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอลีน มีโอกาสเสี่ยงสูงในการเปนโรคมะเร็งเตานม
จังหวัดเชียงใหม ไดดาํ เนินการตรวจหาสารเคมีตกคางในรางกายของกลุมตางๆ มีดังนี้
๑) ผลการตรวจสารเคมีตกคางในรางกายกลุมขาราชการ / พนักงาน มหาวิทยาลัยแมโจ เมื่อวันที่
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ จํานวน ๑๓๙ คน พบวา บุคคลที่ไดรับการตรวจ มีระดับปกติ ๙ คน ระดับปลอดภัย ๒๔
คน ระดับมีความเสี่ยง ๒๘ คน และระดับไมปลอดภัย ๗๘ คน
๒) การตรวจการเฝาระวังสารเคมีตกคางในรางกายของขาราชการ พนักงาน บุคลากร ในศูนย
ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ภายใต โ ครงการประชาสั ม พั น ธ ร ณรงค ส ร า งความเข า ใจพื ช เกษตรปลอดภั ย
ปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยสํานักประชาสัมพันธเขต ๓ เชียงใหม เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ จํานวน ๓๑๐ คน
พบวามีระดับปกติ ๐ คน ระดับปลอดภัย ๑๐๑ คน ระดับมีความเสี่ยง ๑๙๗ คน และระดับไมปลอดภัย ๑๒ คน
๓) ผลการตรวจสารเคมีตกคางในรางกาย กลุมครู ผูปกครอง นักเรียนโรงเรียนจิตราวิทยา เมื่อ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ จํานวน ๒๐๖ คน พบวามีระดับปกติรอยละ ๔ ระดับปลอดภัยรอยละ ๓๔ ระดับมี
ความเสี่ยงรอยละ ๓๕ และระดับไมปลอดภัยรอยละ ๒๗
สําหรับการปองกันสารพิษ อาจดําเนินการไดโดยการเลือกบริโภคพืชอาหารปลอดภัย ซื้อจาก
แหลงที่เชื่อถือได และการลางผักที่ถูกวิธี ในกรณีที่ไมสามารถเลือกซื้อผักจากแหลงที่ปลอดภัยได และ
สวนราชการ/หนวยงานสามารถดําเนินการโครงการอาหารปลอดภัยในหนวยงาน ตามนโยบายอาหารเชียงใหม
ปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม เชน ในโรงเรียน สํานักงาน โรงพยาบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน
ทั้งนี้ วิธีการลางผักสดใหสะอาดปลอดภัย ใหใชโซเดียมไบคารบอเนต (ผงฟู) สามารถลด
สารเคมีตกคางในพืชผักได ๙๐-๙๕ % หรือลางดวยวิธีอื่นๆ ไดแก ลางดวยน้ํายาลางผัก(ตามวิธีที่ผูผลิตแนะนํา)
การใชเกลือปน การแชในน้ําซาวขาว แชในน้ําสมสายชู ๐.๕% ๑ แชน้ําปูนใส ๑๐ นาที หรือการตม/ลวกน้ํารอน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๒ ความกาวหนา…

๑๙

๔.๒ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูแทนศูนยพฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Mr. Martin
Venzky-Stalling) รายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค (Chiang Mai Creative City)
และเสนอแผนงานที่จะดําเนินการตอไป ดังนี้
การดําเนินงานที่ผานมา เชียงใหมเมืองสรางสรรค ไดจดั งานแถลงขาวเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ณ โรงแรมดุสติ D2 เชียงใหม ขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม สวนราชการและหนวยงาน ที่รวมสนับสนุนการจัดงาน
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการรวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการดําเนินการ
เมืองเครือขายวัฒนธรรมสรางสรรค เพื่อสงเสริมความสําคัญของความคิดสรางสรรค และกระบวนการทํางานที่
นําไปสูการตอยอดมรดกทางวัฒนธรรมในหลากหลายสาขา ความสําคัญเกี่ยวกับการออกแบบ /หัตถกรรม
แผนงานที่จะดําเนินการ ประกอบดวย การแขงขันไอทีเชียงใหม โดยศูนยเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 1 และสวนราชการที่เกี่ยวของ การดําเนินงานเชียงใหมทูตสันถวไมตรี การจัดเสวนา Creative Coffee เพื่อ
ประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน และการดําเนินงานรวมกับ IBM Smart City ใน
ดานความเปนศูนยกลางทางอาหาร ยา และสุขภาพ (Food and Medical / Health hub)
นอกจากนี้ มีแนวคิดและกิจกรรมเดนที่ตอ งการสนับสนุนใหเกิดขึ้น ประกอบดวย Science and
Technology Park (or Technology & Innovation) , Industrial Design ,Craft & Design center with workshops
และ Software Park , Creative Centre ,Co-working Spaces
ทั้งนี้ เชียงใหมเมืองสรางสรรค อยูระหวางเตรียมแผนงานตามแนวทางที่เสนอไวในชวงตนปที่
ผานมาโดยเชิญทุกภาคสวนใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ ทั้งการเสนอโครงการ การปรับปรุงสิ่งตางๆ
ขอเสนอแนะในนโยบายภาครัฐ ผาน email : cmcc@creativechiangmai.com เพื่อปรับปรุงใหเกิดประโยชนสูงสุด
พรอมทั้ง ขอเชิญชวนเขาชม website เชียงใหมเมืองสรางสรรค (www.creativechiangmai.com) และรวมกันใช
ตราสัญลักษณของเชียงใหมเมืองสรางสรรค เพื่อใหเปนที่รูจักแพรหลาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)
ฝายเลขานุการ(นายสํา เริ ง ไชยเสน) สืบ เนื่องจากผู วาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดกํ าหนด
โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model ) เพื่อการขับเคลื่อนไปสูเปาประสงค “เชียงใหม : นครที่เปนที่สุด
แหงความสงางามทางวัฒนธรรม” และไดมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามภารกิจในประเด็น
ยุทธศาสตร ๖ ดาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต ๑ โดยผูแทนโรงเรียนหนองโคง อําเภอสันกําแพง
(ด.ญ. พิมพพลอย ขัติพนั ธ) รายงานการดําเนินงานตามโครงการเสริมสรางจิตสาธารณะของโรงเรียนบานหนอง
โคง กิจกรรมการเสริมสรางความปรองดองและสมานฉันท และกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผานการดําเนินงานรูปแบบตางๆ
/ผูแทน...

๒๐

ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ) นําเสนอโครงการ
รณรงคกิจกรรมทางวัฒนธรรม เพื่อฟนฟูอนุรักษสงเสริม สืบสาน วัฒนธรรมของเชียงใหม และเปนการ
เชื่อมโยง นโยบาย “รณรงคการใชผาไทยของกระทรวงวัฒนธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี โดยไดกําหนดเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพื่อใหเชียงใหม เปนเมืองแหงวัฒนธรรม ที่ยังคงอัตลักษณของตนไว และได
กําหนดวาระจังหวัดเชียงใหม เรื่อง “แตงเมือง อูเมือง ลือเลื่องน้ําใจ ” เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม อนึ่ง จังหวัด
เชียงใหม คาดหวังที่จะใหอัตลักษณทางดานการแตงกาย ภาษาพื้นเมือง และอัธยาศัยไมตรีของชาวเชียงใหม
ไดรับการเชิดชู นําสูการปฏิบัติทั่วทั้งจังหวัด สรางภาพลักษณดานการทองเที่ยวที่นาประทับใจ เสริมสรางรายได
ใหแกกลุมผูผลิตผาทอพื้นเมืองในชุมชนตางๆ
สําหรับผลการดําเนินงาน ป ๒๕๕๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตาม
กิจกรรมหลัก ดังนี้
-รณรงคการแต งกายพื้นเมืองและผ าไทย ทุก วัน ศุก รแ ละตลอดเดือนชวงเทศกาลสําคัญของ
จังหวัด ไดแก ประเพณียี่เปง(ลอยกระทง) และประเพณีปใหมเมือง(สงกรานต) พรอมกันทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด
- จัดกิจกรรมรณรงคทางวัฒนธรรม ไดแก งานปใหมเบิกบานสานฝนคนเมือง เมื่อเดือนเมษายน
๒๕๕๓ กิจกรรมหลักในงานคือการประกวดการแตงกายแบบพื้นเมืองในโอกาสและวาระตาง ๆ เมื่อวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๕๓ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย
-มอบเกียรติบัตรยกยอง หนวยงาน องคกร บุคคลผูแตงผาไทยหรือผาพื้นเมืองอยางตอเนื่อง
จํานวน ๔๕๐ ราย
พรอมทั้ง ขอความรวมมือ สวนราชการ สถานศึกษา หนวยงานภาคเอกชน ชวยประชาสัมพันธ
และรวมแตงกายชุดผาไทย ชุดพื้นเมืองที่แสดงถึงพื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม และชุดพื้นเมืองประยุกต ชวงเทศกาล
สําคัญของจังหวัดและทุกวันศุกรตลอดป เริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เปนตนไป ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
รูปแบบชุดแตงกายไดจาก www.n-culture.go.th หรือแผนพับประชาสัมพันธ
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม(นายประหยัด อนันตประดิษฐ) นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโครงการเชียงใหมโมเดล ยุทธศาสตรเรงดวนที่ ๕ โดยได
จัดประชุมคณะทํางาน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุม ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม มีผล
การดําเนินงานที่สนับสนุนยุทธศาสตรที่ ๕ ไดแก โครงการรณรงคลดปริมาณขยะและลดการใชถุงพลาสติก
โครงการเมืองทองเที่ยว-มิตรสิ่งแวดลอม (Eco Town Eco Tour) กิจกรรมฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
อากาศเชียงใหม โครงการอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คูคลอง (ประจําป ๒๕๕๔) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
โครงการแกไขปญหาขยะและคุณภาพน้ําในลําน้ําแมงอน โครงการสํารวจและจัดทํามาตรการแกปญหาน้ําเสีย
พื้นที่ดอยสุเทพฯ เปนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๔ แนวทางและ...

๒๑

๔.๔ แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดประจําป ๒๕๕๖
ฝายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) ชีแ้ จง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
ของจังหวัดประจําป ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติแกสวนราชการ/อําเภอ ในการจัดทําคําของบประมาณ ดังนี้
หลักการจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของจังหวัดประจําป ๒๕๕๖ จะตองยึดถือ
๑. กรอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ประกอบดวย นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค ยุทธศาสตรรายสาขา ผลการศึกษาของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ และแผนงานดานความมั่นคง
๒. มุงเนนการทํางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน โดยคํานึงถึงความพรอมของ
ทุกภาคสวน
๓. รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
๔. ใหความสําคัญกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดมากขึน้
ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด มุงการพัฒนาจังหวัดแบบองครวมที่ครอบคลุมทุกมิติ ในดานเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและความมั่นคง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนในจังหวัด
แผนพัฒนากลุม จังหวัด มุงเนนการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันของกลุมจังหวัด และนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุม
จังหวัด
ลักษณะโครงการที่จะจัดทําเปนคําของบประมาณจังหวัด
โครงการที่จะจัดทําเปนคําของบประมาณของจังหวัด ตองเปนโครงการที่สอดคลองและ
เชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด และนําไปสูการแกปญหาของจังหวัด และตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนในพืน้ ที่ คงเดิมโดยปรับขอ ๑ และ ๔ ใหสมบูรณขึ้น เชน
๑. การดําเนินเศรษฐกิจชุมชนหรือการพัฒนาพื้นที่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ โครงการที่
สนับสนุนและสงเสริมการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ การเพิม่ รายไดและสรางโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน การพัฒนาสินคา OTOP
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
๓. การฟนฟูและพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เชน การปองกันและแกไข
ปญหาภัยพิบัตทิ างธรรมชาติอยางยั่งยืน ตัวอยางเชน การแกไขปญหาน้าํ ทวม หรือปญหาภัยแลง การปองกันภัยที่
เกิดจากไฟปา ดินถลม สึนามิ แผนดินไหว ฯลฯ เปนตน
๕. การยกระดับคุณภาพชีวิต
๖. มิติความมัน่ คง
/ลักษณะโครงการ...

๒๒

ลักษณะโครงการที่ไมควรเสนอขอเปนคําของบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด (ลักษณะโครงการ
ยังคงเดิมโดยปรับขอ ๖ ใหสมบูรณ)
๑. พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ หรือที่สาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาตหรือ
เห็นชอบจากหนวยงานที่รบั ผิดชอบ
๒. ไมควรกอสรางถนนที่เปนการกอสรางเสนทางใหม เวนแตเปนการสรางทาง ที่จะทําให
ประเด็นยุทธศาสตร ของจังหวัด/ กลุมจังหวัดบรรลุผลไดอยางแทจริง
๓. เปนการจัดซื้อครุภัณฑเพือ่ แจกจายแกประชาชนโดยตรง ยกเวนในกรณีของครุภัณฑที่จัดซื้อ
นั้นเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมภายใตโครงการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด
๔. มีวัตถุประสงคหลักเกี่ยวกับศึกษา ฝกอบรม ดูงาน (เวนแตฝกอบรมดานอาชีพ และวิจัยเพื่อ
แกไขปญหาทีส่ ําคัญของพื้นที่ หรือการทําแผนแมบทซึ่ง มีความสัมพันธกับการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งตอง
ใชองคความรูจ ากสถาบันการศึกษา)
๕. เปนโครงการในลักษณะของกิจกรรมยอย (ควรมีการบูรณาการภารกิจหรือกิจกรรมของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของเขาดวยกันเปนโครงการ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาเชิงบูรณาการอยางมีประสิทธิผล)
๖. เปนโครงการบริการสาธารณะ หรือบริการประชาชนซึ่งเปนภารกิจประจําของ หนวยงาน
ราชการตางๆ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูแลว เวนแตหนวยงานนั้นไมมแี ผนดําเนินการและเปนโครงการ
ที่จะทําใหประเด็นยุทธศาสตรบรรลุผลอยางแทจริง
ขอมูลรายละเอียดโครงการในการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด
๑. โครงการจะตองมีรายละเอียดขอมูลที่ครบถวนตามแบบฟอรมที่ ก.น.จ. กําหนด
๒. โครงการจะตองมีรายละเอียดประมาณการคาใชจายที่ อ.ก.น.จ. ดานแผนและดานงบประมาณ
สามารถพิจารณาความเหมาะสมของคาใชจายได หากไมมีรายละเอียดคาใชจาย ใหจังหวัด/กลุมจังหวัด จัดทํา
รายละเอียดคาใชจายและนําเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
๓. กรณีเปนการขออนุมัติงบลงทุน หรือรายจายอืน่ ใดทีม่ ีผลใหเกิดภาระดานงบประมาณใน
ลักษณะของคาใชจายทีจ่ ะตองตั้งงบประมาณทุกป เชน คาใชจายดานการบริหารจัดการ ดานการบํารุงรักษา ให
จังหวัด/กลุมจังหวัดแสดงถึงหนวยงานที่รบั ผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นในปตอไป รวมทั้ง ตองมีรางบันทึก
ขอตกลงระหวางจังหวัดกับหนวยงานดังกลาวในการขอตัง้ งบประมาณ และการโอนทรัพยสินที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการตอไป
๔.กรณีเปนโครงการกอสราง จะตองระบุความพรอมของพื้นที่ดําเนินงาน รวมทั้ง รูปแบบ
รายการโดยสังเขป
๕. การจัดทําโครงการจะตองกําหนดหนวยงานรับผิดชอบโครงการที่เปนหนวยดําเนินโครงการ
อยางแทจริง
ปฏิทินการจัดทําแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑. ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพื่อ
พิจารณาการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
/๒. จังหวัด...

๒๓

๒. จังหวัดและกลุมภารกิจรวมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทําโครงรางแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด และเผยแพรประชาสัมพันธใหเกิดความรูค วามเขาใจแกทุกภาคสวน เพื่อเขามามีสวน
รวมในการจัดทําและสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนฯ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔)
๓.ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาผลการทบทวนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดและโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ประจําป ๒๕๕๖ (๑๐-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ )
๔. เสนอการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและโครงรางแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตอ ก.น.จ. (ระยะเวลา ๑๐-๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔)
๕. กลุมภารกิจและหนวยงานจัดทํารายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
เชียงใหม ประจําป ๒๕๕๖ (ระยะเวลาเดือนกันยายน- ตุลาคม ๒๕๕๔)
๖.ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เพื่อพิจารณารายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ระยะเวลา ๑-๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
๗. ดําเนินการตามมติที่ประชุม ก.บ.จ. และจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให ก.น.จ. (ระยะเวลา ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ความคืบหนาการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔
ผูแทนสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ) ประชาสัมพันธการ
จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ เชียงใหม เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
การจั ดงานแก ประชาชนและนั กทองเที่ ยวไดรับทราบ โดยการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ ๒๕๕๔ กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔- ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ณ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม รวมเวลา ๙๙ วัน
กิจกรรมดานประชาสัมพันธ สํานักบริหารจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ไดผลิตสื่อการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ ทั้งแผนพับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จัดทํา
Spot วิทยุ / TVC / จอ LED โปสเตอรภาษาไทย อังกฤษ จีน การทําปาย cut out การจัดทํา Banner รวมทั้ง มีเพลง
ประจํางานมหกรรมพืชสวนโลกฯ การเผยแพรประชาสัมพันธงานทาง Website และการจัดกิจกรรม Road show
นองคูน เชิญชวนทุกคนเลือกพัก(พรรค)ผอน ๙๙ วันแหงความสุขในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ กรุงเทพฯ
สําหรับการจําหนายลวงหนา (ระยะเวลา ๓ เดือน) มีกําหนดเริ่มจําหนายวันที่ ๗ กรกฎาคม –
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยมีชองทางการจําหนายบัตร ดังนี้
- จําหนายบัตร ผานธนาคารกรุงไทย กวา ๑,๐๐๐ สาขา ทั่วประเทศ สอบถามการซื้อบัตรไดที่
KTB Call Center หรือรายละเอียดการซื้อบัตรทาง www.ktb.co.th
- จําหนายผานบริษัท ไทยทิคเก็ตเมเจอร จํากัด กวา ๕๐๐ สาขา ทั่วประเทศ สอบถามการซื้อบัตร
ไดที่ Call Center ๐๒-๒๖๒๓๔๕๖ หรือรายละเอียดการซื้อบัตรทาง www.thaiticketmajor.com
/นอกจากนี้...

๒๔

นอกจากนี้ ยังไดติดตั้งพระบรมฉายาลักษณพรอมสัญลักษณการจัดงาน บริเวณหนาศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม และสื่อประชาสัมพันธ Cut Out เฉลิมพระเกียรติฯ ๓ วโรกาส สื่อประชาสัมพันธไวนิลแบนเนอร
ดานขางสะพานขามคูเมือง ตามจุดสําคัญ ประกอบดวย บริเวณแจงศรีภูมิ บริเวณประตูสวนดอก บริเวณประตู
เชียงใหม และกําหนดติดตั้งตัวหนังสือลอยน้ํา บริเวณแจงศรีภูมิ เปนตน
ประธาน ใหขอคิดเห็นสนับสนุนการประชาสัมพันธงานมหกรรมพืชสวนโลกผานสื่อรูปแบบ
ตางๆ เพื่อเชิญชวนใหประชาชนและนักทองเที่ยวมารวมงานใหมากที่สุด เนื่องจากใกลถึงระยะเวลาของการจัด
งานแลว พรอมทั้ง ฝากใหประชาสัมพันธผานโรงภาพยนตรในเครือตางๆ ทั้ง Major Cineplex และในเครือ SF
Cinema ซึ่งจะชวยกระจายขาวไดกวางขวางขึ้น และแจงวาจากการประสานงานกับโรงภาพยนตรในเครือ
ดังกลาว ยินดีใหการสนับสนุน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ และสํานักบริหารจัดการ
งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ รับขอเสนอแนะไปพิจารณา
ดําเนินการ

๔.๖ ผลการดําเนินโครงการสงเสริมตลาดผลไมสูสากล
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงผลการดําเนินโครงการสงเสริมตลาดผลไมสูสากล ตามที่จังหวัด
เชียงใหม ไดอนุมัติใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดําเนินกิจกรรมสงเสริมการตลาดโครงการตลาดผลไมสู
สากล โดยไดจัดการเจราจาจับคูธุรกิจและการเผยแพรประชาสัมพันธจากการนําผูประกอบการเขารวมงานแสดง
สินคา The 19th China Kunming Import & Export Commodities Fair 2011 ระหวางวันที่ ๖-๑๐ มิถุนายน
๒๕๕๔ ณ หอนิ ท รรศการแสดงสิ น ค า นครคุ น หมิ ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผลการดํ า เนิ น กิ จ กรรม มี
จํานวนบูธที่เขารวมในนามหอการคาจังหวัดเชียงใหม ๖๑ บูธ การจําหนายผลไมเศรษฐกิจของจังหวัด ๓ ชนิด
ไดแก ลําไยสด และลําไยอบแหง ลิ้นจี่สดและลิ้นจี่อบแหง และมะมวงสด มียอดการสั่งซื้อมะมวงสดภายในงาน
จํานวน ๑๕ ตัน โดยผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมสามารถจําหนายสินคาในงาน ไดดังนี้
๑. บริษัท เหอลี่ อิมปอรต แอนด เอ็กปอรต จํากัด สินคาลําไย มูลคา ๑๑,๒๒๐ หยวน
๒. วิสาหกิจชุมชนผูผลิตมะมวงสงออกจังหวัดเชียงใหม สินคามะมวง มูลคา ๓๒,๑๔๐หยวน
๓. บริษัท ธนาธร ออชารด จํากัด สินคาลิ้นจี่ มูลคา ๑๘,๐๔๓ หยวน
๔. บริษัท พรหมกังวาล จํากัด สินคาลําไยอบแหง มูลคา ๑๔,๕๕๘ หยวน
๕. บริษัท Dome Mee Dee Ltd.Part
สินคาลิ้นจี่อบแหง มูลคา ๑๑,๓๙๘ หยวน
๖. บริษัท Siamkinary Co.,Ltd (ชาลําไย,ลําไยอบกรอบ) สินคาลําไยอบกรอบ มูลคา ๑๓,๓๓๐ หยวน
นอกจากนี้ มีจํานวนผูที่สนใจเขารับขอมูลผลไมของจังหวัดเชียงใหม เฉลี่ย ๕๑,๐๐๐ คน/วัน
โดยผูรับขอมูลมีความพึงพอใจ รอยละ ๗๖ รวมทั้ง พาวิลเลี่ยน “ผลไมเชียงใหมสูสากล” ไดจัดตกแตงในรูปแบบ
ลานนา ซึ่งไดรับรางวัล “The Best Exhibition” ในการจัดกิจกรรม และงานแสดง ซึ่งเปน ๑ ใน ๒ ชาติจาก
ตางประเทศที่ไดรางวัลยอดเยี่ยม คือ ประเทศไทย และศรีลังกา โดยมีบูธรวมจัดงานรวมทั้งหมดกวา ๒,๐๐๐ บูธ
/การจัดใหมี...

๒๕

การจัดใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจ และขอตกลง ระหวางกลุมองคกรการคาและ
ผูประกอบการเชียงใหมและยูนนาน จํานวน ๔ คู เพื่อสงเสริมการคาการลงทุน และเพิ่มรายไดแกประเทศในกลุม
ธุรกิจเกษตรกรรม
นายอําเภอจอมทอง ไดสอบถามถึงความคืบหนาในการจายเงินชดเชยลําไยแหง ทีย่ งั คางสตอก
ในฤดูกาลผลิตป ๒๕๕๓ ซึ่งรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย รับวาจะชวยเหลือดําเนินการชดเชยให
กิโลกรัมละประมาณ ๑๙ บาท
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไดชี้แจงวาสํานักงานพาณิชยจังหวัด ไดทําหนาที่ตรวจปริมาณลําไย
แหงที่ ยังค างสต อก ที่ อยูกั บ ธกส. จํา นวน ๒,๗๐๐,๐๐๐ กิ โลกรั ม วงเงิ น ประมาณ ๑๖๐ ล า นบาท ตามมติ
คณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาผลไมภาคเหนือ โดยไดรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของและกระทรวง
เกษตรและสหกรณแลว ทั้งนี้ ในการอนุมัติใชเงินดังกลาว ตองใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเสียกอน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการปองกันและแกไข
ปญหาผลไมภาคเหนือ และไดชี้แจงความคืบหนาใหเกษตรกรทราบแลว โดยไดเสนอ คชก.พิจารณาแลว อยู
ระหวางการรอคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ จึงจะสามารถดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ความคืบหนาการกอสรางศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม แจงความคืบหนาการกอสรางศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา โดยเมื่อ
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและคณะ ไดเดินทางไป
ตรวจเยี่ ย มพื้ น ที่ อํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา เพื่ อ ติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นโครงการอํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา และประชุ ม
คณะกรรมการอํานวยการโครงการ ฯ ณ ลานกิจกรรมศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา ผลการตรวจติดตามและการ
ประชุม สรุปไดดังนี้
๑. การกอสรางอาคารและสิ่งกอสรางในศูนยราชการ
๑.๑ สิ่งกอสรางที่ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน ๓ รายการ ไดแก เสาธงพรอมฐาน ปายศูนย
ราชการอําเภอ และอาคารกองรอย อส.อ.
๑.๒ สิ่งกอสรางที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๕ รายการ ไดแก อาคารที่วาการอําเภอ
(๖๐%) ศาลาประชาคม (๖๐%) บานพักนายอําเภอ (๖๕%) บานพักขาราชการ (๖๕%) โรงอาหาร (๖๕%)
๑.๓ โครงการอยูระหวางเตรียมการกอสราง ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว
จํานวน ๒ โครงการ ไดแก
- ระบบไฟฟาเหนือดิน (งบประมาณ ๕.๐๑ ลานบาท) จัดทําสัญญาแลว
- รั้วรอบศูนยราชการ (งบประมาณ ๖.๑๐ ลานบาท) อยูระหวางการทําสัญญา
๑.๔ โครงการกอสรางที่รายงานขอจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง และอยูระหวาง
การขาดแบบแปลนและประมาณการคาใชจายการกอสราง ไดแก
/บอบาดาล ...

๒๖

-บอบาดาลพรอมระบบประปาภายในศูนย ๒ บอ อยูระหวางการออกแบบและ
ประมาณการราคา โดยสํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต ๑ ลําปาง
- หองน้ํานอกอาคาร และถนนภายในศูนยราชการ อยูระหวางประมาณการราคาใหมให
สอดคลองกับพื้นที่ โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
- ปรับปรุงภูมิทัศนและสรางลานวัฒนธรรม อยูระหวางออกแบบและประมาณการราคา
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
- การกอสรางกําแพงกันดินทรุดตัว : อยูระหวางออกแบบประมาณการราคา
คาดวาจะใชงบประมาณเหลือจายของอําเภอ
๑.๕ โครงการกอสรางที่รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการปกครอง ไดแก
ระบบไฟฟาใตดินภายในศูนยราชการฯ ประปา และครุภัณฑประกอบอาคาร
๒. การเรงรัดการกอสราง ไดเรงรัดสิ่งกอสรางใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ไดแก
ถนน หองน้ํา และการปรับปรุงภูมิทัศน
๓. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ชวงกอสรางมีฝนตกบอย วัสดุตอ งจัดหานอกพื้นที่ มีการ
ปรับสภาพพื้นที่กอนสงมอบพื้นที่ใหผูรับจางใชเวลาถึง ๕๓ วัน และผูรับเหมาขาดสภาพคลองในบางครั้ง
๔. โครงการอื่น ๆ
๔.๑ โครงการกอสรางถนน จากสะพานบานวัดจันทร – สามแยกโครงการหลวง
ระยะทางรวม ๑,๒๐๐ เมตร ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดตั้งงบประมาณกอสรางถนนสายดังกลาว
ไปแลว ๖๐๐ เมตร เพื่อใหการกอสรางถนนสายดังกลาวเชื่อมตอเปนสายเดียวกัน จึงมีมติใหจังหวัดประสาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ขอรับการสนับสนุนงบประมาณกอสรางถนน เพิ่มเติมอีก ๖๐๐ เมตร
๔.๒ โครงการขุดสระน้ํา ใหขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม โดยใหองคการบริหารสวนตําบลบานจันทร แมแดด และแจมหลวงจัดทําโครงการและประมาณ
การสงจังหวัดเพื่อประสานขอรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมตอไป
ทั้งนี้ ไดแจงแนวทางการดําเนินงานของอําเภอกัลยาณิวัฒนา ตามขอราชการของผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
๑.ใหทกุ สวนราชการใหความสําคัญตอการดําเนินโครงการอําเภอกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว และสรางความภาคภูมิใจของประชาชนในจังหวัด
๒. การแกไขปญหาตาง ๆ ใหจัดตั้งคณะกรรมการชุดเล็กเพื่อแกไขปญหาโดยเรงดวน
๓. ใหจดั ทําตรายางประทับหนังสือเกีย่ วกับการดําเนินงานโครงการ “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” โดย
ใหประทับที่มมุ ขวา เพื่อใหสามารถงายตอการแยกแยะหนังสือ
๔. สําหรับเรื่องที่มีความจําเปนตองนําเสนอ ครม.พิจารณาใหเรงรัดดําเนินการโดยดวน
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๘ ประชาสัมพันธ...

๒๗

๔.๘ ประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธกิจกรรมของสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม พรอม
เชิญชวนทุกภาคสวนรวมการประมูลหมายเลขรถสวยของจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๗ สรุปได ดังนี้
๑) การประมูลเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๗ หมวดอักษร ขก
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดการประมูลปายทะเบียนรถเลขสวยครั้งที่ ๗ หมวด
อักษร ขก ในวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม เพื่อนํารายไดจากการประมูลเขา
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน โดยเลขที่นํามาใชในการประมูลมีทั้งหมด ๓๐๑ หมายเลข โดยใน
ครั้งนี้เปนการประมูลหมวดอักษรขึ้นตนดวยพยัญชนะ ข เปนจังหวัดแรกของประเทศ
ทั้งนี้ ผูที่ประมูลปายทะเบียนเลขดังกลาวได จะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่สามารถนําไปเปน
ของขวัญใหแกบุคคลอื่น ตลอดทั้งสามารถขายตอเพื่อหากําไร โดยไมตองเสียคาใชจายในการโอนจําหนายปาย
และสามารถเปนมรดกตกทอดไปยังทายาท โดยปายทะเบียนดังกลาวจะมีลักษณะพิเศษที่ไดมีการออกแบบใหม
โดยเฉพาะ มีรูปสัญลักษณสิ่งที่สําคัญ ๆ ของจังหวัดเชียงใหม อาทิเชน หมีแพนดา รมบอสราง สายน้ําแมปง
กําแพงเมือง ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวเชียงใหมมีความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะหมวดอักษร ขก มีความหมายที่เปนมงคลมาก
ซึ่งหมายความวา ขุมทรัพยประเสริฐ เกิดมงคลโชคลาภ ปายทะเบียนทั้ง ๓๐๑ หมายเลข สามารถจดทะเบียนได
กับรถยนตเกง, รถยนตแวน และรถกระบะ ๔ ประตู ทั้งรถใหมและรถที่จดทะเบียนแลวของทุกจังหวัด ผูสนใจ
สามารถสอบถามและลงทะเบียนไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒) สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหมแหงที่ ๓
ตามที่สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ไดรับงบประมาณใหดําเนินการกอสรางสถานีขนสง
ผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม แหงที่ ๓ (อาเขต ๒) ตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ โดยกําหนดแลวเสร็จ
ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ นั้น
เนื่อ งจากที่ผา นมาเกิดสถานการณ ค วามไมสงบในพื้ น ที่ ประกอบกั บมีปญหาฝนตกชุกมาก
ทําใหแผนการกอสรางตองลาชาออกไป ซึ่งผูรับเหมาไดมีการขอขยายเวลาการกอสราง โดยกําหนดแลวเสร็จ
ภายในวั น ที่ ๑๓ กั น ยายน ๒๕๕๔ ทั้ ง นี้ สถานี ข นส ง ผู โ ดยสารรู ป แบบใหม อาคาร ๒ ชั้ น ติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร รวมทั้ง ติดตั้งบันไดเลื่อน CCTV ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ระบบสื่อสารและ
อิเล็กโทรนิคส ทีวีแสดงเที่ยวเวลาการเดินทางแบบสนามบิน อยางไรก็ตามในสวนของผูรับเหมาไดประเมิน
ความคืบหนาของการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ และสามารถเปดใชบริการอยาง
เปนทางการไดในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
๓) การจัดกิจกรรมเมืองจราจรปลอดภัย โตโยตาถนนสีขาว
กรมการขนสงทางบกไดรวมกับบริษัท โตโยตามอเตอร ประเทศไทย จํากัด จัดกิจกรรม Road
Safety Road Show ภายใตแนวคิด เมืองจราจรปลอดภัยดวยการเสริมสรางวัฒนธรรมปลอดภัยดวยวินัยและน้ําใจ
๒๖ จังหวัด ทั่วประเทศ ซึ่งในสวนภูมิภาค ๒๕ จังหวัดนั้น จะเริ่มที่จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดแรกระหวางวันที่
๘-๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ลานจอดรถหางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา
/ทั้งนี้ ไดกําหนด...

๒๘

ทั้งนี้ ไดกําหนดรูปแบบกิจกรรมโดยเนนการเสริมสรางจิตสํานึกและและการถายทอดเนื้อหา
สาระความรูตาง ๆ ที่ทุกหนวยงานมารวมสรางความตระหนักในการขับขี่อยางปลอดภัยใหกับประชาชน อาทิเชน
- การอบรมขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สําหรับเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป
เชน การขับขี่เมืองจราจรจําลองน้ําใจ เมืองภาพยนตรถนนสีขาว ถนนเรียนรูสูความปลอดภัย
- การสงเสริมความรูดานการจราจร การบังคับใชกฎหมายจากเจาหนาที่ตํารวจ
- การถายทอดความรูการขับขี่ปลอดภัยในหลักสูตร Safe Driving Education & Training
- การใหความรูการตรวจสภาพรถดวยตนเอง
- การสงเสริมความรูใหมีแผนชุมชนดานการปองกันแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูจะมีการจัดกิจกรรมไดแก สวนจราจรจําลอง ถนน
เรียนรูสูความปลอดภัย ภาพยนตรสั้นถนนสีขาว การถายทอดความรูการขับขี่อยางปลอดภัย การใหความรูขับขี่
ปลอดภัย มารยาทในการใชรถใชถนน พรอมคําแนะนําหลักสูตรการสอบใบขับขี่ การตอใบขับขี่จากสํานักงาน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม การเสวนาขับขี่ปลอดภัยดวยวินัยจราจร เกมสแขงวินัยปลอดภัยถึงจุดหมาย การแสดง
Magic Show B-Boy Dance และ Cover Dance ตลอดจนการแสดงคอนเสิรตจากศิลปนชื่อดัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ รายงานผลการกอสรางอาคารทับแนวกําแพงโบราณโดยไมไดรับอนุญาต
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม แจงความคืบหนาผลการดําเนินการแกไขปญหาการกอสรางอาคารทับ
แนวกําแพงโบราณโดยไมไดรับอนุญาต
สืบเนื่องจากเอกชนไดทําการกอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตทับแนวกําแพงเมือง-คูเมือง เกา
เชียงใหม ซึ่งหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของไดแก สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม ไดดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และไดมีคําสั่งใหทําการรื้อถอน
อาคารที่รุกล้ําพื้นที่กําแพงดินทั้งสองแหง ไดแก อาคารโรงแรมของ นางสาวเพ็ญสินี พรหมเศรณี บริเวณฝงตรง
ขามโรงแรมอิมพีเรียลแมปง ซึ่งกอสรางอาคารครอมทับแนวกําแพงเมือง และอาคารพาณิชย ค.ส.ล. ๓ ชั้น
จํานวน ๔ คูหาของ นายวลัญชชัย เกียรตินิยมรุง ซึ่งทําการกอสรางผิดไปจากใบอนุญาตกอสราง ที่ใหสรางอาคาร
ที่พักอาศัย ๒ ชั้น โดยใหเจาของอาคารทั้งสองรายทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสราง ซึ่งเอกชนทั้ง ๒ ราย ไดมี
หนังสืออุทธรณคําสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสรางไปยังสวนราชการทั้ง ๓ แหง โดยอาคารโรงแรมของนางสาวเพ็ญสินี
พรหมเศรณี ไดขอรื้อถอนชั้นสองออกไป และจะขอปรับรูปแบบอาคารเปนชั้นเดียวกับแบบเดิมกอนที่จะมีการ
กอสรางใหม ในการดําเนินการสวนราชการไดดําเนินการ ดังนี้
๑. สํ า นั ก งานธนารั ก ษ พื้ น ที่ เ ชี ย งใหม ได ส ง เรื่ อ งการอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ราย นางสาวเพ็ ญ สิ นี
พรหมเศรษณี ใหกรมธนารักษพิจารณา โดยกรมธนารักษไดมีหนังสือสอบถามกรมศิลปากร ขณะนี้อยูระหวาง
การพิจารณาของกรมศิลปากร โดยสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ไดอุทธรณคําสั่งกรมศิลปากร ขณะนี้กรม
ศิลปากรอยูระหวางการพิจารณาคํารองอุทธรณ ซึ่งหากมีความคืบหนาสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม และ
สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม จะไดดําเนินการตามขอสั่งการตอไป
/๒. เทศบาลนคร...

๒๙

๒. เทศบาลนครเชียงใหม ไดสงเรื่องการอุทธรณคําสั่งราย นางสาวเพ็ญสินี พรหมเศรณี และ
นายวลัญชชัย เกียรตินิยมรุง ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ซึ่งมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมเปน
เลขานุการ พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ พิจารณาแลว โดยมี มติ ว าคําสั่งให รื้อถอนอาคารของเทศบาลนคร
เชียงใหมถูกตองแลว จึงใหยกอุทธรณของผูรองทั้ง ๒ ราย
พรอมนี้ สํานักงานธนารักษพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดขอความรวมมือสวนราชการโดยเฉพาะ
อยางยิ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารในพื้นที่ที่อาจเกิดปญหา ขอให
แจงมายังสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม และสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่จะ
เกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารรุกล้ําแนวกําแพงโบราณ
ประธาน ไดเนนย้ําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารในพื้นที่
ที่อาจเกิดปญหา ขอใหพิจารณาใหรอบคอบ เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการกอสรางอาคารรุกล้ํา
แนวกําแพงโบราณ
พรอมนี้ ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญและบทบาทของราชการสวนภูมิภาค ซึ่ง
ทําหนาที่ประสานงานและแกไขปญหาระหวางราชการสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนใน
พื้นที่ ดังนั้น หากขาดหนวยงานเชื่อมตอดังกลาว อาจจะทําใหการบริหารงานของจังหวัดมีอุปสรรคมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การแกไขปญหาแรงงานตางดาวถือครองที่ดิน ส.ป.ก.
ผูแทน กอ.รมน.จว.ชม. (พ.อ. อัครวัฒน วุฒิเดชโชติโภคิน) รายงานการดําเนินการแกไขปญหา
แรงงานตางดาวถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตอําเภอแมแตง เพื่อสรางความตระหนักถึงภัยคุกคามดานผูหลบหนี
เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย สรุปได ดังนี้
พื้นที่เปาหมายแรงงานตางดาวถือครองที่ดินและปลูกสรางบานพักอาศัยในทีด่ ิน ส.ป.ก. ตั้งอยูที่
บ.หนองผึ้ง หมูที่ ๑๘ ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.ช.ม. หางจาก อ.แมแตง ไปตามถนนหมายเลข ๑๐๗ ระยะทาง
ประมาณ ๓ กม. ลักษณะของการปลูกสรางบานเปนลักษณะบานชั้นเดียวกึ่งถาวร ลอมรั้วลวดหนาม มี ประมาณ
๑๗๗ หลังคาเรือน โดยการสรางบานกระทําอยางผิดกฎหมาย
ในการดําเนินการ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม /รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (พ) ไดเปนประธานการประชุมเตรียมการแกไขปญหา และมอบหมายภารกิจให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยไดมีการเจรจากับแกนนําและไดมีมติใหมีการรื้อถอนบานพักอาศัยออกจาก
พื้นที่ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ และไดจัดทําบันทึกถอยคํายินยอมรื้อถอน รวมทั้ง ทําจัดทําบันทึกความ
เขาใจกับแกนนํา ซึ่งจะมีการรื้อถอนตามลําดับขั้น ผลการดําเนินการในภาพรวมเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว
ภายหลังการดําเนินการไดจัดใหมีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน
๒๕๕๔ พบว ามี ข อ พิ จ ารณาและป ญ หาที่ ต รวจพบที่ สํ า คั ญ ๓ ประการ กล า วคื อ ทั ศ นคติ ข องคนไทยที่ มี
ผลประโยชนกับคนตางดาว ภาครัฐขาดความเขมแข็ง/ภาคประชาชนออนแอ และ ขาดการบูรณาการหนวยงานที่
เกี่ยวของ ซึ่งทั้ง ๓ ประการดังกลาว เปนสิ่งที่จะตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวนตอไป สําหรับแนวทางการที่
จะตองดําเนินการ ตอไป คือ
/๑) ดําเนินการ...

๓๐

๑) ดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธตอกลุมเปาหมายและประชาชนอยาง
ตอเนื่อง
๒) ขั้นการดําเนินการรื้อถอน แบงออกเปน ๓ ขั้น คือ
ก) รื้อรั้วลวดหนามที่ไมมีสิ่งปลูกสราง ซึ่งจะดําเนินการหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ข) รื้อบานรางในหวงเดือน ส.ค.๕๔ ซึ่งจะเรียนเชิญ ผอ.รมน.ภาค ๓ มาตรวจเยี่ยม
ค) รื้อบานที่มีผูอยูอาศัย ภายในกําหนดระยะเวลา คือ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓) การรวบรวมขอมูลปญหา เพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะกรรมการแกปญ
 หาในระดับจังหวัด โดย
ทั้งนี้กลุมงานขาวฯ ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด จัดทําโครงการประชาสัมพันธ/ให
ความรูและสรางความเขาใจแกปญหาแรงงานตางดาว โดยจะกระทําทั้ง ๒๕ อําเภอ ซึ่งในหวงที่ผานมา ได
ดําเนินการไปแลว จํานวน ๔ อําเภอ/๔ พืน้ ที่ คือ บานปาออ อําเภอพราว ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ บาน
ลาน อําเภอฝาง และตําบลแมสาว อําเภอแมอาย ซึ่งในแตละพื้นที่มีสภาพปญหาการจัดตั้งชุมชนของตางดาว (การ
ตั้งถิ่นฐาน) การลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และปญหาที่กระทบตอชุมชน คือการศึกษา และสาธารณสุข
สรุปพื้นที่/ปญหาสําคัญที่จะตองดําเนินการแกไข ประกอบดวย ชุมชนคลองเงิน ตําบลปาแพรง
(ใกลตลาดคําเที่ยง) การตั้งถิน่ ฐาน (สรางบาน) ในแตละพืน้ ที่ การนําแรงงานตางดาวเขาสูระบบทัง้ หมด และดาน
การศึกษา/สาธารณสุข เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อสรางภูมิคุมกันทีเ่ ขมแข็งในการปองกันปญหาตางๆ กอ.รมน.ไดอนุมัติใหมกี ารดําเนิน
โครงการ “เยาวชนเกง หัวใจแกรง รักชาติยิ่งชีพ” อันจะนําไปสูการสรางทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ในกลุม
เยาวชน ซึ่งจะเปนรากฐานนําพาประเทศไปสูความเจริญและความมั่นคงวัฒนาถาวรสืบตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ การจัดสัปดาหสง เสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา
วันที่ ๙-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายจําเริญ ศรีคํามูล) แจงประชาสัมพันธ
กิจกรรม และเชิญชวนรวมทําบุญในชวงสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวัน
เขาพรรษาประจําป ๒๕๕๔ ตามกําหนดการตางๆ ดังนี้
๑. กําหนดจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําป ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๙ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๒. กิจกรรมที่จะดําเนินการ ยึดหลัก ๓ ประการ คือ การละเวนจากการทําความชั่ว
มุงทําแตความดี ตามหลักอริยมรรค ๘ และการทําจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์
๓. พิธีเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา วันที่
๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหมโดยเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานในพิธี เปด
/๔. การแขงขัน...

๓๑

๔. การแขงขันตอบปญหาธรรมะชิงโล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ พรอม
ทุนการศึกษา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธสถานเชียงใหม
๕. การแขงขันซอพื้นเมืองระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ วัดฝายหิน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๖. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและพิธีหลอเทียนพรรษา ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน และโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม ใน
วันที่ ๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ พุทธสถานเชียงใหม
๗. นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย โรงเรียนตางๆและศรัทธาสาธุชน นําเทียนพรรษาและ
ผาอาบน้ําฝน ไปถวายตามวัดตางๆ ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๘. พุทธศาสนิกชนทําบุญตักบาตร สมาทานศีล ประกอบพิธีฟงเทศนและเวียนเทียน ในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๑๕๕๔ ณ วัดที่จังหวัดเชียงใหมกําหนด คือ วัดพระสิงห-วรมหาวิหาร วัดเจดียห ลวงวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา -พระอารามหลวง หรือวัดใกลบาน
๙. กิจกรรมธรรมะสัญจร “รถดวนขบวนพิเศษ” ตลอดฤดูกาลเขาพรรษา โดยคณะสงฆจังหวัด
เชียงใหม กลุมหนุมสาวจังหวัดเชียงใหม และองคกรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ การจัดกิจกรรมในการรณรงคปฏิบตั ิบูชา “สัมมาวาจา”
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ) แจงประชาสัมพันธการ
จัดงานกิจกรรมการรณรงคปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา” วา สืบเนื่องจากการจัดงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๘ ซึ่ง
ประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “พุทธธรรมกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ”
ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และในป ๒๕๕๔ นี้ ตรงกับการครบรอบ ๒๖ ศตวรรษ แหงการตรัสรูของพระพุทธเจา และ
การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗
รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กระทรวงวัฒนธรรม จึงไดรวมมือกับคณะกรรมการฝายเลขานุการงานวิสาขบูชาโลก
ดําเนินงานโครงการรณรงคปฏิบัติบูชา “สัมมาวาจา” ขึ้น โดยไดแตงตั้งทูตวัฒนธรรมดานการพูด จากบุคคลที่ใช
วาจาสื่อภาษาไดไพเราะและสรางสรรค จํานวน ๙ คน ประกอบดวย นักบริหาร นักธุรกิจสื่อมวลชน และศิลปน
นักแสดง เพื่อรณรงคใ หชาวไทยและผูมีใจปฏิ บัติบูชา ตั้งมั่ นในการพูดดี พูดไพเราะ พูดสัมมาวาจา โดยจะ
ดําเนินการรณรงคตลอดทั้งป พ.ศ. ๒๕๕๔
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ตลอดจนบุคลากรในสังกัด และบุคคลใน
ครอบครัว รวมตั้งมั่นกับตนเอง สรางประวัติศาสตรรณรงค ๘๔ วัน ๘.๔ ลานรายชื่อ ในการ “พูดดี พูดไพเราะ
พูดสัมมาวาจา” โดยการลงนามแสดงการตั้งจิตมั่นกับตนเอง ผาน website : www.bethai.org และ
www.facebook.com/poodshob
มติที่ประชุม

รับทราบ

/๔.๑๓ การคาดหมาย...

๓๒

๔.๑๓ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
ผูแทนศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายวาสิฎฐ จันทุนากร) แจงการคาดหมายสภาพอากาศ
ในชวงฤดูฝน และเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ เพื่อทราบและเตรียมการรองรับในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรกฎาคม ชวงกลางฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมภาคเหนือมี
กําลังออนลง ขณะที่รองมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศจีนตอนใต ทําใหมีปริมาณฝนลดลง ครึ่งหลังของ
เดือน ฝนจะเพิ่มขึ้น เมื่อรองมรสุมเลื่อนลงมาพาดผานภาคเหนืออีกครั้ง และมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังแรงขึ้น
เดือนนี้ปริมาณฝนมีคาใกลเคียงคาเฉลี่ย ขณะที่อุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย
เชียงใหม ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด ๒๓-๒๕ °C บาย อุณหภูมิสูงสุด ๓๑-๓๓ °C มีเมฆมากขึ้นกับ
มีฝน/ฝนฟาคะนองกระจาย ปริมาณฝน ๑๓๐-๑๔๐ มม. จํานวน ๑๗-๑๙ วัน ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๖๑-๙๒
ทัศนวิสัย ๑๐-๑๒ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต ๑๐-๒๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง และในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมกันยายน จะมีปริมาณฝนรวม สูงกวาคาเฉลี่ย ๕๐-๑๐๐ มิลลิเมตร
พรอมไดแจงขอควรระวัง ใหสวนราชการเตรียมวางแผนการใชน้ําใหเหมาะสม เนื่องจาก
ปริมาณฝนจะลดลงระยะครึ่งแรกของเดือน ทําใหเกิดฝนทิ้งชวงได ทั้งนี้ สามารถติดตามสภาพอากาศ ไดที่
โทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙ ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕ และใน www.cmmet.tmd.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๔ ประชาสัมพันธโปรแกรมทัวรสุดคุม ๙๙๙ (ปที่ ๒)
ผูแทนเชียงใหม ซู อควาเรียม (นายกิตติ รักสัตย) แจงประชาสัมพันธรายการสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนชุดกิจกรรมสําหรับทองเที่ยวใน ๑ วัน ในราคาประหยัด และคุมคา โดยความ
รวมมือของเชียงใหม ซู อควาเรียม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม สวนสัตวเชียงใหม อุทยานหลวงราชพฤกษ และเชียงใหม ไนทซาฟารี ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระตุนและ
สงเสริมใหนักทองเที่ยวเกิดการเดินทางทองเที่ยวเขามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหมในชวงกรีน ซีซั่นใหมากยิ่งขึ้น
สํา หรั บวั น เดิ น ทางจะมี ร ถตู จ ากเชีย งใหม ซู อควาเรี ย มให บริ ก ารตลอดเส น ทาง ประกอบด ว ยกํ า หนดการ
ทองเที่ยว ดังตอไปนี้
๐๙.๐๐ น.
- ออกจากโรงแรม ไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
๑๐.๓๐ น.
- ชมโลกใตทะเล Chiang Mai Zoo Aquarium
๑๒.๐๐ น.
- รับประทานอาหารกลางวัน ณ สโมสรแพนดา ในสวนสัตวเชียงใหม
๑๓.๓๐ น.
- ชมความนารักของสัตวตางๆ แวะเยีย่ มแพนดา ชวงชวง หลินฮุย และหลินปง และหมี
โคอาลานอย พรอมรถบริการนําชมรอบสวนสัตวเชียงใหม
๑๕.๓๐ น.
- ออกเดินทางไปชมอุทยานหลวงราชพฤกษ
๑๙.๐๐ น.
- รับประทานอาหารเย็นทีเ่ ชียงใหมไนทซาฟารี นั่งรถชมสัตวตาง ๆ ชมน้ําพุดนตรี
๒๑.๓๐ น. - เดินทางกลับที่พัก
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕...

๓๓

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)
ฝายเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน
๕ เรื่อง ซึ่งสามารถ Download เอกสารผาน www.chiangmai.go.th ไดแก
๕.๑ การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕.๒ การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕.๓ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ (ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม)
๕.๔ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
๕.๕ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและขอราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัด ในประเด็น ดังนี้
๑. การเลือกตั้งทั่วไป วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ขอความรวมมือขาราชการ พนักงาน และ
เจาหนาที่ในสังกัดทุกประเภททุกระดับ ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ตองมีจริยธรรมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ วางตัวเปนกลางในการเลือกตั้ง
อยางเครงครัด
๑.๒ ใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง และไปใชสิทธิเพื่อเปนแบบอยางใหแกประชาชน
รวมทั้ง เชิญชวนบุคคลในครอบครัว ญาติมิตรสหายไปใชสิทธิเลือกตั้ง
๑.๓ เนื่องจากการเลือกตั้ง ส.ส. ครั้งนี้มีการกําหนดใหทําการนับคะแนนที่หนวยเลือกตั้ง
จึงขอใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง สวนราชการที่เกี่ยวของ กํานัน ผูใหญบาน และอาสา
สมัคร ดําเนินการดานความปลอดภัยความสงบเรียบรอยเปนกรณีพิเศษ ตามแผนรักษาความสงบเรียบรอย และ
แผนเผชิญเหตุฯ ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติและประสานแจงใหทราบแลว
๒. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการฯ ระยะที่ 3 (พ.ย. ๕๓ – ก.ย. ๕๔)
ซึ่งมุงเนนการคนหากําหนดจุดที่เปนปญหาสําคัญ ลดปญหาการคายาเสพติด ลดจํานวนผูเสพในพื้นที่ ลดปจจัย
เสี่ยงในพื้นที่โดยเฉพาะรอบสถานศึกษา แหลงมั่วสุม แหลงอบายมุข ฯลฯ แตเนื่องจากในหวงสัปดาหนี้จะมี
การเลือกตั้ง ซึ่งกําลังเจาหนาที่สวนหนึ่งจะตองไปปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง จึงคาดวาผูคายาเสพติดจะใช
ชวงเวลานี้ลักลอบขนยาเสพติดผานจังหวัดเชียงใหม จึงขอใหผูเกี่ยวของสนธิกําลังเพิ่มความเขมขนในการทํางาน
เปนพิเศษ
/พรอมทั้ง...

๓๔

พรอมทั้ง ขอขอบคุณสํานักงานเขตพื้นการประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๑ ศตส.จ.ชม. โรงเรียน
โปลิเทคนิคลานนา สวนราชการ/หนวยงาน และสถานศึกษาตางๆ ที่ไดรวมกันจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
โลกจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมุงเสริมสรางคนไทย และเยาวชน
ของชาติรวมพลังความเขมแข็งพรอมใจกันสานตอ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๓. โครงการลอมรัก ลอมรั้ว ครอบครัวเขมแข็ง ไดแก (๑) โครงการลอมรั้วครอบครัวรัก
และเขาใจครอบครัวไทยหางไกลยาเสพติด มีเปาหมายดําเนินการในครอบครัวที่มีบุตรหลานเคยกระทําผิด ซึ่ง
ศาลพิพากษาใหคุมประพฤติ จํานวน ๒๕ ครอบครัว (๒) โครงการครอบครัวสัมพันธ เปาหมายครอบครัวกลุม
เสี่ยง จํานวน ๔๖ แหงใน ๒๕ อําเภอ โดยทั้ง ๒ โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมทรัพยากรทุกภาคสวนเขารวมดูแล
ปกปองคุมครองเด็กโดยอาศัยการดําเนินงานแบบสหวิชาชีพตาม พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด จะไดประสาน ศตส.จ.
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการ
๔. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) เนื่องจากในหวงระยะเวลาที่ผานมาจังหวัด
เชียงใหมไดเกิดฝนตกอยางตอเนื่องจนเกิดสถานการณอทุ กภัย และสงผลใหมีการประกาศพืน้ ที่ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย) แลว ๑๙ อําเภอ สรางความเสียหายแกบานเรือน พื้นที่เพาะปลูก และสิ่งสาธารณประโยชน
อื่น ๆ ในหลายพื้นที่ ซึ่งไดมีการใหความชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนไปแลว นัน้
ทั้งนี้ จากขอมูลการพยากรณอากาศพบวาจะยังมีฝนตกตอไปอีก จึงขอใหอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง เตรียมความพรอมรับ
สถานการณอทุ กภัย ทั้งแผนปฏิบัติการ สรรพกําลังดานตาง ๆ และจัดชุดเฝาระวังสถานการณตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
เพื่อใหสามารถปองกันและบรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรที่ประสบภัยไดครอบคลุมทุกพื้นที่และทันทวงที
๕. เชียงใหมเมืองสรางสรรค Chiang Mai Creative City โดยไดมีความคืบหนา ทั้งการสมัคร
เปนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO โครงการทูตสันถวไมตรีเชียงใหมเมืองสรางสรรค การเปด
หนาเว็บไซต www.Chiang Mai Creative City ขึ้น เพื่อเปนชองทางการสื่อสาร และแสดงความกาวหนาในการ
พัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรคใหผูสนใจทั่วโลกไดรับทราบ จังหวัดเชียงใหมไดรับการประกาศจากกรม
ทรัพยสินทางปญญา พณ. ใหเปน ๑ ใน ๑๐ จังหวัดตนแบบเมืองสรางสรรค (หัตถกรรมสรางสรรค) และไดรับ
การผลักดันใหมีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือขึ้นในจังหวัดเชียงใหม เปนตน
๖. โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (English Camp) การ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา “เชียงใหม โมเดล” (Chiang Mai Model) โดยจัดคาย English Camp ตามโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในพื้นทีจ่ งั หวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ มีผลการอบรม
เปนที่พึงพอใจแกผูอบรม และผูเกี่ยวของ
๗. การกอสรางศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมไดสงเสริมใหอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา เปนอําเภอในฝนที่เปนตนแบบของการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการอยางสมดุล
แนวทางการดําเนินงานดังกลาวเปนการสงเสริมพัฒนาจังหวัดภายใตนโยบาย เชียงใหมนครที่เปนที่สุดแหงความ
สงางามทางวัฒนธรรม ซึ่งสงเสริมใหเกิดการอนุรักษวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และพัฒนา
สูเศรษฐกิจสรางสรรคควบคูกับการดําเนินชีวิตที่เปนสุขของคนในพื้นที่
/๘. การดูแล…
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