รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันจันทรที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายวรการ ยกยิ่ง
๓
นายชูชาติ กีฬาแปง
๔
นางนฤมล ปาลวัฒน
๕
นายสุรชัย จงรักษ
๖
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
๗
นายสุวิชา ดามพวรรณ
๘
นายทองสุข พระบาง
๙
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
๑๐ นายประจญ ปรัชญสกุล
๑๑ นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย
๑๒ วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายอุทัย ลือชัย
นายวิจิตร หลังสัน
นายบําเพ็ญ บินไทยสงค
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นายประพันธ ภูงาม
นายอนุพงษ วาวงศมูล
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายภาษเดช หงสลดารมย
พ.อ.อ.มานิตย ไหวไว
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
(รกท.) นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ

/๒๖ นายศรัณยู...

๒

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายศรัณยู มีทองคํา
นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายสุรชัย มณีประกร
นายทรงทรัพย พิริยคุณธร
นายชุติเดช มีจันทร
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
วาที่รอยตรีสมัย คําชมภู
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายฉัทธนาตย เทียนขาว

นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓๗ นายอุบลพันธ ขันผนึก
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๘ พ.ต.อ.พรชัย พักดิ์ผองศรี
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๓๙ พ.ต.ท.อพิวัฒน กลั่นวารี
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
๔๐ พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ
๔๑ พ.ต.ท.จําเริญ กันทาพงษ
๔๒ พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ
(แทน) ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๔๓ พ.ต.ท.สัณหกช เกษากิจ
สารวัตรสถานีตํารวจทองเทีย่ ว ๑ กองกํากับการ ๔
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔ นายเกียรติศักดิ์ ไตรแสงรุจริ ะ (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๔๕ นายมนตรี นามขาน
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๔๖ นางสาวนวรัตน เสนะวัต
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๗ นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย
๔๘ นางจิรพร ทองบอ
๔๙ นางปรัธยาภรณ สงครอด
๕๐ นายสัมพันธ ชางทอง
๕๑ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
๕๒

นางณัชชา อุตตะมัง

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการประชาสัมพันธเขต ๓
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
/๕๓ นายอนุสรณ...

๓

๕๓ นายอนุสรณ กรานจรูญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕๔ พ.ท.กฤษฎา ถาวรอัตร
๕๕ พ.อ.พงศธร บุญฟู
๕๖ พ.อ.โอม สิทธิสาร
๕๗ พ.อ.สมจริง กอรี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๘ นายประสพสุข พวงสาคร
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗

นางญาณี แสงศรีจันทร
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
นางพูนสุข ปทมาคม
นางวีณา ศรีสมบูรณ
นางสาวศิริลักษณ ไพโรจนรัตน
นายสุรพล วัฒนโยธิน
นางสาววรรธนภรณ ทุนอินทร
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

นายปญญา สวนจันทร
นายพูนคณินท เกื้อนาบุญ
นายสาธร สีแกวเขียว
นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓
รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑
(แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ ๕
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
สรรพากรภาคที่ ๘
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๑
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๒
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาคที่ ๑ (เชียงใหม)
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๗๒ นางสาวลดา ภูมาศ
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๗๓ นายสมชัย ใหมจันทรแดง
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๗๔ นายสุวิทย แรกขาว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
๗๕ นายกอพงศ นําบุญจิตต
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
๗๖ นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ
/๗๕ นายกอพงศ...

๔

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗๗ นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๗๘ นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๗๙ นางนิภาวดี อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม
๘๐ นางสาววัลภา เผือกผาสุข
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๘๑ นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
๘๒ นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๘๓ นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๘๔ นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
๘๕ นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๘๖ นางสาวกัญชัช ทองดีแท
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
๘๗ นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
๘๘ นายอนวัชช ไทยขวัญ
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๘๙ นางสาวชูจิต ทองยอย
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
๙๐ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๙๑ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๙๒ นายสุรพงษ วิวัชรโกศล
ประมงจังหวัดเชียงใหม
๙๓ นายวิฑูรย โพธิ์ศรี
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
๙๔ นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
๙๕ นายสุทธิศักดิ์ ชื่นพิชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖
๙๖ นายถาวร มีชยั
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
๙๗ นายอุดม มาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๙๘ นายจํารัส จันทิวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕
๙๙ นางวาสนา เรืองวิลัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗
๑๐๐ นางเอมอร ทองทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๐๑ นายสมชาย กันธะวงศ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)
๑๐๒ นายสุวิทย มวงเกษม
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙
๑๐๓ นางเขมวรรณ ดวงจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม
๑๐๔ นางสุจนีย พรโสภิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
/๑๐๕ นายชัยวุฒิ...

๕

๑๐๕ นายชัยวุฒิ มากสังข
๑๐๕ นายสถาพร กาญจนพันธุ
๑๐๖ นายวรสิทธิ์ วรพล
๑๐๗ นางอรทัย ธรรมเสน
๑๐๘ นางปภาพินท จันทรดา
๑๐๙ นายอมรกฤษณ เพชรเจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๑๐ นายชาญชัย กีฬาแปง
๑๑๑ นายณัฐพงศ แกวกอน
๑๑๒ นายสกล แกวแดง
๑๑๓ นางสาวศศิกานต อินตะแกว
๑๑๔ นายอภิสิทธิ์ คําภิโร
๑๑๕ นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน
๑๑๖ นายจุมพจน นิยมสิริ
๑๑๗ นายพงศเทพ วงษเวช
๑๑๘ นายปญญา ภูมรินทร
๑๑๙ นายวิจารย ขุนเสถียร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขางเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
เชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑๒๐ นายบรรพต คันธเสน
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
๑๒๑ นายอุทัย แจวจันทึก
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ ๑๖ (เชียงใหม)
๑๒๒ นายดํารงรักษ จําเดิม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
๑๒๓ นายอภิวัฒน คุณารักษ
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑
๑๒๔ นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๕ นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
๑๒๖ นายสมศักดิ์ แกวสอน
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๒๗ นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม
๑๒๘ นายภักดี สูความดี
หัวหนาไปรษณียจงั หวัดเชียงใหม

/๑๒๙ นายประยูร...

๖

๑๒๙ นายประยูร ปราณีสุทธิกุล
๑๓๐ นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๓๑ นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
๑๓๒ นายชํานาญ กายประสิทธิ์
๑๓๓ นายอดิศร สุขะตุงคะ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๓๔ นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท
๑๓๕ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
๑๓๖ นางนิยดา หมืน่ อนันต
๑๓๗ นางสาวสุนทรา ติละกูล
๑๓๘ นายปรเมนทร วัฒนานุสิทธิ์
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓๙ นายวรพงษ นอยสุขเสริม
๑๔๐ นางอารีรัตน เทียมทอง
๑๔๑ นายสิงหโต ปลาเงิน
๑๔๒ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
๑๔๓ นายเทพพรหม ออนสีบุตร
๑๔๔ นายชัยวิทย อรรถานนท
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๕ นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
๑๔๖ นางสุจินตนา ศรีตะระโส
๑๔๗ นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน
๑๔๘ นางพรรณวดี พลอยทับทิม
๑๔๙ นางนาตยา ตันติวรานุรักษ
๑๕๐ นางสาวสุจินต ธารายุทธ

ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง
เชียงใหม ๒ (กฟผ.)
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม)
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)
/หนวยงานใน....

๗

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๑ นางพีรญา มงคลนัฏ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๕๒ ดร.กษมา ประสงคเจริญ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕๓ นางสุทธิพร สงขทอง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
ที่ ๑
๑๕๔ นายอภิรัฐ ศรีสุข
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๑
๑๕๕ นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๒
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
๑๕๖ นายเอื้อ คุณาจันทร
เชียงใหม เขต ๓
๑๕๗ นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๔
๑๕๘ นายอัศรายุทธ ศรีใจอินทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๕
๑๕๙ นายเดช อนากาศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
๑๖๐ นางพรรณี ใหมประสิทธิกลุ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๖๑ นายสิทธิชัย มูลเขียน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต ๓๔
๑๖๒ นายอรัญ พวงพันธุ
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓ นางสุวรรณา ฉุยกลัด
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๑๖๔ รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๖๕ ดร.รักษ พรหมปาลิต
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๖ นพ.วัฒนา กาญจนกามล
๑๖๗ นายวิทยาคม ผาพิศาล
๑๖๘ นางวาสนา เกษมสุข
๑๖๙ นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
๑๗๐ นางวราพร วันไชยธนวงศ

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑๐ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
/๑๗๑ นายอภิชาต...

๘

๑๗๑ นายอภิชาต มูลฟอง

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗๒ นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๓ นายสมศักดิ์ ภูษิตาสิริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๑๗๔ นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และ
การเหมืองแร ๓ เชียงใหม
หนวยงานพิเศษ
๑๗๕ นางสาวดารากร ดวงฤทธิ์
๑๗๖ ดร.สุชาติ ใจภักดี
๑๗๗ นายณภัทร เตโช
๑๗๘ นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
๑๗๙ นางถนอมจิต ไชยวงค
๑๘๐ แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย

(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเขตพืน้ ที่ ๕ (เชียงใหม)
หัวหนาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ภาคประชาสังคม
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

สวนเอกชน
๑๘๑ นายปราโมทย ประสิทธิ์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม

สวนทองถิ่น
๑๘๒ นางสาวบุษบง จันทเลิศ
๑๘๓ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑๘๔ นายสุธางค อนันตชัย

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

รัฐวิสาหกิจ
๑๘๕ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
๑๘๖ นางสาวชมนาถ พรสมผล
๑๘๗ นายสุรพันธ วุทธานนท
๑๘๙ นายชัชวาล ใจเย็น
๑๙๐ นางนงนุช กะดีแดง

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต ๙
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารออมสิน ภาค ๘
ผูจัดการธนาคารสงเคราะหสํานักงานเขต ๑ เชียงใหม

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑
นายภักดี รัตนผล
๒
นายวีรนิต ฐานสุพร
๓
๔

นางพจรัตน เหนือเมฆ
Mr. Martin Venzky-Stalling

กรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูชวยผูจัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ทีมงานพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค
/๕ นายพรชัย...

๙

๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

นายพรชัย จิรวินิจนันท
มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
นางสาวกอบนาง กุญชร ณ อยุธยา มูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย
นางสาวฟองแกว บัวลูน
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค
นายมนัสพร ภมรบุตร
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายสัญญา ทุมตะขบ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
นางสาวณัฐธิดา โสภา
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายอดุลย ฮวกนิล
ปองกันจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
นายชัชวาล ปญญา
จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
นางสุภาพร พุกกะรัตน
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาววิราชินี คําชมภู
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
นางจารุณี จุลวรรณ
ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
นางสุนทรี อินตา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายนวพร แสงหนุม
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายโกสินทร นิยะกิจ
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
นางสาวตรีพร ชาติแสนปง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายเชวง บัวผัด
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายสงัด จิโนวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางศิริพร รือเรือง
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

/เริ่มประชุม...

๑๐

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
๑) พิธีมอบเงินพระราชทานแกครอบครัวนายอานนท เผือกขาว (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
๒) พิธีมอบทุนการศึกษาเยาวชนตนแบบ เกง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL จํานวน ๒ ราย
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
๓) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๒ ราย (งานเลขานุการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
๔) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับ Silkworm Book รานหนังสือทีม่ ีคุณภาพ มีความหลากหลาย
และทันสมัยสมควรไดรับการยกยองไวเปนแบบอยางทีด่ ีเยี่ยม จํานวน ๑ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕) พิธีมอบโลและเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวดมุมหนังสือเพื่อสงเสริมการอานดีเดน จํานวน ๒ ราย
(สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม)
๖) พิธมี อบเกียรติบัตรแกอําเภอที่ใหการสนับสนุนดําเนินโครงการแขงขันกีฬาเพื่อมวลชนแชลเลนจเดย
จํานวน ๒๕ อําเภอ (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และตอนรับหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และ
แจงการเปลี่ยนแปลง-โยกยายหัวหนาสวนราชการภายในจังหวัด ดังนี้
๑.๑ แนะนําผูบ ริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
๑) นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ขนสงจังหวัดลําปาง
๒) นายชัยสิทธิ์ อาศิระวิชัย ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองถิ่นจังหวัดชุมพร
๓) นายประพันธ ภูงาม นายอําเภอแมรมิ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๔) นายนิเวศน พูลสวัสดิ์ นายอําเภอเวียงแหง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
๕) นายรพินทร ถาวรพันธ นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม นายอําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน
๖) นายระวีวงศ วงศปราชญ นายอําเภอแมวาง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง
๗) นายบําเพ็ญ บินไทยสงค นายอําเภอสันกําแพง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
/๘) วาที่รอยตรี...

๑๑

๘) วาที่รอยตรีสมัย คําชมพู นายอําเภอแมออน
ตําแหนงเดิม นายอําเภอนานอย จังหวัดนาน
๙) นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอแมแตง
ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมมาตรฐานและระเบียบทะเบียนทั่วไป สวนการทะเบียนทัว่ ไป
สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
๑๐) นายชุติเดช มีจันทร นายอําเภออมกอย
ตําแหนงเดิม จาจังหวัดเชียงใหม
๑.๒ หัวหนาสวนราชการที่ยา ยตําแหนงภายในจังหวัด
๑) นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอแมแจม
ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยหลอ
๒) นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอําเภอไชยปราการ
ตําแหนงเดิม นายอําเภออมกอย
๓) นายพุฒพิ งศ ศิริมาตย นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมวาง
๔) นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอสันทราย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมแจม
๕) นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอสารภี
ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันทราย
๖) นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ นายอําเภอฮอด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมแตง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ประกอบดวย
เอกสารทั้งหมด ๓๐ หนา โดยมีหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม
ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมลวงหนาแลว หากสวนราชการ/หนวยงานประสงคจะเพิ่มเติมหรือ
แกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการได
ประธาน แจงย้ําใหสว นราชการ/หนวยงานไดเขาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ทั้งนี้ หากตองการเพิ่มเติม หรือแกไขในเนือ้ หารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตองตอไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
/มติที่ประชุม...

๑๒

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
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
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๒
๓๕.๐๐
๔๔.๐๐
๓
๖๑.๐๐
๖๘.๐๐
๔
๗๒.๐๐
๙๓.๐๐
และการเบิกจายโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ไมนอยกวารอยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงิน
ตามแผน / เปาหมายที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแตละหนวยงาน
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

รวม

๒๖,๖๕๙.๓๖

๒๐,๘๖๑.๖๒

๗๘.๒๕

๕,๗๙๗.๗๔

ประจํา

๒๐,๖๐๑.๙๕

๑๖,๘๗๓.๗๑

๘๑.๙๐

๓,๗๒๘.๒๔

ลงทุน

๖,๐๕๗.๔๑

๓,๙๘๗.๙๑

๖๕.๘๔

๒,๐๖๙.๕๐

/การดําเนินการ...

๑๓

การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ขอมูล ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

๔,๗๒๑.๗๙

๔,๐๙๘.๗๑

๘๖.๘๐

๖๒๓.๐๘

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ภาพรวม
เบิกจาย

ลงทุน
เบิกจาย

ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

๑

สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ

๑๖๑.๒๑

๑๖๑.๒๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๒

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

๓๓๙.๙๕

๓๓๙.๙๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๖.๗๒

๖.๔๐

๙๕.๓๖

๐.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๔

สนง.สงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ จังหวัดเชียงใหม

๓,๗๗๘.๖๕

๓,๕๙๐.๖๘

๙๕.๐๓

๒๖๐๙.๑๓ ๒,๕๒๑.๖๑

๙๖.๖๕

๕

ศูนยปฏิบตั ิการพัฒนาทีด่ ิน
โครงการหลวง

๕๘.๑๗

๕๕.๑๘

๙๔.๘๖

๕๔.๖๘

๕๒.๑๒

๙๕.๓๓

๖

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

๑๑.๑๒

๑๐.๔๘

๙๔.๒๔

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

โรงเรียนไชยปราการ

๖.๔๓

๕.๙๙

๙๓.๑๔

๐.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

สนง.พัฒนาภาค ๓ หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

๙๔.๖๕

๘๘.๐๓

๙๓.๐๑

๙๔.๖๕

๘๘.๐๓

๙๓.๐๑

๑๙.๐๒

๑๗.๓๙

๙๑.๔๓

๑๒.๒๔

๑๑.๖๘

๙๕.๔๓

๑๗.๒๙

๑๕.๗๐

๙๐.๘๒

๐.๗๒

๐.๗๑

๙๙.๔๐

๙
๑๐

โรงเรียนสอนคนตาบอด
ภาคเหนือ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม

งบประมาณ

รอยละ

งบประมาณ

รอยละ

/สวนราชการ...

๑๔

สวนราชการทีม่ ีผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๒ (กําหนดการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ รอยละ ๓๕.๐๐) เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก มีทั้งสิ้น ๕๖
หนวยงาน ดังนี้
ชื่อหนวยงาน

ผลเบิกจาย
งบลงทุน
รอยละ

ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

ผลเบิกจาย
งบลงทุน
รอยละ

๑

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

๐.๐๐

๒๑

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

๐.๐๐

๒

สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

๐.๐๐

๒๒

โรงพยาบาลประสาท

๐.๐๐

๓

ศูนยวิจัยขาวสะเมิง

๐.๐๐

๒๓

ตชด. ๓๓

๐.๐๐

๔

สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐

๐.๐๐

๒๔

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

๐.๐๐

๕

ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ

๐.๐๐

๒๕

กองกํากับการตรวจคนเขาเมือง ๕

๐.๐๐

๖

สนง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๐.๐๐

๒๖

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

๐.๐๐

๗

เรือนจํากลางเชียงใหม

๐.๐๐

๒๗

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

๐.๒๑

๘

สนง.แรงงานจังหวัดเชียงใหม

๐.๐๐

๒๘

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

๐.๓๒

๙

สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ ๑ เชียงใหม

๐.๐๐

๒๙

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม

๐.๔๖

๑๐

ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘

๐.๐๐

๓๐

จังหวัดเชียงใหม

๐.๖๒

๑๑

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

๐.๐๐

๓๑ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

๑.๖๕

๑๒

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๑

๐.๐๐

๓๒

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

๑.๘๙

๑๓

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๓

๐.๐๐

๓๓

ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม

๓.๕๐

๑๔

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

๐.๐๐

๓๔

ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม

๓.๕๕

๑๕

โรงเรียนไชยปราการ

๐.๐๐

๓๕ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๕

๓.๖๖

๑๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐

๐.๐๐

๓๖

สนง.คลังเขต ๕

๖.๖๓

๑๗

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว

๐.๐๐

๓๗

ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ

๙.๐๐

๑๘

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๐.๐๐

๓๘

สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑

๙.๐๒

๑๙

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ

๐.๐๐

๓๙

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แม
แจม

๙.๑๘

๒๐

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔

๐.๐๐

๔๐

มหาวิทยาลัยแมโจ

๙.๙๐

ลํา
ดับ

/ลําดับ...

๑๕
ชื่อหนวยงาน

ผลเบิกจาย
ภาพรวม
รอยละ

ลํา
ดับ

ชื่อหนวยงาน

ผลเบิกจาย
ภาพรวม
รอยละ

๔๑

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๑๒.๐๖

๕๑

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม

๒๒.๘๘

๔๒

วิทยาลัยนาฎศิลป

๑๒.๕๒

๕๒

สนง.พัฒนาที่ดินเขต ๖

๒๖.๑๐

๔๓

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๒

๑๔.๐๐

๕๓

องคการสวนพฤกษาศาสตร

๒๖.๗๒

๔๔

สนง.ศิลปากรที่ ๘

๑๔.๕๕

๕๔

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม

๒๘.๙๒

๔๕

สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

๑๕.๕๖

๕๕

สนง.ที่ดินจังหวัดเชียงใหม

๒๙.๔๑

๔๖

ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม

๑๗.๗๗

๕๖

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑

๓๒.๗๒

๔๗

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๔

๑๙.๐๓

๔๘

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒

๑๙.๓๔

๔๙

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๑๙.๖๒

๕๐

โรงพยาบาลสวนปรุง

๒๑.๕๐

ลํา
ดับ

สําหรับการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป มีเงินกันไว ๑,๓๖๑ ลานบาท เบิกจายไปแลวจํานวน
๖๗๐.๑๐ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๙.๒๒% เปนไปตามตามงวดงานในสัญญาที่กําหนดไว สวนการเบิกจาย
โครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณทั้งสิ้น ๔,๗๒๑ ลานบาท
เบิกจายไปแลว จํานวน ๔,๐๙๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๖.๘๐%
ทั้งนี้ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม จะไดติดตามเรงรัดการใชจายเงิน โดยกําหนดประชุมเรงรัด
การเบิกจายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เพือ่ ใหสว นราชการที่เบิกจายไมตรงเปาหมายไดชี้แจงและใหขอมูลกับ
คณะทํางานฯ สําหรับเดือนพฤษภาคม มีหนังสือเวียน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ จํานวน ๘ เรื่อง ไดแก
- หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ.)
๐๔๒๑.๓/ว ๑๓๐,ว ๑๓๑ ,ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจงรายชื่อผูทิ้งงาน เพื่อใหหนวยงาน
หลีกเลี่ยงการทําสัญญาซื้อขายกับผูจาง หรือผูมีรายชื่อผูทิ้งงาน คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง
ดวนที่สุด ที่ กค (กวพ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๓๑ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง แจงรายชือ่ ผูทิ้งงาน
- คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด
ที่ กค (กวพ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๔๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การซอมความเขาใจเกีย่ วกับเงื่อนไขการริบ
หลักประกันซอง การแกไขปรับปรุงตัวอยางเอกสารประกวดราคาซื้อและตัวอยางเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และตัวอยางหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
- กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรือ่ ง การ
รายงานและโอนเงินเหลือจายโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS เพิ่มเติม
/- กรมบัญชีกลาง..

๑๖

- กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การ
บันทึกแผนการใชจายเงินโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ PFMS เปนการบันทึก
เพื่อใหสว นกลางไดใชในประโยชนในการติดตามผลการใชจายเงิน และรับทราบปญหาอุปสรรคตางๆ
- กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง
หลักเกณฑการคํานวณเงินบําเหน็จและวันรับบําเหน็จ เพือ่ พิจารณาจํานวนเงินที่จะตองคืนเพื่อนับเวลาราชการ
ตอเนื่องในกรณีที่ขาราชการลาออกแลวและกลับเขามารับราชการใหม โดยการลาออกจากราชการไดรับเงิน
บําเหน็จและกลับเขามารับราชการใหม และขออายุราชการที่เหลือนับรวมกับอายุราชการเดิม จะตองสงเงินคืน
บําเหน็จและดอกเบี้ย แตหากเขารับราชการใหมและไมนับอายุราชการรวมอายุราชการเดิมไมตองดําเนินการสวนนี้
- กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๕๘ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน พ.ศ.
๒๕๕๔ เปนกฎกระทรวงวิธกี าร หลักเกณฑ สิทธิในการใชบําเหน็จนี้ไปค้ําประกันเงินกู
ทั้งนี้ สามารถ Download รายละเอียดไดจาก http://klang.cgd.go.th/cmi หรือ ติดตอไดที่
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้ง ประชาสัมพันธโครงการสัมมนาของกระทรวงการคลัง เรื่องการคา
ชายแดนเพื่อเศรษฐกิจลานนากับการคุมครองเงินฝากและการกํากับดูแลสถาบันการเงิน กําหนดจัดขึ้นในวันที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ณ หองแกรนดนันทาบอลรูม โรงแรมฮอลิเดยอินน จังหวัด
เชียงใหม
ประธาน กลาวขอบคุณคลังจังหวัดเชียงใหม และเชิญชวนหัวหนาสวนทุกภาคสวนรวมรับฟง
โครงการสัมมนาของกระทรวงการคลัง ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และผูแ ทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร)
นําเสนอความเปนมาและการขับเคลื่อนโครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model) สรุปได ดังนี้
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงวา สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ
โครงการ “เชียงใหม : นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม” ภายใตโครงการเชียงใหมโมเดล ตามที่
จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม นํ า เสนอ โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๕๔ และดํารงสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของเชียงใหม ใหเกิดความประทับใจแกผูมาเยือน รวมถึง
สรางภูมิคุมกัน ความเจริญทางวัตถุ เทคโนโลยีที่จะมากระทบตอสิ่งที่ดีงามหรือวิถีความเปนอยูของประชาชน ใน
การขับเคลื่อนเชียงใหม : นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม ควรจะมีการกําหนดรูปแบบขึ้น ซึ่ง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดเชิญหัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคสวนไดหารือในการขับเคลื่อนให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งฝายเลขานุการกลุมภารกิจไดยกรางตามมติที่ประชุมดังกลาว และจะไดนําเสนอ
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อน ซึ่งจะตองอาศัยความรวมมือจากสวนราชการ ภาคเอกชนและทุกฝายในการ
/ขับเคลื่อน...

๑๗

ขับเคลื่อน จึงขอความอนุเคราะหความรวมมือจากสวนราชการและอําเภอ และจะมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ทุกเดือนในที่ประชุมประจําเดือนแหงนี้
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (คุณมนัสพร ภมรบุตร) เสนอวา ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
โดยบูรณาการการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกับทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาคราชการ กํานันผูใหญบาน
ภาคเอกชน สื่อตางๆ และนักเรียน นักศึกษา จะตองรวมมือกันในการขับเคลื่อนเชียงใหมโมเดล ภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาระยะยาว และยุทธศาสตรเรงดวน โดยไดนํายุทธศาสตรการพัฒนา ๖ ประเด็น เพื่อใชในการขับเคลื่อน
โดยเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการของกลุมภารกิจดานยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
๑. รวมกันปฏิเสธแนวคิดอันตรายของกลุมบุคคลที่มุงหวังลมลาง สถาบันสําคัญของชาติและ
จารีตประเพณีอันดีงาม และรวมกันเผยแพรพระราชกรณียกิจและหลักคิดที่ถูกตอง
๒. เสริมสรางภูมิปญญาทางสังคมและความกตัญูรูคุณแผนดิน
๓. ยึดมั่นระบบคุณธรรม ขยัน-ประหยัด-ซื่อสัตย-มีเมตตา-รูรักสามัคคี และรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีอนั ดีงาม
๔. จัดระเบียบสังคมและขจัดสิ้นยาเสพติด
๕. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และพัฒนารักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมของแมน้ําและอากาศที่เกิดจากหมอกควัน ไฟปา
๖. เสริมสรางประชาธิปไตยที่มีระเบียบ
สําหรับยุทธศาสตรการพัฒนาเรงดวน สามารถที่จะจัดกลุมการขับเคลื่อนไดออกเปน ๓ สวน คือ
๑. การสรางเสริม เปรียบเสมือนตนน้ําในการขับเคลื่อนการจัดระเบียบสังคม การแกไขปญหา
ยาเสพติ ด ส ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม การลดป ญ หาหมอกควั น การพั ฒ นาเครื อ ข า ยในการแก ไ ขป ญ หา
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ เสริมสรางประชาธิปไตยที่เปนระเบียบ ถูกตอง ประชาชนยอมรับซึ่งกันและกัน และมีความ
สามัคคีสมานฉันท โดยความรับผิดชอบของกลุมภารกิจความมั่นคง ๑ ,๒ และกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
๒. การสืบสาน จะเนนดําเนินการใน ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑) การเผยแพรพระราชกรณียกิจและ
แนวคิดในการดํารงชีวิตที่ถูกตอง นําเอาแบบอยางของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาใชในการดําเนินชีวิต รวม
ไปถึงการพัฒนาในการสรางจิตสาธารณะของเด็ก เยาวชน และคนทั่วไปในสังคม และ ๒) การสืบสานคุณธรรม
จริ ยธรรม ภู มิ ป ญ ญา ซึ่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ทุ น ทางสั ง คมที่ โ ดดเด น ในหลายเรื่ อ งทางวั ฒ นธรรม โดยความ
รับผิดชอบของกลุมภารกิจดานสังคม
๓. การขับเคลื่อนแบบสรางสรรค เปนการตอยอดภูมิปญ
 ญาและทุนทางสังคมอยางสรางสรรค
สําหรับการดําเนินการในแตละประเด็นยุทธศาสตรทั้ง ๖ ประเด็น มีดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความสามัคคีและความปรองดองภายในชาติที่สมดุลและ
ยั่งยืน กลยุทธ การสงเสริมเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยและหลักคิดที่ถูกตอง ซึ่งจะเนนไปยัง
กลุมเด็ กและเยาวชนเปนหลัก รวมถึง ประชาชนทั่วไปดวย ซึ่งมีโครงการที่ขับเคลื่อนอยูแลว ในป ๒๕๕๔
สามารถขยายแนวทางหรือการบูรณาการเพิ่มเติม เชน โครงการสงเสริมการมีจิตสาธารณะในเด็กและเยาวชน
โครงการคนดีศรีเชียงใหม โครงการ To Be Number One โครงการขวงละออนเชียงใหม โครงการพื้นที่สรางสรรค
/สําหรับ...

๑๘

สําหรับเด็กและเยาวชน โครงการขับเคลื่อนสังคมนาอยูแบบองครวม (สรางสังคมนาอยูโดยการมีสวนรวมใน
ชุมชน) โครงการศาสนิกสัมพันธ รวมถึงโครงการ English Camp ซึ่งมีการอบรมเด็กและเยาวชนในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ สามารถถายทอดและอารยธรรมในจังหวัดเชียงใหมไปถายทอดไดอยางถูกตอง ฯลฯ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การตอยอดภูมิปญญาและทุนสังคมสูความสรางสรรค เชน โครงการ
สงเสริมผลิตภัณฑชุมชน โครงการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นสูเศรษฐกิจสรางสรรคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม โครงการลานนาแอคโซติก โครงการสงเสริมหัตถกรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ที่ดําเนินการโดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม รวมถึง โครงการ Chiang Mai
Creative City ซึ่งมีการเปดตัวโครงการเมื่อสัปดาหที่ผานมา ไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนอยางมากในการ
ขับเคลื่อนวาระของจังหวัด และสามารถนําเอาความสงางามทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม ไปใชในการตอ
ยอดในการดึงดูดนักทองเที่ยวเขามาในจังหวัดเชียงใหม พัฒนาเศรษฐกิจสูความอยูดีกินดีของประชาชนอีกดวย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ การยึด มั่น ในคุ ณ ธรรมและขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องจั งหวั ด
เชียงใหม มีการบูรณาการโครงการเขามาขับเคลื่อนภายใตการดูแลของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ไดแก โครงการตลาดนัดภูมิปญญาทองถิ่น ดําเนินการไปแลวทั้ง ๒๕ อําเภอ โครงการคายเยาวชนคุณธรรม
โครงการตั๋วเมือง เลื่องลืออักษร เปนโครงการที่มีการบรรจุหลักสูตรอักษรลานนา หรือการเขียนอักษรลานนาให
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหมไดรูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาเชียงใหมเขต ๑-๖ และ
โครงการฝกอบรมหัตถกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดระเบียบสังคมและขจัดสิ้นยาเสพติด ซึ่งมีการขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่อง ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ( ๕ รั้วปองกัน) การ
จัดระเบียบสังคมและสถานประกอบการ และยังมีโครงการในดานความมั่นคงในลักษณะอื่นๆ ที่เขามีสวนรวม
เชนโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือเพื่อปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงโดยการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน โดยที่ทําการปกครองจังหวัด ซึ่งไดบูรณาการหนวยงานมารวมดําเนินการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมความสะอาดและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของแมน้ําและ
อากาศ (ปญหาหมอกควัน) มีกลยุทธ คือ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความสําคัญและรับผิดชอบ ไดแก การรักษาความสะอาดในแมน้ําลํา
คลอง การแกไ ขป ญ หาหมอกควัน โครงการรณรงค ลดปริมาณขยะ ลดการใช ถุงยาพลาสติกเพื่อลดโลกรอน
โครงการเมืองทองเที่ยว-เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษอากาศ การอนุรักษและพัฒนา
คูคลองของจังหวัดเชียงใหม และโครงการสํารวจและจัดทํามาตรฐานการแกไขน้ําเสียในพื้นที่ดอยสุเทพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ การเสริมสรางสังคมประชาธิปไตยใหเปนระเบียบ สํานักงานจังหวัด
เปนผูดูแลโดยขับเคลื่อนผานกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ไดแก โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการหมูบาน(ก.ม.) จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกํานันผูใหญบานจะไดเขามามีสวนรวม กิจกรรมโรงเรียนนัก
ปกครอง การฝกอบรมชุดปฏิบตั ิการประจําตําบล
แนวทางขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เปนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนรวมของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยผูแ ทนหลายภาคสวน มีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
/และมีสวนรวม...

๑๙

และมีสวนรวม และแบงความรับผิดชอบของคณะกรรมการเปน ๖ ชุด ทั้งนี้ มีกลุม ภารกิจรับผิดชอบ และ
เชื่อมโยงงานในกลุมภารกิจ คือ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑ เปนเจาภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เปนเจาภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเจาภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ ที่ทําการปกครองจังหวัดและสํานักงานจังหวัด กลุมภารกิจดานการ
บริหารจัดการเปนผูดูแล รวมกันเปนเจาภาพ
ในการนี้ ขอความรวมมือ หัวหนาสวนทุกภาคสวน และนายอําเภอ ที่มแี ผนการดําเนินงานที่
สอดคลองกับแนวการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรเหลานี้ ขอใหสงแผนการดําเนินงานในป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๕
ใหจังหวัดเพื่อการบูรณาการโครงการรวมกัน ภายใตยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม และจะมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานใหกับหัวหนาสวนทุกภาคสวน รับทราบอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน
ประธาน ขอขอบคุณคณะผูนําเสนอ และชื่นชมการทํางานของฝายเลขานุการกลุมภารกิจดาน
สังคม พรอมขอความรวมมือหัวหนาสวนทุกภาคสวน และขาราชการทุกทาน ในการจัดระบบขอมูลที่อยูนอก
กรอบใหเขามาอยูในระบบแบบแผน และฝากโครงการเชียงใหมโมเดลใหมีการดําเนินการตอเนื่อง แมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผูบ ริหารก็ตาม เพื่อเปนกรอบในการทํางานของจังหวัดเชียงใหมตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ โครงการ “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน”
ผูแทนสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) สาขา
เชียงใหม (นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์) ชี้แจงการดําเนินโครงการ “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหาราชัน” ซึ่ง
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) จะดําเนินกิจกรรม “๘๔ โครงการ
๘๔ พรรษา มหาราชัน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาส
ครบรอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการซอฟตแวรให
มีโอกาสพัฒนางานและขยายโอกาสทางธุรกิจจากผลงานดานซอฟตแวรดวย โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการใหทุน
แกผูประกอบการซอฟตแวรขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพื่อทําการตอยอดซอฟตแวรโดยใชความรู ความคิด
สรางสรรคมาพัฒนาใหเกิดผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงขึ้น โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ซึ่งสวนราชการสามารถเสนอโครงการที่จะนําเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการลดตนทุน และการประหยัดขั้นตอนการทํางานเพื่อที่จะนําผลสําเร็จนั้นสนองตอพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว โดยมีกรอบของการใหทุนใน ๓ ประเภทโครงการ คือ
๑. หัวขอที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
/๒. โครงการ...

๒๐

๒. โครงการที่เกี่ยวกับพลังงานและความตองการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เชน การประหยัดพลังงาน และการใชเทคโนโลยี Services บน
Cloud ของหนวยงานในภาครัฐ
๓. โครงการ SoftEx@SIPA ประกอบดวย ๖ กลุมอุตสาหกรรม ดังนี้
๓.๑ Health Care
๓.๒ Food & Agriculture
๓.๓ Tourism
๓.๔ Education
๓.๕ Jewelry
๓.๖ Logistics
ประเภทโครงการที่ขอรับทุน
๑. Enterprise Software ไดแก ซอฟแวรเกีย่ วกับการทําธุรกิจตางๆ
๒. Digital Content เชน การทําแอนิเมชั่น เกมส อีเลินนิ่ง
๓. ฮารดแวรในการติดตามผลตางๆ
๔. การทําขอมูลและ Application บนมือถือ
การสนับสนุนทุนโครงการมีทั้งหมด ๘๔ ทุน เปนการขอทุนทั่วประเทศไทย โดยแบงเปน ๑)
จํ า นวนทุ น ละไม เ กิ น ๓๐๐,๐๐๐ บาท จํ า นวน ๖๐ ทุ น ๒) ทุ น ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒๐ ทุ น และทุ น ละ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๔ ทุน ในแงของกลุมราชการสามารถจะหาผูประกอบการทางดาน ICT ที่มีบทบาทที่
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) กําหนดมาเขียนโครงการเสนอรับ
ทุนได โดยการแบงเปน
๑. นิติบุคคล รุนใหม อายุประกอบการทางดานธุรกิจไมเกิน ๑ ป
๒. ขนาดเล็ก อายุประกอบการไมนอยกวา ๑ ปขึ้นไป แตไมเกิน ๓ ป
๓. ขนาดกลาง อายุประกอบการไมนอยกวา ๓ ป ขึ้นไป
กรอบการใหทุน มี ๓ กลุม
๑. การพัฒนาซอฟแวรใหม
๒. การพัฒนาตอยอดซอฟแวรที่มีอยูเดิม ซึ่งโครงการที่มีซอฟแวรอยูแลวในสวน
ราชการ สามารถจะนําพิจารณาในสวนนี้
๓. การพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรในองคกร สงเสริมภาพลักษณ
การปรับปรุง กระบวนการบริหารจัดการ การรับรองมาตรฐาน ฯลฯ
การเขียนโครงการในการขอทุน มีกรอบเกณฑการพิจารณาใหทุน ๕ สวน
๑. ความเปนไปไดตามขอเสนอของโครงการ ไดแก การบริหารจัดการโครงการ
ทีมงานแผนการดําเนินงาน
๒. โอกาสทางดานการตลาด/การนําไปใชสาธารณประโยชน ซึ่งในสวนนี้สวนราชการ
สามารถเสนอโครงการเขามาได โดยเสนอผานผูประกอบการไอทีที่เราคุนเคย
๓. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี
๔. การบริหารเงินทุน ไดแก แผนการใชเงิน แหลงเงินทุนของตนเอง
/๕ ผลลัพธ...

๒๑

๕. ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ
เงื่อนไขเบื้องตนในการขอรับทุน ประกอบดวย
๑. ผูขอรับทุนตองไมเปนผูมสี วนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมกับผูปฏิบัติงาน
คณะกรรมการและคณะทํางานทุกชุด ของสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
๒. เปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย กรณีนิติบุคคลตองมีบุคคลสัญชาติไทย
ถือหุนไมนอยกวารอยละ ๕๑
๓. ในเรื่องของลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรหรือทรัพยสินทางปญญา ที่เกิดจากการสรางสรรค
ของผูรับทุนใหเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับทุน แต ทั้งนี้ สํานักงานฯ สามารถนําไป
ประชาสัมพันธเผยแพรได
๔. เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสํานักงานฯ
การยื่นขอรับทุน สามารถยื่นขอเสนอรับทุนตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไปจนถึงวันที่ ๒๐ มิถุนายน
๒๕๕๔ และคณะกรรมการฯ ซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายนอก จะพิจารณาใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายนและ
กรกฎาคม ๒๕๕๔ และจะประกาศผลในเดือนสิงหาคม
ประธาน เสนอวา ขอฝากหัวหนาสวนทุกภาคสวนไดพจิ ารณา “๘๔ โครงการ ๘๔ พรรษา มหา
ราชัน” ตามที่ผูแทนสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) (SIPA) ไดนําเสนอ
เพื่อรวมแสดงถึงความรักและความผูกพันที่คนไทยมีตอพระองคทาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การพัฒนาที่อยูอาศัยและสรางชุมชนใหเขมแข็งกับมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศ
ไทย (Habitat for Humanity Thailand)
ผูแทนมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย (นายพรชัย จิรวินิจนันท) นําเสนอ
กิจกรรมการดําเนินงานเพื่อพัฒนาที่อยูอาศัยและสรางชุมชนใหเขมแข็งกับมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ
ประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิไดเคยมาทํากิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหมแลวเมื่อป ๒๕๕๒ ในพื้นที่โครงการอําเภอสันทราย
ซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายจิมมี่ คารเตอร และภรรยา ไดมาทําโครงการ “จิมมี่-โรสลิน คารเตอร
สรางบาน ลุมน้ําโขง ๒๕๕๒” เพื่อใหโอกาสกับครอบครัวตางๆ ที่อยูในเกณฑไดมีบานที่ดีขึ้น มีชีวิตที่พัฒนาขึ้น
เพื่อเปนสวนหนึ่งของสังคม สังคมเราจะไดดีขึ้น
การดําเนินงานของมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย มีสํานักงานครอบคลุมทั้ง ๔ ภาค
สํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพฯ ภาคเหนือตั้งอยูที่เชียงใหม ภาคกลางอยูที่จังหวัดระยอง ภาคอีสานอยูที่จังหวัด
อุดรธานี และภาคใตอยูจังหวัดระนอง บริหารงานโดยคณะกรรมการของมูลนิธิ จํานวน ๑๒ คน ซึ่งเปนชาวไทย
ทั้งหมดโดยมี ดร.ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย เปนประธานกรรมการ ดําเนินงานภายใตนโยบายของ Habitat
for Humanity International ปจจุบันนี้ในเชียงใหม มีบานที่ดูแลทั้งสิ้น ๗๒๐ หลัง เปนสรางบานใหม ๒๑๙ หลัง
ตอเติม ซอมแซม ๕๐๑ หลัง นอกจากนี้ ไดดําเนินงานในจังหวัดลําปาง เชียงราย พิษณุโลก กําแพงเพชร อุตรดิตถ
/และเพชรบูรณ...

๒๒

และเพชรบูรณ ลักษณะของบานที่จัดใหเปนบานกออิฐฉาบเรียบ และบานแบบยกพื้น ในลักษณะที่พอเพียง
เนื่องจากไมไดเปนโครงการที่ใหเปลา แตเปนโครงการที่ผูที่ไดรับบานจะตองพัฒนาชีวิตตนเอง มีรายไดและ
สงคืนกลับใหกับมูลนิธิฯ และนําเงินที่ไดคืนมาของแตละหลังสมทบเขากับกองทุนอีกรอบหนึ่ง ซึ่งกองทุนนี้จะ
จัดสรรใหบานหลังตอไป
ขั้นตอนการทํางานของมูลนิธิ จะทําการสํารวจครอบครัวและคัดเลือกครอบครัวที่จะเขารวมใน
การจัดตั้งกลุมออมทรัพย หากผูเขาโครงการมีความสามารถและมีความภูมิใจที่จะรับบานและพรอมที่จะบริจาค
กลับเขามากองทุนเพื่อที่จะใหบานหลังอื่นตอ มูลนิธิจะเริ่มลงมือสรางบาน โดยมีอาสาสมัครทั้งภายในและนอก
ประเทศเขามารวมชวยกันสรางบาน เพื่อชวยลดตนทุน ทั้งนี้ เจาของบานตองรวมมือในการเปนอาสาสมัครสราง
บานของตนเองดวย
การขอความรวมมือ ขอความอนุเคราะหจากหนวยงาน/หนวยราชการ ประชาสัมพันธหรือ
แนะนํามูลนิธฯิ สูชุมชน ผานทางหนวยราชการตางๆ ซึ่งสามารถติดตอไดผานมูลนิธิที่อยูอาศัยเพือ่ มนุษยชาติ
ประเทศไทย
ศูนยพัฒนาทรัพยากรภาคเหนือ โทร. (053) 300-102 แฟกซ (053) 246-147 หรือ www.habitatthailand.org
ประธาน กลาวขอบคุณประธานเจาหนาที่บริหารของมูลนิธิฯ และทีมงาน ซึ่งไดนําเสนอ
โครงการนี้ พรอมขอความรวมมือผูเกี่ยวของ ดังนี้
๑) เสนอวาหากหัวหนาหนวยงานทานใด มีความสนใจสามารถติดตอไดตามที่อยูขางตน
๒) ขอฝากหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ชวยเชื่อมโยงกิจกรรมของมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ ประเทศไทย ใหกับเจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมูลนิธิฯ อยูระหวาง
หาที่ดินทีจ่ ะสรางบานใหมขนึ้ ขอฝากเรื่องนี้ใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม และคณะ ชี้แจงถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแทนราษฎร ที่จะมีขึ้น โดยไดใหขอมูลตางๆ ในการเตรียมการและขัน้ ตอนวิธีการเลือกตั้ง ดังนี้
กรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายภักดี รัตนผล) กลาวถึงการเตรียมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งทุกภาคสวนจะตองเขามามีสวน
รวม เนื่องจากเปนการเลือกตั้งที่จะบงชี้อนาคตของประเทศ ภารกิจสําคัญของจังหวัด คือการรักษาความสงบ
เรียบรอยในวันเลือกตั้ง โดยการทํางานของ กกต. จะตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะนายอําเภอ
ซึ่งเปนสวนสําคัญที่จะนําขอมูลไปสูชุมชน พรอมทั้ง ขอบคุณผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมที่เปนแกนนําในการ
แถลงขาวการเลือกตั้ง มีความเปนกลาง และมีความตั้งใจสูงในการสนับสนุนการเลือกตั้งครั้งนี้ใหเปนไปดวย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม
/ผูอํานวยการ....

๒๓

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงวาตามที่ไดมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา
ผูแทน ราษฎร พ.ศ.๒๕๕๔ และกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป ในวันอาทิตยที่ ๓
กรกฎาคม๒๕๕๔ ซึ่งการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการแบงเขตเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม
มี สมาชิกผูแทนราษฎร ไดเขตละ ๑ คน ใชเขตเลือกตั้งเดิมเปนฐานเมื่อป ๒๕๔๔ ป ๒๕๔๘ และป ๒๕๔๙ เปน
เขตเดียวเบอรเดียว การบริหารจัดการการเลือกตั้ง มีทั้งหมด ๑๐ เขต มีคณะกรรมการ ๑๐ ชุด มีที่ตั้งของ
สํานักงาน ดังนี้
๑. เขตเลือกตั้งที่ ๑ มีประธาน กกต.เขตและผอ.เขต สํานักงานเขตสวนพัฒนาบุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๑ สถานที่เลือกตั้งกลางลงทะเบียนเลือกตั้ง
ลวงหนา โรงยิมเนเซียม ๓ (หลังหอนาฬิกา) สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม
๒. เขตเลือกตั้งที่ ๒ อาคารพันธการ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแมคาว สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพเขตแมคาว
๓. เขตเลือกตั้งที่ ๓ ขวงสันกําแพง อําเภอสันกําแพง
สถานที่เลือกตั้งกลางลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา ขวงสันกําแพง เชนเดียวกัน
๔. เขตเลือกตั้งที่ ๔ หองประชุมชั้น ๑ อาคารที่วาการอําเภอสันทราย สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หองประชุมชัน้ ๑ อาคารที่วา การอําเภอสันทราย
๕. เขตเลือกตั้งที่ ๕ โรงเรียนบานเวียงฝาง ตําบลเวียง อําเภอฝาง สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมที่วา การอําเภอฝาง
๖. เขตเลือกตั้งที่ ๖ โรงเรียนเชียงดาว ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมอําเภอเชียงดาว
๗. เขตเลือกตั้งที่ ๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่ ๓๔ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม สถานที่เลือกตั้งกลางลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมที่วาการอําเภอแมริม
๘. เขตเลือกตั้งที่ ๘ โรงเรียนวัดศรีลอม ตําบลหารแกว อําเภอหางดง สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมอําเภอหางดง
๙. เขตเลือกตั้งที่ ๙ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๖ สถานที่เลือกตั้งกลาง
ลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๖
อําเภอจอมทอง
๑๐. เขตเลือกตั้งที่ ๑๐ อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลตําบลทาขาม อําเภอฮอด
สถานที่เลือกตั้งกลางลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา หอประชุมเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอ
ฮอด
การกําหนดที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ลานอารีนา บิ๊กซี สาขาเชียงใหม (บิ๊กซีดอนจั่น) ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม สําหรับกรณีคน
ที่อยูในจังหวัดเชียงใหม และไมไดยายทะเบียนบานมา แตหากยายมาแลวไมเกิน ๙๐ วัน หรือตั้งแตวันที่ ๕
เมษายน เปนตนมาจะไมมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเชียงใหม กรณีที่ไมไดยายทะเบียนบานมา หรือยายมาไมครบ
๙๐ วัน และประสงคจะขอใชสิทธิในจังหวัดเชียงใหม ขอใหลงทะเบียนที่จุดเลือกตั้งลวงหนานอกเขตจังหวัด
/ระหวางวันที่...

๒๔

ระหวางวันที่ ๑๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยยื่นคํารองตอนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนทองถิ่น
ที่มีถิ่นที่อยูในปจจุบัน กรณีที่หัวหนาสวนหรือประชาชนที่เคยลงทะเบียนไวแลวที่เชียงใหม และยังไมไดไป
ลงทะเบียนยกเลิก สามารถใชสิทธิ์ไดโดยไมตองไปลงทะเบียนใหม แตในกรณีที่ยายไปจังหวัดอื่นตองไปขอ
ลงทะเบียนใหม ณ จังหวัดที่ประสงคจะลงทะเบียนเลือกตั้งลวงหนา
การลงทะเบียน เลือกตั้งลวงหนา ในเขตเลือกตั้ง ในกรณีที่มีสิทธิเลือกตั้ง ณ จังหวัดเชียงใหม แต
ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันดังกลาวได สามารถไปลงทะเบียนใชสิทธิ
เลือกตั้งลวงหนาได ระหวางวันที่ ๑๓-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยไปยื่นตอนายทะเบียนอําเภอและนายทะเบียน
ทองถิ่นในเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง จึงจะมีสิทธิไปใชสิทธิเลือกตั้งในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ สถานที่เลือกตั้ง
กลางที่ กกต.เขตกําหนด การลงทะเบียนจะตองมีเหตุจําเปนที่จะไมไปใชสิทธิ์เลือกตั้งไดในวันที่ ๓ กรกฎาคม ได
และตองนําหลักฐานแสดงวามีกิจธุระสําคัญที่ไมสามารถไปใชสิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ได จึง
จะใหลงทะเบียนได ซึ่งเปนเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
นอกจากนี้ สํานักงาน กกต. ไดขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน สนับสนุนการ
ดําเนินงานใน ๔ ประเด็น สําคัญ คือ
๑. ออกไปใชสิทธิเลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อเปนตัวอยางแกประชาชน
๒. รณรงค/ประชาสัมพันธใหผใู ตบังคับบัญชาและประชาชนออกไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง รวมถึง
การจัดใหมีปายประชาสัมพันธ หรือติดบอรดผูสมัครเลือกตั้ง ในกรณีที่ผูสมัครสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรจะนําโปสเตอรมาติด
๓. จัดสถานที่ติดประกาศ(บอรด) และกําหนดบริเวณที่ติดตั้งแผนปาย สําหรับผูสมัครรับ
เลือกตั้ง ทั้งแบบแบงเขตและบัญชีรายชื่อ
๓. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ใหวางตัวเปนกลางและไมใชตําแหนงหนาที่ รวมถึง ทรัพยสิน
ของรัฐไปเอื้อประโยชนใหกับผูสมัครใด
ประธาน ไดเนนย้ําใหหัวหนาสวนราชการ และขาราชการทุกคนไดทําหนาที่ของขาราชการอยาง
มีเกียรติ ทํางานเพื่อประชาชน ใหความรวมมือในการกํากับดูแลความสงบเรียบรอยของพื้นที่ สงเสริมบรรยากาศ
ความเปนประชาธิปไตยที่เปนระเบียบ ตองพิสูจนใหเห็นวา ขาราชการวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝ
พรรคการเมืองใด ขอใหทํางานอยางมีศักดิ์ศรี มีเกีย รติ ซึ่งหากยังพบผู กระทําความผิด ฝาฝนหรือกระทําไม
เหมาะสม ตองดําเนินการไปตามกฎหมาย ที่สําคัญเหนืออื่นใดคือประโยชนของชาติและประชาชน ไมใชเพื่อใคร
คนใดคนหนึ่ง นอกจากนี้ ขอใหดูแลอํานวยความสะดวกเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยในชวงการเลือกตั้งนี้
อยางเต็มที่ เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งเปนไปตามวัตถุประสงคและเปนไปดวยความสงบเรียบรอย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ การพัฒนาระบบคุมครองเด็ก
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเชียงใหม นําเสนอแนวทางการพัฒนาและ
คุมครองเด็ก พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก ป ๒๕๔๖ ขึน้ มา เพื่อดูแลและคุมครองเด็กจากการถูกกระทําตาม
มาตรการที่กําหนด สรุปได ดังนี้
/สืบเนื่อง

๒๕

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีการประกาศใชเมื่อเดือนมีนาคม
๒๕๔๗ เป น ต น มา ทํา ให เ กิ ด การขับ เคลื่ อ นไปสูก ารปฏิบัติ ทั้ ง ในระดั บชาติ ระดั บจัง หวั ด คณะรัฐ มนตรี ที่
รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คื อ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทย โดยมีรูปแบบของคณะกรรมการคุมครองเด็ก
ประกอบดวย
๑) คณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยเปนประธานคณะกรรมการ
๒) คณะกรรมการการคุมครองเด็กจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ และมี
หัวหนาสวนราชการจากสวนราชการตางๆ ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณ รวมเปนคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่
ในการเสนอนโยบายและใหคําแนะนําแกหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการในเรื่องการสงเคราะห
คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติของเด็กในจังหวัดเชียงใหม กลไกในการทํางานของคณะกรรมการ
คุมครองเด็กจังหวัดเชียงใหม มีอนุกรรมการทั้งหมด ๖ คณะ และมีอนุกรรมการคุมครองเด็กระดับอําเภอ โดยมี
ศู น ย ป ระสานงานพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ เ ด็ ก และสตรี จั ง หวั ด เชี ย งใหม ประกอบด ว ย คณะกรรมการอํ า นวยการ
กรรมการบริหาร และสํานักงานเลขานุการ ภายใตสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม ตั้งอยูชั้น ๕ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะดูแลเรื่องการปราบปรามการคามนุษย การ
ชวยเหลือเด็ก และการชวยเหลือสตรี มีกระบวนการทํางานรูปแบบสหวิชาชีพในการใหความชวยเหลือเด็กโดยการ
รับแจงเหตุ ตรวจสอบขอเท็จจริง การรักษาพยาบาล การฟนฟู การประเมินปญหาความตองการ การชวยเหลือทาง
กฎหมาย การติดตามประเมินผล รวมทั้ง การคืนเด็กสูสังคมและครอบครัว
การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการคุมครองเด็กระดับอําเภอครบทั้ง
๒๕ อําเภอ ซึ่งนายอําเภอเปนพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายมาตรา ๒๔ แหง พ.ร.บ.คุมครองเด็ก ซึ่งในบาง
อําเภอไดมีในการประชุมเพื่อชวยเหลือสงเคราะห คุมครองสวัสดิภาพและสงเสริมความประพฤติเด็กทั้งในระดับ
อําเภอ และสรางระบบคุมครองดูแลเด็กลงสูระดับตําบลแลว เชน อําเภอแมอาย หรือในอําเภออื่นๆ ที่อยูระหวาง
การดําเนินการ
วิธีการสงเคราะหเด็ก กรณีเด็กเรรอน/กําพรา/ถูกทอดทิ้ง/พลัดหลง/ผูปกครองดูแลไมได/พิการ/
ภาวะลําบาก/ถูกเลี้ยงดูโดยมิชอบ/อื่น ๆ สามารถทําไดหลายดาน เชน ใหความชวยเหลือและสงเคราะหแกเด็กและ
ครอบครัวหรือผูอุปการะเลี้ยงดูเด็ก มอบเด็กใหอยูในความอุปการะของผูที่เหมาะสม การรับเด็กเปนบุตรบุญ
ธรรม รวมทั้ง มาตรการสุดทาย คือ การสงเด็กเขาไปรับการอุปการะในสถานสงเคราะห
การคุมครองสวัสดิภาพในการคุมครองเฉพาะหนาและการคุมครองในระยะยาว เปนกิจกรรม
ปองกันไมใหเกิดปญหา การสงเสริมความประพฤติเด็ก ดูแลสอดสองดูแลความประพฤติเด็ก และอบรมสั่งสอน
เด็ก ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงาน
ทั้งนี้ ในการสนับสนุนการดําเนินการ ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ/นายอําเภอ ในการ
อํานวยการสนับสนุนและสรางความรวมมือกับเครือขายระดับอําเภอใหเกิดการคุมครองเด็กที่มีประสิทธิภาพ โดย
รวมบูรณาการทั้งคนและงบประมาณ โดยเนนการปองกันปญหา และสรางระบบการสื่อสาร การชวยเหลือเหลือ
เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ
/ประธาน..

๒๖

ประธาน เสนอขอความรวมมือพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินการในแตละพืน้ ที่ และในกรณีของอําเภอแมอาย ที่มีการดําเนินการขับเคลือ่ นแลว ขอใหตั้ง
เปนโมเดลใหกับอําเภออื่นๆ เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินภารกิจนี้ โดยขอใหเนนประเด็นสําคัญของ
พระราชบัญญัติ ป ๒๕๔๖ มาดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๖ ประชาสัมพันธโครงการ ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก ดอกเบี้ย ๐ % (๒ ป)
ผูชวยผูจัดการสาขา ธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม (นางพจรัตน เหนือเมฆ) ชี้แจง
การดําเนินโครงการโครงการ ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก ดอกเบีย้ ๐ % (๒ ป) และโครงการบาน ธอส. เพื่อสาน
ฝน” และ ประชาสัมพันธ เงินฝากประจําประเภท ๘ เดือน สรุปได ดังนี้
๑) โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก เปนผลสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ใหมีการ
ปลอยสินเชื่อ “โครงการบาน ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก” วงเงินใหสินเชื่อ ๒๕,๐๐๐ ลานบาท มีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ ๐% ตอป ภายใน ๒ ปแรก วงเงินใหกูไมเกิน ๓ ลานบาท และรัฐบาลไดแบงเบาภาระคาธรรมเนียมโอน
ไมเกิน ๑% ของราคาประเมิน ฟรี คาจดจํานอง มีระยะเวลาการยื่นกู ตั้งแตเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ความคืบหนาของการดําเนินงาน มีวงเงินที่ลูกคามาขอกูกับ ธอส.ทั่วประเทศ จํานวน ๒๑,๗๘๖
ลานบาท ๑๕,๘๒๒ ราย คงเหลือวงเงินทั้งสิ้น ๓,๒๑๔ ลานบาท (ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔) และไดรับ
วงเงิ น สํ า รองมาอีก ๕,๐๐๐ ลา นบาท ขณะนี้ไ ดรับเอกสารและตรวจสอบเอกสารใหลูก ค า ไปแล ว ทั้ง หมด
๑๑,๕๒๐ ลานบาท รวม ๘,๔๑๙ บัญชี มีการอนุมัติไปแลว ๑,๕๑๕ ราย รวมเปนเงิน ๑,๙๔๓ ลานบาท และทํานิติ
กรรมไปแลว ๘๓ ราย เปนเงินทั้งหมด ๙๙ ลานบาท
สําหรับสาขาเชียงใหม มีลกู คาที่จะขอยืน่ ใชสิทธิ วงเงิน ๖๓๖ ลานบาท โดยมีลูกคาที่พรอมจะ
ยื่นกู ๔๓๖ ลานบาท ลูกคาที่เอกสารพรอมสามารถอนุมัติไดทันที จํานวน ๑๘๒ ราย เปนวงเงินทัง้ หมด ๒๔๕
ลานบาท มีการอนุมัติลูกคาไปแลว ๕ ราย เปนเงิน ๘,๒๔๐,๐๐๐ บาท ทํานิติกรรมไปแลว ๑ ราย วงเงิน
๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ มีหลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับการกูเงิน ดังนี้
- คุณสมบัติของผูกูในโครงการ ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยแหงแรก คือเปนผูอาศัยเทานั้นไม
เคยเป น เจ า บ า นมาก อ น และอาศั ย อยู ใ นทะเบี ย นบ า นไม น อ ยกว า ๓ ป สํ า หรั บ พนั ก งานในธนาคารอาคาร
สงเคราะหไมสามารถใชสิทธิ์ในโครงการนี้ได วัตถุประสงคของการกู คือเปนบานพรอมที่ดิน หรือมีที่ดินอยูแลว
สามารถกูปลูกสรางได สามารถยื่นกูได วงเงินไมเกิน ๓ ลานบาทตอหลัง และไมเกิน ๑๐๐% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกูไมเกิน ๓๐ ป รวมอายุผูกูจะตองไมเกิน ๖๕ ป
- อัตราดอกเบีย้ เงินกู
 ปที่ ๑ – ปที่ ๒ เทากับ 0% ตอป
 ปที่ ๓ – ปที่ ๕ กรณีสวัสดิการ เทากับ MRR – ๐.๕๐% ตอป กรณีรายยอย
เทากับ MRR
/ปที่ ๖ เปนตนไป...

๒๗

 ปที่ ๖ เปนตนไป กรณีสวัสดิการ เทากับ MRR – ๑.๐๐% ตอป กรณีรายยอย
เทากับ MRR – ๐.๕๐% ตอป
หมายเหตุ ปจจุบนั MRR = ๖.๗๕ % ตอป ลูกคาไมสามารถปดบัญชีกอน ๕ ปได
- หลักประกัน ที่ดินพรอมอาคารที่มีเอกสารสิทธิเปนโฉนด หรือ น.ส.3ก. หรือ หนังสือ
แสดงกรรมสิทธิ์หองชุด (กรณีเปนคอนโดมิเนียม)
- เงื่อนไข กําหนดวงเงินปลอยกูตามโครงการไมเกิน ๒๕,๐๐๐ ลานบาท ซึ่งธนาคารฯ
จะกําหนดใหทํานิติกรรมไมเกินวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
๒) โครงการบาน ธอส. เพื่อสานฝน เพื่อรองรับสําหรับคนที่มีอาชีพอิสระ ที่มีรายไดไมเกิน
๑๐,๐๐๐ บาท จะคํานวณเงินงวดอยูที่ ๕0% ของเงินได วงเงินกู ๘๐๐,๐๐๐ บาท ดอกเบี้ย ๒.๙๙ ตอป (๒ ปแรก)
ดอกเบี้ยคงที่ หลังจากนั้น MRR – ๑% หากลูกคาไมผานเกณฑในโครงการบาน ธอส.หลังแรก ก็จะมาใชเกณฑขอ
โครงการบาน ธอส. เพื่อสานฝนได ซึ่งโครงการนี้จะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔
๓) ประชาสัมพันธ เงินฝากประจําประเภท ๘ เดือน วงเงินขั้นต่ํา ๑๐,๐๐๐ บาท อัตราดอกเบี้ย
๓.๑๕% ตอป รับดอกเบี้ยเปนรายเดือน สําหรับลูกคากลุมประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลไมแสวงหากําไร
ทั้งนี้ หากสวนราชการ/หนวยงานมีความสนใจ สามารถติดตอไดที่ธนาคารอาคารสงเคราะห
สาขาเชียงใหม และสํานักงานยอยแมฮองสอน (ใหบริการทุกวันพฤหัสบดีที่ ๔ ของเดือน) และเคานเตอรการเงิน
ณ ศูนยการคาเซ็ลทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ชั้น G ศูนยบริการธนาคาร ณ ที่วา การอําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม และที่วาการอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔
ผูแทนศูนยอตุ นุ ิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ) นําเสนอขอมูลการคาดหมาย
สภาพอากาศในชวงฤดูฝน และเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ มีรายละเอียด ดังนี้
ฤดูฝนป ๒๕๕๔ เริ่มตนในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งจะมีสภาพอากาศจะแปรปรวน ฝน
ตกไมตอเนื่องสลับกับอากาศรอนอบอาวในบางวัน ปริมาณฝนรวมในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมจะไมมากนัก
แตในเดือน สิงหาคม - ตุลาคม จะดีขึ้น ปริมาณฝนรวมชวงฤดูฝนนี้ มีแนวโนมใกลเคียงคาเฉลี่ย ๘๕๐-๙๐๐ มม.
ระเวลา ๙๐-๙๕ วัน พื้นที่แลงซ้ําซาก และอยูนอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ําอาจไมเพียงพอสําหรับอุปโภค
บริโภค และอาจสงผลตอการทําการเกษตรได คาดวาฝนทิ้งชวง ในปลายเดือนมิถุนายน-ตนกรกฎาคม อาจทําให
น้ําเพื่อการเกษตรไมพอเพียง ฝนตกหนักถึงหนักมาก พายุหมุนเขตรอน ประมาณ ๑ ลูก ในเดือนสิงหาคม-กันยายน
อาจทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม และเกิดอุทกภัย
- กลางเดือนตุลาคม สิ้นสุดฤดูฝน เขาสูตนฤดูหนาว มีแนวโนม ปริมาณฝนรวมรายปเชียงใหม
(ระหวาง ป ๒๕๒๔-๒๕๕๓) สูงขึ้นเล็กนอย
- แนวโนม อุณหภูมิสูงสุด/ต่ําสุดเฉลี่ย เชียงใหม (๒๕๒๔-๒๕๕๓) สูงขึ้นเล็กนอย
- ปริมาณฝนรวมเฉลี่ยรายป เชียงใหม ๑๑๓๐.๖ มม. (๑ มกราคม –๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )
รวม ๔๐๙.๕ มม.
/-จํานวนวัน...

๒๘

- จํานวนวันทีม่ ีฝนตกเฉลี่ยรายป เชียงใหม ๑๑๙ วัน (๑ มกราคม –๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ )
รวม ๔๒ วัน
- เดือนมิถุนายน- สิงหาคม ๒๕๕๔ ปริมาณฝนใกลเคียงคาเฉลี่ย และอุณหภูมิสูงกวาคาเฉลี่ย ๐.๕ °C
- ปรากฏการณลานีญา อยูในสถานะเปนกลาง จนถึงสิ้นป ๒๕๕๔ สภาวะฝนประเทศไทยจะอยู
สภาวะปกติ
เดือนมิถุนายน ชวงตนฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพดั ปกคลุม ประกอบกับรองมรสุมเลื่อน
มาพาดผานภาคเหนือ ทําใหมีฝนชุก ระยะตนเดือน แลวปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งชวงได เมื่อรองมรสุม
เลื่อนขึ้นไปพาดผานจีนตอนใต และมรสุมตะวันตกเฉียงใตมีกําลังออนลง เดือนนี้ปริมาณฝน และอุณหภูมิ
ใกลเคียงคาเฉลี่ย
จังหวัดเชียงใหม ตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด ๒๓- ๒๕ °C บายมีหมอกแดด อากาศรอนอบอาว
อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ °C มีเมฆมากขึ้น กับมีฝน/ฝนฟาคะนองกระจายปริมาณฝน ๑๒๐-๑๔๐ มม. จํานวน ๑๖-๑๘ วัน
ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๕๘-๙๑ ทัศนวิสัย ๑๑-๑๓ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต ๑๐-๒๕ กิโลเมตรตอชั่วโมง
ขอควรระวัง ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใตและรองมรสุมที่ พาดผานมี
กําลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม น้ําลนตลิ่งและน้ําทวมขังได จึงควร
เตรียมพรอมปองกันภัย ตลอดจนติดตามสภาพอากาศ ที่หมายเลขโทรศัพท ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙ ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕
และใน www.cmmet.tmd.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ เชียงใหมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Chiang Mai : City of Creative Folk Craft)
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท) รายงานความคืบหนา
การดําเนินงานโครงการเชียงใหมเมืองเศรษฐกิจสรางสรรควา ตามที่กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ไดดําเนินโครงการเมืองเศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อใหเกิดตนแบบเมืองสรางสรรค เปนตัวอยางใหประชาชนใน
ภูมิภาคและทองถิ่นใชเปนแนวทางในการสรางศักยภาพของสินคาและบริการ ซึ่งเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
กรมทรัพยสินทางปญญา ประกาศใหจังหวัดเชียงใหมเปน ๑ ใน ๑๐ เมืองสรางสรรคแหงหัตถกรรมสรางสรรค
และสํ า นัก งานพาณิ ช ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไดรั บ มอบหมายจากผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ใ ห เ ข า รับ โลจ าก
นายกรัฐมนตรี ณ สํานั กนายกรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในสวนแผนการดําเนินงานตอไป
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม จะจัดระดมความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับแผนและโครงการ เพื่อขับเคลื่อนเมือง
เศรษฐกิจสรางสรรคตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ ผลการสงเสริมการตลาดระดับนานาชาติ
ผู แ ทนสํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาวณั ฐ ธิ ศ า พิ ช ยานนท ) รายงานผลการ
ดําเนินการสงเสริมการตลาดระดับนานาชาติวา สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไดรับมอบหมายใหดําเนิน
/แผนพัฒนา...

๒๙

แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด โดยได ส ง เสริ ม การตลาดนานาชาติ ด ว ยการนํ า ผู ผ ลิ ต และ
ผูประกอบการนําสินคาเขาแสดงสินคาที่จัดโดยกรมสงเสริมการคาและการสงออก ดังนี้
- งานแสดงสินคาของขวัญและงานแสดงสินคาของใชในบาน (Bangkok International Gift Fair
and Bangkok International House ware Fair April 2011) ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ในชวงวันที่ ๑๙ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ ซึ่งเปนโครงการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและโครงการขยายสินคา
การตลาดของจังหวัดเชียงใหม ไดนําผูผลิตและผูประกอบการ ๑๐ ราย เขารวมงาน มียอดสั่งซื้อและยอดจําหนาย
กวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการยานการคาพาณิชย บานถวาย หมูบานสรางสรรค (Baan Tawai Creative Village) ได
นําผูประกอบการจากบานถวายเขารวมงาน ๑๒ ราย มียอดสั่งซื้อและยอดจําหนายกวา ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
- โครงการเผยแพรประชาสัมพันธสินคา (Road Show) ไดใหผูประกอบการจากภาคเหนือ
ตอนบนเขารวมงาน มียอดสัง่ ซื้อและยอดจําหนายกวา ๑,๒๔๐,๐๐๐ บาท
- สําหรับงาน BIFF & BIL 2011 ซึ่งเปนงานแสดงสินคาแฟชั่น และงานแสดงสินคาเครื่องหนัง
ระดับนานาชาติ วันที่ ๒๐ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ใน
การสงเสริมการขยายสินคาสูตลาดจังหวัดเชียงใหม ไดนาํ ผูประกอบการเขารวมงาน ๑๐ ราย มียอดสั่งซื้อและยอด
จําหนายกวา๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท
ผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาว สามารถสรางรายใหจังหวัด และกลุมจังหวัด จํานวน
๖,๕๙๐,๐๐๐ บาท สําหรับกิจกรรมที่จะดําเนินการตอไป คือโครงการสงเสริมตลาดผลไมสูสากล ของสํานักงาน
เกษตรจังหวัด ซึ่งในสวนของสํานักงานพาณิชยจงั หวัดเชียงใหม และหอการคาจังหวัดเชียงใหม ไดมอบหมายให
ดําเนินกิจกรรมดานการตลาด โดยไดกําหนดการจัดงาน ๖ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ทีห่ อนิทรรศการแสดงสินคา
นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการนําผูประกอบการทั้ง ๖ บริษัท สินคาการเกษตรจําพวก ลําไย ลิ้นจี่
มะมวง เขารวมงานนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๐ การสงเสริมการตลาดอัตลักษณไทยลานนาสปา “ลานนาเอ็กโซติก”
ผู แ ทนสํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาวณั ฐ ธิ ศ า พิ ช ยานนท ) รายงานผลการ
ดําเนินการสงเสริมการตลาดการสงเสริมการตลาดอัตลักษณไทยลานนาสปา “ลานนาเอ็กโซติก” วา สํานักงาน
ไดรับมอบหมายจากจังหวัดใหดําเนินโครงการตลาดอัตลักษณไทยลานนาสปา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
“ลานนาเอ็กโซติก” ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว โดยมีการเปดตัวเมื่อวันที่ ๔ – ๖
กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ ศูนยการคาเซ็ลทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต และจัดทํากิจกรรมประชาสัมพันธ
สําหรับการดําเนินงานตอเนือ่ ง จะเขารวมโครงการมหกรรม “ WORLD RECORD FOR THAI
MASSAGE ” ของกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๓ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อุทยานหลวงราช
พฤกษ เชียงใหม ซึ่งกําหนดจัดนวดประคบแบบไทยมากที่สุดในโลก จํานวน ๘๔๐ คู โดยจะเปดตัว ณ จังหวัด
เชียงใหมในงาน “Chiang Mai, The Premiere of Thai Spa World Records” ภายในงานไดจดั ใหมกี ารนวดอัตลักษณ
ไทยลานนาสปา “ลานนาเอ็กโซติก” จํานวน ๑๙๙ คู การแสดงดนตรี การละเลนลานนา และกิจกรรมอื่นๆ
/สวนวันที่...

๓๐

สวนวันที่ ๘-๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ นําผูประกอบธุรกิจบริการสปาจังหวัดเชียงใหม ๑๐ ราย เขา
รวมงาน Thailand Travel Mart Plus 2011 ณ ศูนยแสดงและจําหนายสินคาอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งจัดโดย ททท.
พรอมทั้ง จัดประชาสัมพันธอัตลักษณไทยลานนาสปา “ลานนาเอ็กโซติก” ในงานดังกลาว และวันที่ ๘-๑๒
มิถุนายน ๒๕๕๔ จะนําผูประกอบธุรกิจบริการสปาและธุรกิจบริการสุขภาพในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
จํานวน ๑๕ ราย เขารวมงาน Thailand Tourism Festival 2011 ณ ศูนยแสดงและจําหนายสินคาอิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี ซึ่งจัดโดย ททท. (งานจําหนายภายในประเทศ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๑ โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอโครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย และประชาสัมพันธตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑) โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย โครงการนี้เปนสวนหนึ่ง
ของโครงการเชียงใหมโมเดล ซึ่งมีกลุมเปาหมายคือเยาวชนในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมความรู เกิดความเขาใจใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยไดจัดแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย รอบคัดเลือกระดับจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมีโรงเรียนที่สงเขาแขงขัน ๑๑ โรงเรียน
ผลการแขงขันปรากฏวาโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไดรับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนจอมทองไดรับรางวัลรอง
ชนะเลิศ
สําหรับทีมที่ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไดเปนตัวแทนจังหวัดเชียงใหม เขาแขงขันระดับ
ภาคเหนือตอนบน ๘ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล
๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม จะสงแขงขันตอในระดับประเทศ และแจงผลการ
แขงขันใหทราบอีกครั้ง
๒) ประชาสัมพันธตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ สืบเนื่องจากรัฐบาลได
มอบหมายกรมประชาสัมพันธ เปนคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ
รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย พรอมใจกันแสดงความจงรักภักดี และทําความดีถวายเปนพระราชกุศล
ประดับธงชาติไทยกับธงตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติตามอาคารสถานที่ของหนวยงานและอาคารบานเรือน
โดยประดับในระยะเวลาของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้
สําหรับตราสัญลักษณงานเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ สื่อความหมายวา "อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.
สีเหลืองทอง อันเปนสีประจําวันพระบรมราชสมภพ ขลิบรอบตัวอักษรดวยสีทองบนพื้นวงกลมสีน้ําเงินลอมรอบ
ดวยกรอบโคงเรียบ สีเหลืองทองหมายความวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนศูนยรวมดวงใจของคนไทย
ทั้งชาติ ดานบนอักษรพระปรมาภิไธยเปนเลข ๙ หมายถึงพระมหากษัตริยพระองคที่ ๙ แหงพระบรมราชจักรีวงศ
เลข ๙ นั้น อยูภายใตพระมหาพิชัยมงกุฎ อันเปนเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย และ
/เปนเครื่องหมาย...

๓๑

เปนเครื่องหมายแหงความเปนสมเด็จพระบรมราชาธิราช ถัดลงมาดานขางซายขวาของอักษรพระปรมาภิไธย มี
สายพุมขาวบิณฑสีทอง ซึ่งมีสัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐานอยูเบื้องบน ดานนอกสุดเปนกรอบโคงมีลวดลาย
สีทองบนพื้นสีเขียวหมายถึงสีอันเปนเดชแหงวันพระบรมราชสมภพ อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ
และความสงบรมเย็น ดานลางอักษรพระปรมาภิไธยเปนรูปกระตายสีขาว กระตายนั้นทรงเครื่องอยูในลักษณะ
กําลังกาวยาง อันหมายถึง ปมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ตรงกับปเถาะ ซึ่งปกระตายเปนเครื่องหมาย
แหงปนักษัตร โดยรูปกระตายอยูบนพื้นสีน้ําเงิน มีลายกระหนกสีทอง อันหมายถึง ความเจริญรุงเรืองของประเทศ
ไทยภายใต พระบรมโพธิสมภาร เบื้องลางตราสัญลักษณเปนแพรแถบสีชมพูขลิบทองเขียนอักษรสีทอง ความวา
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ โดยในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔
รัฐบาลไดจัดพิธีสงมอบตราสัญลักษณ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ แกผูวาราชการทุกจังหวัด ณ ทําเนียบรัฐบาล
เวลา ๐๙.๐๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๒ ประชาสัมพันธสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม)
ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม) (นายณภัทร เตโช) แนะนําหนวยงาน
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม) เพื่อประสานงานระหวางสวนราชการ ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ช.
จังหวัด ตั้งขึ้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๔๖ วรรคทาย บัญญัติ “ใหมี
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ จึงมีมติใหจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ขึ้น ๘ แหง เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดตั้ง
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําจังหวัด
สํานักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม) ตั้งอยูที่อาคารหองสมุด ศูนยบานพักขาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ๘ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม
ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน เชียงราย พะเยา แพร และจังหวัดนาน โดยอํานาจหนาที่หลักของสํานักงาน ป.ป.ช.
จังหวัดเขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม) ไดแก ดานการปองกันการทุจริต รณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต ดานการ
ปราบปรามการทุจริต รับเรื่องรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐกระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่ ดานตรวจสอบ
ทรัพยสิน ตรวจสอบความถูกตองและความมีอยูจริงของทรัพยสินและหนี้สินของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทองถิ่น เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ สรุปผลการสํารวจภาพลักษณจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนมหาวิทยาลัยพายัพ (ดร.รักษ พรหมปาลิต) นําเสนอผลการสํารวจภาพลักษณของจังหวัด
เชียงใหม ในประเด็นตางๆ ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดใหมีโครงการประชาสัมพันธภาพลักษณจังหวัดเชียงใหม
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพไดดําเนินการสํารวจภาพลักษณจังหวัดเชียงใหม
โดยใชแบบสอบถาม เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน ๓ กลุม คือกลุมประชาชนทั่วไป กลุม
/ขาราชการ...

๓๒

ข า ราชการหรือ พนั ก งานของรั บ ระดั บ หั ว หน า ส ว น และนั ก ธุ ร กิ จ ระดั บผู นํ า ที่ เ ป น สมาชิ ก หอการค าจั ง หวั ด
เชียงใหม โดยเก็บตัวอยางระหวางวันที่ ๑๒ มีนาคม-๑๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีผลการรับรูภาพลักษณจังหวัด
เชียงใหม ใน ๘ ประเด็น ดังนี้
๑. การรับรูภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหมในภาพรวม โดยภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม ใน
ภาพรวมทีก่ ลุมตัวอยางไดรบั รูโดยเฉลี่ยทีม่ ีมากวารอยละ ๕๐ มี ๓ รายการคือ เมืองที่มีอายุมากวา ๗๐๐ ป มียอด
ดอยอินทนนทเปนภูเขาสูงทีส่ ุดของประเทศ และคําขวัญประจําจังหวัดตามลําดับ โดยที่กลุมนักธุรกิจไดนึกถึง
เชียงใหมในฐานะที่เปนเมืองที่มีอายุกวา ๗๐๐ ป กลุมหัวหนาสวนราชการ นึกถึงคําขวัญประจําจังหวัดเชียงใหม
และความสูงของยอดดอยอินทนนท และกลุมประชาชนทั่วไปนัน้ ไดนกึ ถึงยอดดอยอินทนนทเปนภูเขาที่สูงที่สุด
ของประเทศเปนอันดับแรก
๒. ภาพลักษณดานการคาการลงทุน กลุมตัวอยางรับรูถึงภาพลักษณในดานการคาการลงทุนมากกวา
รอยละ ๕๐ เพียงรายการเดียว คือ การทองเที่ยวและการบริการเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญ โดยกลุมขาราชการและ
นักธุรกิจมีการรับรูมากที่สุด รอยละ ๗๘.๖ และ ๗๖.๖ ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีการรับรูเพียงรอยละ ๕๑.๒
๓. ภาพลักษณในดานสถานที่ทองเที่ยว การรับรูถึงภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหมในดานสถานที่
ทองเที่ยว แบงสถานที่ทองเที่ยวเปน ๓ ประเภท คือ ภูเขา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร และทัศนศึกษาดูงาน
สรุปผลการศึกษาได ดังนี้
๓.๑ สถานที่ทองเที่ยวทีเ่ ปนภูเขา กลุมหัวหนาสวนราชการและผูนํานักธุรกิจชื่นชอบในการไป
เที่ยวดอยอินทนนทมากกวาดอยสุเทพ ในอัตรารอยละ ๓๘.๖ และ ๓๕.๐ ตามลําดับ โดยที่กลุมประชาชนชื่นชอบ
การไปเที่ยวดอยสุเทพมากกวาดอยอินทนนท
๓.๒ สถานที่ทองเที่ยวประเภทวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ที่กลุมตัวอยางชื่นชอบและตองการ
ไปเที่ยวมากทีส่ ดุ คือวัดพระธาตุดอยสุเทพ คิดเปนรอยละ ๕๕.๑
๓.๓ สถานที่ ท อ งเที่ ย วประเภททั ศ นศึ ก ษาดู ง านที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งต อ งการไปเที่ ย วมากที่ สุ ด
ตามลําดับ คือ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ และสวนสัตวเชียงใหม โดยที่
ประชาชนทั่วไปและหัวหนาสวนราชการชื่นชอบและตองการไปเที่ยวสวนพฤกษศาสตรฯ สวนนักธุรกิจชื่นชอบ
อุทยานหลวงราชพฤกษ และสวนสัตวเชียงใหมเปนอันดับแรก
๔. ภาพลั ก ษณ ใ นด า นวั ฒ นธรรมประเพณี กลุ ม ตั ว อย า งรั บ รู ถึ ง ภาพลั ก ษณ ใ นด า นวั ฒ นธรรม
ประเพณี ที่สําคัญตามลําดับ คือ ๑) การพูดคําเมือง ๒) ผูคนออนนอมถอมตน โอบออมอารี ๓) แตงกายพื้นเมือง
หรือนุงหยองเชียงใหม โดยที่หัวหนาสวนราชการและนักธุรกิจมีความชื่นชอบทํานองเดียวกัน และเปนที่นา
สัง เกตว า การรั บ รูดา นการแต ง กายพื้น เมื อ งของประชาชนทั่ ว ไปมีเ พี ย งร อ ยละ ๔๑.๓ ในขณะที่ก ารรับ รูใ น
วัฒนธรรมดังกลาวของหัวหนาสวนราชการและนักธุรกิจมีมากถึงรอยละ ๗๐.๔ และ ๕๕.๓ ตามลําดับ
๕. ภาพลักษณที่เกี่ยวกับงานเทศกาลในจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางทั้ง ๓ กลุม มีความชื่นชอบ
มากกว า ร อ ยละ ๕๐ และสอดคล อ งกั น มี เ พี ย ง ๒ รายการ คื อ งานประเพณี ป ใ หม เ มื อ ง งานประเพณี ยี่ เ ป ง
ตามลําดับ สําหรับงานไมดอกไมประดับฯ มีเพียงกลุมหัวหนาสวนราชการที่มีความชื่นชอบรอยละ ๕๔.๑ ในขณะ
ที่ประชาชนและนักธุรกิจมีความ ชื่นชอบเพียงรอยละ ๔๐.๒ และ ๓๔.๐ ตามลําดับ
/๖. ภาพลักษณ...
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๖. ภาพลักษณเกี่ยวกับการซื้ออาหารบริโภคและเปนของฝาก พบวามีอาหาร ๓ รายการที่ไดรับความ
นิยมเกินกวารอยละ ๕๐ คือ แคบหมู ไสอั่ว และน้ําพริกหนุม โดยที่ประชาชนรอยละ ๗๓.๖ นิยมซื้อแคบหมูมาก
ที่สุด มากกวาความนิยมในการซื้อไสอั่ว (รอยละ ๕๙.๘) ในขณะที่หวั หนาสวนราชการนิยมซื้ออาหารทั้ง ๓
รายการพอกัน สวนกลุมนักธุรกิจนั้นนิยมในการซื้อแคบหมูและไสอวั่ เทากัน รอยละ ๗๘.๗
๗. ภาพลักษณเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑที่ซื้อเพื่อใชเองหรือเปนของฝาก พบวามีผลิตภัณฑเพียง
ประเภทเดียวที่ไดรับความนิยมมากกวารอยละ ๕๐ คือ สิ่งทอและผลิตภัณฑจากผา โดยกลุมขาราชการนิยมซื้อ
สูงสุดรอยละ ๗๐.๔ และผูนํานักธุรกิจมีความนิยมรอยละ ๕๙.๖ ในขณะที่ประชาชนมีความนิยมในการซื้อเพียง
รอยละ ๔๙.๓ สวนประเภทผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมรองลงไป คือ สินคาเกษตร ไมและจักสาน สินคาสุขภาพ
ผลิตภัณฑจากกระดาษสา เครื่องปนดินเผา ผลิตภัณฑจากใยพืช และเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตามลําดับ
๘. ความคาดหวังในภาพลักษณที่ดีของจังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยางมีความคาดหวังใหจังหวัด
เชี ย งใหม มี ภ าพลั ก ษณ ที่ ดี ระดั บ ความคาดหวั ง เฉลี่ ย มากกว า ร อ ยละ ๕๐ มี จํ า นวน ๔ รายการ คื อ ๑)
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ๒) สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต ๓) การเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยวในภูมิภาค และ ๔) มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็ว โดยหัวหนาสวนราชการและนักธุรกิจมี
ความคาดหวังใหจังหวัดมีภาพลักษณที่ดีในดานการคมนาคม และการเปนแหลงหัตถกรรมและงานดานศิลปะ ใน
อัตรารอยละ ๕๓.๒ – ๕๗.๑ แตกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนทั่วไป มีความคาดหวังในภาพลักษณที่ดีใน ๒
ประเด็นนี้เพียง ๔๐.๕ และ ๓๘.๐ เทานั้น
ทั้งนี้ ผลการสํารวจพบวากลุม ตัวอยางมีความคาดหวังในภาพลักษณที่ดใี นหลายดานของจังหวัด
ซึ่งบุคคล คณะบุคคล หนวยงานและองคกรจากทุกภาคสวนของจังหวัดเชียงใหม ควรใหความสนใจและมีสวนใน
การเสริมสรางภาพลักษณเหลานี้ใหดีขนึ้ สามารถติดตอและสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่ ดร.รักษ พรหมปาลิต
สํานักวิจยั มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. ๐-๕๓๒๔-๑๒๕๕ ตอ ๗๒๐๒ หรือ ๐-๘๑๘๘-๒๗๓๒๕
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๑๔ การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม

พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม แจงการเตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.๒๕๕๔ วา จากการประชุมเตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตามมาตรการ ดังนี้
- มาตรการปองกันและลดผลกระทบ
(1) ดําเนินการสํารวจและปรับปรุงขอมูลหมูบานเสี่ยงภัย อุทกภัยและดินถลม จังหวัดเชียงใหม
มีจํานวน ๙๑๖ หมูบาน แบงความรุนแรงอุทกภัย / ดินถลม เปน ๓ ระดับ ไดแก
ระดับ ๓ (สีแดง) มีความเสี่ยงภัยสูง จํานวน ๕๗๗ หมูบาน
ระดับ ๒ (สีเหลือง) มีความเสี่ยงภัยปานกลาง จํานวน ๓๒๘ หมูบาน
ระดับ ๑ (สีเขียว) มีความเสี่ยงภัยนอย จํานวน ๑๑ หมูบาน
/-การเตรียม...

๓๔

- การเตรียมความพรอม จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และดินถลม ป ๒๕๕๔ ขึ้น ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม / ผูอํานวยการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ และจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และดินถลมจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๕๔ และไดมีการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการ
เฉพาะกิจฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อรายงานใหทราบถึงสถานการณอุทกภัยซึ่งมา
เร็วกวาทุกป และใหทุกหนวยงานเตรียมความพรอมรับสถานการณ รวมถึง การสั่งการไปยังทุกอําเภอจัดทํา
แผนปฏิบัติการฯ รองรับสถานการณสาธารณภัย การจัดจัดระบบแจงเตือนภัย โดยมีชุดเฝาระวังสถานการณ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง การติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนในพื้นที่จํานวน ๕๙๐ จุด และมีการเตรียมการของหนวยงาน
ตางๆ ทั้งสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๓ และตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม ที่เตรียมพรอมบูรณาการการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ภายใตอํานาจหนาที่ของหนวยงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๕ การกําหนดขอบเขตพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน
ผู แ ทนสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายวีรนิต ฐานสุพร) ชี้แจงการดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่และ
มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๖ จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ซึ่ง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาเห็นวาถนนสายดังกลาวมีความสําคัญ
มีคุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตรเขาขายเปนเขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะตนยางนา และตน
ขี้เหล็ก ซึ่งปจจุบันตนยางนามีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการขยายตัวของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนของที่ดิน ในอนาคตตนยางนาและตนขี้เหล็กมีแนวโนมลดลง ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดดําเนินการศึกษาเพื่อการประกาศเปนเขตพื้นที่มาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ตามพระราชบัญญัติ
ส ง เสริ ม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อมแหง ชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔๔ และ ๔๕ ซึ่ ง ในเบื้อ งตน จะต อ งมี
มาตรการควบคุ ม การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น และดํ า เนิ น กิ จ กรรมบางอย า งโดยรวม และการจั ด ทํ า แผนฟ น ฟู จ ะ
สอดคลองกับโครงการของจังหวัดเชียงใหมดานการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษตนยางนาบริเวณ
ถนนเชียงใหม – ลําพูน ซึ่งในเบื้องตนไดกําหนดพื้นที่ครอบคลุมภายในบริเวณที่วัดจากจุดกึ่งกลางของทางหลวง
แผนดินหมายเลข ๑๐๖ ออกไปทั้งสองฟาก ฟากละ ๑๐๐ เมตร เริ่มตั้งแตลําเหมืองพญาคํา ตําบลวัดเกต ตําบล
หนองหอย อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลหนองผึ้ง ตําบลยางเนิ้ง และตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ตําบลอุโมงค ตําบลเหมืองงา และตําบลในเมือง อําเภอเมืองลําพูน
ในสวนการดําเนินงานในขั้นตอนตอไป สผ.รวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑ เชียงใหม จะจัดประชุมรับความคิดเห็นในภาค
สวนตางๆ ในสวนยอยระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งความคืบหนา
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะรายงานใหทราบตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่..

๓๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการนําเสนอเพื่อทราบ
โดยเอกสาร จํานวน ๕ เรื่อง ซึ่งสามารถ Download เอกสารผาน www.chiangmai.go.th ไดแก
๕.๑ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕.๒ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ เมษายน ๒๕๕๔ (ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม)
๕.๓ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ (สํานักงานจังหวัดชียงใหม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ ยกยิ่ง) เนนย้ําขอราชการในการดําเนินงาน
ของจังหวัด ดังนี้
๑) ปญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม สืบเนื่องมาจากขอหวงใยจากกระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดมีการประชุมรวมระหวางกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหจังหวัดเชียงใหม
ดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันจากการเผาซังขาวโพด ที่กอใหเกิดมลพิษ โดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯได
แนะนําใหนําซังขาวโพดมาแปรรูปดวยเทคโนโลยี “เชื้อเพลิงอัดเม็ด” (Biomass Pellet) ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดคิดคนขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง อําเภอแมแจม ที่เปนพื้นที่ประสบปญหาดังกลาว จึงขอฝากนายอําเภอนําแนวคิด
ดังกลาวไปใชและดําเนินการ และสามารถขอรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สนับสนุน
และซื้อเครื่องมือดังกลาวไปใชหมุนเวียนในพื้นที่ตางๆ ภายในเขตอําเภอแมแจม
๒) โครงการ “อาหารปลอดภัย” แจงความคืบหนาวา ขณะนี้ไดมีลงนามบันทึกความ
เขาใจ (MOU) กับรานอาหาร ตามโครงการ“อาหารปลอดภัย” แตปจจุบันยังคงมีปญหาในอําเภอรอบนอกที่ยังมี
การใชสารเคมีอยูมาก ดังนั้น จึงขอใหเกษตรจังหวัดเชียงใหม และนายอําเภอโดยเฉพาะในเขตรอบนอก ชวย
ตรวจสอบภาคผลผลิตภาคการเกษตร เพื่อใหการดําเนินงานอาหารปลอดภัยบรรลุเปาหมายตามกําหนดของ
โครงการ(๔ ป)
๓) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม ขอฝากนายอําเภอทุกอําเภอ
ทําความเขาใจกับกํานัน-ผูใหญบานใหชัดเจน ในเรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งลวงหนา และการใชสิทธิ
เลือกตั้งนอกเขต ซึ่งจะตองอธิบายใหชัดเจนในที่ประชุมระดับอําเภอตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการ
/๖.๒ ผูวาราชการ...

๓๖

๖.๒ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและขอราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัด ในประเด็น ดังนี้
๑. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามที่มีพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการ
เลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตยที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ในสังกัดทุกประเภท
ทุกระดับ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตองถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ใหความรวมมือชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร เมื่อไดรับการรองขอจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง
๑.๒ การวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งอยางเครงครัด
๑.๓ ใหขาราชการและเจาหนาที่ใหความสําคัญกับการเลือกตั้ง และไปใชสิทธิ
เพื่อเปนแบบอยางใหแกประชาชน รวมทั้งเชิญชวนบุคคลในครอบครัว
ญาติมิตรสหายไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง
๑.๔ ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือนและอาสาสมัครดาน
ความปลอดภัย
๑.๕ ขอความรวมมือจากกระทรวงแรงงาน ชวยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธการเลือกตั้งในกลุมลูกจางและนายจาง
๑.๖ กระทรวงศึกษาธิการรณรงคใหความรูแ ก นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่องการ
เลือกตั้ง และอันตรายของการซื้อสิทธิขายเสียง และการใหนิสิตนักศึกษา
เฝาระวัง สังเกตการณและแจงเหตุในรูปของอาสาสมัครและเปน
กรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง
๑.๗ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สํารวจขอมูลเกี่ยวกับคนพิการ และอํานวยความ
สะดวกในการไปใชสทิ ธิเลือกตั้ง
๒. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เรงรัดดําเนินการตามปฏิบัติการฯ ๕ รั้ว
ปองกัน ระยะที่ ๓ (พ.ย. ๕๓ - ก.ย. ๕๔) โดยมุงเนนการปฏิบัติการ ดังนี้
๒.๑ คนหากําหนดจุดที่เปนปญหาสําคัญ (Critical Points) คนหาบุคคลผูคาราย
สําคัญ หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดในเกณฑสูง กําหนดเปาหมาย
และปฏิบัติการกับเปาหมายอยางชัดเจน โดยประสานขอมูลและการขาว
กับสํานักงาน ปปส.ภาค ในพื้นที่
๒.๒ ลดปญหาการคายาเสพติด โดยมีแผนและปฏิบัติการตรวจคน ปดลอม
พื้นที่เปาหมาย จับกุมผูม ีพฤติการณคา และแพรระบาดยาเสพติดอยาง
ตอเนื่อง และใหตอบสนองตอขอรองเรียนของประชาชนเปนสําคัญ
๓. การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ (The
International Horticultural Exposition Royal Flora Ratchaphruek 2011) ซึ่งจังหวัดเชียงใหมในฐานะเปน
หนึ่งในเจาภาพสําคัญของการจัดงานครั้งนี้ไดเตรียมความพรอมใน ๕ เรื่องหลัก ไดแก
/๓.๑ ปรับภูมิ...

๓๗

๓.๑ ปรับภูมิทศั นทั่วเมืองเชียงใหมใหเปนสีเขียว สอดคลองกับแนวคิดของการ
จัดงาน คือการสรางทัศนคติสีเขียวใหคนเชียงใหม รักษโลก รักษสิ่งแวดลอม
ชวยหยุดยั้งปญหาโลกรอน
๓.๒ ปลุกจิตสํานึกของการเปนเจาภาพทีด่ ีใหแกคนเชียงใหม ดวยการตอนรับ
ที่เปนมิตร มอบรอยยิ้มใหแกนกั ทองเที่ยว
๓.๓ เปดมุมมองใหคนเชียงใหมตอการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีคุณคา
๓.๔ การจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นในแตละวัน โดยเทศบาลตําบลแมเหียะเปนหลัก
และมีเทศบาลนครเชียงใหม/องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นสนับสนุน
๓.๕ การประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธจังหวัด ประสานขอมูลกับหนวยงาน
และภาคเอกชนที่รับผิดชอบการดําเนินงาน เพื่อจะดําเนินการเผยแพร
ประชาสัมพันธการจัดงานตามแบบแผนที่กําหนดไวใหเปนไปอยาง
กวางขวางและรวดเร็ว
๔. เชียงใหม โมเดล (CHIANG MAI MODEL)รวมใจภักดิ์ ปกปองสถาบันสําคัญของ
ชาติ โดยการบูรณาการทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชนทุกหมูเหลา ผูนําทางศาสนา นักเรียน นักศึกษา ขาราชการ
องคกรภาคเอกชน องคกรอิสระ พรรคการเมือง และสื่อมวลชนทุกแขนง ในการขับเคลื่อนการดําเนินการ
ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา ๙ ขอ และมียุทธศาสตรเรงดวน ๖ ขอหลัก
๕. เชียงใหม : นครที่เปนที่สดุ แหงความสงางามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : The
Most Splendid City of Culture) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ใหจังหวัด
เชียงใหมเปน เชียงใหม : นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม
๒๕๕๔ เพื่อแสดงออกซึ่งความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยการดํารงรักษาและ
สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาของเชียงใหม อันแสดงถึงอัตลักษณในความเปนชาติมาตั้งแตครั้งอดีตกาล
เพื่อสรางความตระหนักและเสริมสรางความรักและความหวงแหนสืบทอดไปยังประชาชน เยาวชนและอนุชนรุน
หลังไดรวมกันภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมที่ทรงคุณคาใหดํารงอยูตลอดไป และเพื่อใหชาวไทยและชาว
ตางประเทศไดรับทราบคุณคาแหงมรดกอันล้ําคาทางวัฒนธรรมของนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม
จึงขอใหทุกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ อําเภอทุกอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานภาคเอกชน องคกรเอกชน (องคกรศาสนา มูลนิธิ สมาคม ชมรม สโมสร) ภาคประชาสังคมและ
ปราชญชาวบานทุกพื้นที่ชว ยกันเปนพลังขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรีนี้
ขอความรวมมือรวมใจทุกหัวหนาสวนทุกภาคสวนชวยกันเสริมสรางเมืองเจียงใหม
“นครที่เปนทีส่ ุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture)
๖. โครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (English Camp)
จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพื้นที่เชียงใหม ๑
รวมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา “เชียงใหม โมเดล” (Chiang Mai
Model) โดยจัดคาย English Camp ตามโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
/จํานวน...
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จํานวน ๒๐๒ คน ระหวางวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยผลการอบรม พบวา ผูเขารับการอบรมและผูเกี่ยวของ มีความ
ประทับใจ นอกเหนือจากการไดรับวิชาความรูและประสบการณที่ไดรับตลอดระยะเวลาของการอบรม ดังนั้น จึง
ขอความรวมมือใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดประสานกับสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพื้นที่เชียงใหม
เขต ๑ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดคาย English Camp รุนสองตอไป
๗. ผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Brand) ขอเชิญสนับสนุนสินคา
ผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม ที่มีหลากหลายประเภท เชน น้ําตาลลําไย ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาศิลาดล เครื่องเขิน
ตุกตา ผาฝายทอมือ ผลิตภัณฑที่ทําจากฝาย เปนตน ซึ่งมีทั้งความสวยงาม และลักษณะเฉพาะตัว เพื่อสนับสนุน
การทองเที่ยว รวมทั้ง จะเปนการสงเสริมใหมีการใชจายเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูแทนศูนยพฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Mr. Martin
Venzky-Stalling) รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City ในชวงเดือนที่ผานมา โดย
คณะทํางานเชียงใหมเมืองสรางสรรค ไดจัดงานแถลงขาวเปดตัว “เชียงใหมเมืองสรางสรรค” ณ โรงแรมดุสิต D2
เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนและบุคคลที่เกี่ยวของ มีการ
ประชุมหารือรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมในการดําเนินงานเชียงใหมเมืองสรางสรรค การประกาศโครงการทูต
สันถวไมตรี เชียงใหมเมืองสรางสรรค และทีมงานฯ ไดเปดหนาใหมของเว็บไซด เพื่อเปดชองทางการสื่อสาร
เพิ่มเติม และแสดงความกาวหนาในประเด็นการพัฒนาในแตละสวน รวมทั้ง จังหวัดเชียงใหมไดรับการประกาศ
ใหเปน ๑ ใน ๑๐ เมืองสรางสรรคแหงหัตถกรรมสรางสรรค จากกรมทรัพยสินทางปญญา พรอมทั้ง ไดแจงเชิญ
ชวนใชสัญลักษณ(LOGO) เชียงใหมเมืองสรางสรรค เพื่อเปนการประชาสัมพันธโครงการ
ประธาน ขอขอบคุณทีมงานเชียงใหมเมืองสรางสรรคและคณาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ได
มุงมั่นดําเนินการ สมกับที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดรับการเลื่อนอันดับจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ ๘๗ เปน
๖๗ ในปนี้
มติที่ประชุม
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๗.๒ ความคืบหนากรณีการกอสรางทางหลวงสาย เชียงใหม – ฝาง ตอนอําเภอเชียงดาว
นายชางแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓ รายงานความคืบหนาการกอสรางทางหลวงสาย เชียงใหม –
ฝาง ตอน อําเภอเชียงดาว ซึ่งมีปญหาความลาชาของการดําเนินการจากสาเหตุดานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ผูรับจางขาดสภาพคลองทางการเงิน โครงการนี้กรมทางหลวง โดยสํานักกอสรางทางที่ ๑ ไดวาจางบริษัทสหมิตร
อินเตอรเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใหเปนผูดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๐๗ สาย
เชียงใหม – อําเภอฝาง ตอน อําเภอแมแตง – ศูนยฝกลูกชางสวนที่ ๒ ดําเนินการระหวาง กม.50+000 – กม.
/75+500...

๓๙

72+5000 ระยะทาาง ๑๔.๓๔ กม. เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดสัญญาเดิ
ญ มวันที่ ๒๔
พฤษภภาคม ๒๕๕๐๐ และไดสิทธิขยายอายุสัญญา
ญ ถึงวันที่ ๕ มกราคคม ๒๕๕๔ แและมีคางานตามสัญญา วงเงิ
ว น
๒๒๙๙.๑๙ ลานบาท
แ ไขปญหาคความลาชาดังกล
ก าว ไดมีการประชุมหารืือระหวางหนนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที
น ่๔
เพื่อแก
พฤษภภาคม ๒๕๕๔
๔ โดยผูวาราชการจั
ร
งหวัวัดเชียงใหมได เปนประธาานการประชุม ซึ่งผลการปประชุม ผูรับจางได
ตกลงงจะดําเนินกาารกอสรางถนนนใหแลวเสร็จในสวนผิวจราจร
ว
ภายใในเดือน กรกกฎาคม ๒๕๕
๕๔ และงานตีตีเสน
จราจรรพรอมสัญญาณไฟภายใน
ญ
นเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ สํานักกกอสรางทางทีที่ ๑ กรมทางหลวงไดใหคํคํามั่น
สัญญาว
ญ าถาผูรับจางดํ
า าเนินการไไมแลวเสร็จตามแผนฯ
ต
ก็จะยกเลิกสัญญาจ
ญ าง
มติทประชุ
ปี่
ม
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๗.๓ กําหนดกการประชุมหััวหนาสวนราาชการประจําจัจงหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๖//๒๕๕๔
๗
หัวหนาสํานักงานจั
ง งหวัดเชีชียงใหม แจงประชาสัมพันธ
น กําหนดการประชุมหัวหน
ห าสวนราชกการ
ประจํจําจังหวัดเชียงใหม
ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔
๖
ในนวันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔
๒
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระะเกียรติ ๘๐ พรรษา
พ
แหงนี้ และขอควาามรวมมือจากกสวนราชการร/หนวยงานใหหเขา
ไ
ไป Download หนันังสือเชิญประะชุม วาระการรประชุมฯ แลละรายงานการรประชุม ผานนชองทางเว็บไซต
w.chiangmai.go.th หัวขอ มุมราชการ  ประชุมหัวหนาสวนราาชการ
www
มติทประชุ
ปี่
ม
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เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐
๑
น.

ผูบันทึกรายงานกาารประชุม
(นนางศิริพร รือเรื
อ อง)
นักวิเคราาะหนโยบายแและแผนชํานาญการ

ผูตรววจรายงานการรประชุม
(นางงสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน
ห ากลุมงานขอมูลสารสนนเทศและการสื่อสาร

