รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔
วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายชูชาติ กีฬาแปง
๓
นายสุรชัย จงรักษ
๔
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
๕
นายกรกฎ กมลพัชร
๖
นางสาวศันสนีย ทาสม
๗
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
๘
นายประจญ ปรัชญสกุล
๙
๑๐

นายประดิษฐ ทายะมหา
วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

นายเฉลิม สิงหะ
นางสาวสุคนธกาญจน กีรติญาดากุล
นายสุรพล สัตยารักษ
นางพรรณเพ็ญ จําลองปน
นายอุทัย ลือชัย
นายเศรษฐา เศรษฐีธร
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
นางสาวนิตยิ า พงษพานิช
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายสุทธิลักษณ รักษเจริญ
นายภาษเดช หงสลดารมย
พ.อ.อ.มานิตย ไหวไว
นายชาตรี กิตติธนดิตถ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(รักษาการแทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
/๒๔ นายโชคดี...

๒

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

นายโชคดี อมรวัฒน
นายศรัณยู มีทองคํา
นายสายัณห ใจบุญ
นายสาธิต กุหลาบทอง
นายสุรชัย มณีประกร
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายวิจิตร หลังสัน
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายสุวิทย นะติกา
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายฉัทธนาตย เทียนขาว

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

หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓๗ นายณรงค ทรงอารมณ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๘ พ.ต.ท. วิโรจน เกษาพร
๓๙ พ.ต.ท.อพิวัฒน กลั่นวารี
๔๐ พ.ต.ท.บูชิต อุปกิจ
๔๑ พ.ต.ท.พงศศักดิ์ เขี้ยวแกว
๔๒ พ.ต.อ.นิธิคมน ปญจมาลา
๔๓ พ.ต.ท.สัณหกช เกษากิจ

(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน) ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
สารวัตรสถานีตํารวจทองเทีย่ ว ๑ กองกํากับการ ๔

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๔ นายกรุณา พันธุเพ็ชร
๔๕ นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
๔๖ นายชวลิต ฮุยตระกูล

อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๗ นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย
๔๘ นายถิรไชย แจงไพร
๔๙ นางราตรี จักรแกว
๕๐ นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล

ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการประชาสัมพันธเขต ๓
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยเชียงใหม
/๕๑ นางสาวมัณฑนา...

๓

๕๑

นางสาวมัณฑนา อาษากิจ

๕๒

นายอนุสรณ กรานจรูญ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕๓ พ.ท.ประณต ศิริพันธ
๕๔ พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
๕๕ พ.อ.โอม สิทธิสาร
๕๖ พ.อ.สมจริง กอรี
๕๗ น.อ.คมสัน กลิ่นสุคนธ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๘ นายดํารงค ฐิติธนภัค
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘

นางโสภา กิจการยืนยง
นางญาณี แสงศรีจันทร
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
วาที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง
นางวีณา ศรีสมบูรณ
นางอมรรัตน กาญจนสถิตย
นายสุรพล วัฒนโยธิน
นางสาววรรณภรณ ทุนอินทร
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

นายปญญา สวนจันทร
นายพูนคณินท เกื้อนาบุญ
นางจริณยา ศรีปทุม
นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๗๓ นางสาวลดา ภูมาศ

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

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๗๔ นายจันทร จันทรพรหม
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
/๗๕ นายเฉลิมศักดิ์....

๔

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท
นายวิทยา ฉุยกลัด
นายสุวิทย แรกขาว
นายกอพงศ นําบุญจิตต

ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗๙ นางมยุรี ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๘๐ นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๘๑ นายภักดี พวงจิตร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม
๘๒ นายทศพร ถาวร
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๘๓ นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
๘๔ นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๘๕ นางจิราพร เชาวนประยูร มาโมโต
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๘๖ นางอัจฉรี อุบลเขียว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
๘๗ นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๘๘ นางชีวพร คชคีรีเดชไกร
(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
๘๙ นายกระจาย ทูนเกื้อ
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
๙๐ นายอนวัชช ไทยขวัญ
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๙๑ นางละไมพร วณิชยสายทอง
๙๒ นายธานี ธรรมสุวรรณ
๙๓ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
๙๔ นายสุรพงษ วิวัชรโกศล
๙๕ นางจุรีย ประเสริฐสกุล
๙๖ นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
๙๗ นางพัทธกานต เนียมอยู
๙๘ นายถาวร มีชยั
๙๙ นายนพดล โควสุวรรณ
๑๐๐ นายอุดม มาเมือง
๑๐๑ นายจํารัส จันทิวงศ
๑๐๒ นางสาวขนิษฐา กอตั้งทรัพย
๑๐๓ นางเอมอร ทองทรัพย

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ ๕
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗
(แทน )หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
/๑๐๔ นางนารีรัตน...

๕

๑๐๔ นางนารีรัตน โนวัฒน
๑๐๕ นายสมชาย กันธะวงศ
๑๐๖ นายสุวิทย มวงเกษม
๑๐๗ นายชลาธิป ใหมมงคล
๑๐๘ นางสุจนีย พรโสภิณ
๑๐๙ นายชัยวุฒิ มากสังข
๑๑๐
๑๑๑

นายสกุล มูลคํา
นายประดับ กลัดเข็มเพชร

๑๑๒ นายนคร มหายศนันท
๑๑๓ นายอมรกฤษณ เพชรเจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๑๔ นายณันทพงศ เชิดชู
๑๑๕ นายวรเชษฐ ธนะชัยขันธ
๑๑๖ นายสมพงษ มอญแกว
๑๑๗ นายทรงวุธ มณีวงษ
๑๑๘ นายอภิสิทธิ์ คําภิโร
๑๑๙ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
๑๒๐ นายจุมพจน นิยมสิริ
๑๒๑ นายพงศเทพ วงษเวช
๑๒๒ นายปญญา ภูมรินทร
๑๒๓ นายชาญวิทย เผื่อนทอง

(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต ๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑๒๔ นายประหยัด อนันตประดิษฐ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
๑๒๕ นายสุรพจน กาญจนสิงห
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ ๑๖ (เชียงใหม)
๑๒๖ นายดํารงรักษ จําเดิม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
๑๒๗ นางสุวารี สิงหเพ็ชร
(แทน) ผูอํานวยการสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑
/๑๒๘ นายประเสริฐศักดิ์...

๖

๑๒๘ นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี

(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๓๐ นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
๑๓๑ นายสมศักดิ์ แกวสอน
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๓๒ นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๓๓ นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ
๑๓๔ นายชํานาญ กายประสิทธิ์
๑๓๕ นายอดิศร สุขะตุงคะ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๓๖ นายธีรวิทย เฑียรฆโรจน
๑๓๗ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
๑๓๘ นางสาววิลาวัลย จันทรนิภา
๑๓๙ นายยุทธนา พุทธราช
๑๔๐ นายปรเมนทร วัฒนานุสิทธิ์
๑๔๑ นายสมพงษ ศรีเกษ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๔๒ นายวรพงษ นอยสุขเสริม
๑๔๓ นายอาคม เหมือนแยม
๑๔๔ นางอารีรัตน เทียมทอง
๑๔๕ นายเกษม แกวจินดา
๑๔๖ นางสุดารักษ กระจาง

ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานจังหวัดเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูง
เชียงใหม ๒ (กฟผ.)
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต ๑
(แทน) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม)
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม

๑๔๗ นายเทพพรหม ออนสีบุตร
๑๔๘ นายพนมพร ฟูจ ันทรใหม

(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๙ นายนพดล จงสมชัย
๑๕๐ นายสุทธิวงศ กติกา
๑๕๑ นางสุมาลี มามี

(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
/๑๕๒ นางสมบูรณ..

๗

๑๕๒ นางสมบูรณ โชตะวนิช
๑๕๓ นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
๑๕๔ นางอัจฉรา บัวทอง

(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(รกท.) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๕๕ นางจิตรลดา มั่นชา
๑๕๖ นายไกรสิน อุนใจจินต
๑๕๗ นางสาวศิริพร ภาณุรัตน
๑๕๘ นายอดุลย วงคมาลี
๑๕๙ นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน

(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯ
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
(แทน) หัวหนาหอสมุดแหงชาติราชมังคลาภิเษกเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๖๐ นางสุมาลย สอนกระจาง
๑๖๑ นายจํารูญ มากสกุล
๑๖๒ นายเจตย สะสะรมย
๑๖๓ นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก
๑๖๔ นายเอื้อ คุณาจันทร
๑๖๕ นางฐิตารีย คํานิล
๑๖๖ นายสุภาพ กาวิ
๑๖๗ นายเดช อนากาศ
๑๖๘ นางพินนนรา บุญสิงห
๑๖๙

นายปญญชาติ วงษปญญา

สถาบันการศึกษา
๑๗๐ นายไพสิฐ พาณิชยกุล
๑๗๑ นายเพิ่มศักดิ์ สุริยะจันทร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๑
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๒
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๓
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๔
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๕
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
/๑๗๒ นายเรืองยศ…

๘

๑๗๒ นายเรืองยศ ใจวัง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๗๓ นพ.วัฒนา กาญจนกามล
๑๗๔ นายบํารุง คงดี
๑๗๕ นางสาวสังเวียน ธํารงวจนะเมธาวี
๑๗๖ นางอุไรวรรณ พวงสายใจ
๑๗๗ นางฐิติรัตน ทองอินทร
๑๗๘ นายอภิชาติ มูลฟอง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗๙ นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
๑๘๐ นายอรรคเดช บุญไชย
๑๘๑ นางศุภิสรา ชมพาน
๑๘๒ นายพลยุทธ ศุขสมิติ
หนวยงานพิเศษ
๑๘๓ นางสาวฐิตินนั ท ชีวะวัฒน
๑๘๔ นายทรงพล นาคะหนุ
๑๘๕ นายนเรศร ภาชนะพรรณ

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และ
การเหมืองแร ๓ เชียงใหม

๑๘๖ นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
๑๘๗ นางถนอมจิต ไชยวงค

(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการคมนาคมแหงชาติ เขต ๙ เชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม

สวนเอกชน
๑๘๘ นายศิระ กัลยาเรือน

(แทน) นายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม

สวนทองถิ่น
๑๘๙ นายคณพล ปนแกว
๑๙๐ นายทัศนัย บูรณุปกรณ
๑๙๑ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑๙๒ นายสุธางค อนันตชัย
๑๙๓ นายเอกชัย สายหยุด

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
/รัฐวิสาหกิจ...

๙

รัฐวิสาหกิจ
๑๙๔ นายจรัส แสนจิตต
๑๙๕ นางสาวชมนาถ พรสมผล
๑๙๖ นายสุรพันธ วุตอานนท
๑๙๗ นางนงนุช กะดีแดง
รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑
นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน
๒
นางเสาวลักษณ พึ่งธรรม
๓
๔
๕

นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ
นางกนกพร สั้นศรี
นางสาวณัฐธิดา โสภา

๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

นายสัญญา ทุมตะขบ
นายอดุลย ฮวกนิล
นายชุติเดช มีจันทร
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ
นายชัยณรงค วงศใหญ
นางสาววิราชินี คําชมภู

๑๔
๑๕

นางสุนทรี อินตา
นางสาวตรีพร ชาติแสนปง

๑๖
๑๗

นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย

๑๘
๑๙
๒๐

นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต ๙
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการธนาคารสงเคราะหสํานักงานเขต ๑ เชียงใหม
ผูอํานวยการสวนบริการทัว่ ไป ทาอากาศยานเชียงใหม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด
อัยการจังหวัดประจําสํานักงานอัยการสูงสุด (สกธ.)
ศูนยพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดฯ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการ คอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม...

๑๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี จํานวน ๒๔ ราย
(งานเลขานุการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
๒) พิธีมอบเกียรติบัตรแกบคุ คลและหนวยงานที่ปฏิบตั งิ านเพื่อประโยชนแกสงั คม อันเปนเกียรติและศักดิ์ศรีแก
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒ ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓) พิธีมอบโลเกียรติคุณเพื่อชมเชยศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล
สงกรานต ป ๒๕๕๔ ที่มีผลการปฏิบัตงิ าน จนทําใหไมมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต จํานวน ๘ ราย
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
๔) โรงเรียนพระหฤทัย บริจาคเงินสมทบเขา “กองทุนเงินชวยเหลือผูป ระสบสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม”
จํานวน ๑๑๐,๑๐๐.- บาท (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
๕) พิธีมอบรางวัลแกหมูบานที่มีระดับความสําเร็จในการปองกัน ควบคุมปญหาหมอกควัน ไฟปา และการบุกรุก
ทรัพยากรธรรมชาติระดับจังหวัด และระดับอําเภอ จํานวน ๒๐ ราย (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และแจงการ
เปลี่ยนแปลง-โยกยายหัวหนาสวนราชการ ดังนี้
๑) นายกรุณา พันธุเพ็ชร
ตําแหนง อัยการผูเชี่ยวชาญ สํานักงานอธิบดีอัยการภาค ๕
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เลขานุการ ผูตรวจการอัยการ (นายตระกูล วินิจนัยภาค)
๒) นายเกษม แกวจินดา
ตําแหนง ผูอ ํานวยการสถานพินิจและคุม ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค
๓) นางดวงมาลย ศรีกิจวิไลกุล
ตําแหนง ผูอ ํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
๔) พันเอก โอม สิทธิสาร
ตําแหนง เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ / รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท.)
ตําแหนงเดิม ผูบังคับหนวยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒
/๑.๒ หัวหนาสวน...

๑๑

๑.๒ หัวหนาสวนราชการที่ยา ยตําแหนงภายในจังหวัด
- นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
ตําแหนง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
๑.๓ หัวหนาสวนราชการที่จะยายไปปฏิบตั ิงานที่อื่น ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๑. นายณันทพงศ เชิดชู ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ยายไปดํารงตําแหนง ขนสงจังหวัดชลบุรี
๒. รอยตรีชยันต อยูสวัสดิ์ นายอําเภอฝาง
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองนาน
๓. นายมงคล สุกใส นายอําเภอสารภี
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองลําปาง
๔. นายวิชติ บุญกังวาน นายอําเภอสันกําแพง
ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอเมืองแพร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบดวยเอกสารทั้งหมด
๓๐ หนา โดยมีหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรใน
เว็บไซตจังหวัดเชียงใหมลวงหนาแลว ซึ่งหากสวนราชการ/หนวยงานประสงคจะเพิม่ เติมหรือแกไขรายงานการประชุม
ขอใหแจงฝายเลขานุการได
ประธาน แจงย้ําใหสว นราชการ/หนวยงานไดเขาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา ทั้งนี้ หาก
ตองการเพิ่มเติม หรือแกไขในเนื้อหารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการปรับปรุงขอมูลใหถกู ตองตอไป
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังจังหวัดเชียงใหม แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ
การดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ ดังนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตาม
การใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม
/ไมนอยกวา....

๑๒

ไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจายลงทุนไมนอยกวารอยละ
๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
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 ของวงเงินตาม
แผน / เปาหมายที่ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแตละหนวยงาน
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
หนวย : ลานบาท
ไตรมาสที่

งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

รวม

๒๕,๔๑๐.๒๓

๑๙,๓๕๖.๓๑

๗๖.๑๘

๖,๐๕๓.๙๒

ประจํา

๑๙,๖๑๖.๘๖

๑๕,๕๙๔.๔๐

๗๙.๔๙

๔,๐๒๒.๔๖

ลงทุน

๕,๗๙๓.๓๗

๓,๗๖๑.๙๑

๖๔.๙๓

๒,๐๓๑.๔๖

การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔)
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

๔,๗๑๘.๒๓

๔,๐๘๒.๖๖

๘๖.๕๓

๖๓๕.๕๗
/สวนราชการ...

๑๓

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ลํา
ดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อหนวยงาน

ภาพรวม
งบประมาณ
เบิกจาย

สถาบันวิจัยดารา
๑๖๑.๒๑
๑๖๑.๒๑
ศาสตรแหงชาติ
ศูนยวิจัยและ
๓๓๙.๙๕
๓๓๙.๙๕
พัฒนาการเกษตร
โรงเรียนหางดงรัฐ
๗.๗๗
๗.๕๑
ราษฎรอุปถัมภ
สนง.สงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
๓,๗๗๗.๗๙ ๓,๖๓๖.๒๗
จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนเชียงดาว
๖.๖๓
๖.๓๗
วิทยาคม
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
๑๐.๙๐
๑๐.๓๒
โรงเรียนยุพราช
๒๔.๕๒
๒๒.๔๑
วิทยาลัย
ศูนยวิศวกรรม
การแพทยที่ ๖
๓.๘๗
๓.๕๑
(เชียงใหม)
วิทยาลัยสารพัดชาง
๑๒.๕๑
๑๑.๓๑
เชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๔,๕๑๕.๕๘ ๔,๐๓๔.๔๗

รอยละ

งบประมาณ

ลงทุน
เบิกจาย

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๙๖.๖๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๙๖.๒๕

๒,๕๗๑.๓๗ ๒,๔๗๖.๙๓

รอยละ

๙๖.๓๓

๙๖.๑๐

๐.๑๔

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๔.๖๔

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๙๑.๔๒

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๙๐.๘๔

๒.๒๘

๒.๑๙

๙๖.๐๕

๙๐.๓๗

๒.๙๐

๒.๙๐

๑๐๐.๐๐

๘๙.๓๕

๐.๐๐

๐.๐๐

-

/สวนราชการ...

๑๔

สวนราชการทีม่ ีผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมาย เรียงตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก
มีทั้งสิ้น ๖๒ หนวยงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

เบิกจาย
รอยละ

ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

เบิกจาย
รอยละ

๑

กองกํากับการตรวจคนเขาเมือง ๕

๐.๐๐

๒๑

ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ
(เชียงใหม)

๐.๐๐

๒

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

๐.๐๐

๒๒

เรือนจํากลางเชียงใหม

๐.๐๐

๐.๐๐

๒๓

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๔
๒๕
๒๖
๒๗

๐.๐๐

๓
๔
๕
๖
๗
๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา๓๔
โรงพยาบาลประสาท
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑
สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

๙
๑๐ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘
๑๑
๑๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
๑๓ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห
๓๐

สํานักบริหารยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม

๐.๐๐

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๘

ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ

๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐

๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

โรงเรียนไชยปราการ

๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๓๒

๐.๐๐

๓๔

๐.๐๐

๓๕

๐.๐๐

๓๖

๐.๐๐

๓๗

๐.๐๐

๓๘

ตชด.๓๓
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม

โรงพยาบาลดารารัศมี
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ
โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
เชียงใหม
สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
เชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัด
เชียงใหม

๐.๔๘
๐.๗๗
๒.๙๑
๓.๓๖
๓.๕๐

๑๙

สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

๐.๐๐

๓๙

ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม

๓.๕๕

๒๐

สนง.สรรพากรพื้นที่ ๑

๐.๐๐

๔๐

มหาวิทยาลัยแมโจ

๔.๓๘
/ลําดับ...

๑๕
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

๔๑

สํานักงานคลังเขต ๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
เชียงใหม
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม

๔๒
๔๓
๔๔

เบิกจาย
รอยละ

ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

เบิกจาย
รอยละ

๖.๖๙

๕๒

๖.๙๐

๕๓

๑๐.๓๕

๕๔

โรงพยาบาลสวนปรุง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม

๑๗.๗๗

๑๐.๙๒

๕๕

องคการสวนพฤกษาศาสตร

๒๑.๑๗

๑๕.๖๙
๑๖.๑๗

๔๕

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ

๑๐.๙๕

๕๖

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

๒๒.๒๗

๔๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔

๑๑.๐๘

๕๗

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๒๓.๗๓

๔๗

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

๑๑.๕๙

๕๘

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
๑๑.๖๐
สํานักงานอุตสาหกรรม
๑๒.๑๙
พื้นฐาน เขต ๓
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
๑๒.๓๕
เชียงใหม
สํานักศิลปากรที่ ๘
๑๒.๕๗

๕๙

๔๘
๔๙
๕๐
๕๑

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
แขวงการทางเชียงใหมที่ ๑

๒๔.๘๒
๒๖.๘๓

๖๐

สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม

๒๘.๙๖

๖๑

สํานักทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม

๓๔.๑๕

๖๒

สํานักชลประทานที่ ๑

๓๔.๕๑

ทั้ ง นี้ ส ว นราชการที่ มี ผ ลการเบิ ก จ า ยไม ต รงเป า หมาย จํ า นวน ๖๒ หน ว ยงาน จากทั้ ง หมด ๑๙๕
หนวยงาน เนื่องจากสวนราชการสวนใหญเพิ่งจะไดรับงบประมาณ และเปนเงิน ซึ่งจะตองทําสัญญา และจัดซื้อจัดจาง
เพื่อดําเนินการกอสรางและครุภัณฑ ตามมติจากคณะรัฐมนตรีที่ใหมีการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็คทรอนิกส
(e-Government Procurement : e-GP) ซึ่งหลายหนวยงานยังไมมีความชํานาญในการใชงานในระบบนี้ ดังนั้น สํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม จึงไดกําหนดจัดการอบรมใหสวนราชการ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยอยูระหวางการแจง
เวียนหนังสือใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
หนวย : ลานบาท
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
เงินเหลื่อมป
เบิกจาย

๑,๓๖๐.๗๑
๕๔๘.๔๓
(คิดเปน ๔๐.๓๐ %)

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป
(ป ๒๕๒๖ ถึง ๒๕๕๒)
๗๔๗.๖๔
๑๗๐.๓๐
(คิดเปน ๒๒.๗๘ %)

เงินกันไวเบิกเหลื่อมป ๒๕๕๓
๖๑๓.๐๗
๓๗๘.๑๓
(คิดเปน ๖๑.๖๘ %)

/ผลการเบิกจาย....

๑๖

ผลการเบิกจายเงินโครงการภายใตปฏิบัตกิ ารไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ไดรับจัดสรรงบประมาณตัง้ แตป ๒๕๕๒ ถึง ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

๔,๗๑๗.๗๐

๔,๐๕๕.๕๓ (๒๒.๗๘ %)

๕๔๘.๔๓ (๔๐.๓๐ %)

๑๗๐.๓๐(๒๒.๗๘ %)

สําหรับในเดือนเมษายน มีหนังสือที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ไดนําลงเว็บไซต และไดสรุป
ใหทางหัวหนาสวนราชการไดรับทราบ ทั้งหมด ๗ เรื่อง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญเพื่อใหสวนราชการใชเพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงานราชการของหนวยงาน โดยสามารถเขาดูรายละเอียดหนังสือเวียนไดที่ http://klang.cgd.go.th.cmi ดังนี้
๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การเบิกคารักษาพยาบาล “โครงการทัวรสุขภาพ” กําหนดหามนําคาใชจายที่เกิดขึ้นจากโปรแกรมสงเสริมสุขภาพ
หรือโครงการทัวรสุขภาพทัง้ หมดมาเบิกจากทางราชการ สําหรับการรักษาพยาบาลดวยวิธีทางการแพทยแผนไทยและ
การแพทย เพือ่ การบําบัดรักษาโรค หรือการตรวจสุขภาพประจําป ที่ไมไดอยูใ นโปรแกรมสงเสริมสุขภาพหรือโครงการ
ทัวรสุขภาพ ยังคงใหเบิกไดตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบัติ
เพื่อปองกันธนาคารปฏิเสธการโอนเงินตามรายการขอเบิก ที่มีผลตอการประมวลผลสั่งจายเงิน เพื่อปองกันธนาคาร
ปฏิเสธการโอนเงิน
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๒๑ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔
เรื่อง การเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและการฝกอบรมภายในประเทศ ซักซอมความเขาใจเกีย่ วกับการ
เบิกจายคาเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และคาเชาที่พัก ของผูเดินทางไปราชการที่เดินทางไปปฏิบัติราชการตั้งแตวนั ที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ และตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เปนตนไป
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๒๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับ
อัตราคาจางลูกจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให
มีการปรับบัญชีเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ ๕ โดยมีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นัน้ เพื่อเปนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว เห็นควรใหลูกจางชั่วคราว
ซึ่งเบิกจายคาจางจากเงินนอกงบประมาณ ปรับอัตราคาจางเพิ่มขึ้นจากอัตราคาจางขั้นต่ําของตําแหนงในอัตรารอยละ ๕
ทั้งนี้สวนราชการตองมีเงินนอกงบประมาณเพียงพอที่จะปรับได โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ เปน
ตนไป
๕. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๒๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ซอมความ
เขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแตงตั้งลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม
/๖. หนังสือ....

๑๗

๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ เรือ่ ง พระราช
กฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
๗. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๓๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เรื่อง การปรับ
โครงสรางอัตราคาจางลูกจางของสวนราชการ ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบใหมี
การปรับบัญชีเงินเดือนคาจาง และคาตอบแทนรายเดือนของบุคลากรภาครัฐ โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ ๕ และใหมี
ผลใชบังคับตั้งแตวนั ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ นั้น จึงไดกําหนดใหปรับอัตราคาจางลูกจางประจําของสวนราชการขึ้นใหม
ประธาน กลาวขอขอบคุณคลังจังหวัดเชียงใหมที่นําเสนอขอมูล พรอมขอความรวมมือหนวยงาน ทัง้
๖๒ แหง ที่มีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมาย ซึ่งไมมีรายละเอียดวามีปญหาในเรื่องใด ขอใหหวั หนาหนวยงาน
กําชับเจาหนาที่ดําเนินการใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว หากมีขอของใจสามารถเขาไปในเว็บไซตของสํานักงานคลัง
จังหวัดฯ และเสนอใหหนวยงานมอบหมายความรับผิดชอบใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเจาหนาที่เกิด
ความเชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกีย่ วของรับขอเสนอแนะไปพิจารณาดําเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูแทนศูนยพฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม (นางสาวณัฐธิดา โสภา)
รายงานผลการดําเนินการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City ในหวงเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ประกอบดวย
๑) ไดมกี ารประชุมหารือ “โครงการเมืองตนแบบเศรษฐกิจสรางสรรค” รวมกับสํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ ครั้ง
๒) การสง Letter of intend to UNESCO สําหรับโครงการสมัครเขารวมเครือขายเชียงใหมเมือง
สรางสรรคของ UNESCO ซึ่งอยูระหวางการศึกษาประเทศ ฯ เมืองสรางสรรคที่ใหประโยชนตอจังหวัดเชียงใหม
๓) กําหนดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรคและผูเกี่ยวของ ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๔) การนําเสนอโครงการจากบริษัท IBM
๕) โครงการที่จะจัดขึ้นตอไป จะมีการแถลงขาวอยางเปนทางการ ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
๖) การจัดเสวนา Creative Coffee เพื่อประชุมหารือระหวางหนวยงานทีเ่ กี่ยวของเปนประจําทุกเดือน
๗)โครงการทูตสันถวไมตรี เชียงใหมเมืองสรางสรรค ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางรวบรวมรายชื่อ
๘) การจัดกิจกรรม BarCamp ซึ่งเปนการพบปะสังสรรคของบุคคลในแวดวงไอที โดยกําหนดจัดขึ้น
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ
๙) การจัดกิจกรรม TEDxDoiSuthep เปนการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด และจุดประกาย
แนวคิดใหมๆ ในดาน Technology, Entertainment and Design ใหกับคนในพืน้ ที่ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
/๑๐) กิจกรรม...

๑๘

๑๐) กิจกรรม MTV EXIT Concert ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ มีกิจกรรมรวมกับศูนยสรางสรรค
การออกแบบ
๑๑) และในเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม โครงการเชียงใหมเมืองสรางสรรค จะสงเอกสารสมัครเขารวม
เครือขายเมืองสรางสรรคของ UNESCO
ประธาน ๑. กลาวขอบคุณทีมงานเชียงใหมเมืองสรางสรรค และมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ดแู ลในเรื่องนี้
และใหขอมูลวาในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จะประชุมกับทีมงานเชียงใหมเมืองสรางสรรค เพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินการ
๒. ชี้แจงขาวกรณีนักทองเที่ยวจากประเทศนิวซีแลนดเสียชีวิตในจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๒ สรุปผลการดําเนินการปองกัน และแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป

๒๕๕๔
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายประหยัด อนันตประดิษฐ)
รายงานที่ประชุมทราบ ผลการดําเนินการและการแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา ประจําป ๒๕๕๔ ดังนี้
การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม เปนวาระของจังหวัดเชียงใหมที่จําเปนตองเรง
แกไขอยางเรงดวนและยั่งยืน โดยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ คือ
- การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการฯ แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาในพื้นที่
- การจัดกิจกรรมรณรงค รวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ใน ๘ จังหวัด และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ดําเนินโครงการ “ฟาใส ไรมลพิษ” รวมกับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย จังหวัด
ลําปาง ลําพูน เชียงใหม และแมฮองสอน กิจกรรมประกอบดวยการประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน
วิทยุ และ Internet การปนจักรยานรณรงค การฝกอบรมเครือขายปองกันไฟปา เครือขายเกษตรกร
ลดการเผา การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล และการประกวดหมูบานปลอดการเผาในพื้นที่ ๔ จังหวัด
- การสัมมนารวมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมวุฒิสภา
- ดานความรวมมือทางวิชาการ ไดดําเนินการสัมมนาเผยแพรองคความรู ไดจัดทําโครงการวิจยั เรื่อง
การพัฒนากระบวนการรับรูผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษอนุภาคฝุน ในอากาศ รวมกับสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และโครงการวิจัย “ การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่เผา
จากขอมูลเชิงพื้นที่หลายแหลง เพื่อการเฝาระวังและการปองกันการเผาในที่โลง ในจังหวัดเชียงใหม ”
รวมกับสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
/การดําเนินการ...

๑๙

การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยแจงเหตุ หมอกควันและไฟปา ผานระบบ
โทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๓๔๐ ๙๓๔๕ ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในป ๒๕๕๔ มี
การแจงผานศูนยฯ ๕๒ ครัง้ และไดจัดสงขอความ SMS แจงใหผูบริหารระดับจังหวัด รายงานคุณภาพอากาศประจําวัน
ทุกวัน นอกจากนี้ จังหวัดไดจัดทําการประกาศจังหวัดเชียงใหม มีเนือ้ หาครอบคลุม กําหนดเขตควบคุมไฟปาในทองที่
จังหวัดเชียงใหม ประกาศมาตรการปองกันการจุดไฟเผาปาในพื้นทีป่ าสงวนแหงชาติ และประกาศขอความรวมมือใน
การปองกันและควบคุมไฟปา
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงานประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๕ กระบวนการ
ยุทธศาสตรที่ ๑ เปนการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม
ยุทธศาสตรที่ ๒ เปนการควบคุมไฟปาในพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๓ เปนการรณรงค ประชาสัมพันธ เผยแพรองคความรู การมีสวนรวม รวมทั้ง
การเฝาระวังปองกันผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีทางเลือกทดแทนการเผาในพื้นที่
เกษตรกรรม กระบวนการในการขับเคลื่อนมีการขับเคลื่อน ๕ กระบวนการยอย
ทั้งนี้ กระบวนการในการขับเคลื่อน ไดดําเนินการโดยมีกิจกรรมการใหความรูในสถาบันการศึกษา
การอบรมใหความรูทั่วไปในพื้นที่ทั้ง ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม การสงเสริมการทําปุยหมักในพื้นที่ การ
ประชาสัมพันธใหความรู และในหวงเดือนกุมภาพันธและมีนาคม และจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดใหมีการประชุม
Video Conference ไปยังทุกอําเภอ เปนประจําทุกสัปดาห
สรุปสถานการณคุณภาพอากาศในระหวางวันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ มีคาฝุนละออง
ลดลงจากปที่ผานมา โดยไมมีฝุนละอองเกินมาตรฐาน ลดลงจากป ๒๕๕๓ ที่มีฝุนละอองเกินมาตรฐาน จํานวน ๒๒ วัน
ในเดือนกุมภาพันธ ๑ วัน มีนาคม ๑๐ วัน และเดือนเมษายน ๑๑ วัน) คาเฉลี่ย ๒๔ ชัว่ โมง ฝุนขนาดเล็กที่มีอนุภาคเล็ก
กวา ๑๐ ไมครอน (Particulate Matter: PM10) ป ๒๕๕๓ คาสูงสุด ๒๗๙.๙๐ ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ดัชนีคุณภาพ
อากาศ (Air Quality Index: AQI) ป ๒๕๕๓ คา AQI สูงสุด ๑๗๐ ที่สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในวันที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๕๓ เนื่องจากในปนี้มีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนตอนลาง แผมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟาคะนองเกิดขึน้ ทําใหคาเฉลีย่ ฝุนละอองในอากาศไมเกินมาตรฐานเชนในปที่ผานมา
การปฏิบัติการดับไฟปา โดยมีสถิติรับแจงเหตุและปฏิบัติการดับไฟ จํานวน ๖๐๘ ครั้ง พื้นที่ปา ถูก
ไฟไหม ๓,๗๒๔ ไร ลดลงจากป ๒๕๕๓ ที่มีการความถี่ ๑,๗๐๒ ครั้ง พื้นที่เสียหายจากไฟปา ๑๑,๐๑๗.๗๕ ไร (ลดลง
รอยละ ๖๖)
สถิติจุดความรอนที่คาดวาเปนการเผาในที่โลง (Hot spot) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในป ๒๕๕๔
พบจุดความรอน จํานวน ๗๔๔ จุด ลดลงจากป ๒๕๕๓ ที่มีจํานวน ๓,๖๖๔ จุด โดยยังมีความถี่มากที่สุดในพื้นที่อําเภอ
อมกอย แมแจม และเชียงดาว ตามลําดับ และยังมีกระจายทั่วไปบริเวณภาคเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบาน (ลดลง
รอยละ ๗๙.๖๙)
ประธาน ๑. กลาวขอบคุณสวนราชการ/หนวยงานที่ไดรวมกันดําเนินการในเรื่องนี้ ทั้งหนวยงานดาน
การพยากรณอากาศ ดานสิ่งแวดลอม ปลัดจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด (นายชูชาติ กีฬาแปง) ซึ่งไดเขาประชุมติดตาม
สถานการณในทุกสัปดาห ทําใหมีผลการดําเนินการในภาพรวมที่ดีขึ้น
/๒. แสดงความ...

๒๐

๒. แสดงความชืน่ ชมกํานัน ผูใ หญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหการ
สนับสนุนการเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดใี นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจงั หวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอโครงการสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการชุมชน จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะทําใหประเทศไทยเปนประเทศ
ที่มีสวัสดิการภายในป ๒๕๕๙ ประกอบไปดวยสวัสดิการจากรัฐ สวัสดิการจากทองถิ่น และสวัสดิการโดยภาคประชาชน มี
เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้
เจตนารมณกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การชวยเหลือเกือ้ กูลกันของคนในชุมชนโดยสมาชิกของ
คนในชุมชน จากคน/กลุมคนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยูในชุมชน รวมทั้ง กลุมตางๆโดยที่หนวยงานของรัฐและหนวยงานที่
ภาคประชาชนสงเสริม เชน กลุมผูสูงอายุ อสม.และกลุมตางๆ
กองทุนสวัสดิการชุมชน เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ไดมาจากหลายสวน คือ
๑) ภาครัฐบาล ไดแก เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
๒) การรวมสมทบของสมาชิกในรูปแบบที่กองทุนกําหนดขึ้นมา เชน การออมวันละบาท
๓) เงินสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๔) ผลกําไร / รายไดของกลุมที่สามารถนํามาเปนกําไรได เชน กลุมวิสาหกิจชุมชน และกองทุน
ตางๆ ที่มีอยูในชุมชนเขามาสมบท เพื่อตั้งเปนกองทุนสวัสดิการ เปนตน
รูปแบบการจัดสวัสดิการแกสมาชิก สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จะไดรับสวัสดิการตาม
หลักเกณฑ กติกาที่สมาชิกรวมกันกําหนดไดแก สวัสดิการเกิด แก เจ็บ ตาย รวมทั้ง การสงเสริมเรื่องทุนการศึกษาและ
สวัสดิการสงเสริมกิจกรรมชุมชน
การขับเคลื่อนดําเนินการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม ไดจดั ทํา
“โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปงบประมาณ ๒๕๕๓ ” โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จํานวน ๗๒๗ ลานบาท และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รัฐบาลจัดสรรเพิ่มอีก จํานวน ๘๐๐ ลานบาท
วัตถุประสงคของโครงการ ประกอบดวย
๑. ยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชน และประกาศเปนวาระแหงชาติ
๒. สนับสนุนใหเกิดการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
๓. การพัฒนาความเขมแข็ง และสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่มีการจัดตั้งแลว และ
ใหเกิดการเชื่อมโยงบูรณาการชุมชน ทองถิ่น และรัฐบาล
การพิจารณางบสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จัดการสมทบตามจํานวนที่สมาชิกสมทบจริง แต
ไมเกิน ๓๖๕ บาทตอคน ตอป
/การสมทบ...

๒๑

การสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล (ครบ ๑ ป )
- กองทุนเกา จัดตั้งกอนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวนสมาชิก (คน) x จํานวนเงินสมทบ
กองทุนฯ (คน)
- กองทุนใหม จัดตั้งหลังวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวนสมาชิก (คน) x จํานวนเงินสมทบ
กองทุนฯ (คน) แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และปที่สองจะจัดสรรใหตามความเปนจริง
หลักเกณฑการสนับสนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จัดตั้งโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน
๑. ดําเนินการมาแลวไมนอยกวา ๑ ป โดยไดรับการรับรองจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๒. มีสมาชิกสมทบไมนอยกวา ๑๐๐ คน และมีหมูบานในตําบลเขารวมรอยละ ๕๐
๓. เงินกองทุนเพื่อสวัสดิการมาจากสมาชิกสมทบเปนการเฉพาะ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหการสนับสนุน
๓. มีรูปแบบคณะกรรมการบริหารมีระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชน
๔. มีการจัดสวัสดิการอยางนอย ๓ เรื่อง ครอบคลุมทุกกลุมคน
สรุปจํานวนพืน้ ที่เปาหมายการสงเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน ๒๑๑ ตําบล จังหวัดเชียงใหม
สมทบงบประมาณไปแลว จํานวน ๓๗ ตําบล มีสมาชิกที่ไดรับประโยชน จํานวน ๑๙,๑๑๖ คน และงบประมาณที่ไดรับ
การสมทบ ทั้งสิ้น ๔,๒๕๕,๓๙๑ บาท ทัง้ นี้ สวนราชการ/ภาคเอกชน ที่มีความสนใจในการสงเสริมในพื้นที่ สามารถ
สอบถามขอมูลจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๑๖ ตอ ๑๙
ประธาน ใหขอ มูลวาโครงการนี้เปนโครงการที่สําคัญ และเกิดประโยชนกับประชาชนโดยทัว่ ไป
สําหรับในบางพื้นที่ที่ยังไมไดรับความรวมมือ ขอฝากหัวหนาสวนทุกภาคสวน ในการประสานเชื่อมโยงกับชุมชนให
เกิดการยอมรับตอไปในอนาคตดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๔ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔
ผูแทนศูนยอตุ นุ ิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ) รายงานการคาดหมายสภาพอากาศ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
ฤดูฝนป ๒๕๕๔ เริ่มตน ระยะตนเดือนพฤษภาคม ซึ่งสภาพอากาศจะแปรปรวน ฝนตกไมตอเนื่องสลับ
กับอากาศรอนอบอาวในบางวัน ปริมาณฝนรวม ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จะไมมากนัก แตเดือน สิงหาคม - ตุลาคม
จะดีขึ้นเล็กนอย ปริมาณฝนรวมชวงฤดูฝนนี้ มีแนวโนมต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย โดยเฉพาะชวงตนและกลางฤดูฝน
ปริมาณน้ําอาจไมเพียงพอสําหรับอุปโภค บริโภค และอาจสงผลตอการเกษตรได ฝนทิ้งชวง ปลายเดือนมิถุนายน-ตน
เดือนกรกฎาคม อาจทําใหนา้ํ เพื่อการเกษตรไมพอเพียง ฝนตกหนักถึงหนักมาก มีพายุหมุนเขตรอน ประมาณ ๑ ลูก และ
ในเดือนสิงหาคม-กันยายน อาจทําใหเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน ดินโคลนถลม ปญหาอุทกภัย
/เดือนพฤษภาคม...

๒๒

เดือนพฤษภาคม เปนเดือนที่เปลี่ยนแปลงฤดูกาล จากฤดูรอน เขาสูฤดูฝน ครึ่งแรกของเดือนสภาพ
อากาศจะแปรปรวน จะมีฝนเพิ่มขึ้น แตไมตอเนื่อง ระยะครึ่งหลังของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตจะเริ่มพัดปกคลุม
ประเทศไทย และอาจมีรองมรสุม เริ่มขยับขึ้นจากภาคใต พาดผานภาคกลางและภาคตะวันออก ทําใหมีฝนเพิ่มมากขึ้น
สวนมากทางตอนลางของภาค โดยทั่วไป อุณหภูมิต่ํากวาคาเฉลี่ยเล็กนอย และปริมาณฝนสูงกวาเคียงคาเฉลี่ยเล็กนอย
เชียงใหม ในตอนเชา อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 °C ภาคบาย มีหมอกแดด อากาศรอนอบอาว อุณหภูมิ
สูงสุด 33-36 °C มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟาคะนองกระจายสวนมากตอนลางของภาค ในระยะครึ่งหลังของเดือน
ปริมาณฝน 160-180 มม. จํานวน 15-17 วัน ความชื้นสัมพัทธ รอยละ 55-90 ทัศนวิสัย 10-12 กิโลเมตร ลมตะวันตก
เฉียงใต 10-20 กิโลเมตรตอชั่วโมง
ทั้งนี้ คาดหมายวาในเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๕๔ อุณหภูมิจะมีคาใกลเคียงกับคาเฉลีย่ นอกจากนี้
ปรากฏการณลาณีญา จะตอเนื่องถึงตนฤดูฝน เขาสูสถานะเปนกลาง ในเดือนมิถุนายน/กรกฎาคม ทําใหประเทศไทยมี
ปริมาณฝนมากกวาคาเฉลี่ย และอุณหภูมิตา่ํ กวาคาเฉลี่ยเล็กนอย ในครึ่งปแรก
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๕ การจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๔ จังหวัด

เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม แจงเชิญชวนหัวหนาสวนทุกภาคสวนรวม
กิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนือ่ งในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๒ –
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยยึดหลักสําคัญ ๓ ประการ คือ การละเวนจากการทําความชั่ว การมุงทําความดี การทําจิตใจ
ใหสะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๕๔ มีกิจกรรมหลากหลาย โดยมีพิธีเปดงานในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม
๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณพุทธสถานเชียงใหม โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด
กิจกรรมที่สําคัญประกอบดวย นิทรรศการสมณศักดิ์พดั ยศ การจัดโตะหมูบูชา สัตภัณฑ ระหวางวันที่ ๑๒ –๑๗
พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งดําเนินงานโดยคณะสงฆ อําเภอเมืองเชียงใหม และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
สําหรับกิจกรรมสําคัญอื่นๆ ไดแก
- การปาฐกถาเรื่อง วันวิสาขบูชาวันสําคัญของโลก ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ พุทธสถานเชียงใหม โดยพระเทพโกศล เจาคณะจังหวัดเชียงใหม
- การมอบโลเกียรติบัตรแดบุคคล สมาคม องคกรที่ทําคุณประโยชนตอ พระพุทธศาสนา ทั้ง ๒๕ อําเภอ
ซึ่งจะจัดในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พุทธสถานเชียงใหม
- การปลอยโคมไฟเนื่องในวันวิสาขบูชารําลึก เปนกิจกรรมที่ฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของชาว
จังหวัดเชียงใหม
- การเดินขบวนแหโคมไฟ ๔ จุด คือ บริเวณขวงประตูทาแพ แจงกูเฮือง แจงหัวริน และแจงศรีภูมิ ใน
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีไหวสาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ถวายน้ําสรงพระราชทาน
สืบสานปาเวณีเตียวขึ้นดอย วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ลานครูบาศรีวิชัย
/-การแสดง...

๒๓

- การแสดงนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุ ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๑๔ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ วัดสันติธรรม ตําบลชางเผือก
- กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา : วันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทย โดยมูลนิธิสมาพันธชมรมเดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพไทยรวมกับจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๓๐ น.
- การติดธงฉัตรธรรมรังษี ตามวัดและสถานที่ตางๆ ตามแนวทางพระพุทธศาสนาสากล
- กิจกรรมฟงเทศนและเวียนเทียนในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระสิงหมหาธาตุวรวิหาร
วัดเจดียห ลวงวรวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดศรีโสดา รวมทั้งวัดใกลบาน
ประธาน กลาววาวันวิสาขบูชาถือวาเปนวันสําคัญของชาติและของโลกที่ชาวพุทธตองมุงมั่นปฏิบัติ
พรอมทั้ง ชี้แจงถึงความหมายของธงไตรรงค และการเรียกรองใหมีศาสนาประจําชาติไทยบันทึกไวในรัฐธรรมนูญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ พระเจาหลานเธอ พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ ป ๒๕๕๔ และ
งานวันเกษตรกร ป ๒๕๕๔
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายธานี ธรรมสุวรรณ) แจงประชาสัมพันธและเชิญชวน
รวมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม รวมกับอําเภอฮอดและเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอฮอด ไดกาํ หนดจัดใหมโี ครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน
พระราชานุเคราะหสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสวันคลายวันประสูติพระเจาหลานเธอ
พระองคเจาทีปงกรรัศมีโชติ โดยจะจัดรวมกับงานวันเกษตรกรของจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ สนามที่ทําการเทศบาลตําบลทาขาม อําเภอฮอด คาดวาจะมีงานเกษตรกรในพื้นทีห่ มูบาน ตําบล อําเภอฮอด จอมทอง
และอําเภอใกลเคียง เขารวมงานประมาณ ๕๐๐ คน กิจกรรมในงาน ประกอบดวย การใหบริการของหนวยงานตางๆใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณของจังหวัดเชียงใหม ประมาณ ๒๐ หนวยงาน การแสดงนิทรรศการของหนวยงาน
และภาคเอกชน การประกวดพืชทางการเกษตร การแขงขันและเขาประกวดตางๆ และการมอบพืชพันธุธัญญาหารที่
ไดรับการปลุกเสกใหแกผูมารวมงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๗ ประชาสัมพันธกิจกรรมสวนสัตวเชียงใหม “หลินปงเติบใหญ อายุ ๒ ป คนจีนใจดีแถมหื้ออยูตอ ”
ผูแทนสวนสัตวเชียงใหม (นายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี ) ประชาสัมพันธและขอความรวมมือ
สนับสนุนการจัดงานวันเกิดอายุครบ ๒ ป ของแพนดานอยหลินปง และการจัดงานเฉลิมฉลองที่ประเทศจีนไดตออายุ
สัญญาใหอยูประเทศไทยตอไปอีก ๒ ป ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากประธานสภาประชาชนแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ได
ถวายรายงานตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสที่เสด็จไปเยือนประเทศจีน เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๔ วา
ประชาชนจีนไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการตอความสัมพันธระหวางไทย – จีนมาอยางดียิ่ง รัฐบาลจีน
/จึงไดพิจารณา...

๒๔

จึงไดพจิ ารณาที่จะใหแพนดานอยหลินปงไดอยูประเทศไทยตอไปอีก ๒ ป นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอ
ปวงชนชาวไทย สวนสัตวเชียงใหม จึงไดรว มกับจังหวัดเชียงใหม และหลายหนวยงานทุกภาคสวนจัดงานนี้ขนึ้ โดยการ
จัดงานในครั้งนี้จะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ ระหวางวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ รวม ๓ วัน ภายในงานจะประกอบไป
ดวยกิจกรรมตาง ๆ มีพิธีทางศาสนา กิจกรรมฉลองวันเกิด คือการมอบเคกขนาดใหญใหกับหลินปง การแสดงบนเวที
ตางๆ ขบวนแหของพี่นองประชาชน/นักเรียน นักศึกษา ประกวดประติมากรรมจากมูลหมีแพนดา และผลิตภัณฑของ
ที่ระลึกจากกระดาษมูลหมีแพนดา ชิงรางวัลทุนการศึกษา การจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัด การจําหนายของที่ระลึก
หลินปง ๒ ป กาดมั่วครัวฮอม สินคาของที่ระลึกพื้นเมืองนานาชนิด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เสนอวา จากการที่สํานักงานจังหวัดฯ ไดรับมอบหมายจากผูวา
ราชการจังหวัดใหประสานกับสวนสัตวเชียงใหมในเรือ่ งนี้ ซึ่งในการดําเนินการที่สําคัญสวนหนึง่ ของจังหวัดทีต่ องการ
ใหแพนดาอยูเมืองไทยตอ ไดมีการหารือระหวางผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกับนายอู ปางกวอ ประธานสภาประชาชน
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแมจะไมใชสวนสําคัญที่สุดในการประกอบการตัดสินใจใหแพนดาอยูเมืองไทยตอของ
ประเทศจีน แตเพื่อเปนเกียรติแกจังหวัด ขอความรวมมือสวนสัตวเชียงใหม บรรจุขอมูลนี้ไปเผยแพรดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๘ การเตรียมความพรอมรองรับแผนไหวในภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม นําเสนอการเตรียมความพรอมรองรับแผนไหวในภารกิจของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง สรุปได ดังนี้
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการกําหนดมาตรการกํากับดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินที่เกีย่ วกับการกอสรางอาคารไดดําเนินการเตรียมความพรอมรับเหตุการณแผนดินไหวไว ดังนี้
๑) ดําเนินการออกกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร
และพืน้ ดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสัน่ สะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่บังคับใหการกอสรางอาคารบางประเภทที่อยูใ นพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ตองไดรับการออกแบบและกอสรางใหสามารถตานทานแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหวได ซึ่งพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว
ตามกฎกระทรวงแยกออกไดเปน ๓ บริเวณ ครอบคลุมพื้นที่ ๒๒ จังหวัด
๒) จัดทํามาตรฐานการออกแบบอาคารเพือ่ ตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวเพื่อ
เพิ่มเติมรายละเอียดการออกแบบและคํานวณอาคารในกฎกระทรวงใหมีความสมบูรณและชัดเจนยิง่ ขึ้น หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถนําไปใชปฏิบัติใหการกอสรางอาคารตามหลักวิชาการ เกิดความปลอดภัยสูงสุดโดยไมสิ้นเปลือง
คาใชจายมากนัก ซึ่งไดประกาศเปนมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองแลวจํานวน ๒ มาตรฐาน
๓) ยกรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อเสริมความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารใหสามารถตานแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว พ.ศ. .... เพื่อสนับสนุนใหเจาของอาคารที่กอสรางไว
แลวสามารถเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารใหมีความปลอดภัยจากแผนดินไหวมากยิ่งขึ้นได
/๔) กรมโยธาธิการ...

๒๕

๔) กรมโยธาธิการและผังเมือง จะจัดสัมมนากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อซักซอม
ความเขาใจในการปฏิบัติของทองถิ่นเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวใหเปนไป
อยางถูกตอง โดยจะจัดขึ้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ นี้
ประธาน กลาวถึงเหตุการณแผนไหวและสึนามิของประเทศญี่ปุน ซึ่งประเทศไทย ควรใหความสําคัญ
และเขมงวดกวดขันกับการกอสรางอาคารบานเรือน ตามหลักสถาปตยกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดแผนดินไหว
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๙ ติดตามรายการคางชําระของศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม และธนารักษพื้นที่เชียงใหม แจงขอความรวมมือสวน
ราชการ ที่มีรายการคางชําระคาใชจายของศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ชวยเรงรัดเจาหนาที่จัดการจายคาคาง
ชําระใหเรียบรอย ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม ไดจัดสรรบานพักใหขาราชการในแตละสังกัดเขาพัก
อาศัยตามโควตาที่ไดรับ โดยกําหนดใหหวั หนาสวนราชการ/หนวยงานที่ไดรับจัดสรร สั่งการใหเจาหนาทีก่ ารเงินหรือ
ผูรับผิดชอบ เรียกเก็บเงินคาสวนกลางตามอัตราที่กําหนดจากขาราชการที่พักอาศัย นําสงใหศูนยบานพักขาราชการฯ
ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน โดยศูนยบานพักฯ ไดมีหนังสือแจงคาคางชําระสวนกลางของแตละเดือนใหทกุ หนวยงาน
ทราบเปนประจํา แตยังมีหนวยงานบางแหงที่ยังคงคางชําระ ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือที่แจง
ในการบริหารงานของศูนยบา นพักฯ มีคาใชจายในการดูแลประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท/เดือน ไดแก
คาไฟฟาสองสวางตามถนน คาการดูแลรักษาความปลอดภัย คาทําความสะอาด คาจางพนักงานบริหาร คาจางพนักงาน
เก็บขยะ เปนตน ทั้งนี้ ศูนยบา นพักฯ ไดบริหารจัดการโดยการหารายไดจากดานอื่นมาเสริม เชน นําอาคารใหสวน
ราชการใชงาน แลวขอเก็บคาสวนกลาง ซึ่งคาใชจายยังคงไมเพียงพอ เนือ่ งจากยังมีสว นราชการที่ยังมียอดคางชําระอยู
ทําใหไมสามารถพัฒนาหรือบริหารไดสมบูรณ จึงขอความอนุเคราะห ชวยจัดการยอดคางชําระดวย
ประธาน เนนย้ําใหสว นราชการที่ยังคางชําระอยู เรงรัดดําเนินการจายคาคางชําระใหเสร็จสิ้น เนื่องจาก
มีผลตอการกระทบตอบริหารงานของศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการ นําเสนอเพื่อทราบโดย
เอกสาร จํานวน ๕ เรื่อง ไดแก
๕.๑ กําหนดจัดพิธีถวายสดุดเี ฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕.๒ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
/๕.๓ ความกาวหนา...

๒๖

๕.๓ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
๕.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๕.๕ การดําเนินงานแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดี และความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ระดับจังหวัด และระดับทองถิ่น (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและขอราชการในการ
ดําเนินงานของจังหวัด ในประเด็น ดังนี้
๑. โครงการ เชียงใหม : นครที่เปนที่สุดแหงความสงางามทางวัฒนธรรม (Chiang Mai : The Most
Splendid City of Culture) ถือเปนมรดกแหงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม (Heritage of Pride and
Dignity of the People of Chiang Mai ซึ่งเปนเรื่องที่จังหวัดไดนําเสนอตอสวนกลาง เพื่อพิจารณาในเรื่องนี้ ภายใตความ
ภาคภูมใิ จของสวนตางๆ เปนสวนหนึ่งของเชียงใหมเมืองสรางสรรค โครงการนี้จะเปนการนําเรื่องวัฒนธรรม การเมือง
การปกครอง มาดําเนินการ เพื่อชวยสรางความรักใครปรองดองของคนในชาติ
๒. การจัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในปนี้ถือเปนป
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยจังหวัดเชียงใหมกาํ หนด
ประกอบพิธีฯ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และกําหนดใหผูเขารวมพิธีฯ แตงกายเครื่องแบบ
เต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ เพื่อเปนการถวายราชสดุดีและเปนการแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนและรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
๓. การควบคุมการประกอบกิจการของสถานบริการและสถานประกอบการคลายสถานบริการ จังหวัด
เชียงใหมมอบหมายใหที่ทําการปกครองจังหวัดและอําเภอเมืองเชียงใหม ซักซอมทําความเขาใจใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
ตามกฎหมาย และนโยบายจัดระเบียบสังคม รวมลงนามบันทึกขอตกลงระหวางนายอําเภอเมืองเชียงใหมกับผูไดรับ
ใบอนุญาต ใหผูมีหนาที่ทุกหนวยงานเขมงวดกวดขันเปนกรณีพเิ ศษวาสถานบริการจะประกอบกิจการตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการอยู หากพบวายังมีการกระทําฝาฝนตอกฎหมาย นโยบายขอตกลง จะถูกดําเนินการ
ตามกฎหมายและดําเนินการ ทางปกครอง ไมอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตอไปไดอกี
๔. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เรงรัดดําเนินการตามปฏิบัติการฯ ๕ รั้วปองกัน ระยะที่ ๓
(พ.ย. ๕๓ - ก.ย. ๕๔) โดยมุง เนนการปฏิบตั ิการ ดังนี้
๔.๑ คนหากําหนดจุดที่เปนปญหาสําคัญ (Critical Points) คนหาบุคคลผูคารายสําคัญ หมูบาน/
ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดในเกณฑสูง กําหนดเปาหมายและปฏิบัติการกับเปาหมายอยางชัดเจน โดยประสานขอมูลและ
การขาวกับสํานักงาน ปปส.ภาค ในพื้นที่
/๔.๒ ลดปญหา...

๒๗

๔.๒ ลดปญหาการคายาเสพติด โดยมีแผนและปฏิบัติการตรวจคน ปดลอมพื้นที่เปาหมาย
จับกุมผูมีพฤติการณคาและแพรระบาดยาเสพติดอยางตอเนื่อง และใหตอบสนองตอขอรองเรียนของประชาชนเปน
สําคัญ
๔.๓ ลดจํานวนผูเสพในพืน้ ที่ โดยนําผูเสพเขารับการบําบัดรักษาอยางครบวงจร (ใหการบําบัด
ติดตาม ชวยเหลือ ฟนฟู พัฒนาอาชีพ แหลงทุนและการประกอบอาชีพ) กําหนดสถานที่ดําเนินการใหเพียงพอ
๔.๔ ลดปจจัยเสี่ยงในพืน้ ที่ โดยขจัดปจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา ขจัดแหลงมั่วสุม แหลง
อบายมุข ฯลฯ
๕. สถิติการเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดเชียงใหม ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๑๑ – ๑๗
เมษายน ๒๕๕๔ (๗ วันอันตราย) ผูเสียชีวิต จํานวน ๑๑ ราย (ชาย ๙ หญิง ๒) เปรียบเทียบกับชวงเทศกาลสงกรานต
๒๕๕๓ ลดลง จํานวน ๑ ราย (๘.๓๓ %) โดยจังหวัดเชียงใหมอยูในลําดับที่ ๔
ศูนยปฏิบัติการรวมอํานวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รว ม
ทํางานดวยความตั้งใจ จนทําใหมีผูเสียชีวิตลดลงถึง ๘.๓๓ %
๖. พิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม เนือ่ งในงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป 2554
ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รว มดําเนินการ
๗. ประชาสัมพันธการแสดงบอลลรูมแดนซ เปนการแสดงของเยาวชนอเมริกันเยาวชนที่ชนะเลิศการ
ประกวดจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมาเปดการแสดงที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม โดยจัดแสดงในจังหวัดเชียงใหม ในวันพุธที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงละครเกา (บัตรมีจํานวนจํากัด)
๘. การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๔ - วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ รวมเวลา ๙๙ วัน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง
เชียงใหม ขอความรวมมือทุกภาคสวน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสวนกลาง และชวยกันประชาสัมพันธใหทราบ
อยางแพรหลายในฐานะเจาบาน
๙. การกอสรางถนนสายเชียงใหม-ฝาง ขอฝากนายอําเภอเชียงดาว รับเปนเจาภาพการประชุมในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๕๔ เพื่อหาแนวทางแกไขปญหาดานการกอสรางที่ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากเสนทางนี้เปนเสนทางหลัก
ของพื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม
๑๐. โครงการนําหมีขาวจากขั้วโลกเหนือมาไวที่สวนสัตวเชียงใหม ขอฝากใหสวนสัตวเชียงใหม
ดําเนินการดวยความรอบคอบ และชี้แจง/ประชาสัมพันธทําความเขาใจกับนักอนุรกั ษฯ และประชาชน เพื่อลดปญหาการ
ตอตาน นอกจากนี้ ขอฝากใหเชื่อมโยงการเที่ยวสวนสัตวรวมไปกับ เชียงใหมไนทซาฟารี เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
๑๑. ผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญสนับสนุนสินคาผลิตภัณฑ
OTOP และผลิตภัณฑทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีหลากหลายประเภท มีความสวยงาม และลักษณะเฉพาะตัว เพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว รวมทั้ง จะเปนการสงเสริมใหมีการใชจายเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการ
/ระเบียบวาระ...

๒๘

ระเบียบวาระะที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
- กําหนดดการประชุมหัวหนาสวนรราชการประจํจําจังหวัดเชียงใหม
ง ครัง้ ที่ ๕
๕/๒๕๕๔
หัวหนาสํานักงานจังหวั
ห ดเชียงใหมม แจงประชาาสัมพันธกําหนดการประชุชุมหัวหนาสวนราชการประะจํา
จังหวัดเชียงใใหม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
๕
ในวันจันทรที่ ๓๐
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เววลา ๐๙.๐๐ นน. ณ หองประะชุมเอนกประะสงค
อาคารเฉลิมพระเกี
พ ยรติ ๘๐
๘ พรรษา แหหงนี้ และขอคความรวมมือจากส
จ วนราชกการ/หนวยงานนใหเขาไป Download
D
หนันังสือ
เชิญประชุม วาระการประะชุมฯ และรายงานการประะชุม ผานชองทางเว็
ง
บไซตจัจงหวัดเชียงใหม www.chhiangmai.go.th
หัวขอ มุมราาชการ  ปรระชุมหัวหนาส
า วนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบบ

เลิกประชุม เวลา
เ ๑๖.๑๐ น.

ผู้บันทึกรายยงานการประะชุม
(นางศิริรพิ ร รือเรือง)
ง
นักวิเคราะห์
เ
นโยบบายและแผนชชํานาญการ

ผู้ตรวจรายงงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภูภู)
และการสื่อสสาร
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ล

