รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
--------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายชูชาติ กีฬาแปง
๓
นางนฤมล ปาลวัฒน์
๔
นายสุรชัย จงรักษ์
๕
นายเสงีย่ ม กิ่งสุวรรณพงษ์
๖
นายสุวิชา ดามพวรรณ
๗
นางสาวศศิธร อินทกุล
๘
นายวิชัย ขจรปรีดานนท์
๙
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
๑๐
๑๑

นายประดิษฐ์ ทายะมหา
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์

๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

นายอดิสรณ์ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ์
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสัมฤทธ์ สวามิภักดิ์
นายสุเทพ แสนมงคล
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์
นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ
นายภาษเดช หงส์ลดารมย์
นายประกาศิต มหาสิงห์
ร.ต.ชยันต์ อยู่สวัสดิ์
นายโชคดี อมรวัฒน์
นายศรัณยู มีทองคํา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิน่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอแม่แตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
/๒๖ นายสายัณห์...

๒๖ นายสายัณห์ ใจบุญ
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
๒๗ นายศักดิ์ชัย คุณานุวฒ
ั น์ชยั เดช
นายอําเภอสันป่าตอง
๒๘ นายสุรชัย มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
๒๙ นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร
(แทน) นายอําเภอแม่อาย
๓๐ นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายอําเภออมก๋อย
๓๑ นายวิจิตร หลังสัน
นายอําเภอแม่แจ่ม
๓๒ นายคมกริช ตรีธัญญพงศ์
นายอําเภอดอยเต่า
๓๓ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์
นายอําเภอแม่วาง
๓๔ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายอําเภอแม่ออน
๓๕ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล
นายอําเภอดอยหล่อ
๓๖ นายฉันธนาตย์ เทียนขาว
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๗ นายจําเริญ ศรีคํามูล
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓๘ พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมน้อย
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
๓๙ พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๔๐ พ.ต.ท.ธีรพงษ์ สุริยะลังกา
(แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๔๑ พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์
(แทน) ผู้กํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึก
พิเศษฯ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๒ นายบัญชา เขียวต่าย
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่
๔๓ พ.ต. วีรวิทย์ เจริญชาศรี
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๔ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๔๕ นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๔๖ นายสัมพันธ์ ช้างทอง
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
๔๗ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
๔๘ นายอนุสรณ์ กรานจรูญ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อ.ฝาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๔๙ พ.อ.หญิง วรรณภา สาสุนทร
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
/หน่วยงานใน

๒

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๐ นายประสพสุข พ่วงสาคร

๓

(แทน) ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
๕๑ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
(แทน) คลังเขต ๕
๕๒ นางญาณี แสงศรีจนั ทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
๕๓ นายชัยชนะ สังข์พระ
(แทน) ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
๕๔ นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ ๑
๕๕ นางพูนสุข ปัทมาคม
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๕๖ นายสมชาย เปี่ยมสุข
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
๕๗ นายเกียรติชัย กิติพรไพบูลย์
(แทน) สรรพากรภาค ๘
๕๘ นายสุรพล วัฒนโยธิน
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑
๕๙ นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
๖๐ นายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา
ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค ๑ (เชียงใหม่
๖๑ นายปัญญา สวนจันทร์
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่
๖๒ นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๖๓ นางจริณยา ศรีประทุม
(แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
๖๔ นายสมเกียรติ พิสทุ ธิเ์ จริญพงศ์
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๕ นายชัยพร แก้ววิวัฒน์
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
เชียงใหม่
๖๖ นายสุภาพ วิชัยรัตน์
(แทน) ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๖๗ นายสุวิทย์ แรกข้าว
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕
๖๘ นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่
๖๙ นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย์
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๗๐ นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๗๑ นางสาวเฌอมาลย์ งามสันติกุล
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ ๑๐
๗๒ นายภักดี พวงจิตร
ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่
๗๓ นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟนื้ ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
/๗๔ นางสุรีย์พร...

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗

นางสุรีย์พร ชูสุข
นางพรศรี บุญธนสถิตย์
นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร์

๔

ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์
๗๘ นางมิง่ ขวัญ วีระชาติ
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
๗๙ นางสาวกัญชัช ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑
๘๐ นายวิเชียร โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่
๘๑ นายอนวัชช์ ไทยขวัญ
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๒ นางละไมพร วณิชย์สายทอง
เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
๘๓ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๘๔ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๕ นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
๘๖ นางจุรีย์ ประเสริฐสกุล
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๘๗ นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
(แทน) ปศุสตั ว์จังหวัดเชียงใหม่
๘๘ นายปราโมทย์ ยาใจ
ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖
๘๙ นายเดช สารเข้าดํา
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
๙๐ นายวรวุฒิ เนียมน้อย
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
๙๑ นายอุดม ม้าเมือง
(แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
๙๒ นายจํารัส จันทิวงศ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
๙๓ นางสาวกัลยาณี แซ่ต้งั
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗
๙๔ นางรุจิเรข ณ ลําปาง
หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
๙๕ นางนารีรัตน์ โนวัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑
๙๖ นายสมชาย กันธะวงค์
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
๙๗ นายสุวิทย์ ม่วงเกษม
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๙
๙๘ นางลําแพน ขันกสิกรรม
(แทน) ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๙๙ นายบรรจง จํานงศิตธรรม
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม่
๑๐๐ นายชัยวุฒิ มากสังข์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยาง
จังหวัดเชียงใหม่
๑๐๑ นายสถาพร กาญจนพันธุ์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

/๑๐๒ นายประดับ....

๑๐๒ นายประดับ กลัดเข็มเพชร
๑๐๓ นายนคร มหายศนันท์
๑๐๔ นางสาวสิริลกั ษณ์ อุตเถิน

ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่

๕

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๐๕ นางวราภรณ์ วรพงศธร
(แทน) ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๖ นายสกล แก้วแดง
(แทน) ผู้อํานวยทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๗ นางสาวศศิกานต์ อินต๊ะแก้ว
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๑
๑๐๘ นายอภิสิทธิ์ คําภิโร
หัวหน้าสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ ๑ สาขาเชียงใหม่
๑๐๙ นายสมัย เมฆพัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๑๑๐ นายจุมพจน์ นิยมสิริ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
๑๑๑ นายชาคริต มุกลีมาศ
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๑๑๒ นายสมชัย อิงคธีรวัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
๑๑๓ นางเบญจวรรณ พิพัฒน์พลกาย
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๔ นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๑๑๕ นายสุรพล ลีลาวโรภาส
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ ๑๖
๑๑๖ นายสมชาด มัทธุจัด
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑
๑๑๗ นางดวงใจ ดวงทิพย์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑
๑๑๘ นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๑๑๙ นางอรวรรณ ไชยพรหม
(แทน) ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ
๑๒๐ นางมุกดา ปิงอินถา
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๑ นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๒๒ นายไพโรจน์ บุญลือ
สถิติจงั หวัดเชียงใหม่
๑๒๓ นายสันติ ทิฆมั พรพิทยา
ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต ๕ เชียงใหม่
๑๒๔ นายณรงศักดิ์ ไชยศรี
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท. เขตเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๒๕ นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
ผู้อํานวยการสํานักงานวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐
(เชียงใหม่)
๑๒๖ นายชํานาญ กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
/๑๒๗ นายอดิศร....

๑๒๗ นายอดิศร สุขะตุงคะ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๑๒๘ นางสาวปานจิตต์ พิศวง
๑๒๙ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์
๑๓๐ นางนิยดา หมื่นอนันต์
๑๓๑ นายยุทธนา พุทธราช
๑๓๒ นายสมพงษ์ ศรีเกษ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓๓ นายพิรณ
ุ หน่อแก้ว
๑๓๔ นายสุธรรม วงค์ขจร
๑๓๕ นางชมัยพร ทองพลี
๑๓๖ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
๑๓๗ นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
๑๓๘ นายชัยวิทย์ อรรถานนท์
๑๓๙ นายมนัส เฉียวกุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๐ นางสาวสลาลีย์ ชัยศิริวงษ์
๑๔๑ นายสีหศักดิ์ ผลชีวัน
๑๔๒ นางจินตนา พัฒน์เรืองเดช
๑๔๓ นางพรรณวดี พลอยทับทิม
๑๔๔ นายกําจัด ใจงาม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๕ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
๑๔๖ นายกัมพล วงค์ไชย
๑๔๗ ดร.กษมา ประสงค์เจริญ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๘ นายธงจรัส แสงอรุณ
๑๔๙ นายเจตย์ สะสะรมย์

หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบตั ิงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ ๒ (กฟผ.)

๖

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๑
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
เชียงใหม่
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน) ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึ อบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
(แทน) ผู้อาํ นวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และ
บูรณาการการศึกษาที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
/๑๕๐ นายสมพร...

๑๕๐ นายสมพร เจนจัด
๑๕๑ นายเอื้อ คุณาจันทร์
๑๕๒ นายสินอาจ ลําพูนพงศ์
๑๕๓ นางพิมพ์นรา บุญสิงห์
๑๕๔ นายมานพ ดีมี
๑๕๕ นายอรัญ พวงพันธุ์
๑๕๖ นางสุวรรณา ฉุยกลัด
สถาบันการศึกษา
๑๕๗ ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงน์
๑๕๘ นายทรงเกียรติ สังฆมณี
๑๕๙ นางมยุรี ยาวิลาศ
๑๖๐ นายกิตติคณ
ุ โพธิยารมย์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๑ นางพิมอําไพ คงแดง
๑๖๒ นพ.อากร แสนไชย
๑๖๓ นางเพ็ญศิริ คลังเพชร
๑๖๔ นางฐิติรตั น์ ทองอินทร์
๑๖๕ นางผุสดี ธรรมานวัตร์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๖๖ นางกฤษนันท์ ทะวิชัย
๑๖๗ นางอรพรรณ ตันติวีรสุต
๑๖๘ นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล
๑๖๙ นางศุภิสรา ชมพาน
หน่วยงานพิเศษ
๑๗๐ นางผาสุก สุดชูเกียรติ
๑๗๑ นายทรงพล นาคะหนุ
๑๗๒ นางสาวมิง่ ขวัญ ม่วงหนู

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓๔
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน) ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม่
ผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ เขต ๓ (เชียงใหม่)
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
(แทน) ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
/หน่วยงานส่วนท้องถิ่น...

๗

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น
๑๗๓ นายคณพล ปิ่นแก้ว
๑๗๔ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑๗๕ นายวิมล มงคลเจริญ
๑๗๖ นายวิรัช วิโรจน์พงศา
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑๗๗ นายธงชัย เหลี่ยมไพศาล
๑๗๘ นางสาวชมนาถ พรสมผล
๑๗๙ นายสุรพันธ์ วุทธานนท์
๑๘๐ นายอุทยั พรหมแก้ว
๑๘๑ นายนที ธูปทอง
๑๘๒ นางนงนุช กะดีแกง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทะ
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

Mr. Martin Venzky-Stalling
ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
อาจารย์ก้องภู นิมานันท์
นางปาริชาติ ป้อมไธสง
นายชุติเดช มีจันทร์
นายอดุลย์ ฮวกนิล
นางสุภาพร พุกกะรัตน์
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
นายธัชชัย โกมลรัตน์
นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์
นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา
นางสุนทรี อินตา
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
นายนวพร แสงหนุ่ม

๘

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
(แทน) ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๙
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานธนาคารการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค ๘
ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์อาวุโส สํานักงานเขต ๑
เชียงใหม่
(รก.)ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
(TDCI)
ทีมงานพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ทีมงานพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
ทีมงานพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
สมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
/๑๖ นางสาวตรีพร...

๑๖

นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง

๑๗
๑๘
๑๙

นายเชวง บัวผัด
นายอาคม เพ็ญต่าย
นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย

๒๐

นายสงัด จิโนวรรณ์

๒๑
๒๒

นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ์
นางศิริพร รือเรือง

๙

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตั ิการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
- การแสดงของนักเรียนโรงเรียนหอพระ ชื่อชุด “ฟ้อนนครเชียงใหม่”
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ จํานวน ๒๐ ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
- การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ภูมิปัญญาท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด จํานวน ๑๘ ราย
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
- ศูนย์การเรียนรู้และสืบสานตํานานปี่ซอภาคเหนือ มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก
น้ําท่วม และผู้ประสบภัยหนาว (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
- การมอบรางวัลสลากกาชาดรางวัลที่ ๑ (รถยนต์เก๋งโตโยต้า VIOS) ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
(สํานักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑. นางญาณี แสงศรีจันทร์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม คลังจังหวัดลําปาง
๒. นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว
ตําแหน่งเดิม นายด่านศุลกากรเชียงของ
๓. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่
/๔ นางสาว...

๔. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
ผู้อํานวยการศูนย์ฝกึ และอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
ลําพูน
๕. นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอํานาจเจริญ
๖. นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ประมงจังหวัดอุดรธานี
๗. นายมานพ ดีมี ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๔ (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
(กําแพงเพชร-พิจิตร)
๘. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต ๖
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์
- แจ้งหัวหน้าส่วนราชการย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น
๑. นางสาวเสาวนีย์ ไชยวัณณ์ คลังจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง คลังเขต ๗ นครปฐม
๒. นายชนะ แพ่งพิบูลย์ นายอําเภอแม่ริม
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ปลัดจังหวัดพะเยา
๓. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมมรรถภาพคนงาน ภาคเหนือ
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง แรงงานจังหวัดลําพูน

๑๐

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) ได้เสนอทีป่ ระชุม
พิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๒๕ หน้า โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งหาส่วนราชการ/
หน่วยงานประสงค์จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการในภายหลังได้
/ประธาน...

ประธาน แจ้งให้ส่วนราชการ/หน่วยงานได้เข้าตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ทัง้ นี้ หาก
ต้องการเพิ่มเติม หรือแก้ไขในเนื้อหารายงาน ฯ ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดําเนินการต่อไป

๑๑

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผลการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใต้ปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ ๒๑ กัน ยายน ๒๕๕๓ เห็น ชอบมาตรการและแนวทาง
การเร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกํ า หนดอั ต ราการเบิ ก จ่ า ย
เงิ น งบประมาณรายจ่ า ยในภาพรวมไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ย
๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
ของแต่ละหน่วยงาน แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม
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
และการเบิกจ่ายโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของ
วงเงินตามแผน / เป้าหมายที่ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของแต่ละหน่วยงาน
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔
ข้อมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาสที่

รวม
ประจํา
ลงทุน

งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๑๘,๙๑๔.๔๖
๑๔,๙๕๒.๒๘
๓,๙๖๒.๑๘

๑๑,๖๙๘.๗๔
๙,๙๙๓.๙๗
๑,๗๐๔.๗๗

๖๑.๘๕
๖๖.๘๔
๔๓.๐๓

๗,๒๑๕.๗๒
๔,๙๕๘.๓๑
๒,๒๕๗.๔๑

/การดําเนินการ...

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ได้รบั จัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
(ข้อมูลจากรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๐๕.๙๒

๓,๙๓๖.๔๙

๘๓.๖๕

๗๖๙.๔๓

๑๒

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับแรก คือ
๑. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้รับงบประมาณ ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๖๑.๒๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๒. สถาบันวิจัยและพัฒนาการเกษตร ได้รับงบประมาณ ๓๓๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓๓๙.๙๕ ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๓. สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๑,๘๖๓.๔๗ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑,๗๖๗.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๗ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑,๓๒๒.๘๕ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๑,๒๓๐.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๙
๔. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รบั งบประมาณ ๓.๒๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๘๖ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๕. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ได้รบั งบประมาณ ๒.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๙๒.๘๐ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๖. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ได้รบั งบประมาณ ๑๕.๘๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๓.๙๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๐ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๑.๖๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ ๙๒.๗๖
๗. โรงเรียนไชยปราการ ได้รับงบประมาณ ๒.๖๓ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๗.๑๘ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๘. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๑๓.๒๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๑.๔๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๗ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๐๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ได้รับงบประมาณ ๑๐.๑๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๘.๖๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๕ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๑๐. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับงบประมาณ ๑๑.๑๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๙.๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๘๔.๓๙ ไม่มีรายจ่ายลงทุน

/ส่วนราชการ...

๑๓

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก คือ

๑. กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๔.๑๗ ล้านบาท ยังไม่มีการ
เบิกจ่าย
๒. สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับงบประมาณ ๓๐๑.๘๐ ล้านบาท
เบิกจ่าย ๐.๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ เป็นรายจ่ายลงทุน ๔.๒๖ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓. จังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๒๑๘.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙
รายจ่ายลงทุน ๑๑.๓๐ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๔. สํานักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ ๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๐๑ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๒ ไม่มีรายจ่ายลงทุน
๕. สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ได้รับงบประมาณ ๑๒.๙๘ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๑
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๘ ไม่มีเป็นรายจ่ายลงทุน
๖. สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐ ได้รบั งบประมาณ ๑๐.๒๙ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๙ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๔.๗๓ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๗๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๗. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ได้รบั งบประมาณ ๓๔.๒๖ ล้านบาท เบิกจ่าย ๒.๒๓ ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ ๖.๕๐ เป็นรายจ่ายลงทุน ๖.๒๗ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๑๑.๑๐
๘. สํานักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รบั งบประมาณ ๖.๙๔ ล้านบาท เบิกจ่าย ๐.๔๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๘๙ เป็นรายจ่ายลงทุน ๐.๑๒ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๙. โรงพยาบาลประสาท ได้รบั งบประมาณ ๔๕.๔๑ ล้านบาท เบิกจ่าย ๓.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๗.๖๘ เป็นรายจ่ายลงทุน ๓๓.๗๕ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๑๐. ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ ได้รับงบประมาณ ๑๔.๙๐ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑.๕๔ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๓ เป็นรายจ่ายลงทุน ๑๐.๓๓ ล้านบาท ยังไม่มีการเบิกจ่าย
สําหรับหนังสือแจ้งเวียนเพือ่ ทราบและปฏิบตั ิ เป็นหนังสือสั่งการให้ส่วนราชการต้องปฏิบตั ิและ
เป็นแนวทางปฏิบตั ิ มีหลายเรื่องทีน่ ําลงไว้ในเว็บไซต์คลังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในเดือนนี้ สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่ จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติ ได้แก่ หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๘๓
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการกํากับดูแลการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS : กรมบัญชี
กลางแจ้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง กํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่อย่าง
ใกล้ชิดและให้ดําเนินการดังนี้
๑. ผู้มีสิทธิถือบัตรกําหนดสิทธิการใช้และรหัสผ่าน
๑.๑ ส่วนราชการที่มีเครื่อง GFMIS Terminal กําหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
และรหัสผ่าน (Password) สําหรับผู้อนุมัติและผู้บันทึกรายการให้แยกผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
๑.๒ สําหรับส่วนราชการที่ใช้ Excel Loader ให้แยกผู้รับผิดชอบระหว่างผู้มีสิทธิถือรหัส
ผู้ใช้งาน (User Name) E (ผู้อนุมัติ) L (ผู้บันทึกรายการ) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อให้มีการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS อย่างครบถ้วน
/๒. การตรวจสอบ...

๑๔

๒. การตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน
๓. การตรวจสอบการได้รับเงินจากคลัง
๔. การจัดเก็บเอกสาร
๕. การปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ที่เกี่ยวข้องกับตัวเงิน
รายละเอียดสามารถ download ได้ที่ website ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ http://klang.cgd. go.th/cmi
ประธาน เน้นย้ําใน ๒ ประเด็น คือ
๑. สําหรับส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ําสุด ๑๐ อันดับแรก ขอเน้นย้ําให้ผ้แู ทน
ส่วนราชการที่รบั ผิดชอบในส่วนนี้ ให้ศึกษาข้อเท็จจริงในการปฏิบตั ิเกีย่ วกับการเบิกจ่าย และบูรณาการ
แก้ไขข้อปัญหาในทางปฏิบตั ิ
๒. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสําคัญในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่าทิ้งภาระไว้
แก่เจ้าหน้าทีผ่ ้ปู ฏิบตั ิเพียงอย่างเดียว ขอให้ติดตามดูแล ข้อปัญหา ประสานเชื่อมโยงข้อเท็จจริง และหากยัง
ขาดความเข้าใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ เพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อสั่งการของประธาน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Chiang Mai Creative City)
ผู้แทนศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (TDCI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Mr. Martin Venzky-Stalling) และคณะ นําเสนอแนวทางการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
(Chiang Mai Creative City) สรุปได้ ดังนี้
ความเป็นมาของโครงการ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มทีจ่ ะพัฒนา
และสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยมีข้อมูลจากเมือง
อื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า การที่เมืองมีจุดยืนทีแ่ น่นอนและเน้นการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ส่งผลให้
เมืองนั้น ๆ ประสบความสําเร็จและกลายเป็นเมืองทีม่ ีความน่าสนใจ ความคิดริเริ่มของโครงการนี้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของรัฐบาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในประเทศไทย สร้างขึ้นโดยยึดจุดแข็งของ
เมืองเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการ ซึ่งคือการสร้างสิง่ (ชุมชน)
ที่มีอยู่แล้ว (องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านนา คุณภาพชีวิตและทักษะของชุมชน) และยกระดับ
สิ่งเหล่านั้นเพือ่ ที่จะทําให้เมืองเชียงใหม่น่าสนใจมากยิง่ ขึน้ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเมืองให้เป็นสถานทีท่ ี่น่าสนใจยิ่งขึ้นสําหรับการใช้ชีวิต การทํางาน การทําธุรกิจและการลงทุน ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานร่วมกันและนวัตกรรมจะสร้างสภาพแวดล้อมในเมืองทีน่ ่าสนใจมากขึ้นและ
สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน การสนับสนุนเมืองเชียงใหม่ให้เป็นสถานที่สําหรับการ
/การลงทุน...

๑๕

ลงทุนและธุรกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักทีม่ ีอยู่
จะทําให้เชียงใหม่น่าสนใจยิง่ ขึ้นสําหรับองค์กรธุรกิจและนักลงทุน โครงการนี้จะสร้างโอกาสและงานให้มี
มากขึ้นโดยไม่เปลี่ยนแปลงแก่นแท้สําคัญของเมืองเชียงใหม่ทีท่ ําให้เชียงใหม่เป็นเมืองทีม่ ีความน่าสนใจ และ
น่าดึงดูดเป็นพิเศษ
ภารกิจและขอบเขตความคิดที่มุ่งเน้น เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ให้ความสําคัญใน
เรื่อง (๑) ไอทีซอฟท์แวร์ และภาคดิจิตอลคอนเทน และ (๒) สาขาการออกแบบทีเ่ น้นการทํางาน เนื่องจาก
ทั้งสองเป็นอุตสาหกรรมทีส่ ําคัญในตัวเองและสําคัญสําหรับภาคอื่น ๆ นอกเหนือจากนั้นเชียงใหม่ยังมี
ศักยภาพในการลงทุนในด้านอื่น ๆ เช่น การท่องเที่ยว งานฝีมือ อาหาร / อุตสาหกรรมเกษตรและการดูแล
สุขภาพ นอกจากนี้ ยังมีภาคส่วนที่สําคัญและสามารถปรับใช้กระบวนการออกแบบใหม่ IT นวัตกรรม
(เทคโนโลยี based) และความคิดสร้างสรรค์ โดยสรุปยุทธศาสตร์และแผนงานของจังหวัดเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์จะพัฒนาขึ้นมา
การดําเนินการ ส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และภาคการศึกษาได้มีการ
ประชุมหารือ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ในการดําเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยมอบหมายให้รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการ มีหน้าทีใ่ นการพัฒนาแผนทีย่ ทุ ธศาสตร์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
เผยแพร่ข้อมูล การตลาด บริหารโครงการ การประสานงาน ผลงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานและการ
แข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์จากเว็บไซต์เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ โดยผลงานที่ชนะการประกวดคือตรา
สัญลักษณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน รวมทั้ง มีเว็บไซต์ที่จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ คือ
www.creativechiangmai.com และบริการ face book
โดยทิศทางทีจ่ ะดําเนินการ ในช่วง ๕ ปีแรก มีข้อเสนอแนะว่าควรจะมีวัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งนี้ สิ่งสําคัญที่จะทําให้โครงการฯ ประสบความสําเร็จ คือการสนับสนุนจากภาครัฐ การ
ทํางานเป็นทีมในทิศทางเดียวกัน การมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้ง ชุมชน มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน ให้
ความร่วมมือกับยุทธศาสตร์นี้
ประธาน ขอฝากกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แปล
ข้อความในไฟล์ที่นําเสนอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย และนําแจกจ่ายให้แก่ส่วนราชการทราบ โดยเฉพาะใน
ประเด็นข้อจํากัดของปัจจัยที่นําไปสู่ความสําเร็จ (Key Success Factors) เพื่อบรรลุตามความมุ่งมั่นของ
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิม่ เติมว่า ด้านการส่งเสริมโครงการเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ เป็นโครงการทีส่ อดคล้องนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ ในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามที่
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ขับเคลือ่ น และมอบให้พาณิชย์จงั หวัดทั้ง ๗๕ จังหวัด จัดตั้ง
คณะทํางานในระดับจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง) เป็นประธาน และพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่ เป็น
เลขานุการ โดยมีทีมงานของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์อยู่ในคณะทํางาน โดยในการดําเนินงานจะประสานไป
/ด้วยกัน...

ด้วยกัน โดยยึดแนวทางของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ที่ทํามาแล้ว ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ มีความยินดีที่
จะทํางานร่วมกับคณะทํางานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ และจะมีการประชุมในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

๑๖

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ ประชาสัมพันธ์ “งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๕ ” ระหว่างวันที่ ๔-๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้ง ๓๕ ระหว่างวันที่
๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เชิงสะพาน
นวรัฐ ลานเอนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และเพิ่มเติมสถานที่จากทุกปี คือ บริเวณสถานทีจ่ ดั งานอัศจรรย์
ดอกไม้บาน ครั้งที่ ๒ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๕ ซึ่งสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธุ์ ของทุกปี เพือ่ เชิดชูและ
คงไว้ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนแสดงถึงความงดงาม
ตระการของดอกไม้นานาพันธุ์ ซึง่ ในปีนี้กาํ หนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
กิจกรรมการจัดงาน ๘ กิจกรรม ประกอบด้วย
๑. การประกวดขบวนรถบุปผชาติ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ เชิงสะพานนวรัฐ โดย
ผู้ชนะเลิศการประกวดรถบุปผาชาติท้งั ๓ ประเภท (ประเภทสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ และอนุรกั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม) จะได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. การจัดนิทรรศการ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน ระหว่างวันที่ ๔ – ๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
๓. การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๕๔ ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด
๔. การจัดกาดหมั้ว
-สวนสาธารณะหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๐๖.๐๐-๑๒.๐๐ น.
-ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๕. การแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ณ สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด และลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๖. การแสดงดนตรีในสวน ระหว่างวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ เวทีสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ
/๗. การตกแต่ง...

๑๗

๗. การตกแต่งเส้นทาง/การทําถนนดอกไม้สองฝั่งถนนตั้งแต่ถนนเจริญเมือง – ย่าน
ประตูเชียงใหม่ – ถนนบํารุงบุรี ตามเส้นทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่าน และในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
๘. การจัดมหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด
ประธาน เน้นย้ําสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ช่วยแจ้ง
ประสานโรงเรียนในความรับผิดชอบในทุกอําเภอ ในการแจ้งเตือนนักเรียน นักศึกษา ในการปฏิบัติตามกฎ
จราจร การสวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบตั ิเหตุและความสูญเสียตามนโยบายของรัฐบาล
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๓ ประชาสัมพันธ์งาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๐ ปีข๋ องดีจ๋อมตอง ครั้งที่ ๔”
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
นายอําเภอจอมทอง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวงาน “มหกรรมผ้าฝ้ายตอมือ ๑๑๐
ปี๋ ของดีจ๋อมตอง ครัง้ ที่ ๔” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ.สนามหน้าที่ว่าการอําเภอจอมทอง
และสนามโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง เพื่อประชาสัมพันธ์อําเภอจอมทองและส่งเสริมการท่องเทีย่ ว รวมถึง
การสร้างโอกาสให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นทีไ่ ด้นําสินค้าผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มชี ื่อเสียงของแต่ละตําบล
มาจําหน่ายให้เป็นทีร่ ้จู กั ทัว่ ไป โดยความร่วมมือของอําเภอจอมทอง เทศบาลตําบลจอมทอง ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และพ่อค้าประชาชน มีพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา
๑๘.๐๐ น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/นายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ กิจรรมทีน่ ่าสนใจในงาน
ได้แก่ ขบวนแห่ผ้าฝ้าย การประกวดธิดาผ้าฝ้ายจ๋อมตอง บ่าวหล่อจ๋อมตอง การประกวดแม่เฮือนงามจ๋อมตอง
การประกวดป้อเฮือนหล่อไร้พุงจ๋อมตอง การประกวดเทพธิดาจําแลง การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง &
แดนซ์เซอร์ การจัดบูธเทศกาลอาหาร ซึง่ เป็นการจัดของชมรมร้านอาหาร ๘ อําเภอสายใต้ของจังหวัด
เชียงใหม่ และการแสดงของศิลปินนักร้องชาวล้านนาทุกวัน
นอกจากนี้ กิจกรรมที่สําคัญที่จะขอเชิญชวนบุคคลที่แต่งงานแล้ว หรือ บุคคลที่กาํ ลังจะ
แต่งงานชายและหญิง ทีม่ ีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขแห่งการสมรส ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ บรรพ ๕ มาร่วมกิจกรรม “การจดทะเบียนสมรสและแต่งงานแบบล้านนา” บนจุดสูงสุดแดนสยาม
ณ ยอดดอยอินทนนท์ โดยกําหนดให้มีกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสและแต่งงานล้านนา ในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อสร้างความทรงจําอันดี ในวันแห่งความรัก ในบรรยากาศและสถานที่ทสี่ วยงาม
อีกทั้ง เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของล้านนา
กิจกรรมในพิธี มีพิธีบายศรีส่ขู วัญคู่สมรส และพิธีผูกข้อมือ มอบทะเบียนสมรสของที่ระลึก
แก่ค่สู มรส ซึง่ จัดทําเป็นพิเศษโดยเฉพาะและมอบประกาศเกียรติบตั รแก่ค่สู มรส การปลูกต้นกุหลาบพันปี
การฉลองสมรส บริเวณสโมสรทหารอากาศศูนย์ควบคุมและรายงานดอยอินทนนท์
มติที่ประชุม รับทราบ
/๔.๔ การจัดงาน...

๑๘

๔.๔ การจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ประจําปี ๒๕๕๔
นายอําเภอสะเมิง ขอเชิญเที่ยวงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง ประจําปี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณที่ว่าการอําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายใน
งานประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ดังนี้
-ชมขบวนรถสตรอเบอรี่ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พร้อมพิธีเปิดงานโดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
-การประกวดสตรอเบอรี่ และผลผลิตทางเกษตร เช่น กล้วยไม้ กะหล่ําปลี ฟักทอง
ฟักเขียว กล้วยน้ําว้า เป็นต้น
-การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่
-แวะชิมและซื้ออาหารพื้นเมืองจากร้านกาดหมั้วคัวฮอมในมหกรรมอาหารพื้นเมือง
-การประกวดธิดาสตรอเบอรี่และธิดาชนเผ่า
-การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
-การแสดงศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า
-การแข่งขันชกมวยไทย และมหรสพอืน่ ๆ อีกมากมาย
ปัจจุบันอําเภอสะเมิงถือเป็นแหล่งปลูกสตรอเบอรีท่ ี่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีคณ
ุ ภาพดี
ซึ่งในงานครั้งนี้จะมีการนําผลผลิตสตรอเบอรีม่ าจัดจําหน่ายแก่ผ้ทู ีม่ าเที่ยวชมงาน โดยในปีนี้จะเน้นไปที่
สตรอเบอรีป่ ลอดภัย ซึ่งเป็นการเพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ โดยสตรอเบอรีใ่ นส่วนนี้จะได้รับการตรวจสอบ
หาสารพิษตกค้างก่อนนําออกจําหน่าย โดยสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ เพื่อให้
ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การจัดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘
นายอําเภอแม่แจ่ม ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเที่ยวชมงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจก
แม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘ ระหว่างวันที่ ๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อเป็นสืบสานงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์
และภูมิปัญญาของชาวล้านนา ดังนี้
งานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ ๑๘ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างอําเภอ
แม่แจ่มร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อําเภอแม่แจ่ม และสภา
วัฒนธรรมอําเภอแม่แจ่ม เพื่อเป็นการร่วมสืบสานและอนุรกั ษ์งานศิลปหัตถกรรมผ้าทอตีนจก และส่งเสริม
ผ้าทอตีนจกให้เป็นทีร่ ้จู กั กว้างขวางยิ่งขึน้ กําหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๔ –๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอําเภอแม่แจ่ม โดยภายในงานมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม จะมีการประกวดผ้า
ตีนจก ผ้าทอพื้นเมือง การสาธิตกระบวนการผลิตผ้าทอตีนจก ผ้าพื้นเมือง และผ้าชาวเขา การแสดงวิถีชีวติ
วัฒนธรรมชนเผ่า การแข่งขันบอกไฟขึ้น การล่องแพน้าํ แจ่ม และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ในภาค
กลางวัน และมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง การประกวดธิดาผ้าตีนจก และการแสดงมหรสพ ใน
ภาคกลางคืน โดยจุดเด่นของงานคือขบวนแห่วฒ
ั นธรรมประเพณี การประดับตกแต่งรถด้วยผ้าตีนจก

/สําหรับผ้าตีนจก...

๑๙

สําหรับผ้าตีนจกแม่แจ่ม เป็นศิลปหัตถกรรมล้านนา สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งโบราณ โดย
ผ้าทอตีนจกแม่แจ่มจะมีเอกลักษณ์ คือเป็นการทอหรือจก โดยการคว่ําลายลงกับกี่ทอผ้าและจกทางด้าน
หลังของลาย จึงมีความละเอียด ประณีต งดงาม สามารถนุ่งได้ท้งั ด้านนอกและด้านใน ทั้งนี้ ผ้าทอบางผืนมี
อายุกว่า ๒๐๐ ปี ซึ่งถือเป็นสมบัติของชาติด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๕๔

ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางสุพรรณี
บุณยมาลิก) และคณะ รายงานผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
๒๕๕๔ สรุปได้ดังนี้
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ห้วงเวลา
ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ – ๔ มกราคม ๒๕๕๔ และกําหนดการปฏิบตั ิงานตามมาตรการช่วง
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านการบังคับใช้
กฎหมาย มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านการแพทย์
ฉุกเฉินและการกู้ชีพ ซึ่งมีผลการดําเนินงานสถิติอบุ ัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ลดลงจาก
ช่วงเวลาเดียวกัน ในปี ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. สถิติอุบัติเหตุ
๑.๑ จํานวนครั้งอุบตั ิเหตุ รวม ๑๐๗ ครั้ง จ.เชียงใหม่อยู่ในลําดับที่ ๕ ของประเทศ รองมาจาก
จ.พิษณุโลก จ.เชียงราย (๑๒๒ ครั้ง) จ.นครศรีธรรมราช (๑๑๒ ครั้ง) จ.นครสวรรค์ (๑๑๐ ครั้ง)
(๑) เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ จํานวน ๑๑๖ ครั้ง ลดลง ๙ ครั้ง (คิดเป็น ๗.๘%)
(๒) อําเภอทีม่ ีจํานวนครั้งอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ อําเภอฝาง (๑๔ ครั้ง ) รองลงมาได้แก่ อําเภอสัน
ทราย (๑๓ ครั้ง) และอําเภอเมืองฯ หางดง (๑๐ ครั้ง)
๑.๒ จํานวนผู้เสียชีวิต จํานวน ๑๐ ราย จ.เชียงใหม่อยู่ในลําดับที่ ๗ ของประเทศ รองจากจ.ลพบุรี
(๑๓ ราย) จ.ประจบคีรีขันธ์ (๑๒ ราย) จ.สุรินทร์ จ.ราชบุรี จ.นครราชสีมา (๑๒ ราย)
(๑) เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒ ราย ลดลง ๒ ราย (คิดเป็น ๑๖.๗%)
(๒) อําเภอทีม่ ีจํานวนผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ อําเภอเมืองฯ (๒ ราย) รองลงมาได้แก่ อําเภอเชียงดาว
ดอยสะเก็ด แม่อาย พร้าว สันทราย สารภี ดอยหล่อ (๑ ราย )
๑.๓ จํานวน ผู้บาดเจ็บ ๑๐๕ คน จ.เชียงใหม่อยู่ในลําดับที่ ๕ ของประเทศ รองมาจาก จ.เชียงราย
(๑๓๑ ราย) จ.พิษณุโลก (๑๒๗ ราย) จ.นครศรีธรรมราช (๑๒๔ ราย) จ.นครสวรรค์
(๑๑๐ ราย)
(๑) เปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๓ จํานวน ๑๒๔ ราย ลดลง ๑๙ ราย (คิดเป็น ๑๕.๓%)
(๒) อําเภอทีม่ ีจํานวนผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ อําเภอฝาง (๑๕ ราย) รองลงมาได้แก่ อําเภอสันทราย
(๑๒ ราย ) และ อําเภอหางดง ( ๑๐ ราย)
/๒. สาเหตุ...

๒๐

๒. สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
(๑) เมาสุรา
๔๐.๓ %
(๒) ขับรถเร็วเกินกําหนด
(๔) ตัดหน้ากระชั้นชิด
(๓) มอเตอร์ไซค์ไม่
๑๑.๑ %
ปลอดภัย
๓. ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
(๑) มอเตอร์ไซค์
๘๒.๖%
(๒) รถปิคอัพ
(๔) รถเก๋ง
(๓) อื่น ๆ**
๖.๔%
(๕) รถบรรทุก
๐.๙% **หมายเหตุ รถจักรยาน และคนเดินถนน
๕. ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด
(๒) ถนน อบต./หมู่บ้าน
(๑) ทางหลวงแผ่นดิน ๔๒.๙%
๗.๔%
(๔) ถนนในเมือง/เทศบาล
(๓) ทางหลวงชนบท
๔.๖%
(๕) อื่น ๆ
๖. จุดเกิดเหตุ
(๑) ทางตรง
๕๗.๙ %
(๒) ทางโค้ง
(๓) ทางแยก
๑๑.๒ %
(๔) มีสิ่งกีดขวาง
๗. ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด
(๒) เวลา ๒๐.๐๑ – ๒๔.๐๐
(๑) เวลา ๑๖.๐๑ – ๒๐.๐๐ ๓๒.๗%
(๓) เวลา ๐๐.๐๑ – ๐๔.๐๐ ๑๔.๙%
(๔) เวลา ๑๒.๐๑ – ๑๖.๐๐
(๕) เวลา ๐๘.๐๑ – ๑๒.๐๐ ๑๐.๒%
(๖) เวลา ๐๔.๐๑ – ๐๘.๐๐
๘. ช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
(๑) ต่ํากว่า ๒๐ ปี รวม ๒๓.๒๑%
(๒) กลุ่มวัยแรงงาน รวม
๑ – ๑๔ ปี
๗.๑๔%
๒๐-๒๔ ปี
๑๕ – ๑๙ ปี ๑๖.๐๗%
๒๕-๒๙ ปี
๓๐-๓๙ ปี
๔๐ – ๔๙ ปี
(๓) อายุ ๕๐ ปี ขึ้นไปรวม ๑๘.๗๕ %

๑๘.๐%
๖.๙%

๖.๔%
๓.๖%

๓๙.๒%
๕.๖ %

๒๕.๒%
๐.๙ %
๑๙.๖%
๑๒.๑%
๑๐.๒%
๖๐.๗๑%
๑๓.๓๙ %
๑๘.๗๕ %
๑๔.๒๙ %
๑๔.๒๙ %

มีการตั้งจุดตรวจบังคับใช้กฎหมาย วันละ ๕๐ จุด รวม ๗ วัน ๓๕๐ จุดตรวจ
ตั้งจุดสกัด จุดบริการในระดับชุมชน หมู่บ้าน จํานวน ๕๔๙ จุด
จัดกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจร ๑๕๐ นาย หมุนเวียนตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. ในช่วง ๗ วันอันตราย บริเวณขาเข้าเมืองรวม ๗ จุด คือ ถนนโชตนา
ถนนสายแม่โจ้ ถนนสายสันทราย ถนนสายสันกําแพง ถนนเชียงใหม่-ลําพูน และถนนสายหางดง (ใช้
เจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรแต่ละโซนจัดเวรรับผิดชอบ) จัดชุดเฉพาะกิจ ตรวจจับความเมา และตรวจจับ
/ความเร็ว...

ความเร็ว ในช่วง ๗ วันอันตราย (ใช้กําลังชุดพิเศษดําเนินการ) การดําเนินการของเจ้าหน้าที่
เปรียบเทียบปรับประจําช่วงกลางคืน โดยมีผลการดําเนินการมาตรการบังคับใช้กฎหมายดังนี้
จํานวนครั้ง
วัน/เดือน/ปี
๒๙ ธันวาคม
๒๕๕๓
๓๐ ธันวาคม
๒๕๕๓
๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๓
๑ มกราคม
๒๕๕๔
๒ มกราคม
๒๕๕๔
๓ มกราคม
๒๕๕๔
๔ มกราคม
๒๕๕๔
รวม

ผู้บาดเจ็บ

๒๑

ผู้เสียชีวิต

๒๕๕๓

๒๕๕๔

+เพิ่ม ลด

๑๔

๑๓

-๑

๑๔

๑๕

+๑

๒

๐

-๒

๑๘

๒๓

+๕

๒๑

๒๒

+๒

๐

๒

+๒

๒๕

๒๔

-๑

๒๖

๒๓

-๓

๕

๑

-๔

๒๓

๑๙

-๔

๒๔

๒๐

+๕

๑

๒

+๑

๑๘

๙

-๙

๑๙

๙

-๑๐

๒

๒

๐

๑๒

๑๕

+๓

๑๓

๑๒

-๑

๑

๓

+๒

๖
๑๑๖

๔
๑๐๗

-๒
-๙

๗
๑๒๔

๔
๑๐๕

-๓
-๑๙

๑
๑๒

๐
๑๐

-๑
-๒

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ +เพิ่ม - ลด

๒๕๕๓ ๒๕๕๔

+เพิ่ม ลด

นอกจากนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบกําหนดให้ ปี ๒๕๕๔
– ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety) เพื่อบูรณาการการ
ดําเนินงานจากทุกภาคส่วน และประกาศให้ปี ๒๕๕๔ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โดยให้หน่วยงานภาคราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้
๑. ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งกําหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐
เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์
๒. ให้หน่ วยงานภาครั ฐ องค์ กรมหาชน รัฐวิสาหกิ จ และองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นทุก แห่ ง
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ซึ่งกําหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย
นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ
องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งกําชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ใน
สังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่องการขับขี่
รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป
/ทั้งนี้ จังหวัด...

๒๒

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดประชุมทบทวนบทเรียนผลการปฏิบัติการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อนําผลที่ได้มาดําเนินการให้
เกิดผลต่อไปในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ทั้งสํานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานขนส่ง
จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้มาบูรณาการร่วมกัน
จนทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ลดลง เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ําหนด แม้ว่าสภาพทั่วไป
ของพื้นที่จะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มนี ักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามามาก แต่การดําเนินการร่วมกันของหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องตามมาตรการต่างๆ ก็ทําให้สถิติอุบตั ิเหตุลดลง พร้อมขอความร่วมมือส่วนราชการในการ
ดําเนินการตามมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิภยั ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม ๒๕๕๔
ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ) นําเสนอข้อมูลการ
คาดหมายสภาพอากาศในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เพื่อประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ทกุ ภาคส่วน
รับทราบและเตรียมการรองรับ ดังนี้
สภาพทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ สภาพอากาศเปลี่ยนจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน
กลางวันจะเริม่ มีอากาศร้อน โดยเฉพาะในระยะปลายเดือน บางช่วงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริม
เข้าปกคลุม ตอนเช้ามีหมอกบางและอากาศหนาวเย็นส่วนมากต้นเดือน เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง
มีหมอกหนาได้บางพื้นที่ เดือนนี้ อุณหภูมิมีค่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และปริมาณฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลีย่
เล็กน้อย
ภาคเหนือ พบว่ามีเมฆบางส่วน ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนบนของ
ภาค อากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด ๑๒-๑๖ C เทือกเขายอดดอยหนาว อุณหภูมติ ่ําสุด ๙๑๕ C ตอนล่างของภาค อากาศเย็น อุณหภูมิต่ําสุด ๑๗-๒๐ C บ่าย อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้า
หลัว) อุณหภูมิสูงสุด ๓๐-๓๕ C ปริมาณฝน ๕-๒๐ มม. จํานวน ๑-๓ วัน ลมอ่อน ๖-๑๒ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง
เชียงใหม่ พบว่ามีเมฆบางส่วน ตอนเช้าหมอกบาง หมอกหนาบางพื้นที่ อากาศค่อนข้าง
หนาวถึงหนาว อุณหภูมิต่ําสุด ๑๕-๑๗ C เทือกเขายอดดอยหนาว อุณหภูมิต่ําสุด ๙-๑๕ C ช่วงบ่าย
อากาศแห้ง อบอ้าว มีหมอกแดด(ฟ้าหลัว) อุณหภูมิสงู สุด ๓๑-๓๓ C ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๓๒-๘๔
ทัศนวิสยั ๖-๘ กิโลเมตร ปริมาณฝน ๕-๑๐ มม. จํานวน ๑-๒ วัน ลมอ่อน ๖-๑๒ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อควรระวัง อากาศเริม่ อุ่นขึ้นทั่วไป หมอกหนาเป็นครั้งคราว ควรรักษาสุขภาพ ป้องกัน
ผลผลิตที่อาจได้รบั ผลกระทบ เพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา ยกเลิกการเผาในที่โล่งแจ้ง
ช่วยดูแลป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า ซึ่งทําให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศ อากาศเป็นพิษ
/และทําให้...
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และทําให้ประชาชนเสี่ยงต่อการเป็นโรคทางเดินหายใจ และมะเร็งปอดได้ และเนื่องจากปรากฏการณ์
ลาณีญา จะต่อเนื่องถึงต้นฤดูฝน ทําให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนมากกว่าค่าเฉลีย่ และมีอณ
ุ หภูมิต่ํากว่า
ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ซึ่งส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ สามารถติดตามสภาพอากาศ ได้ทีห่ มายเลขโทรศัพท์
๐๕๓-๒๗๗๙๑๙ ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕ และทาง www.cmmet.tmd.go.th พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน
ไม่เผาวัสดุในที่โล่งแจ้ง ดับไฟ บุหรี่ ธูป เทียน กองไฟทีใ่ ห้ความอบอุ่นทุกครั้ง ทั้งในบ้านและกลางแจ้ง ตัดแต่ง
กิ่งไม้ให้ห่างจากเสาไฟฟ้า หมั่นตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงฉุกเฉินประจําอาคาร เก็บ
วัสดุอุปกรณ์ไวไฟ สารเคมี ให้อยู่ในที่ปลอดภัย รวมทั้ง ให้มีการเตรียมพร้อม และซักซ้อมการวางแผนหนีไฟ
มติที่ประชุม รับทราบ

๔.๘ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๘๔ พรรษา และสรุปกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน และ
ประชาสัมพันธ์งานสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
๑) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ขอความ
ร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ที่ดําเนินกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติฯ
ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๔ ขอให้แจ้งโครงการ/กิจกรรมทีจ่ ะทํา ภาพประกอบ ตลอดจน
ผลการดําเนินงานของแต่ละภาคส่วน ให้สาํ นักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดําเนินการตามที่
คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ ได้
จัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลโครงการและกิจกรรมเผยแพร่แก่
สื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและจัดทํารูปเล่ม ปฎิทินกิจกรรมและประมวลภาพ
ที่เกี่ยวข้องจาก ๗๕ จังหวัด เพื่อนําทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป
สําหรับในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะรวบรวมข้อมูลกิจกรรมส่งให้กรมประชาสัมพันธ์
แล้ว จะรวบรวมจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเฉพาะของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
๒) สรุปกิจกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีผลการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม่ในด้านต่าง ๆ โดยหม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายวรการ ยกยิ่ง นายชูชาติ กีฬาแปง นางนฤมล ปาลวัฒน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในวันเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี ทรงเปิดร้านภูฟ้า สาขาเชียงใหม่ ณ ถนนนิมมานเหมินทร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา
/สิริวัฒนา...
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สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในโครงการ TO BE NUM BER ONE ณ โรงแรมโลตัสปางสวน
แก้ว ผู้แทนพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบสิ่งของพระราชทาน
และผ้าห่มกันหนาว จากโครงการหนึ่งใจ...เดียวกัน ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อําเภอ
ดอยสะเก็ด และจังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันคล้ายวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณสถูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่
เสียสละเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทย
ด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดแสดงและประกวดพลุนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติที่
สนาม ๗๐๐ ปี เชี ย งใหม่ มี ก ารแสดงพลุ ส วยงามจาก ๕ ประเทศ ได้ แ ก่ ออสเตรเลี ย เดนมาร์ ค จี น
สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรปีใหม่พระสงค์ ๙๘๔ รูป
เฉลิม พระเกี ยรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว และจัดโครงการ "อุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป " เฉลิ ม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนกระทั่งพิธีลาสิกขา
พระนวกะในโครงการอุปสมบทพระสงค์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดศรีโสภา พระอารามหลวง
ด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมโลก World Expo 2020 โดยนายวิเซนท์ กอนซาเลส ลอสเซอทาเลซ เลขาธิการสํานักงานมหกรรม
โลก พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใ หม่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จั ดงานฤดู ห นาวและกาชาด มี ก ารประกวดนางสาวเชี ย งใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการเมือง หูหลู่เต่า
มณฑลเหลี ย วหมิ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนจี น เข้ า เยี่ ย มคาราวะ และนายคุ นิ ท ะดะ โชจิ
(Mr.Kunitada Shoji) ประธานชมรมผู้พํานักระยะยาวชาวญี่ป่นุ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับมอบเงินบริจาคจาก
ชมรม จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากนี้เลขาเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประจําสิบสองปันนา (นายเจียง ผู่เซิง) ร่วมหารือแนวทาง
กิจกรรมความร่วมมือของสองเมืองในด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และอื่นๆ อีกด้วย
ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็น
เพิ่มขึ้น ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาภัยหนาว จังหวัดเร่งดําเนินการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว
เพื่อช่วยเหลือทั้ง ๒๕ อําเภอ ให้อย่างทั่วถึง ในขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาไหม้ กิ่งไม้
ใบไม้ จังหวัดจึงประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ รณรงค์งดการเผาทุกชนิด เพื่อป้องกันหมอกควัน
ฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ้นทุกพื้นที่ของจังหวัด นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมายังได้ดําเนินการเพิ่ม
ความเข้มข้นมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนอีกด้วย
ด้านการศึกษาของเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ให้ความสําคัญกับเยาวชน มีนโยบายตรวจ
เยี่ยม โรงเรียนหลังเคารพธงชาติในโครงการเชียงใหม่โมเดล เพื่อมอบนโยบายแก่โรงเรียน และฝากข้อคิด
การเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ และให้ร่วมกันรักและหวง
แหนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๔ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการ
/จังหวัดเชียงใหม่...

๒๕

จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบข้อคิดแด่เด็กๆและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ฝากให้ผู้ปกครองอบรมดูแล บุตร
หลานชาวเชียงใหม่ ให้เป็นคนดีว่า “เด็กเชียงใหม่รักดี เสริมสร้างสามัคคี เราไทยด้วยกัน” เพื่อนําไปเป็น
แนวทางในการดําเนินชีวิติ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า จะได้ช่วยกันพัฒนาเชียงใหม่ให้ร่งุ เรืองต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ ผลการดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการค้าการลงทุน
(TRADE AND INVESTMENT SERVICE CENTER : TISC)
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลการค้าการ
ลงทุน (TRADE AND INVESTMENT SERVICE CENTER : TISC) สรุปได้ ดังนี้
ความเป็นมาของโครงการ เกิดจากความต้องการข้อมูลเชิงลึกของภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อนํามาเป็นปัจจัยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ริเริ่มขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ และพัฒนาไปสู่ฐานข้อมูล
Business Intelligent ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ TISC ขึ้น ณ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่
วัตถุประสงค์
๑. ตอบสนองความต้องการข้อมูลเชิงลึกแก่ผ้ปู ระกอบการและหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน
๒. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
๓. เพิ่มมูลค่าการค้าของจังหวัด
วิสัยทัศน์ (Vision) สู่ความเป็นเลิศการให้บริการข้อมูลการค้า การลงทุน ของจังหวัด
เชียงใหม่ และสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
เป้าหมาย (Goal) พัฒนาไปสู่ Business Intelligent ในปี ๒๕๕๕
การขับเคลื่อน โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาฐานข้อมูล ๗ ฐาน โดยในช่วงแรกได้จัดทําฐานข้อมูล จํานวน ๔ ฐาน
ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ ฐานข้อมูลสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรมที่มีศักยภาพ
การค้าการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง (GMS) และเมืองที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์
บ้านพี่เมืองน้อง (Sister City) กับจังหวัดเชียงใหม่ การดําเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ TISC เป็นการดําเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มเข็ง ๒๕๕๕ ซึ่ง
ได้กําหนดแนวทางการดําเนินงาน โดยการพัฒนาและต่อยอดการดําเนินงานจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดทํา
ข้อมูลเชิงลึกในฐานข้อมูลเดิม จํานวน ๔ ฐาน และขยายฐานข้อมูลใหม่เพิ่มเติมอีกจํานวน ๓ ฐาน ได้แก่
กลุ่มประเทศ AEC ธุรกิจบริการสุขภาพ และฐานข้อมูลการท่องเที่ยว
การเข้าถึงข้อมูล สามารถขอใช้บริการที่ศูนย์ TISC และผ่านช่องทางเว็บไซด์
www.tisccm.moc.go.th สําหรับการบริหารจัดการในปี ๒๕๕๕ จะจัดตั้งบริการ Counter Service ในพื้นที่
ศูนย์การค้านานาชาติ ฯ โดยจะมีระบบการบริหารจัดการต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืนในอนาคต
/ปลัดจังหวัด...

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบคุณพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้นําเสนอข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์ และหากมีโอกาสจะได้แจ้งข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อสร้าง
ความเข้าใจตรงกัน เพื่อดําเนินการให้เป็นรูปธรรมยิง่ ขึ้น

๒๖

มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ ผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์) รายงานผลการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
ความเป็นมา ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้เป็นกลไกที่จะช่วยให้นโยบายบ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชู
คุณธรรม บังเกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะบทบาทในการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ประชาชนทีไ่ ด้รับความเดือดร้อน
ศูนย์ดํารงธรรม มาจากคําว่า “ดํารง” และ “ธรรม”
“ดํารง” หมายถึง ทรงไว้ ชูไว้ ทําให้คงอยู่
“ธรรม” หมายถึง ความยุติธรรม ความถูกต้อง
ดังนั้น ศูนย์ดํารงธรรม จึงหมายถึง แหล่งที่ทรงไว้ซึง่ ความยุติธรรม นอกจากนี้คําว่า
“ดํารง” ยังสอดคล้องกับพระนามขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพด้วย จึงนับว่า ศูนย์ดํารงธรรม เป็นคําที่มีความหมายและเป็นมงคลยิ่ง
อํานาจหน้าที่ของศูนย์ดํารงธรรม
๑. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น
๓. ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน รวมทั้งติดตามผล
การดําเนินการแก้ไขปัญหา
๔. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี
ช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ มี ๔ ช่องทางหลัก คือ โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข
๑๕๖๗ เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.go.th) ยื่นหนังสือ/ส่งจดหมาย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ เดินทางมาร้องเรียนที่ศนู ย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง ฝ่ายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๕๙๒
/สถิติเรื่อง...

๒๗

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓
การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ ๔ ช่องทางในปี
พ.ศ. ๒๕๕๓ (มกราคม – ธันวาคม) ประชาชนได้ใช้บริการการร้องทุกข์รวมทั้งสิ้น ๔๕๒ ครั้ง โดยเรียง
ตามลําดับจากช่องทางที่มีอัตราส่วนมากที่สุด ดังนี้
- ยื่นหนังสือ/ส่งจดหมาย ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มากที่สุด ร้อยละ ๘๐.๓๘
- เดินทางมาร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ ๑๑.๓๗
- เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.go.th) ร้อยละ ๗.๑๑
- โทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๕๖๗ ร้อยละ ๑.๑๔
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีจํานวนการใช้บริการการร้องทุกข์ลดลง จํานวน
๓๗๕ ครั้ง แต่ประชาชนจะใช้ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการยื่นหนังสือ/ส่งจดหมาย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ มากที่สุดเหมือนกัน สําหรับการร้องทุกข์ในช่องทางอื่น ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ประชาชนได้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ จําแนกตามประเภทเรื่อง ได้ดังนี้
๑. ขอความช่วยเหลือ ได้แก่ ทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้พิการ
ขอที่ดินทํากิน/ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านอื่นๆ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๘๔ เรื่อง
๒. เรื่องเดือดร้อนทั่วไป ได้แก่ สาธารณูปโภค เหตุรําคาญ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม ข่มขู่/
ทําร้ายร่างกาย สาธารณภัย คุ้มครองผู้บริโภค มีจํานวนทั้งสิ้น ๙๗ เรื่อง
๓. ร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ การทุจริต การให้บริการ การไม่ได้รับความ
เป็นธรรม พฤติกรรมไม่เหมาะสม มีจํานวนทั้งสิ้น ๘๔ เรื่อง
๔. แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด ได้แก่ ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล สถานบริการ/จัดระเบียบ
สังคม/ค้าประเวณี การพนัน/บ่อน/หวย ฯลฯ ป่าไม้/ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาด้านแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น
๔๔ เรื่อง
๕. ร้องเรียนปัญหาที่ดิน ได้แก่ ข้อพิพาทที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ ข้อพิพาทที่ดินระหว่าง
เอกชนกับเอกชน/บุกรุก การออกเอกสารสิทธิ ถูกปิดกั้นเส้นทาง บุกรุกที่สาธารณะ มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๖
เรื่อง
๖. เรื่องทั่วไป เช่น ขอข้อมูล แสดงความคิดเห็น ปรึกษา มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗ เรื่อง
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ การประสานงานเพื่ อ รั บ ทราบและพิ จ ารณาดํ า เนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
เรื่องราวร้องทุกข์ให้แก่ประชาชน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เรียงตามลําดับจากมากที่สุดได้แก่ อําเภอต่างๆ
รวมกันทั้งสิ้น ร้อยละ ๓๕ ของจํานวนเรื่องร้องทุกข์ท้ังหมด ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ ๑๒
สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ มี
จํานวนเท่าๆ กัน คือร้อยละ ๗.๕
พื้นที่ที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์ เรียงตามลําดับจากมากที่สุดได้แก่ อําเภอเมืองเชียงใหม่
ร้อยละ ๓๔ รองลงมาคือพื้นที่อําเภอสันทรายและอําเภอสารภี ร้อยละ ๕.๕ อําเภอแม่แตงและแม่ริม
ร้อยละ ๕
/จากข้อมูล...

๒๘

จากข้อมูลเรื่องราวร้ องทุ กข์ข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า จํานวนเรื่องร้องเรียนที่ศูน ย์
ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้รับจากทุกช่องทาง มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยประชาชน
แจ้งเรื่องร้องเรียนเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของจํานวนเรื่องร้อง
ทุกข์ท้ังหมด โดยพื้นที่ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดยังคงเป็นพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ และเป็นที่น่าสังเกตว่า
เรื่องปัญหาความเดือดร้อนด้านสาธารณูปโภค เหตุรําคาญ มลภาวะ/สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ได้มีจํานวนมากขึ้น
ถึงแม้จะไม่มากนักเมื่อเทียบกับการขอรับความช่วยเหลือ แต่ก็มากขึ้นจนเป็นอันดับที่ ๒ ของกลุ่มปัญหา
ทั้งหมด ในขณะที่เรื่องร้องเรียนหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจํานวนลดลง เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๒
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ทีป่ ระชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นําเสนอเพื่อทราบโดย
เอกสาร จํานวน ๖ เรื่อง ประกอบด้วย
๕.๑ การตกแต่งภูมิทัศน์เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
(Eco-town) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๒ สรุปผลการส่งเสริมการตลาดย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์
(สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)
๕.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ห้วงวันที่ ๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๔ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๕.๕ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนมกราคม ๒๕๕๔
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและ
ข้อราชการในการดําเนินงานของจังหวัด สรุปได้ ดังนี้
๑. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว จากการสํารวจความต้องการเครือ่ งกันหนาวของ
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม่ ทั้ง ๒๕ อําเภอ มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๖๙,๔๙๕ ชิ้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาค
ราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือไปแล้ว จํานวน ๒๒๙,๘๐๐ ชิ้น ปัจจุบัน
ได้รบั อนุมตั ิวงเงินจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพิ่มเติม จํานวน ๑๐,๑๙๓,๐๐๐ บาท โดยจัดซื้อผ้าห่มนวม จํานวน
๓๕,๔๙๔ ผืน เสื้อกันหนาว จํานวน ๒๕,๐๐๐ตัว เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนเพิ่มเติมทั้ง ๒๕ อําเภอ
/นอกจากนี้...

๒๙

นอกจากนี้ ห้างเทสโก้โลตัส ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้จงั หวัดเชียงใหม่ เพื่อแจกจ่าย
ให้ประชาชนเพิ่มเติมอีก จํานวน ๑,๐๐๐ ผืน จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดให้มีพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่อง
กันหนาวเพื่อนําไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ได้ช่วยประชาสัมพันธ์
เชิญชวนร่วมบริจาคเสื้อกันหนาวจากผู้มีจิตอันเป็นกุศล และนํามามอบให้สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดสรรและนําไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่เพิม่ เติมต่อไป
๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดปัญหาการเกิดไฟป่า หมอกควัน
๒.๑ ขอความร่วมมืออําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจถึงผลเสียหายและ
ผลกระทบจากการเผาป่า เผาตอซัง ฯลฯ และให้ลด เลิก พฤติกรรมดังกล่าว โดยหันมาใช้วิธีการอื่นที่ไม่
เป็นการทําลายระบบนิเวศ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ของประชาชนทั่วไป
๒.๒ ปัจจุบันสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้
ประสานเชื่อมโยงการทํางานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่า หมอกควัน ร่วมกับอีก ๗ จังหวัดภาคเหนือ
อันประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยจัดทําแผนโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านรองนายกรัฐมนตรี
(ดร. ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การป้องกันและลดการเกิดปัญหา
ไฟป่า หมอกควัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. “ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่”การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนจังหวัด
เชียงใหม่ “ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนเงื่อนไข ๓ เดือน
(ม.ค.-มี.ค. ๕๔)
๓.๑ เป้าหมายปฏิบัติการ ดําเนินการต่อจุดที่เป็นปัญหาสําคัญ (Critical point)
- เป้าหมายเชิงพื้นที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ทีม่ ีปญ
ั หาแพร่ระบาด ๑๓๘ หมู่บ้าน/
ชุมชน
- เป้าหมายเฉพาะ จุดที่เป็นปัญหาสําคัญทุกรั้ว/โครงการ
๓.๒ จังหวัดฯ กําหนดใช้มาตรการปราบปรามภายใต้หลักนิติธรรม
- ผู้ผลิต ผู้ค้า/ผู้จําหน่าย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องจะต้องยุติโดยทันที
- ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จะเป็นผู้ได้รบั โอกาสจากทุกฝ่าย
- เจ้าหน้าที่ของรัฐทีก่ ระทําตนเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เมื่อถูก
ดําเนินคดี จะถูกโทษทัณฑ์สูงกว่าปกติ
๓.๓ จังหวัดฯ ขอความร่วมมือผนึกเป็นพลังแผ่นดิน แจ้งข้อมูลข่าวสารได้ที่
/- ตู้ ป.ณ.....

๓๐

- ตู้ ปณ.๕๕ ปณจ. แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๘๐
- ที่ว่าการอําเภอทุกอําเภอ
- สถานีตํารวจภูธรทุกแห่ง
- ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๒ (ศตส.จ.ชม.)
๔. การควบคุมการดําเนินกิจกรรมของสถานบริการ / สถานประกอบการคล้าย
สถานบริการ จากการที่ได้ขอความร่วมมือสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ใน
การปฏิบตั ิตามกฎหมายสถานบริการ โดยเฉพาะเรื่อง
- เวลาเปิด-ปิดบริการ
- การห้ามมิให้เด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี เข้าไปใช้บริการ
- การควบคุมระดับเสียงมิให้สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผ้อู าศัยบริเวณ
ใกล้เคียง
- ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด การค้าประเวณี การ
แสดงลามกอนาจาร และการพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการ
ปัจจุบันพบว่าส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจปฏิบตั ิตามกฎหมายดีขึ้น แต่ยังมีบาง
แห่งที่ยังคงเปิดเกินเวลาตามที่กฎหมายกําหนดอยู่เป็นประจํา ขอให้ฝ่ายปกครองและตํารวจ ช่วยกันกวดขัน
ควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจัง และเป็นไปอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกแห่งด้วย
๕. เอกชนก่อสร้างอาคารบริเวณแนวกําแพงเมือง(กําแพงดิน)
กรณีเอกชนก่อสร้างอาคารบริเวณแนวกําแพงเมือง-คูเมือง (กําแพงดิน) จังหวัดได้จัด
ประชุม โดยสรุปได้ ดังนี้
- สํานักงานธนารักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งเจ้าของโรงแรม ๓ ชั้น ให้
รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายใน ๓๐ วัน
- สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อกรมศิลปากรให้
เจ้าของอาคารทั้ง ๒ รายรื้อถอนอาคารทีก่ ่อสร้างในแนวกําแพงเมือง-คูเมือง และปรับพื้นที่คืนภายใน ๖๐ วัน
- เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีคําสั่งให้รื้อถอนอาคารโรงแรม ๓ ชั้น และอาคาร
พาณิชย์ ๓ ชั้น ๔ คูหา ภายใน ๓๐ วัน
๖. การเสนอตัวเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมโลก Word Expo 2020 ของจังหวัดเชียงใหม่
นายวิเซนท์ กอนซาเลส ลอสเซอทาเลซ เลขาธิการสํานักงานมหกรรมโลก เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมโลก
World Expo 2020 อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการตรวจเบื้องต้นในความพร้อมและศักยภาพ
ของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเรื่องพื้นที่การจัดงาน โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม
ของจังหวัด เศรษฐกิจ สังคม การค้าและการลงทุน การสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้
เสนอยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ความมีอัตลักษณ์ของล้านนา แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรม และธรรมชาติ
ที่สวยงามของจังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่รู้จักของนักท่องเที่ยวใน
ระดับนานาชาติ
/๗. การจัดงาน...

๓๑

๗. การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ ๓๕ ประจําปี ๒๕๕๔ ภายใต้แนวคิด
“นพบุรีศรีนครพิงค์ดินแดนแห่งดอกไม้งาม ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
๔-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และลาน
อเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ ขอเชิญชวนเทีย่ วชมงาน และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย
ทั่วถึงกัน
๘. ประชาธิปไตยที่มีระเบียบ (Procedural Democracy) ขอฝากหัวหน้าส่วนราชการ/
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ทุกท่าน แจ้งผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลในครอบครัว ช่วยกันเสนอ
แนวคิดว่าจะทําอย่างไรเพือ่ ให้เกิดประชาธิปไตยที่มีระเบียบ ซึ่งหากได้ข้อมูล/แนวคิดมา จะนํามาให้กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาศึกษาวิเคราะห์ฯ เพือ่ จัดทําเป็น Model ที่มีความสมบูรณ์และนํามาสู่การ
ปฏิบัติในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกีย่ วข้องดําเนินการตามข้อราชการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ การจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และการจัดเทศกาล
ไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ครัง้ ที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย มีสมศักดิ์) แจ้งประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติใน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การจัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากปัญหาป้ายโฆษณาทีม่ ี
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอง ภาคเอกชน นํามาติดตั้งประชาสัมพันธ์จนบดบังทัศนียภาพทีง่ ดงามของเมือง
เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้จัดระเบียบป้ายในเขตเทศบาลฯ ขึ้น เพื่อให้เชียงใหม่สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ตามนโยบายเมืองน่าอยู่แบบยั่งยืน โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกประกาศ เรื่อง ข้อแนะนํา
การติดตั้งป้ายในที่สาธารณะบริเวณทีด่ ินหรืออาคารของเอกชน เพื่อให้การจัดระเบียบป้ายมีมาตรฐานใน
การปฏิบตั ิให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และขอความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ให้
ปฏิบัติตามคําแนะนําของการติดตั้งป้ายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยในส่วนของการติดตั้งป้ายโดยไม่ได้รบั
อนุญาต ป้ายที่สิ้นสุดระยะเวลาการอนุญาตแล้ว หรือไม่เก็บปลด รื้อถอน และป้ายที่ไม่แสดงเลขที่และวันที่
ของหนังสืออนุญาตไว้บนป้าย เจ้าพนักงานจะดําเนินการติดสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความว่า “ป้ายนี้ไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย” บนป้ายที่ฝ่าฝืน นอกจากนี้ ยังได้กําหนดถนนทีไ่ ม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายตามไหล่ทางหรือป้ายที่
ติดตามเสาไฟฟ้าโดยเด็ดขาด บริเวณถนนรอบคูเมืองด้านในและด้านนอก ถนนราชดําเนิน หน้าวัดพระสิงห์
ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่สถานีรถไฟ-สะพานนวรัฐ และถนนท่าแพ
๒. เทศกาลไชน่าทาวน์เชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณย่านตลาดวโรรส (ตรอกเล่าโจ๊ว ถนนช้างม่อย และถนนวิชยานนท์)อําเภอเมืองฯ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการ
กระจายรายได้ส่ทู ้องถิ่น และในช่วงของการจัดงาน จะมีการปิดถนนในบริเวณสถานทีจ่ ัดงาน ซึ่งอาจทําให้
/ประชาชน...

ประชาชนผู้สัญจรไม่ได้รบั ความสะดวกในการเดินทางได้ จึงขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง
ดังกล่าว

๓๒

มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒ กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์กําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/หน่วยงาน ให้เข้าไป
Download หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการประชุม ผ่านช่องทางเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

