รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
-------------------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑
หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒
นายวรการ ยกยิ่ง
๓
นางนฤมล ปาลวัฒน
๔
นายสุรชัย จงรักษ
๕
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
๖
นายสุวิชา ดามพวรรณ
๗
นางสาวศันสนีย ทาสม
๘
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
๙
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
๑๐ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
๑๑ นางตอมแกว บุปผาเจริญสุข
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
นายเฉลิมชัย สิงหะ
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค ๕
นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายปรีชา ศิรนิ าม
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายเศรษฐา เศรษฐีธร
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
นางสาวภัทราพร ลายจุด
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
นางสาวสรียา วิไลพงศ
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร (แทน) นายอําเภอแมแตง
นายสิทธิ์ วงศมาน
(แทน) นายอําเภอฮอด
นายกิตติกร จันทรขาว
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
นายมานิตย ไหวไว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์
(แทน) นายอําเภอฝาง
นายทิณศักดิ์ บุญดิเรก
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
/๒๖ นางสุพัตรา...

๒

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗

นางสุพัตรา เกษศิริ
นายสายัณห ใจบุญ
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
นายชัยณรงค นันตาสาย
วาที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน
นายนพรัตน จันทะอินทร
วาที่ ร.ต.อดิศกั ดิ์ ดวงจินดา
นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
นายวิบูลย เทพนรรัตน
นายสุวิทย นะติกา
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายณรงค ศรีชัยบุญสูง

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

หนวยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๓๘ นายจําเริญ ศรีคํามูล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๓๙ พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๔๐ พ.ต.ท.อพิวัฒน กลั่นวารี
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
๔๑ พ.ต.ท.กันตพงษ วงควิชัย
(แทน) ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๕
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๔๒ พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
๔๓ พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เขี้ยวแกว
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝกพิเศษฯ
๔๔ พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ
(แทน) ผูกํากับดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕ นายเฉลิมเกียรติ ไชยวรรณ
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๔๖ นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๔๗ นายชวลิต ฮุยตระกูล
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๘ นางจิรพร ทองบอ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
๔๙ นางราตรี จักรแกว
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๕๐ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
๕๑ นางณัชชา อุตตะมัง
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
๕๒ นายอนุสรณ กรานจรูญ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
/หนวยงาน...

๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕๓ พ.ท.สุปกรณ เรือนสติ
๕๔ พ.ท.กฤษฎา ถาวรอัตร
๕๕ พ.ท.ศิริรัตน แสงชาง
๕๖ พ.อ.อัครวัฒน วุฒิเดชโชติโภคิน
๕๗ พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง

(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค ๓
(แทน) รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๙ นายสาทร โตโพธิ์ไทย
๕๙ นางญาณี แสงศรีจันทร
๖๐ นางสาวกฤษฎิก์ ุลยา ไวยกาญจน
๖๑ นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร
๖๒ นายกิตติ พนาเวศน
๖๓ นายดําริ เอีย่ มประดิษฐ
๖๔ นายฤาชา ธีรกุล
๖๕ นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ
๖๖ นายประพนธ ถกลวิโรจน
๖๗ นายสาธร สีแกวเขียว
๖๘ นายสมเกียรติ พิสุทธิ์เจริญพงศ
๖๙ นายปญญา สวนจันทร

ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑
(แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิต ภาคที่ ๕
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค ๘
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๑
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๒
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๗๐ นางสาวลดา ภูมาศ
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๗๑ นายชัยพร แกววิวัฒน
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
๗๒ นายรัชต สําราญชลารักษ
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๗๓ นายรุจิรา เปรมานนท
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕
๗๔ นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก สาขาภาคเหนือ
๗๕ นางสาวดาวสวรรค รื่นรมย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๗๖ นางพัฒนาพร ณ ถลาง
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
๗๗ นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๗๘ นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม
/๗๙ นางพรจันทร...

๔

๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน
นายประเสริฐ บุตรโคษา
นายประพันธ เงินตี
นางวิยะดา โพธิอาศน
นางนลินี โลชิงชัยฤทธิ์

๘๔
๘๕
๘๖
๘๗

นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
นางสาวกัญชัช ทองดีแท
นายสมชาย มณีวรรณ
นางสาวสุดา ภูมิวิชชุเวช

(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๑
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๒
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๘๘ นางละไมพร วณิชยสายทอง เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๘๙ นายสุภัทร สุปรียธิติกุล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๙๐ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๙๑ นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม
๙๒ นางจุรีย ประเสริฐสกุล
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๙๓ นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
๙๔ นายปราโมทย ยาใจ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๙๕ นายถาวร มีชยั
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
๙๖ นายอุดม มาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๙๗ นางสาวขนิษฐา กอตั้งทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๗
๙๘ นางรุจิเรข ณ ลําปาง
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๙๙ นางมัยตรี หาญไท
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (พืชสวน)
๑๐๐ นายรุจ ภูประเสริฐ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ ๙
๑๐๑ นางอุปถัมภ วนพานิช
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดเชียงใหม
๑๐๒ นายบรรจง จํานงศิตธรรม
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
๑๐๓ นายบุญชาญ ชัยเกษตรสิน
ผูอํานวยการสํานักกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
๑๐๔ นายสถาพร กาญจนพันธุ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยขาวเชียงใหม
๑๐๕ นางอรทัย ธรรมเสน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๑๐๖ นายนคร มหายศนันท
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
/๑๐๗ นางสาวจันจิรา...

๕

๑๐๗ นางสาวจันจิรา ใบงิ้ว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๐๘ นายชาญชัย กีฬาแปง
๑๐๙ นายสอาด ประจันพล
๑๑๐ นายภพลทอง ทาวยศ
๑๑๑ นางสาวศศิกานต อินตะแกว
๑๑๒ นายปุญญพัฒน วามาบดี
๑๑๓ นางศรีพรรณ ศรีวิรัตน
๑๑๔ นางจุมพจน นิยมสิริ
๑๑๕ นายพงศเทพ วงษเวช
๑๑๖ นายปญญา ภูมรินทร
๑๑๗ นายวิจารย ขุนเสถียร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิม
พระเกียรติราชพฤกษ ๒๕๕๔
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๒
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๑๑๘ นายสัญชัย เจริญหลาย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
๑๑๙ นายสุรพจน กาญจนสิงห
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ ๑๖ (เชียงใหม)
๑๒๐ นายธีรพล วุทธีระพล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๑
๑๒๑ นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๒ นายจรูญ เลาหเลิศชัย
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
๑๒๓ นายไพโรจน บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๒๔ นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต ๕ จังหวัดเชียงใหม
๑๒๕ นายศรายุทธ อภิญญาวัชรกุล (แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๒๖ นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
๑๒๗ นายชํานาญ กายประสิทธิ์
๑๒๘ นายอดิศร สุขะตุงคะ

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

๖

หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๒๙ นางสาวปานจิตต พิศวง
๑๓๐ นางนิยดา หมืน่ อนันต
๑๓๑ นางสาวสุนทรา ติละกูล
๑๓๒ นายพิษณุราช อยูพุม
๑๓๓ นายสมพงษ ศรีเกษ

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓๔ นายวุฒิธนา สมบัติ
๑๓๕ นายถาวร คงมั่น
๑๓๖ นางชมัยพร ทองพลี
๑๓๗ นายเกษม แกวจินดา
๑๓๘ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา
๑๓๙ นายเทพพรหม ออนสีบุตร
๑๔๐ นายชัยวิทย อรรถานนท
๑๔๑ นายภูชิชย จารุวัฒน

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

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๔๒ นางสาวนลินี ณ เชียงใหม
๑๔๓ นายสีหศักดิ์ ผลชีวิน
๑๔๔ นางจินดา พิชญชานน
๑๔๕ นางสาวสุภา ศักดาทิวากร
๑๔๖ นางอัจฉรา บัวทอง

(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจําภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๗ นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๔๘ นางสาวอําภา จันทรพุม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม
๑๔๙ นายอดุลย วงคมาลี
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๕๐ นายภานุศร สิทธิชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ ๑
๑๕๑ วาตรี ร.ต.อาทิตย เรืองวุฒิ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๑
๑๕๒ นายปรีชา เชือ้ ชาติ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๒
/๑๕๓ นายสุทัศน...

๗

๑๕๓ นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
๑๕๔
๑๕๕
๑๕๖
๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๔
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๕
นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๖
นางพรรณี ใหมประสิทธิกลุ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย มูลเขียน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
เขต ๓๔
นายอาทิตย วิบูลยชัย
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
นางสุวรรณา ฉุยกลัด
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

สถาบันการศึกษา
๑๖๐ อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล
๑๖๑ นายสยาม กันหาลิลา
๑๖๒ นางมยุรี ยาวิลาศ
๑๖๓ นายชูศักดิ์ พึ่งเกตุ
๑๖๔ อ.เรืองยศ ใจวัง

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๕ นายภาคภูมิ ธาวงค
๑๖๖ นพ.วรพงษ สําราญทิวาวัลย
๑๖๗ นายบํารุง คงดี
๑๖๘ พญ.ชลาทิพย ซื่อวัฒนา
๑๖๙ นางเจนนรา วงศปาลี
๑๗๐ นางศิวาพร ตัง้ ฑีฆะรักษ

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

หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๗๑ นายไพรัตน เตชะวิวัฒนาการ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร เขต ๓ เชียงใหม
๑๗๒ นางเรไร รักศิลปกิจ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ ๑
หนวยงานอิสระ
๑๗๓ นางพจนีย มโนดํารงธรรม
๑๗๔ นายสิทธัตถ พวงมะลิ

(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๘
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
/๑๗๕ นายประจวบ...

๘

๑๗๕ นายประจวบ สวัสดิประสงค
๑๗๖ นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
๑๗๗ นางถนอมจิต ไชยวงค

ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช. เขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม)
หัวหนาสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ภาคประชาสังคม

สวนทองถิ่น
๑๗๘ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ
๑๗๙ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
๑๘๐ นายสุธางค อนันตชัย
๑๘๑ นายเอกชัย สายหยุด
๑๘๒ นายทินกร อุตตะมะ

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

รัฐวิสาหกิจ
๑๘๓ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
๑๘๔ นายประยูร นวมงาม
๑๘๕ นายสุรพันธ วุทธานนท
๑๘๖ นายอุทัย พรหมแกว
๑๘๗ นายเจนจัด พลไพรินทร

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต ๙
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการธนาคารออมสินภาค ๘

รายชื่อผูเขารวมประชุม
๑
Mr. Martin Venzky Stalling
๒
นายไพรัช ใหมชมภู
๓
นางสาวสาวิตรี พลชัยวงค
๔
๕
๖
๗
๘
๙

นายชัชวาลย ปญญา
นางสุภาพร พุกกะรัตน
นายธนกร ประมูลผล
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ
นางสาววิราชินี คําชมภู

๑๐
๑๑
๑๒

นายเจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี
นางสุรียพร หอมจันทร
นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล

๑๓

นางสาวตรีพร ชาติแสนปง

คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานบริหารจัดการมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ
ราชพฤกษ ๒๕๕๔
จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
(รก.) หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ ตรวจสอบภายในจังหวัด
เชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/๑๔ นางสาวสุดาทิพย...

๙

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นางศิริพร รือเรือง
นายเชวง บัวผัด
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นายสงัด จิโนวรรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
การสวดมนตไหวพระ
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
๑) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน ๒๔ ทุน ไดแก
๑. เด็กหญิงธีรนุช ปนวิสุ
มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานหนองโคง อ.สันกําแพง
๒. เด็กชายอัศฎา เสมอจิต
ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานบอสราง อ.สันกําแพง
๓. เด็กหญิงกชกร อุดร
ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนบานสันคะยอม อ.สันทราย
๔. นางสาวอุษาวดี ทับทอง
มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนรมหลวง อ.สันทราย
๕. เด็กหญิงวิมลรัตน สิทธิปญญา ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานริมใต อ.แมรมิ
๖. เด็กชายวรชิต สมราษฎร
ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานริมใต อ.แมริม
๗. นางสาวอรพิน อินตะเสาร มัธยมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อ.เมือง
๘. นางสาวแสงเดือน ฝาเงิน
มัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนหอพระ อ.เมือง
๙. เด็กหญิงชนิสรา หงสเส็ง
มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนแมแตง อ.แมแตง
๑๐. เด็กชายองอาจ จะอู
ประถมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานเมืองกืด้ อ.แมแตง
๑๑. เด็กชายปรัชญา ตาจันทร มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา อ.ดอยสะเก็ด
๑๒. เด็กชายเอกกมล ไชยจินดา ประถมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนบานเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด
๑๓. เด็กหญิงจินดารัตน สุภารินทร มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม
อ.สันปาตอง
๑๔. เด็กหญิงกาญจนา มณีวงศ มัธยมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม
อ.สันปาตอง
๑๕. เด็กหญิงหทัยชนก ดวงเสาร ประถมศึกษาปที่ ๖ โรงเรียนบานดง อ.หางดง
๑๖. เด็กหญิงอรุณลักษณ แกวมาวัน มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
อ.หางดง
๑๗. นายธีรพงษ จําปาทอง
ปวช. ชั้นปที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง
๑๘. นางสาวศุภารัตน ใจตื้อ
ปวช. ชั้นปที่ ๒ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อ.จอมทอง
๑๙. เด็กชายธนาชมน เปงดี
ประถมศึกษาปที่ ๕ โรงเรียนพุทธิโศภณ บุตรสี่ลอแดง
/๒๐. เด็กหญิงอรปรียา...

๑๐

๒๐. เด็กหญิงอรปรียา คันธรส ประถมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนคําเที่ยงอนุสรณ บุตรสี่ลอแดง
๒๑. เด็กชายพลากร คําปาละ มัธยมศึกษาปที่ ๓ โรงเรียนวัดนันทาราม (บุตร อส.จ.ชม.)
๒๒. นางสาวกัณนิกา หนอคํา มัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
(บุตร อส.จ.ชม.)
๒๓. นางสาวสุรียรัตน ดอนชัย ปริญญาตรี ปที่ ๒ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
๒๔. นายชนาภัทร ภาคธรรม มัธยมศึกษาปที่ ๔ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
๒) พิธีรับมอบชุดตรวจสารเสพติดในปสสาวะจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๓) พิธีมอบเกียรติบัตรแกสตรีไทยดีเดน ประจําป ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๑ ทุน ไดแก
๑. นางศิรัญญา สุนทร
อําเภอแมริม
๒. นางลําดวน การะหงษ
อําเภอเชียงดาว
๓. นางสุดา กิติคุณ
อําเภอพราว
๔. นางไพรวัลย มูลศิริ
อําเภอสันทราย
อําเภอสารภี
๕. นางดารา แสงจันทร
๖. นางสมศรี สีฝน
อําเภอสันปาตอง
๗. นางนงลักษณ นวพรภักดี
อําเภอจอมทอง
๘. นางผองศรี คําแสน
อําเภอแมวาง
๙. นางประไพ สุริยะมล
อําเภอดอยหลอ
๑๐. นางจันทรา อายจันทรแกว
อําเภอดอยเตา
๑๑. นางวิไล วิชัยวงค
อําเภอเมืองเชียงใหม
๔) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแกพนักงานจางทั่วไป แขวงเม็งราย เทศบาลนครเชียงใหม จํานวน
๒ ราย ไดแก
๑. นางศรีเพ็ญ หินใส
๒. นางภัทรา แกวอินหิน
๕) พิธีมอบโลรางวัลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดีเดน ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ประจําป ๒๕๕๓ จํานวน ๒ แหง ไดแก
๑. องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
๒. เทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ

/๖) พิธีมอบโล...

๑๑

๖) พิธีมอบโลยกยองเชิดชูเกียรติผูสง เสริมการใชภาษาไทย ภาษาถิ่น ดีเดน ประจําป ๒๕๕๔
จํานวน ๓๔ ราย ไดแก
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

ชื่อ-นามสกุล
นายวัลลภ นามวงศพรหม
นายบุญศรี รัตนัง
นายประพันธ แกวเก
นายเจริญ มาลาโรจน
ผศ. ประสิทธิ์ เลี้ยวศิริพงษ
ผศ. จินตนา มัธยมบุรุษ
อาจารยยุพนิ เข็มมุกด
นายอาทิตย วงศสวาง
นายวิทัย พฤกษาธํารงกุล
นางจิราภรณ ขัตยะ
นางสาวกัลยา ยานะพงศ
นายอลงกรณ ไชยราช
นายธงชัย ญะรัตน
นางรมมาดี พรวนหาญ
นางปาริชาติ อมรรัตนพิบูลย
นางศิริรัตน คําชมภู
นางสาวชนมนิภา นักขาย
นายสุภาพ อินตา
นางพรพิมล ไวยกุล
นางจันทรฉาย พรหมเสน
โรงเรียนชุมชนบานทาขาม
นายมานิตย เขตสิทธิ์
นางชุมศรี คุณยศยิ่ง
นางสาวจันทรเที่ยง ภัยภิลยั
นายทองดี ทะนานแกว
นางวัชราภรณ วัตรสุข
นางสาวจันทพร พลอินตา
นายโอภาส อินตะแสน
เด็กชายวุฒิชยั ทะระถา
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม

ตําแหนง / โรงเรียน
กรรมการสภา ฯ
ประธานสภาฯอ.สันทราย
ภูมิปญญาทองถิ่น
นักเขียน
ครูบํานาญ
ครูบํานาญ
ครูบํานาญ
ครูโรงเรียนบานหวยแกว อ.แมออน
ครูโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ครูโรงเรียนพระหฤทัย
ครูผูชวยโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐
ครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ครูโรงเรียนฝางชนูปถัมภ
ครูโรงเรียนดอยสะเก็ด
นักเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทาขาม
ครูโรงเรียนบานดอกแดง
ครูโรงเรียนชุมชนบานทาขาม
ครูโรงเรียนสันปาตองวิทยาคม
ครูโรงเรียนจอมทอง
ครูโรงเรียนบานปาไมแดง อ.ดอยสะเก็ด
ภูมิปญญาทองถิ่น อ.ดอยสะเก็ด
ศน.เขต ๑
ครู โรงเรียนวัดหวยแกว อ.แมออน
ผอ.โรงเรียนวัดหวยแกว อ.แมออน
นักเรียนชั้น ม.๓โรงเรียนวัดหวยแกว อ.แมออน
/ที่...

๑๒

ที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ชื่อ-นามสกุล
นางลินลดา เชาวมนัส
เด็กหญิงธิติรัตน แกวอินตะ
นายณรงค นิยมไทย
นายทองเพิ่ม จําศรี

ตําแหนง / โรงเรียน
ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
นักเรียนชั้น ป.๖ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม
นักจัดรายการวิทยุ วปถ.๒ เชียงใหม
นักจัดรายการวิทยุ ๑๐๒ MH อ.แมอาย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และตอนรับหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
จํานวน ๒ ราย ดังนี้
- นายจรูญ เลาหเลิศชัย
ตําแหนง ผูอ ํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนพยากรณอากาศเชิงตัวเลข กรมอุตุนิยมวิทยา
- นายประจวบ สวัสดิประสงค
ตําแหนง ผูอ ํานวยการสํานักงาน ปปช.เขตพื้นที่ ๕ (เชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ๗/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ฝายเลขานุการ (นายฤทธิพงค เตชะพันธุ) เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบดวย
เอกสารทั้งหมด ๓๔ หนา โดยมีหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม
ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมลวงหนาแลว หากสวนราชการ/หนวยงานประสงคจะเพิ่มเติมหรือ
แกไขรายงานการประชุม ขอใหแจงฝายเลขานุการทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ประธาน แจงย้ําใหสว นราชการ/หนวยงานไดเขาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ทั้งนี้ หากตองการเพิ่มเติม หรือแกไขในเนือ้ หารายงานฯ ขอใหแจงฝายเลขานุการฯ เพือ่ ปรับปรุงขอมูลใหถูกตอง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
คลังจังหวัดเชียงใหม แจงผลการติดตามการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ และการดําเนินโครงการ ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได ดังนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเรงรัด
ติดตามการใชจายเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยกําหนดอัตราการเบิกจาย เงินงบประมาณรายจายใน
/ภาพรวม.....

๑๓

ภาพรวมไมนอยกวารอยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจาย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ลานบาท รายจายลงทุนไม
นอยกวารอยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจายลงทุนของแตละหนวยงาน แยกเปนรายไตรมาสดังนี้
เปาหมายการเบิกจายรายจายลงทุน
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๑๐.๐๐
๓๕.๐๐
๖๑.๐๐
๗๒.๐๐

ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เปาหมายการเบิกจายรายจายภาพรวม
สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)
๒๐.๐๐
๔๔.๐๐
๖๘.๐๐
๙๓.๐๐

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแตวนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
ขอมูลจากรายงานการบริหารงบประมาณใน MIS Report (สําหรับคลังจังหวัด)
งบประมาณทีไ่ ดรับ
๓๑,๐๕๘.๑๙
๒๔,๓๓๒.๘๖
๖,๗๒๕.๓๓

รวม
ประจํา
ลงทุน

เบิกจาย
๒๗,๑๔๒.๒๐
๒๒,๑๙๖.๗๓
๔,๙๔๕.๔๗

รอยละ
๘๗.๓๙
๙๑.๒๒
๗๓.๕๓

หนวย : ลานบาท
คงเหลือ
๓,๙๑๕.๙๙
๒,๑๓๖.๑๓
๑,๗๗๙.๘๖

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
หนวย : ลานบาท
งบลงทุน งบสวนราชการ
๖,๗๒๕.๓๓ ๓,๘๐๗.๐๑

ทองถิ่น
๒,๘๙๕.๐๙

กลุมจังหวัด
๘.๘๑

จังหวัดเชียงใหม
๑๔.๔๑

เบิกจาย

๔,๙๔๕.๔๗

๒,๒๖๘.๒๓

๒,๖๖๖.๑๘

๐.๑๒

๑๐.๙๔

คิดเปนรอยละ

๗๓.๕๓%

๕๙.๕๘%

๙๒.๐๙%

๑.๔๐

๗๕.๙๒%

งบประมาณที่
ไดรับ

/การดําเนินการ..

๑๔

การดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ไดรับจัดสรรเงิน ในปงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ขอมูล ณ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
(ขอมูลจากรายงานสถานะการใชจายงบประมาณระดับหนวยรับงบประมาณ ระบบ GFMIS)
หนวย : ลานบาท
งบประมาณทีไ่ ดรับ

เบิกจาย

รอยละ

คงเหลือ

๔,๗๑๖.๒๑

๔,๒๑๗.๕๙

๘๙.๔๓

๔๙๘.๖๒

สวนราชการที่มีผลการเบิกจายภาพรวมสูงสุด ๑๐ อันดับ ดังนี้
หนวย : ลานบาท
ลําดับ
๑
๒
๓
๔

ชื่อหนวยงาน
สถาบันวิจัยดาราศาสตร
แหงชาติ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
เกษตร
ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน
โครงการหลวง
สนง.พัฒนาภาค ๓ หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ

ภาพรวม
เบิกจาย

งบประมาณ

ลงทุน
เบิกจาย

รอยละ

รอยละ

๑๖๑.๒๑

๑๖๑.๒๑

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๓๓๙.๙๕

๓๓๙.๙๕

๑๐๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๕๘.๔๑

๕๘.๔๐

๙๙.๙๗

๕๔.๖๘

๕๔.๖๘

๑๐๐.๐๐

๙๔.๖๕

๙๓.๒๗

๙๘.๕๔

๙๔.๖๕

๙๓.๒๗

๙๘.๕๔

๕

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภ

๘.๗๔

๘.๕๓

๙๗.๕๕

๐.๘๘

๐.๗๗

๘๗.๒๖

๖

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

๒๕.๒๕

๒๔.๔๔

๙๖.๗๗

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๑๗.๗๕

๑๖.๙๓

๙๕.๓๘

๐.๗๒

๐.๗๑

๙๙.๔๐

๑.๐๖

๑.๐๑

๙๕.๓๖

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๒.๑๐

๒.๐๐

๙๕.๐๘

๐.๐๐

๐.๐๐

-

๖.๕๑

๖.๑๗

๙๔.๘๑

๐.๒๖

๐.๑๐

๓๘.๒๑

๗
๘
๙
๑๐

วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม
หนวยปองกันและ
ปราบปรามการประมง
น้ําจืดเขื่อนภูมิพล
สํานักงานการขนสงทาง
น้ําที่ ๑ สาขาเชียงใหม
โรงเรียนไชยปราการ

/สวนราชการ...

๑๕

สวนราชการทีม่ ีผลการเบิกจายงบลงทุนต่ํากวาเปาหมายในไตรมาสที่ ๔ (กําหนดการเบิกจายรายจาย
ลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๗๒.๐๐) เรียงลําดับตามผลการเบิกจายจากนอยไปมาก (ขอมูลจาก
รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ ZFMA55 ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔) มีทั้งสิ้น ๖๓ หนวยงาน ดังนี้
ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

๑

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

๐.๑๒

๐.๐๐

๐.๐๐

๒

ศูนยวิจัยขาวสะเมิง

๐.๘๓

๐.๐๐

๐.๐๐

๓

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๙.๐๕

๐.๐๐

๐.๐๐

๔

ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม

๐.๑๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๕

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

๐.๑๑

๐.๐๐

๐.๐๐

๖

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐

๑.๔๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๗

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม

๑.๕๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๘

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

๙.๓๙

๐.๐๐

๐.๐๐

๙

กองกํากับการตรวจคนเขาเมือง ๕

๒๖.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๑๐

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม

๑๕.๕๒

๐.๐๗

๐.๔๕

๑๑

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน

๘.๘๑

๐.๐๖

๐.๖๙

๑๒

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

๘๘.๕๖

๑.๐๐

๑.๑๓

๑๓

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

๑.๐๖

๐.๐๒

๑.๘๙

๑๔

สํานักสุขศาสตรสัตวและอนามัยที่ ๕

๑.๒๒

๐.๐๓

๒.๗๘

๑๕

ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดเชียงใหม

๐.๒๘

๐.๐๑

๓.๕๕

๑๖

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

๑๑.๓๓

๐.๗๗

๖.๘๒

๑๗

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

๑๐.๓๓

๐.๗๖

๗.๓๙

๑๘

สํานักงานคลังเขต ๕

๑.๕๙

๐.๑๔

๘.๙๙

๑๙

เรือนจํากลางเชียงใหม

๒.๘๖

๐.๒๖

๙.๐๙

๒๐

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๑ อ.แมแจม

๑.๓๗

๐.๑๓

๙.๑๘

๒๑

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

๓๐.๖๓

๓.๓๖

๑๐.๙๘

/ลําดับ…

๑๖

ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

๒๒

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

๑.๐๔

๐.๑๒

๑๑.๗๘

๒๓

วิทยาลัยนาฏศิลป

๗.๓๓

๐.๙๒

๑๒.๕๒

๒๔

โรงพยาบาลประสาท

๓๑.๙๑

๔.๓๗

๑๓.๖๙

๒๕

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

๑๗.๐๐

๒.๕๕

๑๕.๐๐

๒๖

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓

๖๔.๔๘

๑๑.๔๑

๑๗.๗๐

๒๗

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

๐.๖๑

๐.๑๑

๑๗.๙๗

๒๘

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๔

๕๒.๘๙

๙.๕๖

๑๘.๐๘

๒๙
๓๐

โรงพยาบาลสวนปรุง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม

๑๑.๑๒
๑๖๖.๕๘

๒.๓๙
๓๖.๐๐

๒๑.๕๐
๒๑.๖๑

๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

ศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑
ศูนยการศึกษาพิเศษเขต ๘
ศูนยอนามัยที่ ๑๐ เชียงใหม

๒.๙๕
๑๓.๔๖
๐.๑๒
๓.๕๕

๐.๖๕
๒.๙๖
๐.๐๓
๑.๐๐

๒๒.๐๐
๒๒.๐๒
๒๕.๗๔
๒๘.๒๙

๓๕

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๑

๒๗.๖๙

๘.๒๔

๒๙.๗๗

๓๖

มหาวิทยาลัยแมโจ

๒๕๗.๗๔

๗๗.๗๗

๓๐.๑๗

๓๗

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒

๓๗.๙๙

๑๑.๕๓

๓๐.๓๖

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
องคการสวนพฤกษศาสตรฯ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕
โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๐
ศูนยการทองเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม
สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต ๑
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
โรงเรียนไชยปราการ

๓.๗๘
๔๑.๔๕
๓๐.๖๔
๐.๖๔
๓.๕๙
๑.๐๐
๓.๖๑
๑๑.๗๔
๐.๒๖

๑.๑๗
๑๒.๘๖
๙.๖๔
๐.๒๐
๑.๒๙
๐.๓๖
๑.๓๗
๔.๔๘
๐.๑๐

๓๐.๙๖
๓๑.๐๒
๓๑.๔๕
๓๑.๘๘
๓๖.๐๑
๓๖.๔๘
๓๘.๐๖
๓๘.๑๓
๓๘.๒๑

/ลําดับ…

๑๗

ลําดับ

ชื่อหนวยงาน

งบประมาณ

เบิกจาย

รอยละ

๔๗
๔๘
๔๙
๕๐

สํานักงานทางหลวงที่ ๑
สํานักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
ตชด. ๓๓
สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

๖๙.๓๙
๓.๓๒
๒.๑๕
๒.๒๐

๒๖.๕๒
๑.๒๗
๐.๘๖
๐.๘๘

๓๘.๒๒
๓๘.๓๗
๔๐.๐๐
๔๐.๐๐

๕๑

มณฑลทหารบกที่ ๓๓

๑๑.๕๒

๔.๗๗

๔๑.๔๐

๕๒

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๒

๒๒๔.๗๐

๙๗.๗๑

๔๓.๔๘

๕๓

สํานักงานศิลปากรที่ ๘

๔๘.๙๒

๒๕.๐๑

๕๑.๑๒

๕๔

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๔

๓๔.๘๒

๑๘.๐๐

๕๑.๗๑

๕๕

สํานักชลประทานที่ ๑

๑๕๒.๑๖

๘๒.๙๕

๕๔.๕๒

๕๖

ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)

๐.๑๖

๐.๐๙

๕๔.๘๒

๕๗

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

๑๘.๗๓

๑๐.๖๑

๕๖.๖๑

๕๘

แขวงการทางเชียงใหมที่ ๓

๑๐๖.๗๗

๖๔.๙๒

๖๐.๘๑

๕๙

สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๖

๒๙.๙๓

๑๙.๐๗

๖๓.๖๙

๖๐

ศูนยพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗ (เชียงใหม)

๐.๘๙

๐.๖๑

๖๘.๑๑

๖๑

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

๒.๒๐

๑.๕๖

๗๐.๖๑

๖๒

โรงเรียนกาวิละอนุกูล

๒๐.๐๙

๑๔.๒๐

๗๐.๖๙

๖๓

สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ ๑๖

๒๓๗.๑๑

๑๖๗.๙๐

๗๐.๘๑

สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑๓ เรือ่ ง ทั้งนี้
สามารถเขาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซดของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม http://klang.cgd.go.th/cmi
๑. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๗๑ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกันเงินงบประมาณป พ.ศ.
๒๕๕๓ ที่เหลือจายไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันเพือ่ นํามาจัดสรรเปนสิ่งจูงใจ กระทรวงการคลังพิจารณา
อนุมัติใหสว นราชการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาพรวมของสวนราชการมากกวา ๓.๗๕
คะแนน ขึ้นไป ตามผลการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. กันเงินไวเบิกเหลื่อมปกรณีไมมีหนี้ผูกพันเพื่อนํามา
จัดสรรเปนสิ่งสูงใจและขยายเวลาเบิกจายเงินงบประมาณดังกลาวไดถงึ สิ้นเดือน กันยายน ๒๕๕๔ โดยให
ดําเนินการตามนัยหนังสือฉบับนี้
๒. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๕๓ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเรียก
รายงานระบบการเบิกจายเงินผาน GFMIS Web Online กําหนดวิธีการเรียกรายงานระบบเบิกจายเงินผาน
GFMIS Web Online เมื่อมีการนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS แลว สามารถตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิก
/ไดทันที....

๑๘

ไดทันทีทันใด โดยระบบจะแสดงผลแบบ Online Real time
๓. หนังสือที่ กค ๐๔๒๐.๕/ว๒๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
รายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ชวงใกลสิ้นปงบประมาณ ในชวงใกลสนิ้ ปงบประมาณ จะปรากฏ
รายการขอเบิกถูกธนาคารปฏิเสธการโอนเงินดวยสาเหตุตา ง ๆ เปนจํานวนมาก หากเกิดกรณีธนาคารปฏิเสธการ
โอนเงินในชวงเวลาดังกลาว กรมบัญชีกลางจะดําเนินการกลับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน กอนเวลา ๑๒.๐๐ น. จะมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการ
๔. หนังสือที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ ว๒๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจงรายชื่อผูทิ้งงาน
๕. หนังสือ นร ๑๐๐๘/ว๒๐ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
บุคคลใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตําแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีผูดํารงตําแหนงนิติกร นํา
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาใชเปนคุณสมบัติใน
การขอรับการคัดเลือก
๖. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว๗๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แบบและวิธีการในการแสดง
เจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จ ตกทอดของลูกจางประจํา กระทรวงการคลังไดกําหนดแบบหนังสือเจตนาระบุตวั ผูร ับ
บําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา และแบบใบมอบฉันทะเพื่อยืน่ หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับบําเหน็จตกทอด
ลูกจางประจํา พรอมวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูรับบําเหน็จตกทอดของลูกจางประจํา
๗. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว๒๕๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การแกไขปญหาอุปกรณ
GFMIS Token Key ผูอนุมัติ ชํารุด/เสียหาย กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ GFMIS Token Key
ผูอนุมัติ กรณีชํารุดหรือสูญหาย เพื่อใหผูอนุมัติสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่องและคลองตัว
๘. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว๒๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑวิธีปฏิบัตใิ นการ
จายเงินชวยเหลือคาครองชีพใหแกบุคลากรภาครัฐที่ยังไมไดรับเงิน กําหนดหลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการจายเงิน
ชวยเหลือคาครองชีพใหแกบุคลากรภาครัฐที่ยังไมไดรับเงิน (เช็คชวยชาติ)
๙. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว๒๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง กฎกระทรวงการนําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดของผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการไปเปนหลักเกณฑประกัน
การกูเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ กฎกระทรวงการนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดของผูรับบํานาญตามกฎหมายวาดวยกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการไปเปนหลักเกณฑประกันการกูเงิน พ.ศ.๒๕๕๔ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา เลมที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
๑๐. หนังสือที่ กค ๐๔๒๘/ว๗๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การจางลูกจางชาวตางประเทศที่
มีอายุเกิน ๖๐ ปบริบูรณ การอนุมัติใหสวนราชการที่มีความจําเปนแทจริงในการจางลูกจางชาวตางประเทศที่มี
สั ญ ญาจ า งที่ มี อ ายุ เ กิ น ๖๐ ป บ ริ บู ร ณ แต ไ ม เ กิ น ๖๕ ป บ ริ บู ร ณ ได โ ดยไม ต อ งขอทํ า ความตกลงกั บ
กระทรวงการคลัง
/๑๑. หนังสือที่....

๑๙

๑๑. หนังสือที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๖๖ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ชื่อและเลขที่บัญชีเงินฝาก
ธนาคารในการรับชําระคาบริการของการประปานครหลวง การประปานครหลวง ไดแจงเพิ่มชื่อและเลขที่บัญชี
เงินฝากธนาคาร เพื่อรับชําระคาบริการจากหนวยงานภาครัฐ
๑๒. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๗๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง หลักเกณฑการขยายเวลาเบิก
จายเงิน กรณีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาครัฐ ไดดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจายเงินไวในระบบ
GFMIS ตามหลักเกณฑและวิธีการ ภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนดแลว อนุมัติใหขยายเวลาเบิก
จายเงินไดจนถึงวันทําการสุดทายของเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ ภายใตหลักเกณฑที่กาํ หนด
๑๓. หนังสือที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
และขยายเวลาเบิกจายเงิน ขอใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานภาครัฐ ดําเนินการดังนี้
๑) ขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๕๔ และขยายเวลาเบิกจายเงิน ในระบบ GFMIS ตาม
หลักเกณฑและวิธีการภายในระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือที่อางถึง ใหแลวเสร็จภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. หากลวงเลยวันและเวลาที่กําหนดจะถือวา หนวยงานนัน้ ไมมีความ
ประสงคขอใชจายเงินงบประมาณดังกลาว และมีผลใหเงินงบประมาณนั้นพับไป
๒) กรณีหนวยงานขางตน มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงรายการการขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติแตกตางไปจากเดิม ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายการจากสํานักงบประมาณแลว
จะตองมีหนังสือขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) อีกครั้ง โดยกรมบัญชีกลางจะตองไดรับ
หนังสืออยางชาไมเกินวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
กรณีไมสามารถดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการไดทันตามที่กําหนด ใหดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจายเงินใน
ระบบ GFMIS ในการเดิม โดยจะตองใหแลวเสร็จตามกําหนดในขอ ๑)
ประธาน ขอฝากหัวหนาสวนราชการฯ ใหความสําคัญกับการเรงรัดการเบิกจายเงินให
เปนไปตามเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะสวนราชการทั้ง ๖๓ แหง ที่มีผลการเบิกจายงบประมาณต่ํากวาเปาหมาย
ทั้งนี้ หากมีขอขัดของใหประสานงานกับสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม และหากยังไมมีความคืบหนา จะขอ
อนุญาตเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของพบปะหารือ เพื่อหาแนวทางแกไขเนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นปงบประมาณแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ ความคืบหนาการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจงั หวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายรัชต สําราญชลารักษ) รายงาน
ความคืบหนาการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจงั หวัดเชียงใหม ซึ่งมีผลการดําเนินงานกอสรางฯ
ขอมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ประกอบดวย การกอสรางอาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม อาคารศูนยสงเสริมการพัฒนาและกระจายสินคาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม (SMEs) และงาน LANDSCAPE /อาคารภายนอก มีผลการดําเนินงานในภาพรวม ๗๔.๕๘ %
/โดยแยกเปน...

๒๐

โดยแยกเปน

- งานภายนอก
ดําเนินการแลว ๖๙.๗๘ %
- อาคารศูนยประชุมและแสดงสินคาฯ
ดําเนินการแลว ๗๕.๐๑ %
- อาคารศูนยสง เสริมการพัฒนาฯ SME
ดําเนินการแลว ๗๗.๘๐ %
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานโครงการในภาพรวมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด

ประธาน ขอใหสวนราชการที่รับผิดชอบชวยดําเนินการโครงการฯ ใหเปนไปดวยความ
เรี ย บร อ ย และสง า งามสมกั บ การเป น ศู น ย ป ระชุ ม ฯ ระดั บ ชาติ ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประกอบกั บ อดี ต
นายกรัฐมนตรี นายบรรหาร ศิลปอาชา ไดใหความสนใจและติดตามผลความกาวหนาการกอสรางศูนยประชุม
นานาชาติฯ และการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ อยางใกลชิด และคาดวา
จะมีการเดินทางมาประชุมติดตามโครงการนี้ในระยะเวลาอันใกลนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกีย่ วของพิจารณาดําเนินการตามขอราชการของประธาน

๔.๒ การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายรัชต สําราญชลารักษ) แจง
แนวการพั ฒ นาและส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง มี ผ ลความคื บ หน า จากการประชุ ม
คณะกรรมการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการท อ งเที่ ย ว เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ สิ ง หาคม ๒๕๕๔ ในประเด็ น การส ง เสริ ม
พัฒนาการทองเที่ยว สําหรับเปนมาตรการดําเนินการของสวนราชการ ดังนี้
๑) ภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม เกีย่ วกับโสเภณีเด็ก(ชาย-หญิง)ตามโรงแรม เกสตเฮาส
เปนภาพลักษณที่ไมดีตอการทองเทีย่ ว จึงขอความรวมมือเจาหนาที่ตาํ รวจ และฝายปกครอง ตองรวมมือบูรณาการ
แกไขปญหาอยางเครงครัด
๒) ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยเฉพาะในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ขอความรวมมือเทศบาลนครเชียงใหมชวยดําเนินการ
๓) การพัฒนาบุคลากรภาคบริการ พนักงานตอนรับของโรงแรม รานอาหาร ตองมีทักษะ
การใหบริการที่ดี การเปนเจาบานที่ดี ใหสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และการทองเทีย่ วแหงประเทศ
ไทยสํานักงานเชียงใหม จัดทําหลักสูตรและฝกอบรม
๔) การปองกัน อุบัติเหตุ และการทํารายนัก ทองเที่ยว ซึ่งถาเกิ ดเหตุ จะสงผลเสียตอการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม จึงขอใหตํารวจและภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของไดบูรณาการดําเนินการ เพื่อ
ปองกันแกไขปญหามิใหเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้น
๕) สงเสริมการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวระดับบน จากตางประเทศ ให
เกิดการเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มมากขึน้
นอกจากนี้ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ไดดาํ เนินการพัฒนามาตรฐาน
โฮมสเตยไทย และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้
/การพัฒนา...

๒๑

การพัฒนามาตรฐานโฮมสเตยไทย
๑) ชุมชนทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม ไดยนื่ ขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย
ไทย ๒๕๕๔ ไดแก บานหนองอาบชาง อําเภอจอมทอง บานผานกกก บานแมสาใหม อําเภอแมริม และบาน
แมแฮ อําเภอแมแจม
๒) สําหรับชุมชนโฮมสเตย ที่ผานการตรวจประเมินมาตรฐานแลว มีจํานวน ๖ แหง
ประกอบดวย โฮมสเตยบานโปง อําเภอสันทราย โฮมสเตยบา นปางแดงใน อําเภอเชียงดาว โฮมสเตยบานสบวิน
อําเภอแมวาง โฮมสเตยบานแมกําปอง อําเภอแมออน โฮมสเตยกลุมเหลอชอ อําเภอกัลยาณิวัฒนา แมโจบานดิน
โฮมสเตย อําเภอแมแตง
การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
- การแขงขันวิง่ เชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนลมาราธอน ๒๐๑๑ ในวันอาทิตยที่ ๔
กันยายน ๒๕๕๔ จุดเริ่มตน-เสนชัย พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ โดยแบงเปนการวิ่งมาราธอน (๔๒.๑๙๕
ก.ม.) แยกเปน มินิมาราธอน (๑๑.๒๐๐ ก.ม.) และวิ่งฟนรัน (๓.๐๐๐ ก.ม.)
- งานมหกรรมทองเที่ยวชุมชนเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๙ – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
การจัดกิจกรรม ไดแก ประชุมสัมมนาวิชาการ มหกรรมทองเที่ยวชุมชน การจําหนายสินคาชุมชน การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม นิทรรศการชุมชนทองเที่ยว ณ เชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัล แอรพอรท พลาซา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๓ การขับเคลื่อนโครงการธุรกิจบริการสุขภาพลานนา Health Hub
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม รายงานการดําเนินงานโครงการธุรกิจบริการสุขภาพลานนา Health
Hub ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม และสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ไดมอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
กิจกรรมขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนสงเสริมธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม
และกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ใหกาวสูการเปน Health Hub ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบดวย กิจกรรม
การพัฒนาผูประกอบการและผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาดทั้งในและตางประเทศ การประชาสัมพันธเชิงรุก
สําหรับกิจกรรมการสงเสริมการตลาดในระดับภูมิภาค ไดกําหนดจัดงานในจังหวัด ๒ งาน
ไดแก
๑) การประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ ครัง้ ที่ ๔ มีเปาหมายเพื่อมุงสูการเปน Health Hub
ในภูมภิ าคอาเซียน และแสดงความพรอมและศักยภาพเชิงวิชาการ โดยกําหนดจัดงานขึ้น ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
๒) งาน Lanna Health Fair 2011 มีเปาหมายเพื่อมุงสูการเปน Health Hub ในภูมิภาค
อาเซียน และการสราง Brand Image กําหนดจัดงานในระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
/โดยผูที่สนใจ...

๒๒

โดยผูที่สนใจเขารวมงาน สามารถติดตามขอมูลความเคลื่อนไดที่ www.lannahealthhub.com ซึ่ง
การขับเคลื่อนธุรกิจบริการสุขภาพ ภายใตแนวคิด คือ Think of Health... Think of Lanna Health Hub
กิจกรรมการประชาสัมพันธเชิงรุก ไดดําเนินการ โดย
๑) จัดทําปายประชาสัมพันธ ณ ทาอากาศยานเชียงใหม เปนระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแต
เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔ บริเวณจุด Check in หลังเคาเตอรการบินไทย บริเวณสายพานรับกระเปา
ฝงภายในประเทศ ฝงขาเขาภายในประเทศ
๒) จัดทําปายประชาสัมพันธ ณ ทาอากาศยานภูเก็ต เปนระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๔
๓) ประชาสัมพันธในนิตยสารสวัสดี เปนระยะเวลา ๖ เดือน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม –
ธันวาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔.๔ ผลการดําเนินงานยานการคาดีเดน ป ๒๕๕๔ และยานการคาพาณิชยบานถวาย หมูบาน

สรางสรรค
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม รายงานผลกิจกรรมสําคัญของสํานักงานพาณิชยจงั หวัดเชียงใหม ใน
๓ โครงการสําคัญ ดังนี้
๑) ดําเนินงานยานการคาดีเดน ป ๒๕๕๔ และยานการคาบานถวาย หมูบ านสรางสรรค
ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดคัดเลือกใหยานการคาพาณิชยบานถวาย หมูบานสรางสรรค(Baan
Tawai Creative Village) เปนยานการคาที่ไดรับการสนับสนุนสงเสริมใหเปนยานการคาพาณิชย ประจําจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งยานการคาพาณิชยบานถวาย ไดรับการคัดเลือกใหเปน ยานการคาดีเดน ของกระทรวงพาณิชย ป
๒๕๕๔ จากยานการคาที่เขารวมคัดเลือกทั้งหมด ๑๘ ยาน (๑๘ จังหวัด)
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ชุมชนบานถวายและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จะไดดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาสนับสนุนสงเสริมยานการคาพาณิชย บานถวายตอไป
โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ การเปนยานการคาพาณิชยที่มีความพรอมเชิงการคาและงดงามที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
๒) การดําเนินงานสินคาเกษตรอินทรีย ดําเนินการใน ๒ สวน คือ
๒.๑ จัดงานแสดง และจําหนายสินคาเกษตรอินทรีย “ Northern Organic 2011” ระหวาง
วันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรท มีผูประกอบการ จํานวน
๓๐ ราย จาก ๗ จังหวัดเขารวมงาน มูลคาการจําหนาย รวมทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๒ จัดการฝกอบรม และศึกษาดูงาน เรื่อง “ รักษโลก รักอินทรีย ” ระหวางวันที่ ๒๙ –
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยจัดการสัมมนา ณ มหาวิทยาลัยฟารอิสเทิรน และศึกษาดูงาน ณ สวนเกษตรอินทรีย
ดาราดาเล มีผูเขารวมอบรม รวม ๑๓๐ ราย จากพื้นทีใ่ นภาคเหนือ
/๓) สรุปผล...

๒๓

๓) สรุปผลการจัดกิจกรรม Business Matching / In-store Promotion ในจังหวัดแหลงทองเที่ยว
โครงการสงเสริมและขยายตลาดสินคาศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมตามแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง ๒๕๕๕
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (รอบที่ ๓) โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดจัดงาน
“Chiang Mai in Paradise เชียงใหม : สวรรคนักชอป” ยกเชียงใหมเมืองสวรรค มาใหช็อปถึงกรุงเทพฯ
ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ (๕ วัน) ดําเนินการ ณ รอยัล พารค พลาซา
ศูน ย การคาพาราไดส พารค กรุ งเทพฯ โดยมี ผูเ ขารว มกิจกรรมจากผูประกอบการที่มีศักยภาพของจัง หวัด
เชียงใหม ไดแก OPOP / OTOP Select / Chiang Mai Brand / SMEs / ธุรกิจทองเที่ยว จํานวน ๖๐ คูหา
มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๕ ความกาวหนาการขับเคลื่อน Chiang Mai Creative City
ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมเมืองสรางสรรค (Mr. Martin Venzky Stalling) นําเสนอ
ความคืบหนาของเชียงใหมเมืองสรางสรรค ซึ่งมีผลการดําเนินงาน และแผนงานทีจ่ ะดําเนินงาน ดังนี้
- การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางจังหวัดเชียงใหมกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
รวมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการสงเสริมและผลักดันใหเมืองเชียงใหมเปนเมืองศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
(Crafts and Folk Art) ของ UNESCO เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
- ประกาศทูตสันถวไมตรีของเชียงใหมเมืองสรางสรรค จํานวน ๑๖ ราย ซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิทเี่ กี่ยวของทั้งชาวไทย และตางประเทศ
แผนงาน/กิจกรรมที่จะดําเนินการในระยะตอไป
- การประชุมสัมมนารวมกับ TCDC (Thailand Creative Design Center) และการทําขอตกลง
รวมกันของ เชียงใหมเมืองสรางสรรค (CMCC) และ TCDC ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔
- การรวมงานเลี้ยงอาหารค่ําของทูตสันถวไมตรีของเชียงใหมเมืองสรางสรรค และรับฟงคํา
บรรยายจาก Mr.John Howkins ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจ ที่ปรึกษาของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๔
- การจัดงาน Lanna Health Fair 2011 ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕๕๔
- การจัดสัปดาห Global Entrepreneurship Week ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔
- การจัดประชุม TEDxThapaeGate (ประตูทาแพ) ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๕
พร อ มทั้ ง ได ข อความร ว มมื อ ประชาสั ม พั น ธ เ ว็ บ ไซด และเชิ ญ ชวนใช ต ราสั ญ ลั ก ษณ ข อง
เชียงใหมเมืองสรางสรรคใหแพรหลาย
ประธาน เน น ย้ําว าหากมีอุปสรรคในการดําเนินงานเชียงใหมเ มื องสรางสรรค ขอให แ จง
กลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด เพื่อชวยผลักดันการดําเนินงาน และขอความรวมมือ
หัวหนาสวนทุกภาคสวน ชวยประชาสัมพันธสัญลักษณของเชียงใหมเมืองสรางสรรคใหกวางขวางตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการของประธาน
/๔.๖ โครงการ...

๒๔

๔.๖ โครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model)
ฝายเลขานุการ (นายฤทธิพงค เตชะพันธุ) ชี้แจงความเปนมาของโครงการ และการขับเคลื่อน
โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรหลัก ๖ ดาน โดยในเดือนนี้ มีผลการดําเนินการสําคัญ ภายใตการขับเคลื่อนของ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ ) รายงานผลการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามโครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model) ในประเด็นที่เกี่ยวของ ไดแก
๑. การดําเนินงานโครงการเชียงใหมโมเดล (Chiang Mai Model) เชียงใหม ซึ่งมีการขับเคลื่อน
การดํ า เนิ น การประกวดออกแบบตราสั ญลั ก ษณโ ครงการเชี ย งใหม โ มเดล โดยองคก ารบริ ห ารส ว นจัง หวั ด
เชียงใหม มีผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ คือ นายอันวา วาจิ จากจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ จังหวัดจะไดประชาสัมพันธผาน
เว็บไซด เพื่อใหหนวยงานตางๆ โหลดไวเปนสัญลักษณ เพื่อรวมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้
๒. รายงานผลการดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
๒.๑ ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความสามัคคีและความปรองดองภายในชาติที่สมดุลและ
ยั่งยืน มีโครงการที่ดําเนินการ คือ
-โครงการข ว งละอ อ นเชีย งใหม สร า งสรรค เ ด็ ก และเยาวชน โดยมุง เน น ให
เยาวชนในแตละทองถิ่นไดมีโอกาสแสดงออกดานประเพณีและวัฒนธรรมในเชิงสรางสรรค ดานจิตสาธารณะ
ดําเนินการทั้งหมด ๘ แหง มีเยาวชนเขารวมทั้งสิ้น แหงละกวา ๔๐๐ คน ซึ่งยังคางอีกแหงหนึ่งคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายนนี้
-โครงการคายสรางสรรค สมานฉันท ดําเนินการโดยสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเดือนสิงหาคม-กันยายน โดยมีการจัดคายใหเยาวชนรับทราบหลักการ/วิธีการของศาสนาที่
มีอยูในพื้นที่ ไดแก ศาสนาคริสต อิสลาม ซิกส ฮินดู ณ โรงเรียนประจําอําเภอ มีนักเรียนในกลุมเปาหมายอยาง
นอย อําเภอละ ๑,๐๐๐ คน โดยไดรับการตอบรับจากนักเรียน/อาจารยในสถาบันการศึกษาเปนอยางดี
๒.๒ ยุทธศาสตรที่ ๒ การตอยอดภูมิปญญาทางสังคมและทุนทางสังคมสูความ
สรางสรรค โดยไดดําเนินโครงการพัฒนาเชียงใหม สูเครือขายเมืองวัฒนธรรมสรางสรรคระดับโลก “เชียงใหม
เมื องวัฒ นธรรมสรา งสรรค ด า นหั ต ถกรรมและศิ ลปะพื้ น บ า น” ซึ่ง เป น ความร ว มมือ ของจั งหวั ด เชี ย งใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย สมาคม/ชมรมชาง สลาลานนา ซึ่งมีกลุมเปาหมายรวม
โครงการ ไดแก นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ ประชาชนทั่วไป ผูประกอบการ รวมทั้ง สถาบันตางๆ และไดมีการจัดทํา
บันทึกขอตกลงรวมมือและจัดการแถลงขาว เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บานมอนฝาย สําหรับความ
คืบหนาอยูระหวางการจัดจางที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทํารายละเอียดใบสมัครเขาสูการเปนเมืองเชียงใหม เมืองแหง
วัฒนธรรมสรางสรรค หัตถกรรมและศิลปะพื้นบาน
๒.๓ ยุทธศาสตรที่ ๓ การยึดมั่นระบบคุณธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม ไดแก
-โครงการคายเยาวชนคุณธรรม (เสริมสรางเยาวชนคนดี มีจิตอาสาชวยเหลือ
สังคม) กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ จํานวน ๖๐๐ คน (โรงเรียนละ ๑๐ คน จาก ๖๐ โรงเรียน)
/เพื่อใหเยาวชน...

๒๕

เพื่อใหเยาวชนมีความตระหนัก สํานึก และตั้งใจปฏิบัติในเรื่องความดี ความซื่อสัตย ขยัน มีน้ําใจ สุภาพออนโยน
กตัญู เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาสวน เสริมสรางองคความรูคูคุณธรรม ซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
-โครงการสงเสริมการแตงกายผาไทย ประจําป ๒๕๕๔ ไดดําเนินการเพื่อ
เผยแพรเชิญชวนประชาชน และผูที่สนใจโดยทั่วไป แตงกายผาไทย ผาพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดจดั การ
ประชาสัมพันธ ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย และถนนคนเดินวัวลาย ผลการดําเนินการไดรับความสนใจ และ
ความรวมมือจากสถาบันการศึกษาตางๆ เปนอยางดี
๓. กระบวนงานการตอยอดภูมิปญญาทางสังคมและทุนทางสังคมสูความสรางสรรค โดย
สํานักงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมเผยแพรขอมูลภูมิปญญา OTOP ซึ่งเปนการคัดสรร
ภูมิปญญาของผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในระดับ ๓-๕ ดาว ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณโดยเฉพาะ
ของแต ล ะชุ ม ชน เพื่ อนํ า มาต อยอดเพิ่ มมู ลค าและนํา ไปสู สิน คา OTOP
ทั้ง นี้ ได นํา เสนอลงในเว็ บ ไซด
www.otoptoday.com และ www.cdd.go.th โดยมีขอมูลตางๆ รวมทั้ง ผลิตภัณฑที่สําคัญๆ เชน น้ําพริกแดงกลุม
แมบานอําเภอสะเมิง กระเทียมดองสามรสอําเภอดอยสะเก็ด น้ําพริกหนุมอําเภอสารภี ผาใยกัญชงอําเภอแมริม
ไมแกะสลักของอําเภอแมแตง ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชมจังหวัด จะปรับขอมูลใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
แลวนําเสนอผูที่สนใจตอไป สําหรับการเพิ่มชองทางของตลาดผลิตภัณฑสินคาชุมชน OTOP ภายใตโครงการ
OTOP SHOPPING / OTOP ชอปทุกเดือนของสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไดมีการจัดพื้นที่จําหนาย
ผลิตภัณฑ OTOP ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ในวันจันทร- อังคาร ในสัปดาหแรกของเดือน และ
ดําเนินการมาแลวในเดือนสิงหาคม-ปจจุบัน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ การจัดระเบียบสังคม
และขจัดสิ้นยาเสพติด ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ไดรับมอบหมายใหบูรณาการรวมกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ ๓ ประการไดแก
๑. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวณีย เมือ่ วันที่ ๑๑
สิงหาคม ที่ผานมา ทรงหวงใยปญหายาเสพติด ที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน
๒. การแถลงนโยบายของรัฐบาล มีวาระสําคัญเรงดวนที่รัฐบาลจะตองปฏิบัติ คือ การ
แกไขปญหายาเสพติด เพื่อเปนการสนองตอสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๓. รัฐบาลโดยรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมี
การสั่งการกําชับการจัดระเบียบสังคม ทั้งเรื่องบอน การพนัน ตูมา ตูเกมสที่ผิดกฎหมาย สถานบริการ และปญหา
ยาเสพติด โดยตํารวจ อําเภอ รวมถึง หนวยงานที่เกีย่ วของ ไดดําเนินการอยางเขมขน
ผลการดําเนินการสําคัญ มีผลการดําเนินการในดานการจัดระเบียบสังคม และดานการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
- การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ได
กําจัดความเสี่ยง ”ขจัดราย ขยายดี” ในเรื่องยาเสพติด โดยการปองกัน ปราบปราม การรักษาผูเสพติดควบคูไป
พรอมกัน สวนการขยายผลบวก ปองกันยาเสพติด คือ การดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนากองทุนแมของ
/แผนดิน...

๒๖

แผนดินใหเขมแข็งในระดับหมูบาน/ชุมชน โดยนําเอาดอกผลจากกองทุนไปขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงใหชาวบาน
ไปปลูกพืช เลี้ยงสัตวได
- การจัดระเบียบสังคม ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหมพรอมคณะ ไดไปตรวจเยี่ยม และ
ปลอยแถวตํารวจ ใหกําลังใจผูที่ปฏิบัติงานในยามค่ําคืน มีผลการกํากับดูแลสถานบริการ จากการรายงานของ
อําเภอ ตํารวจ สํานักงานสรรพสามิตเขตพืน้ ที่ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสารวัตรนักเรียน รวมทั้งสิ้น ๕๙๗
แหง โดยพบการกระทําความผิด ๓๗ แหง สถานที่ที่ตรวจพบก็คือ รานขายสุรา ๒๙ แหง สถานบริการ ๑ แหง
สําหรับ การตรวจตราควบคุมพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่เนนหนักเปนพิเศษ ๒๔ ยาน (Critical
Point) ไดดําเนินการตรวจสถานบริการ รานจําหนายอาหาร สุราหรือเครื่องดื่มอยางอื่น รานเกม จํานวน ๑๐ แหง
พบการกระทําผิด ๒ แหง คือ รานคาสโนวา ขอหา “ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต” และ ราน OZONE
NET ขอหา “สงเสริมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด”
ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการดําเนินงานกับสถานบริการที่ผิดกฎหมาย ไดแนวทาง คือ
๑. มาตรการทางกฎหมายโดย ฟองศาล ปรับจับ หรือจําคุกผูที่เกี่ยวของ
๒. มาตรการทางการปกครอง ในชวงที่ผานมาผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดอาศัย
อํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลว. ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ ขอ ๒ สั่งปดสถานที่สถานบันเทิง
จํานวน ๔ แหง มีกําหนดแหงละ ๓๐ วัน นับแตวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ไดแก รานเฟรบริค
รานสไปรซี่ รานบางกอกคาเฟ และรานอินไซดปารค สวนสถานบริการ “ซุปเปอรสตาร แอนด ดิสคัพเวอรรี่”
สั่งพักใชใบอนุญาตใหตั้งสถานบริการ มีกําหนด ๖๐ วัน นับแตวันที่ ๑๘ สิงหาคม – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดย
อาศัยอํานาจในฐานะพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๑(๒)
๓. การจัดระเบียบสังคมในมิติดานวัฒนธรรม มีผลการดําเนินการ ดังนี้
- สํานักงานสรรพสามิตเขตพื้นที่เชียงใหม ไดมอบหมายใหเจาหนาที่
สรรพสามิตออกตรวจตราสถานบันเทิง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๒๑.๐๐-๒๔.๐๐ น.
ประกอบดวย รานไวโอลีน ไออิ โรส พิงคเลดี้ บานานา คลาสโนวา และรานไฮคลาส ขณะตรวจไมพบการ
กระทําผิด ไดแนะนําใหสถานบันเทิงเหลานี้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และหามพนักงานออกมาเรียกลูกคา
ขางนอก
- อําเภอเมืองเชียงใหม ไดมอบหมายใหชดุ ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม ออก
ตรวจสถานบันเทิงเปาหมาย เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ระหวางเวลา ๒๒.๐๐-๒๔.๐๐ น. ประกอบดวย ราน
คลีโอคาราโอเกะ Bunny Girl แฟรรีคลับ คาราโอเกะ(โอลีเวีย ๒) จิตตคําคาราโอเกะ มอนโร Ping Lady Culb
My Love Club(โรส) และรานใบโพธิ์ ขณะตรวจพบพนักงานของรานไมพกบัตรประจําตัวประชาชน รวม ๙
ราย จึงไดดําเนินการเปรียบเทียบปรับ และไดแนะนําใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และหามพนักงาน
ออกมานั่งหนารานยืนรอหนาราน เพื่อเรียกแขก นั่งหนารานไดไมเกิน ๒ คน และใหแตงกายสุภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/๔.๗ ขอเชิญเที่ยว...

๒๗

๔.๗ ขอเชิญเที่ยวชมงานประเพณี “มหกรรมของดีดอยหลอ” ครั้งที่ ๑๒
นายอําเภอดอยหลอ ประชาสัมพันธและเชิญชมเที่ยวงานประเพณี “ มหกรรมของดีดอยหลอ”
ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ ๘- ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ บริเวณที่วาการอําเภอดอยหลอ พิธีเปดเปนทางการไดเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดงานในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีวัตถุประสงค
เพื่ออนุรักษและประชาสัมพันธวัฒนธรรมประเพณีอันเปนวิถีชีวิตและเอกลักษณของชาวอําเภอดอยหลอใหเปนที่
รูจักอยางกวางขวางแพรหลายยิ่งขึ้น สงเสริมการทองเที่ยว ภายใตคําขวัญอําเภอดอยหลอ “พระธาตุดอยนอยพันป
รสดีแคนตาลูปลําไย กวางชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญสืบสานประเพณี” รวมทั้ง เพื่อใหประชาชนไดมาเที่ยว
พักผอนหยอนใจหลังจากการประกอบอาชีพประจําวัน
กิจกรรมในงานประกอบดวย การประกวดพืชผลทางการเกษตร การประกวดกวางชน การ
แขงขันตีกลองหลวง การประกวดไกชนและการประกวดโค การจัดนิทรรศการและการออกรานของภาคสวน
ตางๆ กิจกรรมสาธารณกุศล การแขงขันกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ รวมถึง กิจกรรมบันเทิงหลากหลายรูปแบบ
รับทราบ
๔.๘ การคาดหมายสภาพอากาศเดือนกันยายน ๒๕๕๔
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ รายงานการคาดหมายสภาพอากาศในชวงฤดูฝน และ
เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดังนี้
ลักษณะอากาศชวงวันที่ ๓๐ สิงหาคม-๖ กันยายน ๒๕๕๔ ของจังหวัดเชียงใหม ตอนเชา
อุณหภูมิต่ําสุด ๒๔-๒๖ °C บาย อุณหภูมิสูงสุด ๓๒-๓๔ °C มีเมฆมากกับมีฝนเล็กนอยถึงปานกลางกระจายถึง
เกือบทั่วไป กับมีฝนตกหนักและหนักมากบางแหง สวนมากระหวางบายและค่ํา ปริมาณฝน ๒๑๐-๒๓๐ มม.
จํานวน ๒๑-๒๓ วัน ความชื้นสัมพัทธ รอยละ ๖๓-๙๓ ทัศนวิสัย ๑๐-๑๒ กิโลเมตร ลมตะวันตกเฉียงใต ๑๐-๒๕
กิโลเมตรตอชั่วโมง
สรุปลักษณะอากาศในชวงกันยายน ๒๕๕๔ โดยในเดือนกันยายน รองความกดอากาศต่ําจะ
พาดผานภาคเหนือตอนลาง มรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดปกคลุมประเทศไทยและจะมีกําลังแรงเปนระยะ ๆ ทําให
มีฝนตกชุกหนาแนนและมีฝนหนักถึงหนักมากในหลายพืน้ ที่ กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหล หลากใน
หลายจังหวัด โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ๓๑-๓๓ °C อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๒๒-๒๔ °C ปริมาณฝน ๑๘๐-๒๓๐
มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน ยังคงมีพายุหมุนเขตรอนเคลื่อนสูภาคเหนือของประเทศไทย
ขอควรระวัง เดือนกันยายน มีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขามาใกล หรือเคลื่อนผาน
ประเทศไทยตอนบน ทําใหประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแนน กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ และมีน้ํา
ทวมฉับพลันในบางพื้นที่ จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคําเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอนจาก
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือโทรศัพทหมายเลข ๐๕๓-๒๗๗๙๑๙ ๐๕๓-๙๒๒๓๖๕ และ www.cmmet.tmd.go.th
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๕ ...

๒๘

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบ (โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส)
ฝายเลขานุการ (นายฤทธิพงค เตชะพันธุ) แจงใหที่ประชุมทราบเรื่องที่สวนราชการนําเสนอ
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๖ เรื่อง ซึ่งสามารถ Download เอกสารผาน www.chiangmai.go.th ไดแก
๕.๑ การดําเนินการขับเคลื่อนตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนประจําจังหวัดเชียงใหม
๕.๒ กําชับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
๕.๓ รายงานผลการเฝาระวังอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม
๕.๔ รายงานสถานการณอาชญากรรม หวงวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๕.๕ ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
๕.๖ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ นโยบายและขอสั่งการของผูบ ริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นางนฤมล ปาลวัฒน) ) แจงประชาสัมพันธ และเชิญชวน
จองหนังสือ “เทอดพระเกียรติเจาพอหลวง” ซึ่งมูลนิธินวราชดําริอนุรักษฝายเหนือ รวมกับจังหวัดเชียงใหม ได
จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ทู ล เกล า ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ในวโรกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ทรงมี
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในหนังสือมีเนื้อหา ประกอบดวย ๔ ภาค
คือ ภาคที่ ๑ พระราชกรณียกิจสถิต ดวงใจราษฎร ภาคที่ ๒ ปวงขาพระบาทสุดซาบซึ้ง ภาคที่ ๓ น้ําพระราช
หฤทัย นั้นตราตรึง ภาคที่ ๔ ทรงเปนที่หนึ่ง ในใจชน เกี่ยวของกับการทรงงานในพื้นที่ และทรงปฏิบัติพระรา
ชรณียกิจในพื้นที่ตาง ๆ รวมทั้ง เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรพื้นที่หางไกลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีการ
บรรยายดวยภาพทั้งหมด ๓๐๐ ภาพ พิมพดวยกระดาษเงาอยางดี ราคาเลมละ ๘๕๐ บาท
ทั้งนี้ สวนราชการ/หนวยงาน สามารถสั่งจองได หรือสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม หรือประสานงานไดที่คุณสมศักดิ์ ออนอน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรการ ยกยิ่ง) แจงความคืบหนาและมอบขอราชการ
ขอราชการแกสวนราชการที่เกี่ยวของ ดังนี้
- การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ ๒๕๕๔ ซึ่งขณะนี้
เหลือระยะเวลากําหนดจัดงานไมนานนัก จึงขอความรวมมือทุกภาคสวน อําเภอ เทศบาลนครเชียงใหม และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดูแลเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พรอมทั้ง ขอ
ฝากให อุ ท ยานหลวงราชพฤกษ ฯ นํ า เสนอความคื บ หน า ให กั บ หั ว หน า ส ว นฯ ทราบด ว ยเพื่ อ กระตุ น และ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวใหรับทราบโดยทั่วกัน
/นอกจากนี้...

๒๙

นอกจากนี้ ในเดือนมกราคมจะมีพิธีเปดหอดูดาว ณ ดอยอินทนนท โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จมาเปดงาน ซึ่งในชวงเดือนดังกลาวจะมีนักทองเที่ยวเขามามาก และ
หากเปนไปไดควรจะติดตั้งปายประชาพันธ หรือปายตอนรับ จึงขอฝากนายอําเภอและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดติดตั้งปายตอนรับ เปนโอกาสอันดีของจังหวัดที่จะแสดงถึงความเปนเมืองที่สุดแหงความสงางามทาง
วัฒนธรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตามขอราชการ

๖.๓ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (หมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล) มอบนโยบายและขอราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัด ในประเด็น ดังนี้
๑. แนวนโยบายของรัฐบาล นโยบายเรงดวน แบงเปน ๓ กลุม ไดแก
กลุมที่ ๑ ปญหาปากทองประชาชน เนนบรรยากาศการปรองดอง เพื่อเอื้อให
การดําเนินการทางเศรษฐกิจดีขึ้น รวมทั้งการแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงหวงใย
กลุมที่ ๒ การแกไขปญหาคาครองชีพของประชาชน จะตองสรางโอกาสสราง
รายไดใหประชาชนเขาถึงแหลงทุน โดยเพิ่มรายไดเพื่อกระตุนการใชจาย
กลุมที่ ๓ นโยบายเรงดวนเพือ่ วางโครงสรางในระยะยาว เชน การวางระบบ
น้ํา การลดภาษีนิติบุคคลจาก ๓๐% ใหเหลือ ๒๓% ในปแรก และ ๒๐% ในปที่สอง ทําใหเกิดการแขงขันและ
กระตุนเศรษฐกิจในประเทศไทย
๒. การมอบแนวทางการปฏิบตั ิราชการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๒.๑ ขอใหทกุ สวนราชการไดศึกษารายละเอียดและแนวทางการดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเรงดวน เชน กองทุนหมูบาน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ การรับจํานําสินคาเกษตร
การพักหนี้เกษตรกร ฯลฯ เพือ่ เปนกรอบแนวทางการดําเนินงานในภารกิจที่เกีย่ วของ โดยในระยะนี้ ขอใหเตรียม
จัดทําระบบฐานขอมูลใหพรอมที่จะดําเนินการไดทันที เมื่อไดรับแจงรายละเอียดโครงการตามนโยบาย
๒.๒ ในสวนของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและ
กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด จัดใหมีกระบวนการทบทวนแผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ดวย ทัง้ นี้ กระทรวงมหาดไทยจะมีการแจงแนวทางปฏิบัติมาใหทราบตอไป
๒.๓ สําหรับแนวทางการปฏิบัติราชการ ขอใหยดึ นโยบายของ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี มาเปนกรอบและแนวทางในการดําเนินงาน
๓. การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม ขอใหสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย จัง หวัด ที่ทํ าการปกครองจัง หวั ด อํา เภอทุก อํ า เภอ องค ก รปกครองสว นท องถิ่น ทุก แห ง
ตลอดจนสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัดสํารวจตรวจตราคูคลอง ทางระบายน้ําที่ต้ืนเขินและอุดตัน
โดยใหเรงทําการขุดลอกและกําจัดวัชพืช ขยะ และสิ่งปฏิกูลตางๆ เพื่อใหสามารถรองรับปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน
และสามารถระบายไดอยางทันการณ ไมสรางความเดือดรอนใหแกประชาชน
/ในกรณีของ…

๓๐

ในกรณีของหมูบานเอกชน ใหประสานหารือ ใหขอแนะนําการวางระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพและไมสรางผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียง รวมถึง ในอนาคตหากมีการขออนุญาตกอสรางหมูบานอีก
ใหมีการพิจารณาคํานึงถึงการวางระบบระบายน้ําและไมกอสรางสิ่งปลูกสรางขวางทางน้ําเปนประเด็นสําคัญดวย
๔. การดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง จังหวัด
เชียงใหม ขอมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม จัดทําโครงการดูแลรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยใหทุกสวนราชการ/หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอทุกอําเภอ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง รวมกันจัดทําโครงการฯ ตลอดจนรณรงคประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนในพื้นที่
รับผิดชอบ มีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พรอมทั้ง
พิจารณาจัดใหมีการมอบรางวัลเพื่อยกยองเชิดชูขาราชการ เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และองคกร
ที่ถือปฏิบัติเปนแบบอยางที่ดี เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และเปนแรงจูงใจในการทําความดีเพื่อสังคม อยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
๕. ศูนยเรียนรูต ามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โดยสวน
วิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ รวมกับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดตั้งศูนยเรียนรู
การพัฒนาที่ดนิ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เพือ่ ใชเปนแหลงศึกษาเรียนรู
สาธิตการผลิตการใชผลิตภัณฑตาง ๆ เผยแพรใหกลุมเกษตร หมอดินอาสา ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผูสนใจทั่วไป เขามาเรียนรูการพัฒนาที่ดินอยางถูกตองตามหลักวิชา ประกอบดวย
๕.๑ ความรูเกีย่ วกับดิน ความสําคัญ ประโยชน และการปรับปรุงดินให
เหมาะสมกับสภาพ
๕.๒ การนําผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพไปใชในการผลิตปุยอินทรียเพือ่ ลด
การใชปยุ เคมี
๕.๓ การใหความรูเกีย่ วกับการคัดแยกขยะ เพื่อนํามาผลิตปุยอินทรีย และ
น้ําหมักชีวภาพ เพื่อนําไปใชประโยชนในทางการเกษตร และการบําบัด
น้ําเสีย ลดมลภาวะ
๕.๔ บริการความรูเกีย่ วกับวิธีการปรับปรุงดินโดยวิธีการตาง ๆ ในการผลิตพืช
อินทรีย
๖. ผูวาเชียงใหม “สรางฟาใส ขี่จักรยานลดโลกรอน” จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชวนรวม
กิจกรรม ผูวาเชียงใหม “สรางฟาใส ขี่จักรยานลดโลกรอน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๖.๓๐ น.
โดยปนจักรยานออกจากจวนผูวาราชการจังหวัดฯ ทางประตูดานทาแพไปยังบริเวณพระบรมราชานุสาวรียสาม
กษัตริยสถานที่จัดกิจกรรม เพื่อรณรงคใหชาวเชียงใหมหันมาใชรถจักรยานในชีวิตประจําวัน ลดปญหาภาวะ
โลกรอนและรักษาสิ่งแวดลอมของเมืองเชียงใหม
๗. ผลิตภัณฑทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญสนับสนุนสินคาผลิตภัณฑ OTOP
และผลิตภัณฑทองถิ่นของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีหลากหลายประเภท มีความสวยงาม และลักษณะเฉพาะตัว เพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว รวมทั้ง จะเปนการสงเสริมใหมีการใชจายเงินหมุนเวียนในจังหวัดเชียงใหม
/มติที่ประชุม...

๓๑

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอราชการ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
๕.๑ โครงการซอมแซมตลิ่งแมน้ําปง บานวังปาน หมูที่ ๑๒ ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอ จอมทอง
จังหวัดเชียงใหม และโครงการจัดซื้อวัสดุหินซอมแซมถนนฯ ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง
ผูแทนอําเภอจอมทอง (นายชัยณรงค นันตาสาย) รายงานความคืบหนาโครงการซอมแซมตลิ่ง
แมน้ําปง บานวังปาน หมูท ี่ ๑๒ ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง และโครงการจัดซื้อวัสดุหินซอมแซมถนนฯ ตําบล
ดอยแกว อําเภอจอมทอง ดังนี้
๑)โครงการจัดซื้อวัสดุหิน ๓/๔” ซอมแซมถนนดินลูกรังบานหวยมะนาว หมูที่ ๔ บาน
หวยสมปอย หมูที่ ๘ บานขุนแตะ หมูที่ ๕ ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง ซึ่งเปนโครงการที่นายอําเภอจอมทอง
ไดรับการรองทุกขจากกํานัน ผูใหญบานตําบลดอยแกววา ถนนสายหลักที่ใชสัญจรไปมา เปนถนนดินลูกรัง
มี ค วามลาดชั น สู ง เนื่ อ งจากเป น พื้ น ที่ บ นดอยสู ง ช ว งฤดู ฝ นไม ส ามารถใช ร ถยนต สั ญ จรได ใ นบางจุ ด และ
นายอําเภอไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอมาไดรับอนุมัติงบประมาณ
จํานวน ๓๐๙,๔๐๐ บาท และราษฎรสมทบแรงงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ดําเนินการเรียบรอยแลว ซึ่งจะสงผล
ใหราษฎรสามารถใชเสนทางสัญจรไปมา และขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒) โครงการซอมแซมแมน้ําปง บานวังปาน หมูที่ ๑๒ ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
เปนโครงการสืบเนื่องจากที่ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอําเภอจอมทอง ตามโครงการ
ผูวาราชการจังหวัดพบปะประชาชนฯ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และประชาชนในพื้นที่ไดรองขอใหแกไข
ปญหาความเดื อดรอน กรณีพ นังกั้นตลิ่งริมแมน้ําปง บานวังปาน ซึ่งกอสรางมา ๑๐ ปแ ลว เกิดตลิ่งทรุด ตัว
พังทลายจากฝนตกหนัก น้ําในแมน้ําปงเออลนกัดเซาะ โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดอนุมัติงบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ บาท และอําเภอจอมทอง ไดดําเนินการซอมแซมตลิ่ง ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ ซึ่งหากแลวเสร็จจะ
สงผลใหราษฎรไดรับความสะดวกในการใชเสนทางสัญจร และสามารถปองกันการพังทลายของบานเรือนที่
ตั้งอยูริมถนน จํานวน ๒๐ ครัวเรือน รวม ๘๕ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.๒ ความคืบหนาการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ ตอนอําเภอแมแตง – ศูนยฝกลูกชาง

สวนที่ ๒
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ ๓ รายงานความกาวหนาการกอสรางทางหลวงหมายเลข
๑๐๗ ตอนอําเภอแมแตง – ศูนยฝกลูกชาง สวนที่ ๒ ซึ่งโครงการนี้กรมทางหลวง โดยสํานักกอสรางทางที่ ๑ ได
วาจางบริษัทสหมิตรอินเตอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใหเปนผูดําเนินการกอสราง ระหวาง กม.๕๐+๐๐๐ – กม.๗๒+
๕๐๐ ระยะทาง ๑๔.๓๔๐ กม. เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ สิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่ ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๐ และไดสิทธิขยายอายุสัญญา ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ และมีคางานตามสัญญา วงเงิน ๒๒๙.๑๙
ลานบาท
/ผลการดําเนินงาน...

๓๒

ผลการดําเนินงาน ณ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ มีผลงานรวม ๗๔.๒๐๐ % แผนงานรวม ๑๐๐ %
ลาชากวาแผน - ๒๕.๘๐๐ % มีคาปรับถึงวันปจจุบัน ๑๖, ๓๖๔,๑๖๖ บาท ซึ่งมีความลาชา จากสาเหตุฝนตกชุก
ตลอดทั้งเดือน ทําใหไมสามารถกอสรางไดตามปกติ สําหรับผลการเบิก – จายเงินคางาน เบิกจายเงินแลว ๑๘
งวด เปนเงิน ๑๖๘,๖๐๓,๕๔๑.๖๗ บาท ( ๗๓.๕๖๕ % ) คงเหลือ ๖๐,๕๘๕,๖๖๙.๓๓ บาท ( ๒๖.๔๓๕ % )
ปจจุบันผูรับจางมีผลงานแลวเสร็จพรอมเบิกจายประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ การทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหกับโรงพยาบาลนครพิงค
ผูแทนโรงพยาบาลนครพิงค (พญ.ชลาทิพย ซื่อวัฒนา) แจงประชาสัมพันธเชิญชวนรวมทําบุญ
ทอดผาปาสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทยใหกับโรงพยาบาลนครพิงค ซึ่งปจจุบันมีการจัดสรางตึกใหมและ
จัดตั้งเปนโรงพยาบาลตติยภูมิ คือ รักษาแบบเฉพาะดาน เนนดานโรคหัวใจ โรคไต และผาตัดสองกลอง แตยังขาด
เครื่องมือแพทยที่จําเปน ดังนั้น โรงพยาบาลจึงจัดทําบุญทอดผาปาสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทย โดยมีกําหนดทอดผาปาสามัคคีฯ ในวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณ
ดานหนาโรงพยาบาลนครพิงค
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๔ การกอสรางสถานีขนสงแหงที่ ๓ ของจังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม รายงานความคืบหนาการกอสรางสถานีขนสงแหงที่ ๓ ของจังหวัด
เชียงใหมวา โครงการนี้คาดวาจะแลวเสร็จในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ มีผลรวมการกอสรางประมาณ ๙๙%
ซึ่งสถานีขนสงแหงที่ ๓ นี้จะใหบริการรถโดยสารปรับอากาศเสนทาง เชียงใหม-กรุงเทพฯทั้งหมด ยกเวนรถ
บขส. หรือ รถ ๙๙ รถโดยสารของบริษัทไทยพัฒนกิจขนสง ทั้งหมด (ยกเวน รถรวม) และรถโดยสารอีก ๓
เสนทาง คือ เชียงใหม-หัวหิน เชียงใหม-ภูเก็ต เชียงใหม-นครราชสีมา สําหรับอาคารที่กอสรางเปนอาคาร ๒ ชั้น
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง มีบันไดเลื่อนทางขึ้น-ลง มีกลอง CCTV จอ LCD ที่แสดงใหเห็นถึงเที่ยวการ
เดินทาง มีพื้นที่จอดรถ ๔ ไร และพรอมใหบริการกอนงานพืชสวนโลก
ในสวนของการบริหารในชวงเริ่มตน สํานักงานขนสงจังหวัดจะเปนหนวยดําเนินการ ซึ่งเปน
การจัดบริหารรถใหบริการในพื้นที่ตางๆ ระหวางชวงการจัดงานพืชสวนโลกฯ เทศกาลปใหมและสงกรานต
และจะสงมอบใหเทศบาลนครเชียงใหมรับผิดชอบดูแลตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕.๕ การประชาสัมพันธงานกีฬา กศน. เกมส ประจําป ๒๕๕๔
ผูแทนสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(นางพรรณี ใหมประสิทธิกุล) แจงประชาสัมพันธและรวมการสนับสนุนการจัดงานกีฬา กศน. เกมส ประจําป
๒๕๕๔ ซึ่งกําหนดจัดงานขึ้นในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม ๗๐๐ ป
/ในการแขงขัน...

๓๓

ในกาารแขงขันกีฬาครั้งนี้มีผูรวมงานจาก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ
ว
ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน มีพิธีธีเปดโดยรัฐมนตรี
ม
จากกกระทรวงศึกษาธิ
ษ การ และะผูวาราชการจจังหวัดเชียงใใหม กลาวตอนรั
อ บ และเนนื่องจากมีผูเขารวมงานจํานวน
า
มาก ทําใหที่พัก/โโรงแรม ซึ่งสํสานักงาน กศศน. ไดจัดเตรีรียมไว ๗๑ แห
แ ง สนามกีฬฬากลาง ๑ แหหง และวัดอีก ๑๑
แหง ตัต้งแตวันที่ ๔-๘
๔ กันยายนน ๒๕๕๔ เต็มทั้งหมด จึงขอความอนุนุเคราะหสวนราชการ/หนวยงานหรื
ว
อองงคกร
ใดที่มีมีความพรอม กรุณาใหการสนั
ก
บสนุนด
น านที่พัก สวนการเตรียมการรถโดดยสารสําหรับขนยายนักกีฬา/
นักศึกษา
ก หนวยงานไดขอความมอนุเคราะหจากหนวยทหาารไวรองรับในนเบื้องตนแลว
มติทประชุ
ปี่
ม

รับทราบ

๕.๖ กําหนดกการประชุมหัวหน
๕
ว าสวนราชชการประจําจังหวัดเชียงใหหม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๔ ในวัน
พฤหัสบดี
ส ที่ ๒๙ กักนยายน ๒๕
๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐
๐
น. ณ หองประชุมอเเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
๘
พรรษษา แหงนี้ แลละขอความรวมมื
ว อจากสวนราชการ/หน
น
นวยงานใหเขาไป
า Downloaad หนังสือเชิชญประชุม วารระ
การปประชุมฯ และรรายงานการปประชุม ผานชองทางเว็
อ
บไซซต www.chiaangmai.go.thh หัวขอ มุมราชการ
ร

ประชุชุมหัวหนาสวนราชการ
มติทประชุ
ปี่
ม

รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐
๑
น.

ผูบันทึกรายงานกาารประชุม
(นนางศิริพร รือเรื
อ อง)
นักวิเคราะหหนโยบายและะแผนชํานาญกการ

ผูตรววจรายงานการรประชุม
(นางงสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน
ห ากลุมงานขอมูลสารสนนเทศและการสื่อสาร

