รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2555
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
*********************************
รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
2 นายวรการ
ยกยิ่ง
3 นายชูชาติ
กีฬาแปง
4 นายอดิศร
กําเนิดศิริ
5 นายวิรุฬ
พรรณเทวี
6 นายสุวิชา
ดามพวรรณ
7 นายทองสุข
พระบาง
8 นายวิชัย
ขจรปรีดานนท์
9 นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
10 นายวิษณุ
11 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์

วิทยาภรณ์
ฐิตวิกรานต์

12 นายเกรียงศักดิ์

จิระพงษ์

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ศรีเสถียร
ธรรมธรานุรักษ์
ลือชัย
สุวรรณวงศ์
อ่องฬะ
สมเปาลี
สุริยสิงห์
ชุ่มเชื้อ
วงศ์ม่าน
พุทธโธ
ไหวไว
พูลสวัสดิ์
จารุอัคระ
วาวงศ์มูล
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ศิริมาตย์
มณีประกร

นายชาญชัย
นายบุญลือ
นายอุทัย
นายฉัตรชัย
นายทศพล
นายพันธ์ศักดิ์
นายมนัส
นายอภิชาติ
นายสิทธิ์
นายชัชวาลย์
นายมานิตย์
นายนิเวศน์
นายเทอดศักดิ์
นายอนุพงษ์
นายศักดิ์ชัย
นายพุฒิพงศ์
นายสุรชัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธานที่ประชุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7
(แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่
(แทน)นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(รก.)นายอําเภอสันทราย
(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน)นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอแม่แตง
(แทน)นายอําเภอฮอด
(รก.)นายอําเภอเชียงดาว
(รก.)นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันป่าตอง
นายอําเภอจอมทอง
/ 30 นายสายัณห์ ใจบุญ ...
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30 นายสายัณห์
ใจบุญ
(แทน)นายอําเภอแม่อาย
31 นายชุติเดช
มีจันทร์
นายอําเภออมก๋อย
32 นายธนู
ศรั่งเนียม
(แทน)นายอําเภอแม่แจ่ม
33 นายคมกริช
ตรีธัญพงศ์
นายอําเภอดอยเต่า
34 นายภาษเดช
หงศ์ลดารมภ์
นายอําเภอแม่วาง
35 นายศรัณยู
มีทองคํา
นายอําเภอแม่ออน
36 นายสราวุฒิ
วรพงษ์
นายอําเภอดอยหล่อ
37 นายฉัทธนาตย์
เทียนขาว
นายอําเภอกัลยานิวฒ
ั นา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
38 นางอติภา
มณีวงค์
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ชูกิจคุณ
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
39 พ.ต.อ.หญิง วัชรี
กลั่นวารี
(แทน)ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
40 พ.ต.ท.อพิวัฒน์
41 พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์
กันทาหงษ์
(แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ
42 พ.ต.ท. สัณหกช
เกษากิจ
สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
43 นายเฉลิมเกียรติ
ไชยวรรณ
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม่
44 นายยุทธนา
โพธิ์ทองสุนันท์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
45 นายชวลิต
ฮุยตระกูล
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
46 นายสัมพันธ์
ช้างทอง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
47 นายชูโชค
ทองตาล่วง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
48 นางดวงมาลย์
ศรีกิจวิไลกุล
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
เชียงใหม่
49 นางจิรพร
ทองบ่อ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
50 นายอนุสรณ์
กรานจรูญ
ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
อําเภอฝาง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
51 พ.ท.เชิดศักดิ์
เกตุสม
(แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
52 พ.ต.ปรัชฐา
ครามะคํา
(แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง
53 พ.อ.ศิริรัตน์
แสงช้าง
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
54 พ.อ.ศรัณย์
แสนพรหม
(แทน)รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
55 พ.อ.สมจริง
กอรี
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
56 นายณวรา
สกุล ณ มรรคา
ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ
57 นางนฤมล
วสิกชาติ
คลังเขต 5
/58 นางญาณี แสงศรีจันทร์...
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58 นางญาณี
แสงศรีจันทร์
59 ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ
เรืองภัทรกุล
60 นางสาวศิริพิมล
ศรีธนาอุทัยกร
61 นายวิสูตร
หิตะวนิช
62 นายไพฑูรย์
อ่ําเอี่ยม
63 นางสาวศิริลักษณ์
ไพโรน์รัตน์
64 นายชาตรี
ตันติวาณิชกิจ
65 นางสาววรรธนภรณ์ ทุนอินทร์
66 นายพัฒนศักดิ์
มงคลปัญญา
67 นายปัญญา
สวนจันทร์
68 นายชัยบูรณ์
พันธุ์แน่น
69 นายสาธร
สีแก้วเขียว
70 นายสมเกียรติ
พิสุทธิ์เจริญพงศ์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
71 นางสาวนิภา
นิรันดร์นุต
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
72 นายชัยสิทธิ์
สุริยจันทร์
73 นางจุไรรัตน์
แพรวพราย
74 นายสุวิทย์
แลกข้าว
75 นายสุวิรัฐ
สุวรรณเมธากร

คลังจังหวัดเชียงใหม่
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นทีเ่ ชียงใหม่ 1
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
ผู้อํานวยการสํานักงาน คปภ.ภาค 1 (เชียงใหม่)
ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม่
76 นางสาวสมใจ
ทองอ้น
นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา
ภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
77 นางมยุรี
ยกตรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
78 นายประมาณ
ถาวรพรหม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน
วิชาการ 10
79 นางประณมพร
วชิรถาวรชัย
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด
เชียงใหม่
80 นางวัลภา
เผือกผาสุก
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
81 นางพัฒนาพร
ณ ถลาง
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน
82 นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
83 นางสุรีย์พร
ชูสุข
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
84 นางนลินี
โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
85 นายประสิทธิ์
มะโนกิจ
(แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
86 นายวิเชียร
โนจ๊ะ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
87 นางสาวศิริญา
อินทร์เหยี่ยว
(แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
88 นางสาวกัญชัช
ทองดีแท้
หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1
/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
89 นายบุญเรือง
ก้อนแก้ว
90 นายเจษฎา
กาพย์ไชย
91 นายวรชัย
อุทัยรัตน์
92 นางสาวอุทัยวรรณ
สิงห์ไสว
93 นายวิฑูร
โพธิ์ศรี
94 นายวีรชาติ
เขื่อนรัตน์
95 นายสุทธิศักดิ์
ชื่นพิชัย
96 นางสาวนงเยาว์
จันทร์อินทร์
97 นายนพดล
โค้วสุวรรณ์
98 นายอุดม
ม้าเมือง
99 นายจํารัส
จันทิวงค์
100 นางวาสนา
เรืองวิลัย
101 นางเอมอร
ทองทรัพย์
102 นายสากล
มีสุข
103 นายสุวิทย์
104 นายจาตุรนต์

ม่วงเกษม
สุวรรณพินท์

105 นายบรรจง

จํานงศิตธรรม

106 นายบุญชาญ

ชัยเกษตรสิน

107 นายสกุล
108 นายวรสิทธิ์
109 นางอรทัย

มูลคํา
วรพล
ธรรมเสน

110 นายนคร
111 นางสาวสิริลักษณ์

มหายศนันท์
อุตเถิน

112 นางอาทิตยา

แสงมณี

113 นายชาญชัย
114 นายวรเชษฐ์
115 นายสมพงษ์

กีฬาแปง
ธนะชัยขันธ์
มอญแก้ว

116 นางณิชรัตน์
117 นางปุญญพัฒน์

จอมแปรพา
ลาหบดี

(แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
(แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต
ที่ 1
ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
(แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่)
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา
เชียงใหม่
/118 นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา...
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118 นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา
(แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
119 นายจุมพจน์
นิยมสิริ
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
120 นายพงษ์เทพ
วงษ์เวช
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1
121 นายสนธิรักษ์
อินทรพล
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2
122 นายชาญวิทย์
เผื่อนทอง
(แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
123 นายสัญชัย
เจริญหลาย
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
124 นายทวีศักดิ์
ขันธราช
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
(เชียงใหม่)
125 นายวีระวัฒน์
ฉินทกานันท์
(แทน)ผู้อํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1
(เชียงใหม่)
126 นางสาวโสภา
สงคราม
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 1
127 นางสาวจารุวรรณ
ชิงชัย
(แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
128 นายเรวัต
พิมสาร
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
129 นายจรูญ
เลาหเลิศชัย
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
130 นายไพโรจน์
บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
131 นายชาญ
ไชยวงค์
(แทน)โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่
132 นายณรงศักดิ์
ไชยศรี
(แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
133 นายธีระศักดิ์
จรัสศรีวิสิษฐ์
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานเขต6
134 นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
135 นายอดิศร
สุขะตุงคะ
หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัดเชียงใหม่
สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2 (กฟผ.)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
136 นางสาวปานจิตต์
พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
137 นางนฤชล
อยู่นัด
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ
(เชียงใหม่)
138 นางนิยดา
หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
139 นางสาวสุนทรา
ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
140 นายสมพงษ์
ศรีเกษ
กรรมการบริษทั จังหวัดเชียงใหม่
141 นายณรงค์
ตนาณุวัฒน์
ผู้อํานวยการศูนย์ TIS-C
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุตธิ รรม
142 นายพิรุณ
หน่อแก้ว
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
143 นางเสาวเพ็ญ
จําปาเป้า
ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
144 นางอารีรัตน์
เทียมทอง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
145 นายเทอดธรรม
อดิศัยเดชรินทร์
(แทน)ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
/146 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์ ธาสอง...
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146 ว่าที่ ร.ต.สงกรานต์

ธาสอง

147 นางพุทธิชาติ

ดอกไม้ไฟ

148 นายพนมพร
ฟูจันทร์ใหม่
149 นายสุปรีชา
แสนศรี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
150 นายเฉลิมศักดิ์
อุทกสินธุ์
151 นางสุจินตนา
ศรีตะระใส
152 นายประทิน
สินมณี
153 นางพรรณวดี
พลอยทับทิม
154 ม.ร.ว.วิจิตรา
พูนทวีธรรม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
155 นายไพฑูรย์
รัตน์เลิศลบ
156 นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน์
157 นายอดุลย์
วงค์มาลี
158 นางสาวนิตยา
กนกมงคล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
159 นายสุชิน
สาระจันทร์
160 นายชุมพล

รัตน์เลิศลบ

161 นางสาวมณีวรรณ

สุทธิกาปรก

162 นายพงษ์สวัสดิ์

อุ่นใจ

163 นางฐิตารีย์

คํานิล

164 นายสินอาจ

ลําพูนพงศ์

165 นายเดช

อนากาศ

166 นายวิรัตน์

ตาดี

167 นายสิทธิชัย

มูลเขียน

168 นายไพบูลย์
169 นายอดิสร

วงศ์ยิ้มย้อง
พวงทอง

(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจํา
ภาคเหนือ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
(แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการ
การศึกษาที่ 1
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม่ เขต 34
(แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
/สถาบันการศึกษา
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สถาบันการศึกษา
170 นายไพสิฐ
พาณิชย์กุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
171 นายสุรสิงห์
วิศรุตรัตน
172 นายบํารุง
คงดี
173 นางเกสรี
ธนูสนธิ์
174 นายแพทย์ภราดร
มงคลจาตุรงค์
175 นายอภิชาติ
มูลฟอง
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
176 นางกฤษนันท์
ทะวิชัย
177 นายศิษฐา
ศรีวัชรานนท์
178 นายวิวัฒน์
โตธิรกุล
หน่วยงานพิเศษ/อิสระ
179 นายจิรศักดิ์
180 นางแสงพร
181 นางสาวพัชรี
182 นายถวิล
183 นางถนอมจิต
ภาคเอกชน
184 นายปราโมทย์
ส่วนท้องถิน่
185 นายคณพล
186 นายอดุลย์
187 นายไพโรจน์
188 นายเอกชัย
189 นายสุชาต
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
190 นายจรัส
191 นางสาวชมนาถ
192 นายวิศิษฐ์
193 นายสุรัชฐพจน์
สื่อมวลชน
194 นางกมล
ผู้เข้าร่วมประชุม
195 นายอดุลย์
196 นางศิริกุล
197 นายชัชวาล

(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
(แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เขต 3

ธรรมธนกานต์
เทสมุทร
ฉั่วริยะกุล
บัวจีน
ไชยวงค์

(แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่
รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่

ประสิทธิ์

ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่

ปิ่นแก้ว
เครือยศ
นันโท
สายหยุด
ไชยมงคล

(แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

แสงจิตต์
พรสมพล
วงศ์หิริวรกุล
แก้วหิรัญ

(แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
(แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่
(ชั้นพิเศษ)
(แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
(แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8

เครือนิล

เชียงใหม่อัพเดพนิวส์

ฮวกนิล
พงษ์ลัดดา
ปัญญา

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่
/ 198 นางจารุณี จุลวรรณ ...
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198
199

นางจารุณี
นายเสงี่ยม

จุลวรรณ
กิ่งสุวรรณพงษ์

200

นางศิริพร

รือเรือง

201

นายสําเริง

ไชยเสน

202

นายเจิดศักดิ์

เปลี่ยนแปลงศรี

203

นายชัยนรงค์

วงศ์ใหญ่

204
205

นางวัลยา
นางสาวฟองแก้ว

สิปปพันธ์
บัวลูน

(แทน)หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
(แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนครพิงค์
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

๙

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่แสดง
ความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็นผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น
ประจําปี พ.ศ.2553-2554 จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
2) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี
จํานวน 23 ทุน (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่) ได้แก่
ที่ คํานําหน้า ชื่อ-นามสกุล
ชั้นเรียน
ชื่อโรงเรียน
ชื่ออําเภอ
1 เด็กหญิง
อรทัย วันทะมาศ
ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านโป่งถืบ
ฝาง
2 เด็กหญิง
ลักขณา ตันตะวาโย
ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านโป่งถืบ
ฝาง
3 นาย
อุทัย แซ่เฉิ่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ราชประชานุเคราะห์ 30
แม่อาย
4 นางสาง
โฉมชบา ฟูตา
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ราชประชานุเคราะห์ 30
แม่อาย
5 นางสาว
ณัฎภรณ์ แสนสําแดง มัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้าววิทยาคม
พร้าว
6 นางสาว
สุชาดา ไชยรังสี
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้าววิทยาคม
พร้าว
7 นางสาว
ลัดดา สายชลรําไพ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านวังลุง
ฮอด
8 เด็กหญิง
ธัญญา กธะสินธุ์ไพศาล ประถมศึกษาปีที่ 5 บ้านวังลุง
ฮอด
9 เด็กหญิง
บัวบาน ติ๊บแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านโป่ง
ดอยเต่า
10 เด็กหญิง
วิภารินทร์ ธิติสกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านโป่ง
ดอยเต่า
11 เด็กชาย
อังคาร ใจสดใส
มัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านยางเปียง
อมก๋อย
ปิยะพร เต๊ะเง
มัธยมศึกษาปีที่ 3 บ้านยางครก
อมก๋อย
12 นางสาว
13 เด็กชาย
เจตริน ตาคะเล
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดเวฬุวัน
สารภี
14 นาย
อภิวัฒน์ ปินชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โสตศึกษาอนุสารสุนทร
สารภี
ณัฐพงศ์ คําหน่อแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบํารุง
ตํารวจภูธร ภ. 5
15 นาย
16 เด็กชาย
ชยุตม์ พลสยม
มัธยมศึกษาปีที่ - ยุพราชวิทยาลัย
มฑบ.33
17 นาย
ณัฐกร โพทะยะ
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วัฒโนทัยพายัพ
กองบิน 41
พรพิมล ณุคํา
ปวช.ปีที่ 3
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ วิทยาลัยนาฎ
18 นางสาว
ศิลปเชียงใหม่
19 นางสาว
ศรัณยา หมื่นแสน
ปริญาตรี ปีที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ บุตรสี่ล้อแดง
ศิริลักษณ์ หอมคํา
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านป่าติ้ว
บุตรสี่ล้อแดง
20 เด็กหญิง
21 เด็กชาย
นพรัตน์ ติ๊บปิน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านกาดวิทยาคม
บุตร อส.จ.ชม.
22 นางสาว
วิริยา พวงมาลัย
ปริญญาตรีปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุตร อส.จ.ชม.
วงค์กร นวลเนตร
ปริญญาตรีปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุตร ขรก.
23 นาย
/ 3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่...

๑๐

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติบตั รและเงินรางวัลแก่บคุ คลผู้มผี ลงานดีเด่นด้านยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 6 ราย (งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่)
1. นายธนู ครั่งเนียม ปลัดอําเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ ทีท่ ําการปกครองอําเภอแม่แจ่ม
ผลงานดีเด่นด้านการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. นางสุภาภรณ์ สมพาน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสันกําแพง
ผลงานดีเด่นด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
3. นายธีรพงศ์ ธีรวรุตม์ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโท้งวิทยา อําเภอดอยเต่า
ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
ผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
4. นางสุกุนา บาลยอ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเชียงดาว อําเภอเชียงดาว
ผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
5. จ.ส.ต.สุรศักดิ์ เป่าพิษ ผู้บังคับหมู่ (ป) สถานีตํารวจภูธรฝาง
ผลงานดีเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย วันที่ 11 มีนาคม 2555 ปะทะกับ
ผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านสันป่าเกี๊ยะ ตําบลแม่สูน อําเภอฝาง
6. ร.ท.พรศักดิ์ บุตรเมือง ผช.น.ฝขว.ฉก.ม.4 กองกําลังผาเมือง
ผลงานดีเด่นด้านการสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

/ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ…

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
½ แนะนําผูบ้ ริหาร/หัวหน้าส่วนราชการทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจังหวัด
1. นายวิรฬุ พรรณเทวี
ตําแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้าสํานักงานจังหวัดพะเยา
2. นางอาทิตยา แสงมณี
ตําแหน่งปัจจุบนั : ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง)
ตําแหน่งเดิม : หัวหน้ากลุ่ม(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) จังหวัดลําปาง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
ฝ่ายเลขานุการ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) : เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการ
ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 2/2555 เมื่ อ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555
ประกอบด้วยเอกสาร 27 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานการ
ประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ไม่มีผู้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมแต่อย่างใด จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- การติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการ กระทรวงการคลัง
คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางญาณี แสงศรีจันทร์) แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้ :
๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
ถึง วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

รวม

๒๓,๔๔๘.๒๐

๑๕,๙๗๙.๑๐

๖๘.๑๕

๗,๔๖๙.๑๐

ประจํา

๑๙,๕๒๕.๘๙

๑๔,๘๘๗.๔๗

๗๖.๒๔

๔,๖๓๘.๔๒

ลงทุน

๓,๙๒๒.๓๑

๑,๐๙๑.๖๓

๒๗.๘๓

๒,๘๓๐.๖๘

/ การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง …

๑๒

การดําเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

๔,๗๕๙.๓๙
๔,๔๙๑.๒๘
๙๔.๓๗
๒๖๘.๑๑
สรุปผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณทีไ่ ด้รบั
เบิกจ่าย
ร้อยละ
คงเหลือ
๑,๐๐๗.๐๖
๘๒.๔๑
๘.๑๘
๙๒๔.๖๕
๒. สรุปหนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๙ เรื่อง คือ
๒.๑ หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๑๙ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สําหรับเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๔ รวมถึงงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕
เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐสามารถบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่ายได้อย่าง
ต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ จึงอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือน
กันยายน ๒๕๕๕ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑. กรณีมีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ทุกรายการ
๒. กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ เฉพาะรายการที่ได้รับอนุมัติให้
กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินจนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ให้หน่วยงานแจ้งข้อมูลการขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน ในแบบแจ้งรายละเอียดที่แนบกับหนังสือนี้ และแนบหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินดังกล่าวส่ง
กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โดยตรง เพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS
๓ กรณีเป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดข้างต้น ให้ทําหนังสือขอตกลงอุทธรณ์การ
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลความจําเป็นและอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ในแบบแจ้งที่กําหนดตามหนังสือนี้ จํานวน ๔ ชุด ส่งให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ หากไม่ได้แจ้งข้อมูลดังกล่าวข้างต้นภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าหน่วยงานไม่
ประสงค์จะใช้เงินงบประมาณดังกล่าวต่อไป และจะมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป
สําหรับผลการพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินฯ กระทรวงการคลังจะแจ้งผ่านระบบ
GFMIS
๒.๒ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖. ๖ /ว ๗๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความ
เข้าใจกรณีการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผกู พัน และขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินเพือ่ นํามาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่กระทรวงการคลังได้อนุมัติการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันและขยายเวลาเบิกจ่าย เพื่อนํามาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี ๒๕๕๓ เพื่อนําไปจัดสรรให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจําใน
/ สังกั ดสําหรับส่วนราชการ…

๑๓

สั ง กัด สํา หรั บ ส่ ว นราชการ จั ง หวั ด และสถาบัน อุด มศึก ษาแล้ว แต่ยัง ไม่ ส ามารถแจ้ ง ผลการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปี ๒๕๕๓ สําหรับเงินรางวัลให้กับผู้ บริหาร ทําให้กรมบัญชี กลางไม่ สามารถแจ้งผลการพิจารณาให้กับ
หน่วยงานต่างๆได้ ดังนั้น หากสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัลดังกล่าวแล้ว และหน่วยงานได้จัดทํา
รายละเอียดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรมบัญชีกลางจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณดังกล่าวให้ทราบต่อไป
๒.๓ หนังสือด่วนเรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดี
กรมสรรพากรในระบบ GFMIS นที่สดุ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๓๔ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร ที่กําหนดให้ผู้เสียภาษีอากรทุกประเภทใช้เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
แทนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก ดังนี้
๑. กรณีผู้ขายรายใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการสร้างข้อมูลหลัก
โดยระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร ๑๓ หลัก
๒ กรณีผู้ขายรายเดิมที่มีข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS แล้ว ส่วนราชการไม่ต้องสร้างรหัสผู้ขาย
ใหม่แต่อย่างใด (กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเปลี่ยนเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากรเดิม ๑๐ หลัก ให้เป็น ๑๓ หลัก
ภายใต้รหัสผู้ขายเดิม)
๒.๔ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๙. ๓ /ว ๗๗ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบตั ใิ น
การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพือ่ ชดใช้เงินเดือนล่วงล้ํา
หน่วยงาน สําหรับเอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน
แจ้งให้ส่วนราชการ ที่ดําเนินการ Mapping ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วหากตรวจสอบพบว่า จะต้อง
บันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนการชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ําหน่วยงาน สําหรับ
เอกสารขอเบิกที่ใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน จึงกําหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้
๒.๕ หนังสือที่ กค ๐๔๒๒.๒ /ว ๗๙ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายตรงค่า
รักษาพยาบาลทดแทนไตในผูป้ ่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผูป้ ่วย
แจ้งรายชื่อสถานพยาบาลของเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตใน
ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียมเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยเริ่มดําเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๒.๖ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๘๙ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ กั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี แ ละขยายเวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ แต่ไม่สามารถเบิกได้
ทันภายในระยะเวลาดังกล่าว และยังมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าวต่อไป ขอให้หน่วยงานดําเนินการขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ หากล่วงเลยเวลาที่
กําหนดจะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าว และมีผลให้เงินงบประมาณนั้นพับไป

/ ๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๒…
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๒.๗ หนังสือด่วนทีส่ ดุ ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๗๒ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการการให้ความ
ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการที่ได้รบั ผลกระทบจากเหตุอทุ กภัย
จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี พ.ศ.๒๕๕๕ รวม
๔ ครั้ง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐนํามาตรการ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๕ ไปถือปฏิบัติ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยนํามาตรการนี้ไปใช้บังคับการจัดซื้อ จัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอนุโลม
๒.๘ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๒.๘ / ว ๑๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง วิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินเพิม่ การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ
กรมบัญชีกลาง แจ้งให้ส่วนราชการดําเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจําของ
ส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จากงบบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรตามปกติ หากงบบุคลากร
ดังกล่าวไม่เพียงพอ กรมบัญชีกลางจะจัดสรรเงิน งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และทหารกองประจําการ ให้แก่ส่วนราชการในงบ
บุคลากรต่อไป
๒.๙ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๗.๒ / ว ๙๕ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานผลการ
ใช้บตั รเครดิตราชการรอบ ๖ เดือนแรก(ตุลาคม-มีนาคม)
ตามที่กําหนดให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้บัตรเครดิตราชการส่งกระทรวงการคลังทราบ ปีละ
2 ครั้ง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในเดือนเมษายน และ ๖เดือนหลัง(เมษายน–กันยายน)
รายงานภายในเดือนตุลาคม ดังนั้น ในรอบ ๖ เดือนแรกขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงาน ตามรายละเอียดที่กําหนด
ให้กรมบัญชีกลางภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๕
ท่ า นสามารถดู ร ายละเอี ย ดหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ได้ ที่ เ ว็ บ ไซด์ ข องสํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
http://klang.cgd.go.th/cmi
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพือ่ ทราบ
4.1 การจัดตัง้ ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ผู้แทนสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่) : แจ้งต่อที่
ประชุม ว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน แม่ฮ่องสอน) ได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการองค์
ความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (K.I.R. Center) มี
ภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการและจัดเก็บรวบรวมทรัพยากรที่เกิดจากการดําเนินโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ
โดยมีการพัฒนาในรูปแบบของเว็บไซต์ฐานข้อมูล ประกอบด้วยระบบย่อย จํานวน 5 ระบบ ได้แก่
1. ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2. ระบบฐานข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
3. ระบบติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
4. ระบบฐานข้อมูลสถิติพื้นฐานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
/ 5. ระบบทะเบียน ครุภัณฑ์…
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5. ระบบทะเบียน ครุภัณฑ์ และทรัพยากร ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1
โดยเป็นฐานข้อมูลสําหรับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินโครงการทั้งในระดับรายโครงการ
และกลุ่มโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจะเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และมี
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ DSSS ของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สํานักงานจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด เพื่อให้การประสานงานและติดตามการ
ดําเนินโครงการกลุ่มจังหวัดฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ศูนย์บริหารจัดการองค์ความรู้ฯ อยู่ภายใต้การกํากับ ดูแลของสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) มีรูปแบบการบริหารงานที่คล่องตัว เอื้อต่อการทํางานในเชิงรุก และการสร้างแนวคิด แนว
ทางการทํางานใหม่ที่เหมาะสมอยู่เสมอ
ตั้ ง อยู่ ที่ สํ า นั ก บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1ชั้ น 3 อาคารอํ า นวยการ
ศาลากลางจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง สามารถเข้ า ไปเยี่ ย มชมเว็ บ ไซต์ ข องศู น ย์ บ ริ ห ารจั ด การองค์ ค วามรู้ ฯ ได้ ที่
www.osmnorth-n1.moi.th/it
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 การรายงานผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของสํานักงานยุตธิ รรม จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม 2555 - มีนาคม 2555
หัวหน้ากลุ่มอํานวยความยุติธรรมและนิติการ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุปรีชา แสนศรี) :
รายงานผลการดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของสํานักงานยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ประจําเดือนมกราคม
2555 - มีนาคม 2555 ต่อทีป่ ระชุม ดังนี้
การรายงานต่อ รวมเวลา
วันที่รบั
ลําดับ
เรื่อง
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ผู้ว่าราชการ
การ
เรื่อง
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบตั งิ าน
๑. วันที่ ๒๕ มกราคม 2555 ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๕ วัน
๑
๒๓
นาง ท. ราษฎร
แจ้งเชิญผู้ร้องเข้าให้ข้อมูล
อําเภอสันกําแพง
มกราคม
ร้องเรียนว่าไม่ได้รับ เพิ่มเติม
๒๕๕๕
๒. วันที่ ๒๗ มกราคม 2555
ความเป็นธรรมและ
รายละเอียดจากการ ผู้ร้องเข้าให้ข้อเท็จจริง
แบ่งค่าเช่าตลาดสดสัน เจ้าหน้าที่ได้ให้คําแนะนําการ
ใช้สิทธิในที่ประชุมใหญ่สามัญ
กําแพง จากผู้แทน
ประจําปีของบริษัทฯผู้แทน
ตลาดสดสันกําแพง
ตลาดสด และข้อกฎหมายอื่นๆ
จนผู้ร้องพึงพอใจ

/ 2. ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕…

๑๖

ลําดับ

วันที่รบั
เรื่อง

เรื่อง

๒

๒๓
มกราคม
๒๕๕๕

นางสาว พ. ราษฎร
อําเภอเมืองเชียงใหม่
ร้องเรียนว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจาก
การไถ่ถอนจากการ
ขายฝากที่ดินในอําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

๓

๖
กุมภาพันธ์
๒๕๕๕

Mrs. M อาศัยอยู่
อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
มีหนังสือการบบังคม
ทูลฯสมเด็จพระเทพฯ
ขอพระราชทานความ
ช่วยเหลือเรื่องคดี
ความ ที่ดิน และ
สัญชาติของบุตรสาว

การรายงานต่อ รวมเวลา
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ผู้ว่าราชการ
การ
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบตั งิ าน
๑. วันที่ ๒๕ มกราคม 2555 ๗ มกราคม ๒๕๕๕ ๕ วัน
แจ้งเชิญผู้ร้องเข้าให้ข้อมูล
เพิ่มเติม
๒. วันที่ ๒๖ มกราคม 2555
ผู้ร้องเข้าให้ว่าผู้ร้องไม่ประสงค์
เพิกถอนการโอน แต่ไม่พอใจ
ผู้รับมอบอํานาจซึ่งเป็น
ข้าราชการ ได้ดําเนินการไถ่
ถอนโดยขัดต่อจริยธรรม
เจ้าหน้าที่จึงแนะนําการ
ร้องเรียนเพื่อดําเนินการทาง
วินัย และข้อกฎหมายอื่นๆจน
ผู้ร้องพึงพอใจ
๑. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 2555 ๙กุมภาพันธ์2๕๕๕ ยังไม่แล้ว
ลงพื้นที่พบผู้ร้องเพื่อขอทราบ แจ้งอํานาจการขอ เสร็จ
รายละเอียดและแจ้งสิทธิตาม สัญชาติไทยของ
กระทรวงมหาดไทย
กฎหมายไทย
๒.วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 2555 และรายงาน
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ของ เบื้องต้น
ผู้เกี่ยวข้อง
๓. วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์2555
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
ทนายความจากการรับทําคดี
ของผู้ร้องต่อศาลจังหวัดพัทยา
๔. วันที่ ๔ มีนาคม 2555
ช่วยผู้ร้องทําบันทึกข้อตกลง
การผ่อนชําระหนี้
๕. วันที่ ๑๙ มีนาคม 2555
ช่วยผู้ร้องทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความและ
เสนอแนวทางการร้องทุกข์
คดีอาญา
/ 4. ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕…

๑๗

การรายงานต่อ รวมเวลา
เรื่อง
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
ผู้ว่าราชการ
การ
ลําดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบตั งิ าน
๔
๒๓
นาง ว. ราษฎร อําเภอ ๑. วันที่ ๒๔กุมภาพันธ์ 2555 ๑. วันที่ ๕ มีนาคม ๒๘ วัน
โทรศัพท์สอบถามความ
2555 รายงาน
กุมภาพันธ์ ดอยเต่า มีหนังสือ
ประสงค์การชําระหนี้ต่อ
เบื้องต้น
๒๕๕๕
กราบเรียน
สหกรณ์ฯ
๒. วันที่ ๒๑
นายกรัฐมนตรี
๒. วันที่ ๒๙กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 25๕๕
ขอความช่วยเหลือ
รายงานผลสําเร็จ
แก้ปัญหาน้องชายนํา มีหนังสือแจ้งขอความ
ที่ดินไปจํานองเงินกู้กับ อนุเคราะห์สหกรณ์ในการผ่อน การช่วยเหลือ
สหกรณ์ฯดอยเต่า จน ชําระหนี้ตามความประสงค์
ค้างชําระหนี้จํานวน ของผู้ร้อง
มาก ไม่สามารถชําระ ๓. วันที่ ๒๑ มีนาคม 2555
ได้ ผู้ร้องเคยขอความ สหกรณ์ฯแจ้งผลการช่วยเหลือ
ช่วยเหลือจากสหกรณ์ ตามคําขอของผู้ร้อง ผู้ร้อง
ฯแล้วแต่ไม่สําเร็จ
พอใจและยินดีในการช่วยเหลือ
ดังกล่าว
๕
๑๕ มีนาคม นาย ภ. ราษฎรอําเภอ ๑. วันที่ ๑๙ มีนาคม 2555 วันที่ ๒๑ มีนาคม ๗ วัน
๒๕๕๕
จอมทอง ขอความเป็น ติดต่อผู้ร้องและบริษัทฯเพื่อนัด 2555 รายงาน
เจรจา
ธรรม กรณีไม่ได้รับ
ผลสําเร็จการ
๒. วันที่ ๒๐มีนาคม 2555
ความเป็นธรรมจาก
ช่วยเหลือ
นัดเจรจาประนีประนอมยอม
การซื้อขาย
ความโดยบริษัทฯเสนอให้ผู้รอ้ ง
อสังหาริมทรัพย์กับ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ซื้อทรัพย์ทใี่ หม่ โดยทรัพย์
ดังกล่าวได้กําหนดตั้งราคาขาย
สุขุมวิทจํากัด
เนื่องจากที่ดินที่เสนอ ไว้ที่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่
ซื้อมีการครอบครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทฯ
โดยเจ้าของเดิม ผู้ร้อง จะเสนอฝ่ายบริหารเพื่อขายให้
วางเงินมัดจําไว้แล้ว ผู้ร้องในราคาพิเศษเพียง
๔๐,๐๐๐ บาท จึงอาจ ๖๐,๐๐๐ บาท ผู้ร้องพอใจและ
ยินดีในการช่วยเหลือดังกล่าว
โดนริบเงินมัดจําได้
วันที่รบั
เรื่อง

/6. ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕…

๑๘

ลําดับ วันที่รบั
เรื่อง

เรื่อง

๖

๑๕ มีนาคม นาง ศ. ราษฎร อําเภอ
๒๕๕๕
ดอยสะเก็ด ยื่นหนังสือ
ต่อนายกรัฐมนตรีขอ
ความช่วยเหลือการนํา
ที่ดินไปจํานองแล้วไม่
มีรายได้มาชําระหนี้

๗

๒๐ มีนาคม นาง ฉ. ราษฎร อําเภอ
๒๕๕๕
เมืองเชียงใหม่ขอความ
ช่วยเหลือการเป็น
หนี้สินกับสหกรณ์ฯ

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน

การรายงานต่อ
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๐ มีนาคม 2555 เดิน วันที่ ๒๑ มีนาคม
ทางเข้าพบผู้ร้องพบว่าผู้ร้องนํา 2555 รายงาน
ผลสําเร็จการ
ที่ไปค้ําประกันเงินกู้ยืมจาก
ช่วยเหลือ
พี่สาวของผู้ร้องเอง ผู้ร้อง
เกรงใจพี่สาวจึงพยายามหาเงิน
มาใช้คืน แต่ผรู้ อ้ งไม่มีอาชีพ
แน่นอน เจ้าหน้าที่จึงอธิบาย
เสนอแนวทางความช่วยเหลือ
ว่าจะช่วยประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้นาง ศ. เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อการผ่อนชําระหนี้
รวมทั้งเป็นการสร้างวินัยการใช้
เงินและยังคงให้ระบบการเงิน
การคลังของประเทศมีความ
มั่นคงต่อไป ซึง่ ผู้ร้องและ
พี่สาว(เจ้าหนี้)ต่างพอใจและมี
ความสุขต่อการเอาใจใส่
ช่วยเหลือจากรัฐ
๑. วันที่ ๒๑ มีนาคม 2555 ยังไม่แล้วเสร็จ
โทรศัพท์ติดต่อผู้ร้องมาให้
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

รวมเวลา
การ
ปฏิบตั งิ าน
๗ วัน

ยังไม่แล้ว
เสร็จ

มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 โครงการปีใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ร่ วมกับสภาวั ฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดงานปีใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม รวมถึงเพื่อเป็นการธํารงรักษา
ประเพณีรดน้ําดําหัวที่ถูกต้อง และขอความร่วมมือส่งเสริมการแต่งกายชุดพื้นเมืองและอู้กําเมืองในเดือนเมษายน
ตลอดทั้งเดือนกําหนดจัดงานในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็น
ต้นไป กิจกรรมประกอบไปด้วย
/ 1. การประกวดหนูน้อยแต่งกายพื้นเมืองงาม

๑๙

๑. การประกวดหนูน้อยแต่งกายพื้นเมืองงาม
๒. การแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาต่าง ๆ
๓. การสาธิตการรดน้ําดําหัวที่ถูกต้อง
๔. การร้องเพลงสุนทราภรณ์
๕. การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ประเพณีดําหัวปี๋ใหม่เมือง
โดยขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 โครงการป๋าเวณีปใี๋ หม่พธิ สี ักการะกูเ่ จ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี 2555
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธินวราชดําริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและ
คณะเจ้านายฝ่ายเหนือ กําหนดจัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อรําลึกถึงปูชนียบุคคล
ของชาวล้านและแสดงความเคารพสักการะเนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์) ได้ถือจัดเป็น
ประจําต่อเนื่องทุกปี
สําหรับปีนี้กําหนดจัดงานพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เริ่ม
กิจกรรมตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมในปีนี้
๑.ชมขบวนแห่เครื่องสักการะที่ยิ่งใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษา
ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มแห่ขบวนจากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปยังวัดสวนดอก พระอารามหลวง
๒.ชมการแสดงฟ้ อ นเล็ บ ถวายบริ เ วณกู่ เจ้ าหลวงเชี ยงใหม่ จากวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ เ ชี ย งใหม่
สถาบันการศึกษา และสถานศึกษาร่วมกันแสดง ประมาณ ๒๐๐ คน
๓.ชมการแสดงแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ์กู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กิจกรรมพิเศษ “โบราณวัตถุเมืองเวียงเถาะ พบใหม่ จากแหล่งโบราณคดีหนองฮองแฮง” เนื่องในวัน
อนุรกั ษ์มรดกไทย 2555
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ (นางสาวนิตยา กนกมงคล ) : แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่
๒ เมษายน ของทุกปีนั้น รัฐบาลประกาศให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยเป็นวันคล้ายวัน พระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี องค์ เ อกอั ค รอุ ป ถั ม ภ์ ม รดกศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย ในการนี้
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ สํานักศิลปากรที่ ๘ กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดกิจกรรมพิเศษร่วมเฉลิมฉลองใน
วโรกาสพิเศษดังกล่าว โดยนําเรื่องราวการพบแหล่งโบราณคดีใ หม่ เมื่อราวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ บริเวณ
หนองฮองแฮง บ้ า นสองแคว อํ า เภอดอยหล่ อ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เดิ ม สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น พื้ น ที่ “เวี ย งเถาะ”
เมืองโบราณสมัยก่อนอาณาจักรล้านนา มานําเสนอผลการศึกษา การทํางานร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรโดยสํานัก
ศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่สู่สังคม ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วย
/ 1. นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย…

๒๐

1. นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒๕๕๕ จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นที่สําคัญที่พบ
มากกว่า ๓๐ รายการ ในหัวข้อเรื่อง “โบราณวัตถุเมืองเวียงเถาะ พบใหม่ จากแหล่งโบราณคดีหนองฮองแฮง”
ระหว่างวันที่ ๔ เมษายน- ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ และเข้าชมพร้อมกันครั้งแรก ในวันที่
๔ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๒๐ น. และเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ ชั้น ๒ อาคารนิทรรศการถาวร
2. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ ไขความกระจ่างเมืองเวียงเถาะ และประสบการณ์ท้องถิ่นกับการ
จัดการแหล่โบราณคดี กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีหนองฮองแฮง” เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โดย ผู้อํานวยการ
สํานักศิลปากรที่ ๘, ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่, หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี, นายกเทศมนตรี
เทศบาลตํา บลสองแคว และรองผู้ กํากั บ การสถานีตํ า รวจภูธ รแม่ วาง ณ ห้ อ งประชุม พิ พิธภั ณ ฑสถานแห่ง ชาติ
เชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 งาน “ปีใ๋ หม่เมืองไหว้สา บูชาพระเจ้า 9 พระองค์”
ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ (นางสาวนิตยา กนกมงคล) : แจ้งว่า ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
กําหนดจัดงาน “ปี๋ใ หม่เมืองไหว้สา บูชาพระเจ้า ๙ พระองค์“ โดยอัญเชิญพระพุทธรูปสําคั ญ ๙ องค์ ของ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและวัดต่าง ๆ ประดิษฐานให้ชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยว ได้เข้าไหว้สาบูชาเพื่อความ
เป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
พร้อมปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่เป็นพิเศษ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตลอด
เทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๓ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐น.
พระพุทธรูปสําคัญ ๕ ชุด ๙ องค์ ได้แก่
ชุดที่ ๑ พระสิงห์ ๑-๓ : บูชาเพื่อความมีพลัง อํานาจ ความแข็งแกร่งดุจสิงห์
ชุดที่ ๒ พระแก้ว ๒ สี : บูชาเพื่อความแข็งแกร่ง บริสุทธิ์ดุจดังแก้วมณี
ชุดที่ ๓ พระบัวเข็ม หรือพระอุปคุต: บูชาเพื่อขจัดภัย ให้ลาภผลบริบูรณ์และความเจริญงอกงาม
ชุดที่ ๔ พระไภษัชยคุรุ : บูชาเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย
ชุดที่ ๕ พระเจ้าทันใจ : บูชาเพื่อความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ทํากิจการงานเสร็จสมประสงค์ทันใจ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.7 การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายทองสุข พระบาง) : แจ้งว่า คณะกรรมการขั บ เคลื่ อ นกองทุ น
แม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมผู้ดูแล
เด็กจังหวัดเชียงใหม่ โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กําหนดการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของ
แผ่นดินและ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปี 2555 ในวันที่ 2 เมษายน 2555 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 15.30 น. โดยได้กราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการ
/ ทอดผ้าป่า ฯ และนมัสการพระคุณท่าน…

๒๑

ทอดผ้าป่า ฯ และนมัสการพระคุณท่านพระราชสิงหวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่
เป็นประธานสงฆ์ โดยมีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและสมาคมผู้ดูแลเด็กจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทุกแห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.8
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคตะวันออกและแปซิฟิกและ
คณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นางจุไรรัตน์ แพรวพราย) : แจ้งว่ากระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ได้คัดเลือกให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่จัดการประชุมร่วมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิกและคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ ครั้งที่ 24 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.9 การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธาการ) : แจ้ง
ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ระหว่างวันที่ 9-19 ธันวาคม 2555 โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงาน
แถลงข่าวการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น และรับมอบธง
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ต่อจากจังหวัดขอนแก่น ในพิธีปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้เพื่อให้การดําเนินการฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพจึงขอประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.10 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนเมษายน 2555
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายจรูญ เลาหเลิศชัย) : การคาดหมายลักษณะ
อากาศช่วงเดือนเมษายน 2555 ของภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 29 มีนาคม 2555 - 4เมษายน 2555
ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกประมาณวันที่ 31
มีนาคม 2555 ช่วงวันที่ 31 มีนาคม 2555 -1 เมษายน 2555 มีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนองลม
กระโชกแรงและลูกเห็บตก (20-30% ของพื้นที่) อุณหภูมิต่ําสุด 22 -24องศา อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศา
เดือน เมษายน 2555 เป็นช่วงฤดูร้อน ความกดอากาศต่ําเนื่องจากความร้อน ปกคลุมภาคเหนือเกือบตลอดเดือน
ทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดและแห้ง กับมีฟ้าหลัว(หมอกแดด)เกือบตลอดวัน ในบางช่วงเมื่อมีอากาศเย็นแผ่เข้า
มาปกคลุมเป็นครั้งคราว และ มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดสอบเข้าหากันบริเวณภาคเหนือ ทําให้เกิดพายุฤดู
ร้อน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง มีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกได้
• อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 36-38 องศาเซลเซียส (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย)
• อากาศร้อนจัด ประมาณ 40 องศาเซลเซียส (ในบางวัน)
/ อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย…
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• อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22-24 องศาเซลเซียส
• ความชื้นสัมพัทธ์ สูงสุด 80 % ต่ําสุด 55 %
• ปริมาณฝน 50-80 มิลลิเมตร (ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย)
ข้อควรระวัง
• อากาศแห้ง เอื้ออํานวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้
• ช่วงเกิดพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองพายุลมแรง และลูกเห็บตก อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ (เกิดในพื้นที่แคบๆช่วงเวลาประมาณ 1ช.ม.)
• และปริมาณฝนที่ตกไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค รวมทั้งการใช้น้ําทางเกษตรกรรม ประชาชนจึงควร
วางแผนใช้น้ําให้ได้ประโยชน์สูงสุด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.11 สรุปผลสถานการณ์การลงทุนปี 2554 - 2555 ด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ ตนานุวฒ
ั น์) : ทิศทางในการ
พัฒนาของจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นลักษณะรูปพัดกระจายไปในทิศทางตะวันออก ในปลายปีนี้จะเริ่มโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ซึ่งประเทศจีน และญีป่ ุ่น ต่างสนใจที่จะเข้ามาลงทุน คาดว่าโครงการดังกล่าวจะ
อยู่ที่วงแหวนรอบที่ 4 ที่จะเกิดขั้นในอนาคตโดยจะเชื่อมระหว่างอําเภอรอบ ๆ ทําให้มีการเกรงกําไรในส่วนของ
อสังหาริมทรัพย์มากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์)
ฝ่ายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อ
ทราบโดยเอกสาร จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ ที่
www.chiangmai.go.th เมนูหลัก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ดังนี้
5.1 การจัดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจําปี 2555
5.2 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
5.3 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
5.4 พิธีอัญเชิญยอดฉัตรไปประดับ ณ พระเมรุ ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และเผา
ดอกไม้จันทน์ ในวันพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
5.5 พิธีถวายดอกไม้จันทน์และเผาดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในการบําเพ็ญกุศลถวายพระศพ
สมเด็จพระเจ้าภคีนีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
5.6 ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
5.7 ทิศทางและโอกาสของสปาไทยสู่ตลาดโลก และงานล้านนาสปาคีตาภิรมย์
มติที่ประชุม รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ฝ่ายเลขานุการ (นายวิรูฬ พรรณเทวี) : แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 /2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตําบลช้างเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การแต่งกาย ชุด
พื้นเมือง
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
6.2 ผู้แทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (นายสัญชัย เจริญหลาย)
แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ WWF ประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ภาครัฐ และ
เอกชน กําหนดจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน หน่วยงาน และบริษัท พร้อม
กันปิดไฟดวงที่ไม่จําเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และสร้างจิตสํานึกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดการ
ปล่อยก๊าชเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุหลักของสภาวะโลกร้อนและสภาวะอากาศแปรปรวน โดยกิจกรรมจัดในวัน
เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 20.00 น. - 21.00 น. ณ ลานคนเมือง อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
6.3 ผู้แทนเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายอดุลย์ เครือยศ) : ประชาสัมพันธ์การจัดงานปี๋ใหม่เมือง
เชียงใหม่ โดยได้แจ้งกําหนดการ จัดงานดังนี้
- 12 เมษายน 2555 ทําบุญตักบาตร 716 ปี เมืองเชียงใหม่
- 13 เมษายน 2555 เปิดงาน ทําบุญตักบาตร ประเพณีแห่พระพุทธสิหิง ประกวดแม่ญิ๋งขี่รถ
ถีบกางจ้อง
- 14 เมษายน 2555 ขนทรายเข้าวัด
-15 เมษายน 2555 สระเกล้าดําหัวพ่อเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่มีนโยบาย การเล่นน้ํารอบคูเมือง ปลอดเหล้า ปลอดแอลกอฮอล์
ระเบียบวาระที่ 7 นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร
7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชูชาติ กีฬาแปง) : แจ้งต่อที่ประชุม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มี
โครงการที่จะต้องทําโดยเร่งด่วน ได้แก่โครงการขุดลอกแม่น้ําปิง จากลําน้ํางาม อําเภอสันป่าตอง - ลําน้ําแม่งัด
อําเภอแม่แตง รวมระยะทาง 111 กิโลเมตร โครงการขุดลอกแม่น้ํากวง ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลําพูน
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยโดยสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยขณะนี้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้าไปดําเนินการเรียบร้อยแล้วซึ่งจะต้องทําให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2555 จึงขอให้ส่วน
ราชการ อําเภอแจ้งประชาชนได้รับทราบและทําความเข้าใจตรงกันด้วย
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

/

7.2 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่…
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7.2 ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล ): มอบนโยบายและข้ อ ราชการ
ในการดําเนินงานของจังหวัดในประเด็น ดังนี้
1.การแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
1.1 มีการบูรณาการแผนการทํางานทั้งระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และตามยุทธศาสตร์ปัญหาหมอก
ควันปี 55
1.2 ให้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือหน่วยราชการ เอกชน ผู้นําท้องถิ่น ท้องที่ และภาค
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม สุขภาพร่างกายของประชาชน และการ
ท่องเที่ยว
1.3 มีการกําหนดโซนให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ ดูแล ป้องกัน ควบคุมไม่ให้มี
การเผาป่าอย่างเคร่งครัด
1.4 อําเภอต้องประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน-ผู้ใหญ่บ้าน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนฉีดพ่นน้ําในพื้นที่บ้านเรือน และหน้าบ้านพัก สวนสาธารณะ ทางเดิน ทางแยก ฯลฯ
2. โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม จังหวัดเชียงใหม่
โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยดินถล่ม จ.เชียงใหม่ จํานวน 243 แห่ง ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ณ โรงแรมเชีย งใหม่ แ กรนด์ วิว โดยมีสํา นั กงานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจัง หวั ดเชี ยงใหม่ และเนคเทค
ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําป่าไหลหลาก โคลนถล่ม และการติดตั้ง การศึกษาการใช้
เครื่องผ่านอินเตอร์เน็ตไปแล้วจํานวน 2 รุ่น ให้กับผู้แทนอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษา (29-30 มี.ค. 55 อ. เมือง พร้าว สันกําแพง แม่ออน หางดง สันป่าตอง แม่วาง จอมทอง แม่อาย ฮอด
ดอยเต่า แม่แจ่ม และอมก๋อย) สําหรับการติดตั้งระบบจะเร่งรัดดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้
3."สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์"
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมเมื่อ 27 มี.ค. 55 เพื่อ
กํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ สั่ ง การของกรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ภายใต้
ชื่อ "สงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์" ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 55 ตามแนวทาง 6 มาตรการ ดังนี้
1. ด้านบริหารจัดการ
2. ด้านบังคับใช้กฎหมาย
3. ด้านสังคม
4. ด้านวิศวกรรมจราจร
5. ด้านประชาสัมพันธ์
6. ด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
4. จุดบริการนักท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอําเภอสารภี เทศบาลตําบลสารภี และท้องถิ่นในพื้นที่จะเปิดจุด
ให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณปั๊มน้ํามันปิโตรเลี่ยม บริษัทสุขุมเซอร์วิส จํากัด ตําบลสารภี (ขาเข้า) โดยท้องถิ่นแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประจําตลอด 24 ชั่วโมง แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว วัดที่สําคัญ ร้านอาหาร โรงแรมที่
พัก ฯลฯ ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน หากมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ รับทราบ ขอเชิ ญประสานได้ โดยตรง ซึ่ งขณะนี้อยู่ระหว่ างการดําเนินงาน คาดว่าจะเริ่ม
ดําเนินการต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ

/ เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
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เลิกประชุม เวลา 12.00 น.

