
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่  8/2552 

วันศุกรท่ี  28   สิงหาคม   2552  
ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

--------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                             ประธาน       
2 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
3 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
4 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายอภนิันทน  ปาละวัธนะกลุ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
6 นางกาญจนา  กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
7 นายวิรัช  ตั้งมั่นคงกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
8 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
9 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
10 วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 

จังหวดัเชยีงใหม 
11 นายพงษพีระ  ชูช่ืน (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
12 นายบัญชา  เขยีวตาย (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
13 นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท (แทน) อัยการจังหวดัคดีศาลแขวงเชยีงใหม 
14 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
15 นายสํารวย  จนัทะวัง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
16 นายสุทัศน  ปญสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางอําเภอฝาง 
17 นางนรรธพร  ชางสม (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
18 นายณัฐวุฒิ  จนัด ี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม 
19 นางสาวคะนึงนิจ  ศรีมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
20 นายทิพเมษฐ  สังขวรรณะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
21 นางผองพรรณ  ลวนสมหวงั (แทน) ผูอํานวยการสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดั

เชียงใหม 
22 นายสุชิน  สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาที่ 1 
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23 นายเจตน  สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
24 นายมนู  มณีรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 
25  น.ส.จันทนา  พนมการ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 5 
26 นายพิฑูรย  ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
27  น.ส.ทิพวรรณ   เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
28 นายมนัส  อาจองค  (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวดัเชยีงใหม 
29 ผศ.ประชัน  รักพงษ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
30 นายณรงค  เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมเชียงใหม 
31 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม 
32  นายประจักษ  ฝนพรม (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
33  นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5 
34 นางผกายมาศ  วิเศษพาณิชย (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
35 วาที่ ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
36 วาที่ ร.ต. ชะริด  จอมเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามติ ภาคที่ 5 
37 นางวณีา  ศรีสมบูรณ (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
38 นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูลย (แทน) สรรพากรภาค 8 
39 นายสุรพล  วฒันโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
40  น.ส.วรรธนภรณ  ทุนอินทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
41 นายทูนคณินท เกื้อนาบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
42 นายชัยวัฒน  วองสนัต ิ (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
43 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
44 นายพิมล  ปญจสวัสดิ์วงศ ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7 
45 นายมงคล  ดานวิไลปติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
46 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
47 นางพิมภกา   โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
48 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองสถานที่รับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
49 นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
50 นางกนษิฐา  จนัทรศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
51  น.ส.เยาวมาลย  งานสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
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52 น.ส. กัญชัช  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม 
53 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
54 นายอนวัชช  ไทยขริม (แทน) หวัหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม 
55 นางนิภาวดี   อินปนบุตร (แทน) แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
56 นายสีหศักดิ์  ผลชีวิน (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
57 น.ส.เพ็ญศรี  ฤกษนันทน (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม 
58 น.ส.สุภา  ศักดาทินกร (แทน) จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
59 จ.ส.ท ชาย  บวัเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
60 ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
61 นางสดุใจ  นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
62 นพ.อากร  แสนไชยา (แทน) ผุอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
63 นางวราภรณ  ธรรมประวัติ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
64 นางฐิติรัตน  ทองอินทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
65 นายอภิชาติ  มลูฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
66 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

จังหวดัเชยีงใหม 
67 นายสิทธิชัย  ออรพินท (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชยีงใหม) 
68 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
69 นายอภวิัฒน  คุณารักษ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 
70 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
71 นางอรวรรณ  ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ 
72 นายพงษพันธ  ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม 
73 น.ส.พัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
74 นายธีรวิทย  เฑียรฆโรจน (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
75 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายใน จังหวดัเชยีงใหม 
76 นายเกษศรี  สุรพงษ (แทน) หวัหนาสํานักงานพฒันาธุรกิจการคาจังหวดัเชียงใหม 
77 นายละไมพร  สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
78 นายนิรุทธ  สุขเจริญ (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
79 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
80 นายบุญเลิศ  สมบูรณ (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
81 นายวิทย  นพรตัน สหกรณจังหวดัเชียงใหม 
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82 นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
83 นางอรุณี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
84 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
85 นายวรสิทธิ์  วรพล ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
86 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
87 นางวราวัลย  สมิทธิกุล (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
88 นางมัยตรี  หาญไท (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน) 
89 นายอินทรโพธ์ิ  สิงหล (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชยีงใหม 
90 นายสมชาย  รุจิจินดาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวดัเชยีงใหม 
91 นายสุเทพ  นอยไพโรจน ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
92 นายประพันธ  เครือปาน (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
93 นางเสาวนยี  อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
94 น.ส.ฉัตรสุดา  จิรา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
95 นายประพัฒนพงษ  ทักษิณสัมพันธ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
96 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
97 นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
98 นายสมชาย  เอกธรรมสุทธิ์ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร เขต  3 
99 นายชัยพร  แกวววิัฒน (แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 
100 นายรัชต  สําราญชลารักษ (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
101 นายสบธนา  อ้ันประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
102 นายกอพงศ  นาํบุญจิตต (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชียงใหม 
103 นายวาสิฎฐ  จนัทนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
104 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
105 นายทิศรัย  ชีววิริยะกุล (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
106 นายกนก   คนโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
107 นายประยูร  ปราณีสุทธิกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ 
108 นายชุมพล  ฐติยารักษ ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานภูมภิาคที่ 10 
109  นายเสรี  กังวานกิจ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
110 นายทวี  เบญจรัตน หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหมสถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
111 นางวราภรณ  วรพงศธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
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112 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
113 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม 
114 นางศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
115 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
116 วาที่ ร.ท.จตุรงคพล  สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
117 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
118 นายทวี  ศรีนวล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
119 นายสนธิรักษ  อินทรพล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
120 นายชาญวิทย  เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3 
121 นายณัฐพร  ชินวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม 
122 นายวีรพงษ  รังรองธานินท (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
123 นายอินสน  ตานคือ (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
124 นายศักดิ์ชัย  คาํเรืองฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวดัเชยีงใหม 
125 นายเริงเกียรติ  รัตนพันธ ผูจัดการสาขาเชียงใหม ธนาคารอาคารสงเคราะห 
126 น.ส.ชนิสา  ชมศิลป (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3 
127 นางธารทิพย  ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
128 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  

จังหวดัเชยีงใหม 
129 นายจําเริญ  ศรีคํามูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม 
130 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
131 น.ส.บุษบง  จนัทเลิศ (แทน) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
132 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
133 นายชัยวิทยา  เชียงปว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
134 นายเอกชยั  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
135 พ.อ.อโณทัย  ชัยมงคล (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
136 พ.ต.พัลลภ  ผ้ึงหลวง (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
137 พ.ท.ทรงเกียรติ  โยธาด ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
138 ร.ท.อนุวัตร  สังขะธร (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
139 พ.ต.สุพัฒน  บุตรยิ่งเกษม (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
140 นาวาเอกพิเชษฐ  เตียงเกต ุ หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือน จังหวดัเชียงใหม 
141 พ.อ.ธํารงค  ถาวร รอง ผอ.รมน.จว.ชม 
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142 พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
143 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
144 พ.ต.ท.ผจญ  กลุให (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
145 พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5. กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
146 พ.ต.ท.ชัยชัช  ตันบุญเจริญ รองผูบังคับการศูนยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
147 แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั สมาชิกสภาพฒันาการเมือง สถาบันพระปกเกลา 

 
ผูเขารวมประชุมผานทางระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) 
 

1 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
2 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง  
3 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
4 นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย นายอําเภอสันกําแพง 
5 นายชนะ  แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม 
6 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ นายอําเภอแมแตง  
7 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
8 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว 
9 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
10 นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์ นายอําเภอฝาง 
11 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
12 นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
13 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
14 นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง 
15 นายทรงทรัพย   พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง 
16 นายชยัณรงค  บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอแมอาย 
17 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม  
18 นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
19 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคคะ นายอําเภอแมออน 
20 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
21 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
22 นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ นายอําเภอดอยสะเกด็ 
23 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย 
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ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นายนางสภุาพร  พุกกะรัตน เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
3 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
4 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน นักประชาสัมพันธ   โรงพยาบาลนครพิงค 
5 นายสัญญา  ทุมตะขม สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานจงัหวดัเชยีงใหม 
7 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศฯ    สํานกังานจงัหวดัเชยีงใหม 
8 น.ส.พรทิพย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
9 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
10 นายชัยนรงค  วงศใหญ หวัหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ปฏิบัตหินาที่สํานักงาน

บริหารกลุมงานยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
11 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายสงัด  จโินวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระครูอาทรวิสุทธิคุณ  เจาคณะอําเภอหางดง 

 เจาอาวาสวัดหนองตอง  อ.หางดง 
  (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 

 - การมอบเกียรติบัตรแกแมดีเดน ประจําป 2552  (จํานวน 9 ราย) 
  (สํานักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม) 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน (นายไพโรจน แสงภูวงษ  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจาก

วันนี้ทานผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม ติดภารกิจตอนรับทานรัฐมนตรี และการเปดงานการชกมวยสากล 
หากเสร็จสิ้นภารกิจ  ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม จะเขารวมประชุมหวัหนาสวนราชการฯ ในเวลาตอไป  
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มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี  7/2552 เม่ือวันท่ี 30   
   กรกฎาคม  2552  ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th 

หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  ไดเสนอที่ประชุมพจิารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน 
การประชุมครั้งที่ 7/2552  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2552  ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 23 หนา มีนายอมรพันธุ   นิมานันท  ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม 
เปนประธานการประชุม  ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน  ขอแกไขหรือเพิม่เติมรายงานการประชุมแตอยางใด 
 

มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  7/2552  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม  2552   
 

ระเบียบวาระที่  3   เร่ืองเพื่อทราบ  
3.1  ความคืบหนาการขอจัดตั้งอําเภอกรณพีิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  

                    เจาฟากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร  
ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายอดุลย  ฮวกนิล ) แจงความคืบหนาการขอจัดตั้ง

อําเภอกรณีพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส    
ราชนครินทร  ดังนี้ 

ความเปนมา  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการ  เมื่อวันที่  2  ธันวาคม 2551   ใหจัดตั้งอําเภอ                   
วัดจันทรเปนกรณีพิเศษ    เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาส        
ราชนครินทร  ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  และขอพระราชทานชื่ออําเภอไปยังสํานักราชเลขาธิการ  และ
กระทรวงมหาดไทย  ไดทําประชาคมเสนอชื่อเพื่อทูลเกลาฯ ถวาย  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
พระราชทาน ขณะนี้ไดรับแจงจากกรมการปกครองวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาพระราชทานชื่ออําเภอวา “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” ตั้งแตวันที่ 7  กรกฎาคม 2552  ขณะนี้
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศเปนพระราชกฤษฎีกา  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกขา   
 การเตรียมการของจังหวัด   
 1. จังหวดัเชียงใหม  ไดอนุมตัิงบประมาณ 500,000 บาท  เพื่อปรับปรุงอาคารภายในศนูยศิลปาชีพ 
และสภาตําบลบานจันทร  ตัง้อยูหมูที่  3  ตาํบลบานจันทร  สําหรับใชเปนที่วาการอําเภอชั่วคราว 
 2.  คณะกรรมการพิจารณาจัดเตรียมสถานที่กอสรางสําหรับกอสรางศูนยราชการอําเภอวัดจันทร
เปนกรณีพิเศษ    เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ   เจาฟากัลยาณิวัฒนา   กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร  โดยมีนายไพโรจน   แสงภูวงษ  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธาน  มีความเห็น
ใหใชพื้นที่บานใหมพัฒนา  หมูที่ 2  ตําบลแจมหลวง  อําเภอแมแจม  อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ (วัดจันทร) 
พิกัด MB 250059   เนื้อที่  82 ไร  2  งาน  39  ตารางวา  มีความเหมาะสมที่สุดสําหรับใชเปนสถานที่

/กอสรางอาคาร... 
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กอสรางอาคารที่วาการอําเภอ และศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา  และจังหวัดเชียงใหมพิจารณาแลว
เห็นชอบ และไดรายงานใหกรมการปกครองทราบ   
 3.  จังหวดัไดเตรียมความพรอม โดยการประสานสวนราชการ  หนวยงานที่เกีย่วของ  เพื่อเตรียม
ความพรอมดานตาง ๆ   ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดทันทเีมื่อมีการประกาศจัดตั้งอําเภอ ดังนี ้
 3.1  การขอใชพื้นที่ที่จัดเตรียมเปนสถานที่ศูนยราชการอาํเภอ ไปยังมูลนิธิโครงการหลวง 
 3.2  ดานสาธารณูปโภค ไดแก  การจัดทําผังศูนยราชการอําเภอกัลยาณวิัฒนา  , การพฒันา 
แหลงน้ํา และระบบชลประทาน  ,  การไฟฟา , ระบบประปา , โทรศัพท  และถนน 
 3.3  ดานบุคลากรและงบประมาณ  ขอใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดพจิารณา
ดําเนินการจัดเตรียมบุคลากร  วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการใหพรอม        

นอกจากนี้  ผูวาราชการจังหวัดไดนัดประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อเตรียมการในเรื่องนี้ใน
วันที่ 4 กันยายน 2552 (ภาคบาย)  
 

 ประธาน  แจงย้ําวาผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  กําหนดจะนัดประชุม สวนราชการที่เกี่ยวของใน
วันที่ 4  กันยายน 2552    โดยกลาววาในสวนงานที่ตองบริการประชาชน จะตองแยกการบริหารออกไป
กอน เชน งานบัตรประจําตัวประชาชน  และงานทะเบียนราษฎร เพื่อความรวดเร็ว 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

3.2  สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน ) รายงานสถานการณ

ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  ประจําเดอืนสิงหาคม 2552  ดังนี ้
สถิติผูติดเชื้อไขหวัดหวัดใหญสายพันธุใหม 2009   
ผลการเฝาระวัง ตั้งแต 28 เมษายน 2552 – 23  สิงหาคม  2552  มีผูปวยทั้งหมดตามรายงานของ 

ระบบเฝาระวังโรค  1,977  ราย  มีจํานวนผูปวยยืนยันเมื่อเทียบกับเดือนที่ผานมา มากกวาเดิมประมาณสอง
เทา คือสถิติในเดือนกรกฎาคม  2552  มีจํานวนกวา 600  ราย  ในเดือนสิงหาคม 2552 มีผูปวยยืนยัน 1,215  
ราย  เสียชีวิต 2 ราย  ผูปวยอยูระหวางการสอบสวนและรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ  96  ราย    

สรุปผลการตรวจทางหองปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม 
ผูปวยโดยสวนใหญจะใชบริการในโรงพยาบาลของเอกชน และรัฐบาลในเขตรอบเมือง  เนื่องจาก

ผูปวยสวนใหญเปนเด็กและอาศัยในเขตรอบๆ เมือง  สถิติผูปวยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา จะพบวา
บางอําเภอไมมีผูติดเชื้อ แตในปจจุบันทุกอําเภอมีการติดเชื้อเชนเดียวกัน เนื่องจากวาไมสามารถชะลอการ
ระบาดของโรคได  ประเด็นที่สําคัญ  พบวามีจํานวนผูติดเชื้อที่เปนนักเรียน นักศึกษา เพิ่มขึ้น  ดังขอมูลตาม
ตาราง 

 
 

/อาชีพ…. 
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มาตรการหลักในการควบคุม แกไขปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม จังหวัดเชียงใหม  
จากการดําเนินการที่ผานมา พบวามาตรการในการควบคุม แกไขปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม 

ที่ดําเนินการโดยการขอความรวมมือองคกร/หนวยงานไดผลนอย  การดําเนินการตอไปอาจจะตองเนนที่
บุคคล หากบุคคลสามารถปองกันโรคได  และจะสามารถปองกันคนอื่นไดประมาณ 2 คน เชนในอเมริกามี
การรณรงคใหทุกคนปองกันตนเอง ไมใหติดเชื้อได  หนวยงาน/สถาบันมีการคัดกรอง มีการตรวจนักเรียน
ในระยะแรก  แตปจจุบันไดเลิกดําเนินการแลว  ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม มีแนวโนมที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น  
ดังนั้น  จึงขอความรวมมือดําเนินการมาตรการหลักในการควบคุม แกไขปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม  
ดังนี้ 

1) ใหหนวยงาน องคกรตางๆ กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการปฏิบัติ 
 - ผูที่มีไข ไอ จาม ใหสวมหนากากอนามัย 
 - ผูที่มีไข ไอ จาม หยุดงาน  หยุดเรียน 7 วัน 
 - สงเสริมการลางมือในหนวยงาน 
2) ใหหนวยงาน องคกร สนับสนุนการใหความรูแกบุคลากร  การปฏิบัติตัว รวมทั้งการสรางสํานึก

รับผิดชอบตอสังคม 
3) การพิจารณาปดโรงเรียน  หนวยงาน กรณีมีคนในองคกรปวย  โดยหากพิจารณาปด ตองมี

มาตรการ ดังนี้ 
 - มีการทําความสะอาดสถานที่ ส่ิงแวดลอม อุปกรณ 
 - เมื่อเปดเรียน ตองมีระบบการคัดกรองชัดเจน ตอเนื่อง 
 - มีกระบวนการทําความเขาใจกับ ผูเกี่ยวของ เชน ครู นักเรียน  ผูปกครอง 
 - มีกระบวนการทําความเขาใจกับคนในองคกร เร่ือง การปฏิบัติตัวกรณีติดเชื้อ / สงสัย 

เนนความรับผิดชอบตอสังคม การใชหนากากอนามัย   
4) หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่นํานักเรียน หรือ ประชาชนจากพื้นที่ตางๆ มารวมกันจํานวนมาก  

หากจําเปนตองมีมาตรการ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 236 19.42 
นักเรียน 617 50.78 
คนทํางาน 138 11.36 
ในปกครอง 76 6.26 
บุคลากรทางการแพทย 35 2.88 
อ่ืนๆ   113 9.30 

รวม 1,215 100 

/ - ตองคัดกรอง…. 
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 - ตองคัดกรองผูที่มีอาการ และ ไมใหเขารวมกิจกรรม 
 - เตรียมหนากากอนามัยไวสําหรับผูที่มีอาการ ไข ไอ จาม อยางนอย 30% ของผูเขารวม 
 - จัดใหมีที่ลางมือ และ อุปกรณ เชน สบู กระดาษเช็ดมือ เจลลางมือ 
 - หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกลชิด ใชการเปลงเสียง 
 - มีมาตรการสงเสริมผูที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรม ไมใหเสียผลประโยชน 
 

 ประธาน   แจงเนนย้ํามาตรการหลักในการควบคุม แกไขปญหาไขหวัดใหญสายพนัธุใหม  ซ่ึง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั ไดขอความรวมมือไปยังหนวยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชนดวย ชวยกันเฝา
ระมัดระวัง  รวมทั้งปองกันตนเอง  เนื่องจากถือวามีสถานการณที่มีความรุนแรงอยู  
 

มติท่ีประชุม     มอบหมายทกุสวนราชการ/หนวยงาน ถือปฏิบัติตามมาตรการหลักในการควบคุม 
แกไขปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม   

 
3.3 ประชาสัมพันธโครงการบานเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน 
หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม   แจงประชาสัมพนัธโครงการบานเอื้ออาทรในพื้นที่จังหวดั 

เชียงใหมและลําพูน  ดังนี ้
 ความเปนมา  การเคหะแหงชาติ ไดดําเนินการกอสรางโครงการบานเอื้ออาทร  ตาม

นโยบายของรฐับาล  ซ่ึงเปนโครงการสําหรับผูมีรายไดปานกลางและรายไดนอย  โดยสํานักงานเคหะชุมชน
เชียงใหม เปนหนวยงานซึ่งดูแลพื้นที่โครงการบานเอื้ออาทรในจังหวดัเชียงใหมและจังหวัดลําพนู รวม
ทั้งสิ้น 11 โครงการ  แบงออกเปน 

1)  โครงการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 9 โครงการ ประกอบดวย 
1.1 โครงการบานเอื้ออาทรสันกําแพง จํานวน 1,327 หนวย   สถานที่ตั้งตําบลตนเปา   

อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชยีงใหม   พื้นทีโ่ครงการ  128  ไร   ประกอบดวย  บานเดีย่ว 2  ช้ัน 1,033 หนวย 
21  ตรว. บานแฝด 2 ช้ัน 294 หนวย 21  ตรว.  การดําเนนิงานปจจุบนั  ไดสงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัย
เมื่อ 2 ธันวาคม 2549 

1.2 โครงการบานเอื้ออาทรหนองหอย ระยะ 1 จํานวน 596 หนวย   สถานที่ตั้งถนนมหิดล  
ตําบลหนองหอย  อําเภอเมือง  จังหวดัเชยีงใหม  พื้นที่โครงการ  9.8 ไร  ประกอบดวย  อาคารชุดสงู 5 ช้ัน 
10 อาคาร  หองชุด ขนาดพืน้ที่ 33 ตรม. จํานวน 76 หนวย  หองชุด ขนาดพื้นที่ 24 ตรม. จํานวน 520 หนวย  
การดําเนนิงานปจจุบัน  สงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัยเมื่อ 30 มิถุนายน 2550 

1.3 โครงการบานเอื้ออาทรหนองหอย ระยะ 2 จํานวน 1,140 หนวย  สถานที่ตั้งถนนมหิดล  
ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง  จังหวดัเชยีงใหม  พื้นที่โครงการ  29-2-9.70 ไร ประกอบดวย อาคารชุดสูง 5 
ช้ัน จํานวน 26 อาคาร  หองชุดขนาด 33 ตรม. 1 หองนอน จํานวน 1,036 หนวย  และหองชุดขนาด 24 ตรม. 
จํานวน 104 หนวย   การดําเนินงานปจจุบนั สงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัย วันที่ 16  สิงหาคม 2552  

/1.4 โครงการบาน... 
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1.4 โครงการบานเอื้ออาทรสันปาตอง จํานวน 636 หนวย  สถานที่ตั้งตําบลสันกลาง   
อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชียงใหม  พื้นที่โครงการ  114-3-161.68 ไร  ประกอบดวย บานเดีย่ว 2 ช้ัน 21 
ตรว. การดําเนนิงานปจจุบนั สงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัยเมื่อ 4 มกราคม 2551 

1.5 โครงการบานเอื้ออาทรปาตัน จํานวน 1,391 หนวย  สถานที่ตั้งวงแหวนรอบใน ตาํบล 
ปาตัน  อําเภอเมือง   จังหวดัเชียงใหม  พื้นที่โครงการ  31-3-56.40 ไร   ประกอบดวย อาคารชุด 33 ตรม. 
จํานวน 31 อาคาร  การดําเนนิงานปจจุบนั สงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัย วันที่ 16 มกราคม 2552 

1.6 โครงการบานเอื้ออาทรไนทซาฟารี จาํนวน 878 หนวย สถานที่ตั้ง ตําบลหนองควาย  
อําเภอหางดง  จังหวดัเชยีงใหม  พื้นที่โครงการ  59-0-90.10 ไร  ประกอบดวย  อาคารชุด 33 ตรม. 2  
หองนอน จํานวน 20 อาคาร   การดําเนนิงานปจจุบัน อยูระหวางการกอสราง แลวเสร็จประมาณตนป 2553 

1.7 โครงการบานเอื้ออาทรหนองหาร จํานวน 616 หนวย  สถานที่ตั้งถนนเชียงใหม –  
พราว  ตําบลหนองหาร  อําเภอสันทราย  จงัหวัดเชียงใหม  พื้นที่โครงการ  148-1-28 ไร มีลักษณะอาคาร
เปน  บานแฝด 2 ช้ัน 21 ตรว. การดําเนนิงานปจจุบัน อยูระหวางการกอสราง แลวเสร็จประมาณตนป 2553 

1.8 โครงการบานเอื้ออาทรซอยเจาแมกวนอิม จํานวน 582 หนวย  สถานที่ตั้งถนนมหิดล  
ตําบลปาแดด  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พื้นที่โครงการ11-1-52 ไร  มีลักษณะอาคารเปนอาคารชุดสูง 5 
ช้ัน จํานวน 13 อาคาร  หองชุด 33 ตรม. 2 หองนอน การดําเนินงานปจจุบัน อยูระหวางการกอสรางแลว 
เสร็จประมาณตนป 2553  

1.9 โครงการบานเอื้ออาทรสันผีเสื้อ  จํานวน 746 หนวย สถานที่ตั้งตําบลสันผีเสื้อ อําเภอ 
เมือง  จังหวัดเชียงใหม   พื้นที่โครงการ 45-0-30.90 ไร  มีลักษณะอาคารเปน อาคารชุดสูง 4 ช้ันจํานวน 17 
อาคาร หองชุด 33 ตรม. 2 หองนอน  การดําเนนิงานปจจุบัน อยูระหวางการกอสราง แลวเสร็จประมาณตน
ป 2553  

2. โครงการในพื้นท่ีจังหวัดลําพูน จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย 
2.1 โครงการบานเอื้ออาทรลําพูนปาสัก จาํนวน 360 หนวย สถานที่ตั้งถนนเลี่ยงเมือง 

ลําพูน - ปาซาง ตําบลปาสัก  อําเภอเมืองลําพูน  จังหวัดลําพูน   ลักษณะอาคาร เปนบานแฝด 2 ช้ัน 21  ตรว.  
การดําเนนิงานปจจุบัน  สงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัยเมื่อ 8 มกราคม 2552 

2.2 โครงการบานเอื้ออาทรลําพูนเหมืองงา จํานวน  878 หนวย  สถานที่ตั้งถนนจามเทวี   
ตําบลเหมืองงา  อําเภอเมือง  จังหวดัลําพนู   ลักษณะอาคารเปนบานเดีย่ว 2 ช้ัน 21 ตรว.  การดําเนินงาน
ปจจุบันจะทําการสงมอบอาคารใหลูกคาเขาอยูอาศัยในวนัที่ 13 กันยายน 2552 
 ในสวนของบานเอื้ออาทร  ทั้งที่สงมอบแลวและยังไมไดสงมอบ สํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม มี
อาคารวางคงเหลืออยู  หากบุคลากรของหนวยงานใดมีความสนใจ  สํานักงานเคหะชุมชนยินดีใหบริการใน
เร่ืองของการรับจองโครงการ ราคาอยูที่ 390,000 บาท วางเงินมัดจํา 6,000 บาท สวนที่เหลือยืนกูผาน
ธนาคารอาคารสงเคราะหฯ และธนาคารออมสิน  หากสนใจติดตอที่สํานักงานเคหะชุมชนไดทุกวันทําการ 
ไมเวนหยุดจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2552  
 /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม     รับทราบ   
 

3.4  การจัดตั้งสํานักงานสหกรณอําเภอในพื้นท่ี 
สหกรณจังหวัดเชียงใหม   ประชาสัมพันธการปรับโครงสรางของหนวยงานสวนภมูิภาคของกรม

สงเสริมสหกรณ และประสานอํานวยความสะดวกในพื้นที่  ดังนี้   
การปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมสหกรณ  โดยการจัดตั้ง

สํานักงานสหกรณอําเภอในพื้นที่  ตามการแบงเขตการปกครองของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ทั้ง 75 จังหวัด โดยมีบุคลากรอําเภอละ 2  อัตรา  (สหกรณอําเภอและผูชวยสหกรณอําเภอ) เพื่อกระจายการ
ใหบริการไปสูสหกรณ  กลุมเกษตรกร  ผูรับบริการ และประชาชน ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด  เปนการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ดี  มีคุณภาพสูประชาชนในพื้นที่   

ทั้งนี้  ขอประสานนายอําเภอทุกอําเภอ  ในการใหความสะดวกในการปฏิบัติงานพื้นที่  สวนเรื่อง
อุปกรณสํานักงาน  สํานักงานสหกรณจังหวัดเชยีงใหม  จะจดัสงไปใหอําเภอ โดยใหเร่ิมดําเนินการ ตั้งแต
วันที่ 2 ตุลาคม 2552 เปนตนไป  

 

 ประธาน  แจงวาเนื่องจาก ลักษณะโครงสรางถูกเปลี่ยนแปลงไป ขอความรวมมือใหสํานักงาน
สหกรณจังหวดั ไดจดัเตรียมอัตรากําลังรองรับอําเภอกัลยาณวิัฒนาไวดวย   
 

 สหกรณจังหวัดเชียงใหม   ใหขอมูลวาบุคลากรสําหรับอําเภอใหมยังไมไดจัดคนลงไป แตถามีการ
จัดตั้งอยางเปนทางการแลว  ไดเตรียมการไวแลว  

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ   
 
3.5  คําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ  2553 ของจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  แจงความคืบหนาการจัดทําคําของบประมาณ ประจําป

งบประมาณ 2553 ของจังหวดัเชียงใหม  ดงันี้ 
  1) จังหวัดเชยีงใหม ไดจดัทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ 2553  จํานวน 564 โครงการ 

472 ลานบาท   
  2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวดัและกลุมงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) ได

แจงการอนุมตั ิจํานวน 195 โครงการ  งบประมาณ 226 ลานบาท  โดยสํานักงบประมาณไดพจิารณาให
จังหวดัใชงบประมาณเปน 2 สวน คือ 

  2.1 งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจําป 2553  เปนโครงการที่คาดวาจะ
ไดรับงบประมาณ 31 โครงการ งบประมาณ 42  ลานบาท   ประกอบดวย 

  (1) กลุมภารกจิดานเศรษฐกจิ   รอยละ 93  (งบประมาณ 30 ลานบาท) 
  (2) กลุมภารกจิสังคม   รอยละ 4    (งบประมาณ 1.3 ลานบาท) 

/3) กลุมภารกจิ... 
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  (3) กลุมภารกจิความมั่นคง รอยละ 3    (งบประมาณ 1.0 ลานบาท) 
      และงบบริหารจังหวดั  จํานวน 10 ลานบาท 

ซ่ึงการดําเนินการ จังหวัดไดนํางบประมาณในสวนของ พ.ร.บ. งบประมาณ ประจําป 2553  ช้ีแจง 
คณะกรรมการคณะตางๆ ประกอบดวย อนกุรรมาธิการทองถ่ิน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553  สภาผูแทนราษฎร 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553  และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2553 วฒุิสภา เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2553 

 ขณะนี้โครงการอยูในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร   หากไดรับการอนมุัติจัดสรร
เปนทางการแลว ก็จะแจงอยางเปนทางการเพื่อดําเนนิการ  

2.2 งบประมาณจากโครงการเงินกูไทยเขมแข็ง  จํานวน 164 โครงการ งบประมาณ 181  
ลานบาท  ประกอบดวย (1)  ภารกิจดานเศรษฐกจิ   รอยละ 64   จํานวน 109 โครงการ 
      (2)  ภารกิจดานสังคม  รอยละ 10   จํานวน 13 โครงการ 
      (3)  ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติ รอยละ 6  จํานวน 9 โครงการ 
      (4)  ภารกิจดานความมั่นคง รอยละ 19  จํานวน 29 โครงการ 

 (5)  ภารกิจดานบริหารจัดการ   รอยละ 1  จํานวน 4 โครงการ 
และสําหรับในสวนงบประมาณเงินกูไทยเขมแข็ง  ไดรับแจงจากคณะกรรมาธิการ การติดตามการ

บริหารงบประมาณ สภาผูแทนราษฎร  เมื่อคราวประชุมกับหัวหนาสวนราชการ เพื่อติดตามการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ และโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง พ.ศ. 2555  เมื่อคราว
ประชุมที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552   วา ใหจังหวัดเตรียมการบริหารจัดการโครงการโดย
การประกาศหาตัวผูรับจางไวลวงหนา  เพื่อภายหลังไดรับงบประมาณจะไดดําเนินการไดทันที  เนื่องจาก
งบประมาณโครงการเงินกูไทยเขมแข็ง  เปนงบประมาณเงินกู  ตองใชเวลาที่รวดเร็ว  และระยะสั้น เพื่อการ
กระตุนเศรษฐกิจ   รวมทั้ ง เกี่ ยวของกับดอกเบี้ยที่ตองชําระดวย   นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ในการเตรียมการการจัดทํางบประมาณ  ขอใหเนนย้ําการมีรายละเอียดที่ชัดเจน  มีการ
สํารวจเตรียมการที่ถูกตอง เนื่องจากหลายจังหวัดหลังจากไดรับพิจารณางบประมาณแลวเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการอยางสิ้นเชิง  จึงขอใหสวนราชการเจาของงบประมาณทุกระดับทั้งระดับจังหวัดและ
ระดับอําเภอ  ใหความสําคัญประเด็นดังกลาวนี้  
 ประธาน  แจงขอความรวมมอืสวนราชการเตรียมความพรอมในสวนที่เกี่ยวของ  เมื่อไดรับ
งบประมาณจะไดดําเนินการไดทันที  เนื่องจากทางรัฐบาลตองการจะนําเงินสวนนี้ออกมาโดยเรว็ เพื่อเปน
การกระจายเงนิสูระดับตางๆ เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ   

 

มติท่ีประชุม     มอบหมายทกุสวนราชการที่เกี่ยวของ  ถือปฏิบัติตามขอส่ังการของประธานในที่
ประชุม    

 /3.6 แนวทาง…. 
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3.6 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกจิ 4 ดานตามยทุธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   แจงใหที่ชุมทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2554-2557) ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบูรณาการ (ก.น.จ.) เห็นชอบใหจังหวัดทบทวนแผนปฏิบัติการจังหวัด  กอนที่จะเริ่มตนจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  ซ่ึงจังหวัดเชียงใหม โดยการบูรณาการรวมกันของกลุมภารกิจทั้ง 4 
ดานไดจัดทํารางแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป ประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพโครงการ วิสัยทัศน ขอจํากัด  
การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร กระบวนงาน และโครงการ  ซ่ึงไดมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน
ไปแลว  และจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการใหความเห็นชอบ ในวันที่ 31 
สิงหาคม  2552  สําหรับการประชุมหัวหนาสวนราชการ  ในวันนี้จะเปนการเสนอ แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2554-2557)  ผานระบบวิดีทัศน สรุปได ดังนี้ 
 รางแผนพฒันาจังหวัดเชียงใหม  4  ป (พ.ศ. 2554-2557) 
 วิสัยทัศนของจังหวัดเชียงใหม  “ นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง ”  หมายถึง  การเปนเมืองที่ให
ความสุขและชวีิตที่มีคุณคาแกผูอาศัยและผูมาเยือน ในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับ  พรอม
กับเปนประตกูารคาการลงทุนสูสากล 
 เปาประสงคหลัก  คือ ชุมชนเขมแข็ง  สังคมนาอยู เศรษฐกิจยั่งยืน  
 ประเด็นยุทธศาสตรในการพฒันาจังหวดัเชยีงใหม    
 1) การสรางความมั่งคัง่อยางยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 เปาประสงค  เชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวระดับโลก  สินคาบริการมีคุณภาพ  ประชาชนมีงานทํา  มี
รายไดที่เปนธรรม  เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   
 กลยุทธ  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา  นาอยู นาเทีย่ว  สงเสริมและ
พัฒนาผลิตภณัฑชุมชนทองถ่ิน  เพื่อกระจายรายไดอยางเปนธรรม  สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนผูนํา
ดานความหลากหลายในการผลิต  ดานการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  สงเสริมการคาการ
ลงทุน 
 2) การสรางสงัคมอยูเย็นเปนสุข   
 เปาประสงค  สังคมเชียงใหมนาอยู   

กลยุทธ  มุงพฒันาครอบครัวและชุมชนใหอยูเย็นเปนสุขบนพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรม 
 3) ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด   

เปาประสงค  เชียงใหมมีความสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  มีคุณภาพตามเกณฑ 
มาตรฐาน   
 กลยุทธ  มุงพฒันาความพรอมในการับมอืการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ มุงเนนการลดขอ
ขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  และการใชพลังงาน  
  /4) การสราง…. 
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4) การสรางความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน   
เปาประสงค  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  พื้นที่ชายแดนมั่นคงปลอดภัย  

 กลยุทธ  มุงบูรณาการหนวยงานดานความมัน่คงและสงเสริม สนับสนุนความรวมมือทกุภาคสวน  
เพื่อแกไขปญหา   
 5) การสรางประสิทธิภาพ  ความโปรงใส เปนประชาธปิไตยและเปนธรรมในการใหบริการ  

เปาประสงค  ประชาคมเชียงใหมมีสวนรวมพัฒนา  บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการ
ใหบริการ  
 กลยุทธ  พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ  
เสริมสรางความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมในทกุภาคสวน  ผลักดันการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ  
 กระบวนงานในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความมัง่คั่งอยางยัง่ยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   
 1. สงเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา  นาอยู นาเที่ยว   ประกอบดวย
กระบวนการหลัก  ไดแก 1) บูรณาการการบริหาร  การจดัการดานการทองเที่ยว  2) การพัฒนาสินคาและ
บริการดานการทองเที่ยว  3) การพัฒนาการสนับสนุน  4) ดําเนนิงานการตลาดเชิงรุก 
 2. สงเสริมและพัฒนาผลิตภณัฑชุมชนทองถ่ิน  เพื่อกระจายรายไดอยางเปนธรรม  ประกอบดวย
กระบวนการหลัก  ไดแก 1) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน  2) การสรางมาตรฐาน
และคุณภาพสนิคา  3) การพฒันาการออกแบบสินคาและบรรจุภณัฑ  4) การพัฒนาชองทางการกระจาย
สินคาชุมชน 
 3. สงเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิต  ดานการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก 1) พัฒนาองคความรูในทกุภาคสวน
การเกษตร  2) การพัฒนากลุมองคกร  เครือขายเกษตรกร  3) การพัฒนาปจจยัพื้นฐานและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  4) การสรางโอกาสทางการตลาด  5) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร  
 4. สงเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิต  ดานการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก 1) พัฒนาองคความรูในทกุภาคสวน
การเกษตร  2) การพัฒนากลุมองคกร  เครือขายเกษตรกร  3) การพัฒนาปจจยัพื้นฐานและเทคโนโลยี
ทางการเกษตร  4) การสรางโอกาสทางการตลาด  5) การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร  
 5. สงเสริมการคา การลงทุน  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก 1) พัฒนาการใหบริการดาน
การคาการลงทุน  2) สงเสริมการคา การลงทุนเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ  3) เพิ่มขีด
ความสามารถผูประกอบการทองถ่ิน  4) สงเสริมการคาการลงทุนในธุรกิจเปาหมายทีม่ีศักยภาพ  5) พัฒนา
ระบบโลจิสติกส  
 /ประเด็น…. 



 17 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  2 การสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข   
 - มุงพัฒนาครอบครัวและชมุชนใหอยูเยน็เปนสุขบนพื้นฐานศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบดวย
กระบวนการหลัก  ไดแก 1) การสงเสริมการเรียนรูหลักศาสนาวัฒนธรรมและการใชชีวิตแบบพอเพียง   
2) การพัฒนาศักยภาพและความพรอมของคน ครอบครัวและชุมชน  3) สงเสริมเครือขายและการมีสวนรวม
ทางสังคมของทุกภาคสวน  4) การสรางกระแสสังคมเพือ่ขับเคลื่อนสังคมเชียงใหมนาอยู  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิง่แวดลอมและพลังงานสะอาด   
 1. มุงพัฒนาความพรอมในการับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบดวยกระบวนการ
หลัก  ไดแก 1) สรางความเขาใจรวมกัน พฒันาระบบฐานขอมูล องคความรู ทีมงาน เครือขาย  2) ผลักดัน
ระบบขนสงมวลชน การวางผังเมืองรวมแบบกระชับ และออกมาตรการลดการเผาในที่โลงแจงทุกชนิด  3) 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาตนไมในเมือง  รักษาและเพิ่มพืน้ที่ปาในจังหวัดเชยีงใหม  4) พัฒนาการจดัการ
ของเสีย  โดยการมีสวนรวมของชุมชน  
 2. มุงเนนการลดขอขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  และการใช
พลังงาน  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก 1) สรางระบบการอนรัุกษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมกบัทุกภาคสวน  2) สรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันแกไขปญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการประหยดัพลังงานอยางจริงจังและตอเนื่อง  3) การพัฒนาเทคโนโลยีดาน
พลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ  4) การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในทกุภาคสวน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางความมัน่คงปลอดภัย และความสงบสขุของประชาชน   
 - มุงบูรณาการหนวยงานดานความมั่นคงและสงเสริม สนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวน  เพื่อ
แกไขปญหา  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก 1) การสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการ
ปองกันภยั  2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศ  3) การพัฒนา
สรางมาตรฐานการบริหารการปฏิบัติใหเกดิประสิทธิภาพและเปนธรรม  4) การพัฒนาปจจยัสนับสนุนใน
การปองกันและแกไขปญหาและการฟนฟรูวมกัน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  5  การสรางประสิทธิภาพ  ความโปรงใส เปนประชาธิปไตยและเปนธรรม
ในการใหบริการ 
 1. พัฒนาความสามารถบุคลากรมุงเนนจริยธรรม  ICT และการใหบริการที่เปนเลิศ  ประกอบดวย
กระบวนการหลัก ไดแก 1) การปลุกจิตสํานึกในการใหบริการบนพื้นฐานจริยธรรมและใชความรูดาน ICT 
2) การรวมกนัพัฒนามาตรฐานของระบบการใหบริการของภาครัฐ  3) การยกระดับสมรรถนะการทํางาน
ของบุคลากรภาครัฐและเครือขาย 
 2. เสริมสรางความพรอมในระบอบประชาธิปไตยแบบมสีวนรวมในทกุภาคสวน  ประกอบดวย
กระบวนการหลัก  ไดแก 1) การเสริมสรางคานิยม  วัฒนธรรมในวิถีประชาธิปไตย  2) การประชาสัมพันธ
เชิงรุก 

/3. ผลักดัน…. 
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 3. ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเชิงบูรณาการ  ประกอบดวยกระบวนการหลัก  ไดแก  1) การ
สรางความรูความเขาใจและประสบการณรวมของประชาชน  2) การพฒันานวตักรรมและเครือขายในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 ประธาน   กลาวถึงความสําคัญของการจัดทําแผนงาน วาอยูที่การแปลงแผนงานไปสูการปฏิบัติ  
โดยคาดวา ในอีก 4 ป  สวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองยึดแผนยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม 4 ป 
(พ.ศ.2554-2557) เปนแผนประจําป  และการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะ
กระจายไปตามชองทางนี้   จึงขอความรวมมือประสานงบสวนทองถ่ิน และงบของสวนราชการและ
สวนกลางที่จะจัดสรรใหจังหวัด  หากแผนฯ ดังกลาวนี้มีความสมบูรณ  สํานักงานจังหวัดจะไดจัดสงใหทุก
หนวยงานไปถือปฏิบัติ 
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download  เนื้อหา 
     ไดในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  8  เร่ือง 

              4.1  ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 
4.2 การขยายผลโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม   
      (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
4.3  ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ  ประจําเดือนสิงหาคม  2552   
     (สํานกังานคลังจังหวัดเชยีงใหม) 

             4.4  สรุปผลการจัดงานโครงการประชาสัมพันธสนับสนุนการขายรวมสินคาและบริการ 
                    จังหวัดเชียงใหม  (Chiangmai Tie-in Promotion) 

      (สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวดัเชยีงใหม) 
             4.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  ประจําเดือนกันยายน  2552 
                      (ศูนยอุตนุิยมวทิยาภาคเหนือ) 
      4.6 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
                   (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม) 
    4.7 รายงานสถานการณอาชญากรรม        
                    (ตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
              4.8 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนสิงหาคม  2552 
                   (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) 
 
 
 
 /ระเบียบวาระที่ 5.... 
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ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองอ่ืนๆ 

5.1 การติดตามงานของผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม ในพื้นท่ีอําเภอแมแจม  
นายอําเภอแมแจม   แจงใหที่ประชุมทราบผานระบบ Video Conference วาผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีกําหนดจะ
เดินทางไปศนูยเรียนรูชุมชน อําเภอแมแจม ในวนัจันทรที ่31 สิงหาคมนี้ เวลาประมาณ 09.30 น. อําเภอแม
แจม  และในชวงบายคณะฯ จะเดนิทางไปอําเภอแมวาง โดยใชเสนทางจากแมแจมไปสถานีเกษตรพื้นที่สูง 
และโครงการหลวง  

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

5.2  หลักเกณฑของการซื้อบานในโครงการบานเอื้ออาทร 
นายอําเภอหางดง   สอบถามสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม เกี่ยวกับคุณสมบัติ และภูมิลําเนาของผู

ที่จะซื้อบานในโครงการบานเอื้ออาทร  ผานระบบ Video Conference 
 หัวหนาสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม  แจงใหทราบวาคุณสมบัติของผูที่จะซื้อบานโครงการบาน
เอื้ออาทร   1) ไมมีสัญญาทั้งกูหลักและกูรวมอยูของธนาคารอาคารสงเคราะห   

2) มีรายไดหมนุเวยีนเขาออกในบัญชีธนาคารสม่ําเสมอทุกเดือน  กรณทีี่ทํางานประจาํตอง 
มีบัญชีไมต่ํากวา 6 เดือน แตหากประกอบอาชีพอิสระ คาขายหรือธุรกจิสวนตวั จะตองใชบัญชีธนาคาร
ยอนหลัง 1  ป  

3) ไมมีเครดิตบูโรมากเกิน จนรายไดไมเพยีงพอ เชน การผอนรถ ผอนทรัพยสินตางๆ หรือ 
มีหนี้เสียอยูในธนาคาร หรือมีการติดตามหนี้ในประเภทที่เขาขายติดตามยาก   

4) ลูกคาตองไมมีคูสมรสที่เปนชาวตางชาติ 
  5) ภมูิลําเนาของลูกคา  หากเปนในสวนของธนาคารอาคารสงเคราะห  จะไมจํากัด
ภูมิลําเนา  สามารถซื้อไดทุกแหง  

6) อายุของผูจะยื่นกู  หากอายุไมเกนิ 35 ป สามารถผอนสงกับธนาคารฯ ไดในระยะเวลา 
การผอน  เปนเวลา  30 ป แตกรณีที่มีอายเุกนิ 35 ป ระยะเวลาในการผอนจะสั้นลง ตามหลักเกณฑของ
ธนาคารฯ  คือใหคิดโดยใชสูตร  65 ÷  อายขุองผูกู  จะเปนระยะเวลาในการผอนไมเกนิ 30 ป  
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี)  กลาวขอบคุณนายอําเภอหางดง ที่สอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการบานเอื้ออาทร  พรอมใหขอมูลวาไดแจงใหสํานกังานเคหะชุมชนเชียงใหม  นาํเรื่อง
นี้เขาสูที่ประชมุหัวหนาสวนราชการ  เนื่องจากในชวงสองสัปดาหที่ผานมา ไดรวมตอนรับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ในโอกาสเปดงานมอบกุญแจบานใหกับประชาชนใน
โครงการบานเอื้ออาทรหนองหอย ระยะ 2  และเหน็วาบานในโครงการนี้  มีราคาไมสูงเกินไป ประมาณ 
390,000 บาท  มีระยะเวลาผอนยาวนาน ประกอบกับมีความเปนหวงขาราชการจะไมมีบานอยูอาศัย  หลัง
เกษยีณอายุราชการแลว    
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5.3  การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์)  แจงใหทราบเกี่ยวกับความคืบหนาการ

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  ซ่ึงเปนปญหามาระยะเวลาหนึ่งแลว และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
(กกต.) มีมติกาํหนดใหจดัการเลือกตั้งภายใน 45 วัน  กําหนดวนัการเลือกตั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2552   
กําหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ระหวางวันที่  3- 7 กันยายน 2552  สถานที่รับสมัคร ณ หองประชุม 1 
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม  โดยเทศบาลนครเชียงใหม ไดเตรียมความพรอมการจัดการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ไวเรียบรอยแลว  

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม  ใหขอมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนคร
เชียงใหม  และการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวดัเชียงใหม  ดังนี้ 

1) คณะกรรมการการเลือกตัง้  มีมติใหจดัการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหมภายใน 45 วัน   
โดยใหรับสมัครเลือกตั้งใหม ไมใหใชบัญชีเดิม เนื่องจากมีการรองเรียนวากฎหมายไมชัดเจน  พรอมขอเชิญ
ชวนขาราชการที่อยูในเขตเทศบาลฯ  ไปลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่กําหนด  เนื่องจากการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหมคร้ังนี้  เปนที่สนใจของคนทั่วไป  เพราะเปนคดีที่ไมเคยเกิดขึ้นมา และมีการ
แขงขันกันคอนขางสูง   

2) ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน  ที่มีหนวยงานในพื้นที่ไดประชาสัมพันธให
ประชาชนไดไปใชสิทธิ  และชวยสอดสองเรื่องการซื้อสิทธิขายเสียง  ในการเลือกตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงในปนี้จะมีการเลือกตั้งขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศกวา 
3,500 แหง  ซ่ึงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีการเลือกตั้งในองคการบริหารสวนตําบล 121  แหง ในวันที่ 6 
กันยายน 2552  สวนการเลือกตั้งในเขตเทศบาลตําบลตองรอใหประกาศเปนทางการ  และจัดการเลือกตั้ง
ตอไป  สําหรับการเตรียมความพรอมจัดการเลือกตั้ง  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม  ไดดําเนินการใน 2 สวน คือการใหความรูแกองคกรปกครองทองถ่ินทั้ง 121 แหง กอนครบวาระ  
และดานการสมานฉันท ไดรับความรวมมือจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 แหง ในการจัดให
วิทยากรกวา 100 คน มาดําเนินการ  
 ประธาน   ขอฝากเรื่องการตัดตอคลิปนายกรัฐมนตรี  เนือ่งจากมีคนพยายามจะเชื่อมโยงเหตกุารณ 
ชวยสอดสองและชวยรายงานใหจังหวัดทราบดวย  
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5.4  กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 9/2552 
 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   แจงกาํหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม  คร้ังที่ 9/2552  กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม  คร้ังที่ 9/2552  

/ในวันอังคารที่…. 
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ในวนัอังคารที่ 29 กันยายน  2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 
พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และ
วาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th    

การปรับปรุงหองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษา ขณะนี้ไดรับอนุมัติ
งบประมาณจากผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหมแลว อยูในขัน้ตอนของการจัดซื้อจัดจาง  คาดวาในเดือนนี้จะ
สามารถหาผูรับจางไดเรียบรอยแลว และทาํการปรับปรุงหองประชุมแหงนี้คร้ังใหญ เพื่อความสมบรูณทั้ง 
ดานเครื่องเสียงและระบบสือ่สารตางๆ   โดยการประชมุหัวหนาสวนราชการฯ  ในอกี 2 เดือน จะยายไป
จัดการประชุมฯ ณ โรงแรมหรือสถานที่ที่เหมาะสม และในเดือนธันวาคม 2552  จึงจะกลับมาประชุม ณ 
หองประชุมแหงนี้อีกครั้ง 
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม   เวลา 11.00  น. 
  
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม   
(นายเสงี่ยม  กิง่สุวรรณพงษ)                        

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 


