
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
คร้ังท่ี  3/2553 

วันอังคารที่  30  มีนาคม  2553 
ณ หองประชมุเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

--------------------------------------------------------- 
รายชื่อผูมาประชุม   

 

1 นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                                      ประธาน 
2 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
4 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
5 น.ส. วิราชินี  คําชมภ ู (แทน) หวัหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
5 นายสุพิชญ  มสุีวรรณ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
6 นายทองสุข  พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
7 นายสุรพล  ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
8 นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหม 
9 นายประดิษฐ  ทายะมหา ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
10 วาที่ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม 

11 นายฉัทธนาตย  เทียนขาว นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
12 นายสมศักดิ์  ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชยีงใหม 

  13 นายประทีป  ศรีสิงห (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
14 นายพิรุณ  หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม 
15 นายสุธรรม  วงคขจร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
16 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทณัฑสถานหญงิเชียงใหม 
17 วาที่ร.ต.สงกรานต  ชูสาย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม 
18 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
19 นายธีรยุทธ  ใครมณี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
20 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
21 นางจารุวรรณ  โพธิกุฏสัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 
22 นายประเทือง  นันทหาร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
23 น.ส.มณีวรรณ  สุทธิกาปลูก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
24 นายสุวิทย  ยาประสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 5 
25 นายอิสระ  ยานะโส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
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26 นางฟองสวาท  สุวรรณประเทศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
27 นายสิทธิพงศ  ณ  เชียงใหม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
28 รศ.ดร.จักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
29 ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
30 นายชัยยง  เอื้อวิริยานกุูล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพเชยีงใหม 
31 นายณรงค  สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 
32 ดร.กิตติพัฒน  สุวรรณชิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
33 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
34 นางสายหยุด  ดาวดึงส (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
35 นายประสพสขุ  พวงสาคร (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
36 น.ส.เสาวนีย  ไชยยวณัณ คลังจังหวัดเชยีงใหม 
37 นายอํานาจ   อริยจินดา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
38 นายสมชาย  เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
39 นางวณีา  บุญประคอง (แทน) สรรพากรภาค 8 
40 น.ส.จันทรัตน  โกยดุลย สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
41 นายชาตรี  ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
42 นางจริณยา  ศรีประทุม (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
43 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
44 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
45 นายทศพร  ถาวร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
46 นางสรีุยพร  ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
47 น.ส.กมลวรรณ  กําแหง (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
48 นางกนษิฐา  จนัทรศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ(เชยีงใหม) 
49 น.ส.กัญชัช  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
50 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
51 น.ส.ชุติกาญจน  พวงจิตร หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 
52 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
53 นางเบญจวรรณ  วิทยชํานาญกุล (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
54 นางจินตนา  พฒันเรืองเดช (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม 
55 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวดัเชยีงใหม 
56 น.ส.เพชรวรรณ  นันทะสาร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
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57 ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
58 นางสุดใจ  นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
59 นางขวัญชนก  เตจะฟอง (แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดเชียงใหม 
60 นพ.สมัย  ศิริทองถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
61 นพ.ธีรวัฒน  วงคตัน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
62 นายบรรพต  คนัธเสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดเชียงใหม 

63 นายอนนัต  สอนงาย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
64 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
65 น.ส.นันทินี  รักรุงเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 
66 นางตวงทิพย  พรหมสอน (รกท.) ผูอํานวยการตรวจเงนิแผนดนิภูมภิาคที่ 8 
67 นายสิทธัตถ  พวงมะลิ (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
68 นางพัชรี  ฉั่วริยะกุล (แทน) หวัหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
69 น.ส.ณัฐธิศา  พิธนานนท (รกท.) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
70 นางมนธิชา  ไชยมณ ี (แทน)  การคาภายในจังหวดัเชียงใหม 
71 นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
72 นางละไมพร วณิชยสายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
73 นายธานี  ธรรมสุวรรณ (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
74 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
75 นางอุทัยวรรณ  สิงหไสว (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
76 นายวิทูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
77 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
78 นายวีรวัฒน  เตจะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
79 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
80 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
81 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
82 น.ส.บานเยน็  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชยีงใหม) 
83 นางพัทธนันท  พันธุ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม 
84 นายปารวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
85 นายชลาธิป  ใหมมงคล (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชยีงใหม 
86 นายประพนธ  เครือปาน (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
87 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
88 นายอภิชาติ  ชมภ ู (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร  เชียงใหม 
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89 นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
90 นายสมชัย  เรืองสุทธินฤภาพ (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง  ภาคเหนือ 
91 นางกฤษนนัท  ทะวิชัย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
92 นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
93 นายไพรัตน  เตชะววิัฒนาการ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร เขต 3 
94 นายรัชต  สําราญชลารักษ (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
95 นายชัยเรศ  เกิง้บุรี (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
96 นางสันทนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
97 นายสมศักดิ์  แกวสอน (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
98 นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
99 นายภกัดี  สูความดี หัวหนาไปรษณียจงัหวัดเชยีงใหม 
100 นายไทฤทธิ์  ศรีรัก (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชยีงใหม 
101 นายพงศศกัดิ์  อริยจิตไพศาล ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ  สาขาเชียงใหม 
102 นางสายธาร  ประสงคความดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชยีงใหม) 
103 นางศศิธร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชยีงใหม 
104 นายทวี  เบญจรัตน สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
105 นายกิตติ  มุสิกดิลก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
106 นายณัฐพงศ  แกวกอน (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่  1  (เชียงใหม) 
107 นายสมพงษ  มอญแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชยีงใหม 
108 นายทรงกลด  ดวงหาคลัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
109 ร.ต.อ.ประภาวตั  ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
110 นางปรารถนา  จัดพล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
111 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1 
112 นายวสวัตติ์  ประภัสสร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหม ที่ 2 
113 นายชาญวิทย  เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3 
114 นายกิตต ิ วภิาสวงศ ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม 
115 วาที่รอยโทสุรศักดิ์  ล้ิมเจริญ ผูจัดการสํานักงานประปาเชยีงใหม 
116 นายกฤษณุ  ภูประเสริฐ ผูจัดการไฟฟาสวนภูมภิาคจงัหวัดเชียงใหม 
117 นางจิรพร  ทองบอ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพนัธ เขต 3 
118 น.ส.ทิพยวรรณ  เทศบุตร (แทน) ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 
119 นางนวลฉวี  กลาวปยะภมรกลุ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  

จังหวดัเชยีงใหม 
120 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

 
/121 นายจําลอง.... 
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121 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
122 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
123 นายธิเดช  จันทราเดช (แทน) ผูอํานวยการสํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  ภาคเหนือ 
124 นายคณพล  ปนแกว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
125 นายทัศนยั  บรูณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
126 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
127 นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
128 นายเอกชยั  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
129 พล.ต.ปราการ  ชลยุทธ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
130 พ.ท.ไพรัช  แกวแดง (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
131 น.ต.ธรรมนูญ  สังขริม ผูอํานวยการสถานีวิทยจุากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
132 พ.ต.อ.สมบัติ  สุภาภา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
133 พ.ต.ท.ทวี  พจิอมบุตร (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
134 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ 
135 แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
3 นายชุติเดช  มจีันทร จาจังหวัดเชยีงใหม 
4 นายสัญญา  ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ  

สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน นักประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลนครพิงค 
6 น.ส.จิดาภา  ปอมปอง กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
7 นายธีรวุฒิ  แกวฟอง ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
8 นายชัยณรงค  วงคใหญ สํานักบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
9 นายอาคม   เพญ็ตาย นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
10 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
11 น.ส.สุดาทิพย  มูลอาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายสงัด  จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการปฏิบัติงาน  สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
14 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
 /เริ่มประชุมเวลา....



 6 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระศรีสิทธิเมธี  เจาอาวาสวัดสวนดอก  
                พระอารามหลวง  
    (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 
 

วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) กลาวเปดการประชุม และแนะนําหวัหนาสวน
ราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  และแนะนําหนวยงาน/องคกรภายในจังหวัด ดงันี ้

1) แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
- นายไพรัตน  เตชะววิัฒนาการ   
 ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร เขต 3 (เชียงใหม)    
 ตําแหนงเดิม (ปฏิบัติหนาที่)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร เขต 6 
(นครราชสีมา) 

2) แนะนํามหาวิทยาลัยที่รวมประชุม จํานวน 3 แหงประกอบดวย  
1) นายชยัยง เอื้อวิริยานกุูล   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ภาคพายพัเชียงใหม 
2) นายณรงค   ชวสินธุ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม  
2) ดร.กิตติพัฒน   สุวรรณชิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 2/2553  เม่ือวันท่ี 4  มีนาคม 
                              2553  ซ่ึงไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชยีงใหม  www.chiangmai.go.th 

ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (น.ส. วิราชินี  คาํชมภู) ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชยีงใหม  คร้ังที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 4  มีนาคม 
2553  ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 22 หนา มี
นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม เปนประธาน ซ่ึงไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหมเรียบรอยเปนการลวงหนา  พรอมทั้งขอความรวมมือหนวยงานเขาตรวจสอบและรับรองการประชุม
ผานระบบอินเตอรเน็ต  เนื่องจากมีผูเขารับรองการประชุมผานระบบดังกลาวนอยมาก 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 4  มนีาคม 2553 

 
 
 
 
 
 /ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
       (นําเสนอ 3 ดาน) 
 1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม

ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนมีนาคม 2553  เร่ือง เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค และการแขงขันในโลกธุรกิจ 
สรุปได ดังนี้  

1) จากการแขงขันในโลกธุรกิจ  เปนสาเหตุใหรัฐบาลไดมีนโยบายดานเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  และ
จากสภาพการผลิตของประเทศไทยที่ยังอยูในระบบการผลิตเดิม ซ่ึงรูปแบบของผลิตภัณฑไดถูกกําหนด
มาแลว(Original Equipment Manufacturer) เมื่อไปแขงขันกับประเทศเพื่อนบานที่มีคาแรงถูกกวา ทําใหไม
สามารถแขงกับประเทศเพื่อนบานได  รัฐบาลจึงพยายามจะปรับเปลี่ยนรูปการผลิตใหมีการออกแบบสินคา
(Original Design Manufacturer)  เพื่อจะเพิ่มมูลคาของตัวสินคาใหมากขึ้น จนนําสูการพัฒนาไปสูการมีตรา
สินคาของตัวเอง(Original Brand Manufacturer)  ซ่ึงทําใหสินคาไมจําเปนตองผลิตในประเทศไทยตอไป  แต
สามารถไปผลิตที่ประเทศอื่นๆ  ที่มีคาแรงถูกกวาได  แตสามารถไดรับการยอมรับจากตางประเทศ 

2) เศรษฐกจิเชงิสรางสรรค(Creative Economy) รัฐบาลมีเปาหมายในการขับเคลื่อนใน  2  ประเดน็คือ 
ผลักดันใหประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมสรางสรรคในประเทศอาเซียน  และการเพิม่มูลคาทางเศรษฐกิจของ
อุตสาหกรรมสรางสรรค จากเดิมรอยละ 12  เปนรอยละ 20  ของ GDP ภายในป 2555  ซ่ึงมีพันธะสัญญาที่จะ
ดําเนินการยกระดับ 3  สวน ไดแก 

สวนที่ 1 การยกระดับโครงสรางพื้นฐาน โดยจดัใหมีหนวยงานรับผิดชอบทางดานเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค ซ่ึงปจจุบันไดแก สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  การปรับปรุงดูแล
เร่ืองทรัพยสินทางปญญา  และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดานตางๆ  

สวนที่  2  การสรางรากฐานและปลูกฝงความสามารถทางดานการคิดและการสรางสรรค ในระบบ
การศึกษาไทย  โดยการเพิ่มกจิกรรมเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในหลักสูตรการเรียนการสอน  ใหมีวิชาการเรียน
เกี่ยวกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  การปกปองสิทธิทางปญญา  รวมถึงการชํานาญเฉพาะทางของชางเทคนิค  
ในแตละดาน  การออกแบบศิลปะแขนงตางๆ   

สวนที่ 3  การกระตุนใหทกุภาคสวนใหความสําคัญกับเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค  จัดใหมีกจิกรรมตางๆ
ในระดบัภูมภิาค และทองถ่ิน  เพื่อเพิ่มมูลคาในเรื่องของผลิตภัณฑตางๆ โดยการตอยอดจากภูมิปญญาไทย  
สําหรับในสวนของจังหวัดเชียงใหมมภีูมปิญญามากมาย ที่จะสามารถดําเนินการได  

การแบงประเภท Creative Economy โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดแบงประเภทไว 4  หมวด ไดแก  

หมวดที่ 1 มรดกทางวฒันธรรมทางธรรมชาติ : งานฝมือหัตถกรรม อาหารไทย  การทองเที่ยว  
การแพทยแผนไทย   

 /หมวดที่ 2 ศิลปะ... 
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หมวดที่  2  ศิลปะ : ศิลปะการแสดง  ทัศนศิลป   
หมวดที่  3  ส่ือชนิดตางๆ : ภาพยนตรและโทรทัศน การพิมพ  และดนตรี   
หมวดที่  4  งานสรางสรรคและการออกแบบ : การออกแบบแฟชั่น  สถาปตยกรรม  การโฆษณา  

ซอฟแวร   
ทั้งนี้ การดําเนนิการทั้งหมดจะถูกขับเคลื่อนภายใตตวัแบบ Creative Economy คือ เร่ิมจากการพัฒนา

ใหมีความคดิริเร่ิมสรางสรรคที่ดี  การเขาสูกระบวนการวจิัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและทําใหมีความถูกตอง
ทางทรัพยสินทางปญญา  การมีนวัตกรรมใหมๆ  รวมไปถึงการจัดการดานการตลาดใหมีผลในเรื่องของการ
ผลิต  และนําไปสูเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคที่สมบูรณ   

 

 2) กลุมภารกิจดานสงัคม  
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม 

ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนมีนาคม 2553  มีแนวทางในการขับเคลื่อนโดยเนนเรื่องการบูรณาการแผนที่ทาง
สังคม ดังนี้ 

- แผนปฏิบัติการแกไขปญหาสังคมป 2553  มีผลการดําเนินงาน 3  เร่ือง คือ การจัดระเบียบสังคมเพื่อ
ลดการเบี่ยงเบนดานวัฒนธรรม  การบูรณาการสงเสริมวัฒนธรรมศาสนาเพื่อแกไขปญหาของเด็กและเยาวชน 
และการดําเนนิการพัฒนาการดานแรงงานของจงัหวัด ประกอบดวยขอมูล คือ 

 การจัดระเบียบสังคมเพื่อลดการเบี่ยงเบนดานวัฒนธรรม  สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชยีงใหม  ได
จัดประชุมกิจการรานวีดีทัศนในพืน้ที่อําเภอสันกําแพง  อําเภอจอมทองและฝาง   เมือ่วันที่ 23,24,26 มีนาคม  
ณ อําเภอสันกาํแพง จอมทอง และฝาง ซ่ึงไดเชิญผูประกอบการรานวีซีดี  รานใหเชาวซีีดีในพื้นทีต่างๆ  มาให
ความรูในการดําเนินการในเรื่องของการควบคุมการเผยแพรส่ือในรูปของวีซีดี/ดวีีดตีางๆ ไดมผูีประกอบการ
จํานวนทั้งสิ้น 170  คน จาก  3  อําเภอ เขารวม ซ่ึงจะทําใหเกิดผลในการลดปญหาการเบี่ยงเบนทางดาน
วัฒนธรรมดานการไดรับสือ่ที่ไมเหมาะสมของเยาวชน  

การบูรณาการสงเสริมวัฒนธรรมศาสนาเพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชน  โดยไดมกีารจัดอบรมคาย
เยาวชนภาคฤดูรอน ระยะเวลา 1 สัปดาห จํานวน 3 คาย ระหวางวันที่ 22-28 มีนาคม ในพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหมและสันกําแพง  ซ่ึงมีเด็กและเยาวชนเขารวมการฝกอบรมประมาณ 300  คน    

การดําเนินการพัฒนาการดานแรงงานของจังหวัด  โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม  มี
เปาหมายในการพัฒนาฝมือแรงงาน 4,834 คน ในชวงไตรมาสแรก(ตุลาคม-มีนาคม) ไดเขาฝกอบรมแลว  
2,363 คน(รอยละ 49) โดยสามารถจบอบรมตามหลักสูตร 2,002  คน (รอยละ 85)  แบงเปนกลุมแรงงานที่ถูก
เลิกจาง/วางงาน  แรงงานใหมหรือผูสนใจฝกแรงงาน  การฝกเพื่อการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ และ 
การพัฒนาการประกอบอาชีพอิสระ   

 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) ไดใหขอเสนอแนะและใหขอมูล ดังนี้ 
1) การนําเสนอยังขาดความครอบคลุมในการแกไขปญหามิติทางวัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงผูวาราชการ

จังหวดัเชยีงใหมไดเคยกลาวไววาในการขยายผลตองทําอยางไร  การทําใหคนเปนคนดี  สามัคคีมีวินยั  ขอให

/เนนประเด็นเรื่อง... 
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เนนประเด็นเรือ่งวัฒนธรรม  ซ่ึงเปนจุดแขง็จุดหนึ่งตามการวิเคราะห  SWOT กอนทํายุทธศาสตรของจังหวดั
เชียงใหมเพื่อใหบรรลุผลเปนรูปธรรม 

2) การกําหนดวันรดน้ําดําหวัผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการนับวัน
ตามปฏิทินหลวงจุลศักราช  ซ่ึงตองมีการหารือกับผูวาราชการจังหวัดและผูมีสวนเกีย่วของอีกครั้งหนึ่ง   

 

 3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง  
-  กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 

 ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน  แสงลี) นําเสนอแนวทางการดําเนนิงานของกลุม
ภารกิจดานความมั่นคง เร่ือง ขอมูลดานการขาว ดังนี ้

ขอมูลดานการขาว  ถือเปนภารกิจสําคัญของกลุมภารกิจดานความมั่นคง เนื่องจากวาสถานการณของ
ประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะพมาที่มีเหตุการณซ่ึงอาจสงผลตอประเทศไทยใน  2 เร่ือง ประกอบดวย 

1) การเปดเมืองหลวงใหม ช่ือ “นครเนปดอร” (Naypyidaw)  เปนภาษาพมา แปลวา “มหาราชธานี” 
เปนเมืองศูนยกลางของการบริหาร ซ่ึงตั้งอยูในหมูบานจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวนัตกของตัวเมืองเปยน-
มานา (Pyinmana) ในเขตมณัฑะเลย สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาโดยรอบ  เมืองนี้อยูหางเมืองยางกุงไปทาง
เหนือ ประมาณ 320 กิโลเมตร   

2) การมุงพัฒนาการเมืองตาม Roadmap สูประชาธิปไตยแบบมีวินยัของพมา มี 7 ขั้นตอนสําคัญ คือ  
การเตรียมการจัดประชมุ  จดัประชุมการรางรัฐธรรมนูญ การจัดทําประชามติ และเมื่อมีการเลือกตั้งแลวจะจัด
ประชุมสภาฯ  การแตงตั้งรัฐบาล  ในสวนของการเตรียมการรางรัฐธรรมนูญ ไดมีการรางกฎหมายออกมา 5 
ขอ เปนกฎหมายเตรียมการเลือกตั้ง 5 ฉบับ  

สําหรับการดําเนินการในสวนที่จะสงผลกระทบกับไทย คือ พมาจะตองเรงจัดระเบยีบชนกลุมนอย
เพื่อเตรียมการรองรับการเลือกตั้ง โดยการจดักําลังทหารเขาไปกดดนัชนกลุมนอยไมใหมีการคาขายยาเสพตดิ 
เพื่อนําเงินจากการคาไปซื้ออาวุธไปเสริมกาํลัง  ทําใหชนกลุมนอยพยายามจะขนยาเสพติดทั้งหมดออกจาก
พื้นที่ของตนเขามาไวใกลกบัฝงชายแดนไทย ซ่ึงจะทําใหยาเสพตดิระบาดอยางหนักในพื้นที่ของไทย  อีกสวน
หนึ่งคือชนกลุมนอยไมยอมวางอาวุธ อาจจะมีการตอสูกนั และจะมีการหลบหนีเขาเมืองกรณีที่เกดิการสูรบขึ้น 

 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) ไดใหขอเสนอแนะและใหขอมูล ดังนี้ 
1) ใหขอสรุปวา ประเทศพมา กําลังดําเนนิการจัดการปญหาภายในประเทศ ซ่ึงกลุมภารกิจดานความ

มั่นคงผล เห็นวาอาจมีผลกระทบตามแนวชายแดนได เร่ืองชนกลุมนอย และปญหายาเสพติด จึงขอความ
รวมมือหนวยงานที่เกีย่วของ ทั้งทหารและตํารวจดําเนนิการตามภารกิจอํานาจหนาที่  

2) สอบถามตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม เพิม่เตมิเกีย่วกับสถานการณในจังหวัดเชยีงใหม จากปญหา
สถานการณทางการเมือง  

 

พ.ต.อ.สมบัติ  สุภาภา รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ไดใหขอมูลเกีย่วกับเหตกุารณ
ระเบิดในเขตจงัหวัดเชียงใหม ที่ผานมา ซ่ึงมีจํานวนรวม 6  คร้ัง  ดังนี้ 

/ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16... 
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คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม เวลาประมาณ เที่ยงคนืถึงตี 1 มีระเบิดปงปอง ณ ธนาคารกรุงเทพ 

สาขาชางเผือก 
คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 16  มีนาคม  เกิดเหตุระเบิดขึ้นที่ บริษทัเชียงใหมคอนสตรัคชั่น จํากัด 
คร้ังที่ 3 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม  พบหัวระเบดิเอ็ม 79 ที่ยิงไปที่ศูนยการคาแอรพอรตพลาซา แตไมพบ

การระเบิด 
คร้ังที่ 4 เมื่อวนัที่ 25 มีนาคม  พบวัตถุระเบิด ณ บริเวณตูATM ของธนาคารกรุงเทพ สาขาสันกําแพง 
คร้ังที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พบวัตถุระเบิดบริเวณพื้นที่จอดรถของบริษัทผาแดงฯ ซ่ึงอยูดานหลังของ

ศาลปกครองและมีเหตุระเบดิเวลาประมาณ 22.00 น แตไมมีผูใดไดรับบาดเจ็บ 
คร้ังที่ 6 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม เวลาประมาณ 22.55 น. เหตุระเบิดบริเวณตูโทรศัพทสาธารณะ 
สําหรับการวิเคราะหสถานการณและการเพิ่มความเขมขนในการปองกันเหตุราย ไดมีการตั้ง 

ดานตรวจเพิ่มขึ้นในพื้นที่เชียงใหม  และเพิ่มกําลังหนวยปฏิบัติการพิเศษเฝาตรวจในจุดลอแหลม เชน ศาล 
บานพักขาราชการชั้นผูใหญ สถานที่ราชการ  และสถานที่ที่เปนเปาหมายหลัก คือธนาคารที่ถูกกลาววามีสวน
รวมกับการเคลื่อนไหว พรอมทั้งขอความรวมมือจากสวนราชการในการชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินการ 
และขออภัยในการดําเนินการที่อาจสรางความไมสะดวกแกสวนราชการและประชาชนทั่วไปได 

 

- กลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา ทุมตะขบ)  นําเสนอการทํางานประเด็นยุทธศาสตร

ของกลุมความมั่นคง 2  เร่ืองการขับเคลื่อนการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 
การขับเคลื่อนการแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติ ไดมีการดําเนินการในเชิงปฏิบัติการ 3 คร้ัง  สําหรับ

พื้นที่ที่มีปญหาคือพื้นที่ในอําเภอแมแจม  อําเภออมกอย  นอกจากนี้ยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อ
เตรียมการตามแผนงานในป 2555 โดยมีการประชุม เมื่อวันที่ 26  มีนาคมที่ผานมา มีวัตถุประสงคเพื่อทบทวน
การดําเนินการของกลุมภารกิจ และทบทวนประเด็นที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดย
เลือกพื้นที่ที่มีความสําคัญทางระบบนิเวศ/ตนน้ําลําธารในอําเภอแมแจม  อําเภออมกอย อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผลจากการประชุมทําใหไดทราบปญหาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปญหาพื้นฐานดานคุณภาพ
ชีวิต  เศรษฐกิจ  พืชเกษตร การขาดอาชีพเสริม  ยาเสพติด  การสื่อสาร สุขภาพ  รวมถึงปญหาตางๆที่สะสมมา  
สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  ซ่ึงตองมีการแกไขในเชิงบูรณาการรวมกัน 

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ในป 2553-2555 จะมีแนวทางการดําเนินการ โดยการรวบรวม
ขอมูลเพื่อเปนฐานขอมูล  การกําหนดอนาคตและสรางเครือขายหมูบาน  ตําบล และอําเภอ  มีการจัดทําแผน
แมบทในการพัฒนาชุมชน ซ่ึงประชาชนจะไดกําหนดและริเร่ิมดําเนินการรวมกับขาราชการ ทั้งนี้ จังหวัดได
สนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการในพื้นที่   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.2  การจัดงานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงใหม  
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (น.ส. วิราชินี  คาํชมภู) แจงที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจัดงาน 

/รัฐพิธี... 
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รัฐพิธีของจังหวัดเชยีงใหม พรอมทั้งเชิญชวนเขารวมพิธีตามกําหนดการ ดังนี ้

1) วันที่ระลึกพระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลาเจาอยูหวั พระมหาเจษฎาราชเจา  และวันขาราชการ 
พลเรือน  วันที ่31 มีนาคม 2553  การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว เร่ิมพิธีเวลา 9.00 น.พรอมกันเวลา  
08.00 น.จนถึง 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2) วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2553  
การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว เร่ิมพิธีเวลา 9.00 น.พรอมกนัเวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

3) วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจฬุาโลกมหาราช และวนัที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ วนัที่ 6 
เมษายน 2553 การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว เร่ิมพิธีเวลา 9.00 น.พรอมกันเวลา 08.30 น. ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

โดยในการรวมงานพิธีทั้ง 3 งาน จังหวัดเชยีงใหม ไดมหีนังสือเรียนเชญิทุกภาคสวนเรียบรอยแลว   
4) วันคลายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป  2553 ในวันที่ 25 เมษายน 2553 จัดขึ้น 

ณ มหาเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเชียงดาว ซ่ึงงานลําดับที่ 4 นี้ จังหวัด จะมีหนังสือแจงเชิญให
ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

3.3  การจัดงานประเพณีสงกรานต ประจําป 2553  
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม(นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) 

นําเสนอการจดังานประเพณสีงกรานต ประจําป 2553 พรอมเชิญชวนรวมกิจกรรมตามกําหนดการ ดังมีขอมูล
สรุปได ดังนี ้

  การจัดงานสงกรานต หรือ “ปาเวณีปใหมเมือง” ในป 2553 เทศบาลนครเชียงใหมไดกําหนดจัดงาน
ตั้งแตตนเดือนเมษายนเปนตนไป  มีวัตถุประสงคเพื่อสืบสานประเพณีลานนา และสงเสริมการทองเที่ยวของ
จังหวัดเชียงใหม ในปนี้มีรูปแบบการจัดงานสงกรานตแบบยอนยุค ซ่ึงจะจัดการเฉลิมฉลองแบบลานนา
โบราณ กิจกรรมในงานจะมีการตกแตงคูเมืองทั้ง 4 แจง และรอบคูเมือง เพื่อบอกถึงประเพณีวิถีชีวิต รวมทั้ง
การตกแตงภูมิทัศนบานเมืองตางๆ กิจกรรมลานวัฒนธรรม กาดมั่ว กิจกรรมสรงน้ําพระ การขนทรายเขาวัด 
ตลอดจนการประกวดนางสงกรานตที่จัดขึ้นเปนประจําทุกป ณ ประตูทาแพ  สําหรับกิจกรรมการแสดงอื่นๆ ที่
กําหนดจัดขึ้น จะจัดบริเวณสะพานนวรัฐ จนถึงหนาจวนผูวาฯ จัดเปนถนนสายวัฒนธรรม สืบสาน“ ตามฮีต  
ยอนฮอย  ปใหมเมือง” และจัดเวทีกลางน้ําแมน้ําปง  

ในชวงเชาวันที่ 13 เมษายน 2553  จะมีพิธีทําบุญของชาวลานนา มีกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปใหมไทย กิจกรรมบนลานอเนกประสงคประตูทาแพ หลังจากทําบุญตักบาตร จะมีพิธีเปดโดยผูวา-
ราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี  และในปนี้เทศบาลนครเชียงใหมไดมีนโยบายกําหนดไววา “เทีย่ว
งานปใหมมวนอกมวนใจ ปลอดเหลา ปลอดภัยไรแอลกอฮอล” โดยมีการรณรงคแอวประเพณีสงกรานตปลอด
แอลกอฮอลในบริเวณคูเมือง  เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัด 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
/3.4 การจัดพิธีสรงน้ํา... 
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      3.4  การจัดพิธีสรงน้าํดําหัวพระสงฆชัน้ผูใหญ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ คูบานคูเมืองใน  
             จังหวัดเชียงใหม         

ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (น.ส. วิราชินี  คาํชมภู) ไดแจงทีป่ระชมุทราบการจัดพิธีสรงน้ําดํา 
หัวพระสงฆช้ันผูใหญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คูบานคูเมืองในจังหวดัเชยีงใหม พรอมเชิญชวนรวมพิธี  ดังนี ้

การจัดพิธีสรงน้ําดําหวัพระสงฆช้ันผูใหญ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คูบานคูเมืองในจังหวดัเชียงใหม กําหนด 
จัดขึ้น ในวันที่ 16 เมษายน ของทุกป หลังจากการรดน้ําดําหัวทานผูวาราชการจังหวัดในวันที่ 15 เมษายน  โดย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะนําคณะหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ รดน้ําดําหัวพระสงฆชั้นผูใหญและ
เจานายชั้นสูงของทางเหนือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม เพื่อความเปนสิริมงคล 
กําหนดการพรอมกัน เวลา 07.45 น. ณ บริเวณบานพักผูวาราชการจังหวัด และออกเดินทางในเวลา 08.00 น. 
ไปยังจุดสําคัญตางๆ ตามกําหนดการในเอกสารประกอบการประชุม  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา    
4.1  สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 2553 

 ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นางศิริพรรณี บุณยมาลิก) นําเสนอ
สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 2553 ดังนี้ 
 สถานการณภยัแลงในภาพรวมของจังหวัด  ดานการเกษตรจังหวดัไดมกีารวางแผนการใชน้ําตาม 
นโยบายดานการจัดสรรน้ํา  สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประกอบดวย  

- ดานการจดัสรรน้ํามีการวางแผนการจัดการน้ําอยางยั่งยนืเพื่อใหสอดคลองกับปริมาณน้ําตนทนุที่
มีอยู  

- ดานการผลิตไดกําหนดพืน้ทีป่ลูกขาวนาปรงัใหชัดเจนครอบคลุม กํากับอยางเขมงวดพื้นที่ของ
เกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรัง  พื้นที่การปลูกขาวนาปรังของจังหวดัเชยีงใหมโดยรวมทัง้ นาปรัง  

       พืชสวน พืชผักในเขตชลประทาน มีทั้งหมด 88,656 ไร นอกเขตชลประทานมี 107,486 ไร และ 
      ขณะนีไ้ดมีการเก็บเกีย่วแลว จํานวน 37,132 ไร  
- ดานปศุสัตว จงัหวัดเชียงใหมไดสํารองหญาแหงไวแลวจํานวน 45 ตัน เพื่อใหเกษตรกรที่เล้ียงโค

นมในจงัหวัดเชียงใหมโดยขณะนี้ไดมอบหญาแหงใหเกษตรกรในจังหวดัเชียงใหมไดคัดแยกให
เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในจังหวัดเชยีงใหมในอําเภอจอมทอง 5 ตัน เกษตรกรผูเล้ียงโคนมในพืน้ที่
อําเภอสันกําแพง จํานวน 12  ตัน  

และจากสภาพที่มีฝนตกในจังหวัดเชียงใหมในสัปดาหที่ผานมา  สงผลใหพื้นดินมีความชุมชื้นและทํา
ใหหญาเริ่มงอก ความเดือดรอนของเกษตรกรดานปศุสัตวจะลดลง ดานการประมงการเลี้ยงปลาในกระชังใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม  ขณะนี้ยังไมประสบปญหากับการเลี้ยง    เนื่องจากระดับน้ําในการเลี้ยงอยูในระดับ
มาตรฐานสามารถดําเนินการได และไดแจงใหเกษตรกรผูเล้ียงปลาดำเนินการ เพื่อลดโอกาสการขาดแคลนน้ํา 

 
   /แนวทางในการ... 
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แนวทางในการเตรียมการและใหการชวยเหลือ  
1. ใหอําเภอสํารวจบอดินที่มีน้ําขังหรือน้ําตนทุน เพื่อแกไขปญหาภัยแลง เพื่อใชเปนแหลงน้ําฉุกเฉิน

และในกรณีที่แหลงน้ําของชลประทาน ไมสามารถสงน้ํามาใชในการเกษตรได โดยใหประสานกับเจาของ  
บอดินและจัดทําเปนฐานขอมูลของอําเภอ ซ่ึงมีอําเภอที่ดําเนินการสํารวจและรายงานใหจังหวัดทราบแลว 
4 อําเภอ ไดแก อําเภอแมวาง  สันทราย  สันปาตอง และอําเภอกัลยานิวัฒนา  

2. หาแนวทางการปองกันและแกไขปญหาการแยงน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร กําหนด
มาตรการควบคุมการเพาะปลูกอยางเขมงวด  ซ่ึงจะสามารถปองกันปญหาความขัดแยงจากการแยงน้ําในเขต
พื้นที่ได โดยการประสานกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ 

3. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจพืน้ที่เพื่อขุดเจาะบอน้ําบาดาล  โดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใด มีความพรอมใหดําเนินการประสาน องคการบริหารสวนจังหวัด และสํานกัทรัพยากรน้ําบาดาล 
เขต 1 ลําปาง  โดยปจจุบนัอําเภอสันทรายไดประสานขออนุเคราะหองคการบริหารสวนจังหวดัขุดบอบาดาล
จํานวน 12 หมูบาน(12 บอ) ความคืบหนาอยูในระหวางประสานองคการบริหารสวนจังหวดัเขาดําเนินการ 
     4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่  ไดใหการชวยเหลือในเบื้องตน  โดยสนับสนุนรถบรรทุกน้ํา
แจกจายใหกับประชาชนในพื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 474,000 ลิตร น้ําอุปโภค/บริโภค จํานวน 2,473,100 ลิตร  
ใชงบเงินประมาณในการชวยเหลือเบื้องตนจํานวน 154,774 บาท 

5. จังหวัดไดสํารวจความตองการภาชนะรองรับน้ํากลางประจําหมูบานที่จําเปน โดยใหพิจารณาจัดหา
จุดตั้งภาชนะรองรับน้ํากลางไวในที่สาธารณะ ไดแก โรงเรียน วัด มัสยิด โบสถคริสต หรือสถานที่ที่เหมาะสม  
มีอําเภอที่เสนอความตองการภาชนะเก็บน้ํา จํานวน 24 อําเภอ  132  ตําบล 874 หมูบาน จํานวนภาชนะ       
2,775 ใบ โดยจะไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.ในวันที่ 31 มีนาคม 2553 เพื่อขอความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตอไป 

ในดานการประชาสัมพันธ  ไดทําการประชาสัมพันธ และชี้แจงใหประชาชนที่อยูในพื้นที่ไดรับทราบ
การจัดสรรน้ํา  โดยรณรงคใหมีการปฏิบัตอิยางถูกตองตามแผนที่ไดกําหนดไว  

 

 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี)  ใหขอมูลถึงดานภัยแลง และมาตรการ 
การรักษาความปลอดภยัในสถานที่ราชการ  ดังนี ้

1) การดําเนินการปญหาภัยแลง  มี 2 สวน คือ 
  1. น้ําอุปโภค บริโภค  ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ ทั้งดานการชลประทาน  การประปา ไดมสีวน
รวมมือกันอยางดีอยูแลว  รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละพื้นที่  คงจะไมกอใหเกดิปญหามากนกั 

2. น้ําเพื่อการเกษตร ทั้งพืชไร พืชสวน พืชระยะสั้น ซ่ึงจะเกีย่วของกับแหลงน้ําของ 
กรมชลประทานเปนหลัก  ดงันั้น หนวยงานดานการเกษตร ไดแก  เกษตร  ประมง  ปศุสัตว และหนวยงานการ
ประปา จําเปนตองประมาณการจัดสรรน้ํา/รอบระยะเวลาการจัดสรรน้ําของกรมชลประทาน ในพื้นที่ของ
เกษตรกรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตพื้นที่ชลประทาน   
 
 /2) มาตรการรักษา... 
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  2) มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดความไมสะดวก สําหรับ 

ผูที่อยูเวรยาม และประชาชนที่มาติดตอราชการ  จึงขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานทําความเขาใจกับ
ประชาชนที่มาติดตอราชการ  เพื่อปองกันการเกิดเหตุราย ตามผลการประเมินดานการขาวของฝายความมั่นคง  

 

ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายประพนธ  เครือปาน) นําเสนอสถานการณและแนวทาง
ปองกันแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม  2553  ดังนี้ 
 สถานการณน้ํา  ปริมาณน้ําในแหลงน้ําขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหม  ไดแก เขื่อนแมงัดสมบูรณชล 
และเขื่อนแมกวงอุดมธารา  โดยโครงการชลประทานเชียงใหม ไดวางแผนการบริหารน้ําไวโดยเริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม  เปนตนมา  มีการจัดการน้ําในดานการประปา  ดานการเกษตร ดานการรักษาความปลอดภัยและ
กิจกรรมดานอื่นๆ รวมทั้งแผนการใชน้ํารองรับประเพณีสงกรานต ในเดือนเมษายน ประมาณ 15 ลานลูกบาศก
เมตร โดยสถานการณในปนี้ เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ไมมีปญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา  แตในเขื่อน
แมกวงอุดมธารา  มีจํานวนน้ํา อยูที่ 67  ลานลูกบาศกเมตร มีความจุอยูที่ 18.7% ซ่ึงถือวาเปนสถานการณน้ําที่
อยูในขั้นวิกฤติ   แตไดมีการคาดการณ และแนวทางการบริหารจัดการรองรับแลว    

นอกจากนี้  แหลงน้ําในเขื่อนอื่นๆ เชน  เขื่อนแมแตง   มีคลองสงน้ําระยะความเร็วประมาณ               
3.1 ลูกบาศกเมตรตอวินาที  ซ่ึงต่ํากวาเกณฑในปกติของฤดูแลง (4-6 ลูกบาศกเมตรตอวินาที)  ซ่ึงอาจสงผล
กระทบตอสถานีสูบน้ําอุโมงค   ซ่ึงโครงการชลประทานเชียงใหม ไดเตรียมการรองรับไวแลว  

การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ในป 2553  โครงการชลประทานเชียงใหม ไดสงแผนการจดั
เครื่องสูบน้ําในเขตพื้นที่จงัหวัดเชียงใหมทั้งหมด 11 เครื่อง และไดสงเครื่องสูบน้ําเคลื่อนที่ออกไปแลวจํานวน  
8  เครื่อง สามารถชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 2,400 ไร   

สําหรับกรณี การเลี้ยงปลากระชัง โดยเฉพาะในจุดที่มีปญหา คืออําเภอดอยหลอ  ซ่ึงภายหลังการเกิด
วิกฤตการณน้ําแลง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมเรื่องสถานการณภัยแลง เมื่อเดือนกุมภาพันธ 
และจากการตรวจสอบในพื้นที่เล้ียงปลากะชังอําเภอดอยหลอ พบวาการใชน้ําในลําน้ําแมปง มีการใชน้ํา
รวมกับจังหวัดลําพูน และเกษตรกรจังหวัดลําพูนไดดึงน้ําไปใช กอนที่น้ําจะถึงปากกระชังเล้ียงปลา  เปนผลให
น้ําที่เล้ียงปลากะชัง เหลือนอยจนปลาเกิดภาวะช็อค   ทั้งนี้ ไดดําเนินการแกไขแลว รวมทั้งประชาสัมพันธให
เกษตรกรลําพูนทราบแนวทางการใชน้ํา  โดยหากเกษตรกรลําพูนมีความตองการใชน้ําเกินจากแผนที่วางไว  
ขอใหประสานที่สํานักชลประทานที่ 1 เชียงใหม หรือโครงการชลประทานเชียงใหม  เพื่อเตรียมการรองรับใน
สวนที่เกี่ยวของ 

 

ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม นําเสนอการเตรียมการรับสถานการณภัยแลง ป 2553 สามารถ
สรุปขอมูล ไดดังนี้ 
 1.พื้นที่ความรบัผิดชอบ พื้นที่ใหบริการประมาณ 130 ตารางกิโลเมตร  ครอบคลุม 8 อําเภอ ไดแก 
อําเภอเมือง สันทราย ดอยสะเกด็ สันกําแพง สารภี หางดง สันปาตอง และอําเภอแมวาง มีจํานวนผูใชน้ํา
ทั้งหมด 74,961 ราย (ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ 2553) 
 
 /2) สภาพปญหา... 
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2.สภาพปญหาที่ประสบ 
   2.1 คลองสงน้ําชลประทานแมแตง ปริมาณน้ํามีนอย มกีารเปด-ปดคลองสงน้ําฯ เปนรอบเวร         

ไมเพียงพอกับการใชน้ําในชวงเชาและเยน็ ประกอบกับประชากรที่เพิ่มขึ้นและมีนกัทองเที่ยวเขามาใน
เชียงใหมมาก  จึงทําใหมกีารใชน้ํามากเพิ่มขึ้น    

  2.2 เขื่อนแมกวง มีปริมาณน้ํานอย โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง จํากัดการใชน้ํา ใหใชได  
ไมเกินวันละ 200,000 ลูกบาศกเมตร   

นอกจากนี้ ในชวงสงกรานตนี้จะมีปญหามาก ในสวนเรื่องของการใชน้าํเพราะมีนกัทองเที่ยวมาก     
มีจํานวนคนจะเลนน้ําสงกรานตคอนขางมาก จึงขอประสานงานกับโครงการชลประทานเชียงใหม หากกรณี
ขอเพิ่มน้ําจาก 20,000 ลูกบาศกเมตร  เปน 30,000 - 35,000 ลูกบาศกเมตร/วัน ระหวางวันที่ 9 -15 เมษายน 
2553 เปนตนไป เพื่อใชรองรับนักทองเที่ยว  

3.การเตรียมการรับสถานการณ 
- เสริมการจายน้ํา โดยรับน้ําจากการประปาสวนภูมภิาคสาขาลําพูน เขามาชวยเสริมในพื้นที ่

อําเภอสารภี และอําเภอเมืองบางสวน 
- ปรับปรุงกําลังการผลิต ของการประปาสวนภูมภิาคสาขาแมริม จากเดิม 300 ลูกบาศกเมตร/ 

ช่ัวโมง เปน 500 ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง  และวางทอสงน้าํใหม มายังพืน้ที่ในเขตอําเภอเมือง 
- สรางสถานีผลิตน้ําแหงใหม โดยใชน้าํจากแมน้ําปง มาผลิตน้ําประปา (อยูระหวางขอ 

งบประมาณ) 
-ใชน้ําจากสระสํารอง ที่หวยแมหยวก โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวน 2 เครื่อง (ขอยมืจากองคการ 

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) สูบน้ําจากหวยแมหยวก  เติมลงคลองชลประทานแมแตง กรณีน้ําในคลองฯ ไม
เพียงพอ 

- ประสานงานกับโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมกวง 
และกลุมเกษตรกรผูใชน้ํา อยางใกลชิด เมื่อสถานการณน้าํมีการเปลี่ยนแปลง สามารถแกไขไดทนัที 

 - ประชาสัมพนัธผานสื่อตางๆ รณรงคการใชน้ําอยางประหยัดในชวงฤดูแลงนี ้
4. การประสานงาน หรือแจงขอขัดของ 
    หากพบทอประปาแตก หรือระบบประปาขัดของใหแจงไปที่หมายเลยโทรศัพท 0 5323 3477 , 

0 5323 3479  และ 0 5323 3480 ตอ 116 หรือหมายเลขโทรศัพทเรงดวน 1662  
 

 ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9  นําเสนอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมการน้ําประปา โดย
ขณะนีห้นวยงานไดรับงบประมาณ เพื่อดําเนินการที่จะนาํน้ําจากจังหวดัลําพูนมาใช  ซ่ึงคาดกวาจะทําการ
จัดซื้อจัดจางโดยวิธีพเิศษ  สวนการดําเนินการในแผนระยะยาว ไดมีการบรรจุเขาในงบประมาณป 2554        
ซ่ึงประกอบดวยโครงการตางๆ ซ่ึงจะชวยเสริมการผลิตน้ําจากทางดานเหนือเพิ่มขึน้ในฝงดานใต  
 

ผูแทนศูนยปฏิบัติฝนหลวง ภาคเหนือตอนบน (นายสมชัย เรืองสุทธินฤภาพ )  นําเสนอผล 
การดําเนินงานของโครงการฝนหลวง  โดยไดมีการจัดตั้งโครงการฝนหลวงเพื่อมาชวยพื้นที่การเพาะปลูก ทั้งหมด 

/5 ศูนย ... 
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5 ศูนย โดยแบงออกเปนศูนยภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม ศูนยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื(จงัหวดัขอนแกน)  
ศูนยภาคกลาง  (จังหวัดนครสวรรค)  ศูนยภาคตะวันออก(จังหวัดระยอง)  รวมทั้งภาคใตที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  โดยมีเขื่อนอยูทั้งหมด 7 แหงที่อยูในความรับผิดชอบ    

การปฏิบัติการฝนหลวง  ภารกิจหลักของหนวยงาน คือ เพิ่มพื้นที่ความชุมชื้นใหปา ลดไฟปา          
เพิ่มพื้นที่ของอางกักเก็บน้ํา โดยเริ่มปฏิบัติการมาตั้งแตวันที่ 8 มีนาคม- ปจจุบัน (รวม 22 วัน) แตไดมีการ
ปฏิบัติการจริง 14 วัน และอีก 8 วัน ไมไดมีการปฏิบัติการ เนื่องจากสภาพความชื้นในอากาศต่ํากวาเกณฑปกติ  

ภารกิจที่กําหนดจะดําเนินการในชวงฤดูแลงนี้  ตั้งแตกุมภาพันธ-เมษายน ไดดําเนินการทั้งการแกไข
ปญหาหมอกควัน และปญหาการเพาะปลูก นอกจากนี้ ในการแกไขปญหาหมอกควันไดสงรถโมบายยูนิต  
เพื่อตรวจวัดสภาพอากาศใหกับประเทศพมา เมื่อ 29 มีนาคมที่ผานมา  ผานไปในเสนทางอําเภอทาขี้เหล็ก      
ซ่ึงใกลเคียงกับจังหวัดเชียงราย คาดวาจะชวยบรรเทาปญหาหมอกควันไดสวนหนึ่ง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

4.2  สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม 2553 
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอขอมูล

สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาหมอกควันจังหวดัเชยีงใหม 2553 ดังนี ้
ปญหาหมอกควันและไฟปาจงัหวัดเชียงใหม 
สภาพพื้นที่/ภมูิประเทศของจังหวดั  พื้นทีจ่ังหวดัเชยีงใหม 20,107.06 ตร.กม. หรือ12,566,910 ไร  

มีพื้นที่ปาไม รอยละ 69.80 (ป 2548) ประกอบดวย ปาดบิ ปาสน ปาเบญจพรรณ และปาเต็ง – รัง  
สถานการณหมอกควัน  นําเสนอเปนตาราง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

สําหรับสถานการณการเผา  พบวาจดุ Hot Spot จะเกิดขึน้ที่อําเภออมกอย แมแจม รองลงมาคืออําเภอ
เชียงดาว นอกจากนั้นอยูในระดับที่ไมเกินคา 170 ปจจัยที่ทําใหอําเภออมกอยและแมแจมมีการเผาสูง เนื่องจาก
มีการทําพืชไรบางประเภทคอนขางมาก และมีเชื้อไฟมากในพืน้ที่นั้น  

ในการดําเนินการที่ผานมา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                 
(นายสวุิทย  คณุกิตต)ิ  ไดเดนิทางมาปฏิบัติราชการ ณ จงัหวัดเชียงใหม เพื่อติดตามสถานการณหมอกควันและ
ไฟปาในพื้นที ่8 จังหวดัภาคเหนือตอนบน วันที่ 20 มีนาคม 2553 โดยมขีอส่ังการใหหนวยภาคสนามของ
สํานักงานบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 บูรณาการหนวยงาน สํารวจพื้นที่

สถาน ี ป 2552 (มี.ค.) ป 2553 (มี.ค.) 
ศาลากลาง  วันที่ 1-2 ,4-14 ,17 วันที่ 9-10 ,14-18 ,25-26 
ยุพราชวิทยาลัย  วันที่ 1-2 ,4-14 ,17 วันที่ 7 ,9-10 ,14-18 ,25-26 
พระตําหนักฯ  วันที่ 7-9 ,12 ,14 วันที่ 17 ,26 

รวม  14 วัน  10 วัน  

/ใหชะลอการเผา..... 
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เตรียมการเผาใหชะลอการเผา สําหรับระยะยาวใหใชผลการศึกษาของจังหวดัเชยีงใหม รวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงกาํหนดทางเลือกตางๆ แตละพื้นที่ ตอไป  

การดําเนนิการแกไขปองกนัปญหาหมอกควันในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม  จังหวดัไดมหีนังสือกําชับ
และสั่งการใหหนวยงานทีเ่กีย่วของใหงดการเผาในพื้นทีโ่ลง รวมถึงเรื่องการเผาขยะ เผาเศษไม กิ่งไม ใบไม 
เพื่อลดระดับความรุนแรงของสถานการณหมอกควนัที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นไดมีการกําชับขอความรวมมือใน
เร่ืองของสเปรยน้ํา การลางถนน เพื่อเพิ่มความชุมชื้นในการลดฝุนละออง และมีการกวดขนัในเรื่องควันดํา 
แนะนําใหมีการบํารุงดูแลรักษาเครื่องยนตของรถยนตทุกชนิด  ไดมีการแจงเตือนใหระมัดระวังสุขภาพ 
โดยเฉพาะผูปวย ถาหากออกไปในพื้นที่โลง ใหมีการใชผาปดจมูก และงดเวนการออกกําลังกายในพื้นที่โลง  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได ใน 

    เว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  6  เร่ือง 

ประธาน  แจงใหที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบโดยเอกสาร ซ่ึงหนวยงานสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารไดผานเว็บไซต ซ่ึงประกอบดวย 6 เร่ือง ไดแก 

5.1 ความกาวหนาในการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 
         โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม 

5.2 การเรงรัดการเบิกจายเงนิงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ  2553   
         โดยสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม 
                 5.3 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  ประจําเดือนเมษายน  2553 
                                 โดยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
       5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต  ระหวางวนัที่ 16 กมุภาพันธ 

      2553  ถึงวันที่  15 มีนาคม 2553      โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม 
     5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม  ประจําเดือนมนีาคม โดยตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
               5.6 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนมีนาคม  2553  โดยสํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1 สถานการณความรุนแรงจากปญหาทางการเมือง   
ประธาน  ใหขอมูลและแจงขออภัยในความไมสะดวกจากการดําเนนิการตามมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยในสวนตางๆ  ซ่ึงในการดําเนินการของจังหวัดที่ผานมา ไดมกีารเตรียมการและปองกันปญหาอยาง
เต็มที่ แตพบวายังเกดิเหตกุารณขึ้นถึง 6 คร้ัง ในชวงเวลาตั้งแตวนัที่ 14 มีนาคม เปนตนมา นอกจากนี้ไดแจงขอ
หวงใยวา มีส่ิงบงบอกเหตวุามีแนวโนมของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงจังหวดัและฝายความมั่นคงตางๆ ไดมี
การติดตามสถานการณโดยตลอด พรอมทั้งประเมินสถานการณอยางตอเนื่องโดยสรุปขอมูล ไดดังนี ้

/1) แจงขออภัย.... 
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1)  แจงขออภยัในการไมไดรับความสะดวก เนื่องจากความจําเปนที่จะตองเครงครัดเรื่องความ

ปลอดภัย และเรื่องความมั่นคงมากขึ้น เปนเหตใุหไดรับความสะดวกในการบริการนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในอาคารอํานวยการ และในศูนยราชการจงัหวัด เนื่องจากไมมีกําลังคนที่มากพอที่จะดูแลรักษา ทําใหตองมี
การใชเครื่องปองกันแบบตางๆ และใหเจาหนาที่ในหนวยงานของสํานกังานชวยในการดูแลพื้นที่ใหมากขึ้น 
เพื่อปองกันการเกิดเหตุราย แตหากสถานการณคล่ีคลายแลว จะเรงรัดดําเนินการใหกลับเขาสูสภาวะปกติทันที  

การผานเขา-ออกในอาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  หากมีบัตรสีเหลืองที่ออกโดย
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  สามารถผานเขาออกได แตหากไมมีบัตรดังกลาว จําเปนตองแสดงบัตร ซ่ึงอาจ
ไดรับความไมสะดวก เพราะเจาหนาที่จะมีการตรวจคนกระเปา เพื่อปองกันการลักลอบนําวัตถุระเบิดเขามา 
เหตุที่มีการดําเนินการเขมงวดมากขึ้น เนื่องจากพบเหตุที่แสดงถึงการขมขู สรางสถานการณใหมีความปนปวน 
และในชวงหลังมีการประสงคตอชีวิตมากขึ้น ซ่ึงทําใหตองเพิ่มความเขมขนในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น  

2) การติดตามขาวสารทางการเมือง ในการติดตามขาวสารทางการเมือง ควรจะมีการติดตามขาวสาร
ในหลายดาน และนํามาวิเคราะห ประมวลขาวสารทําความเขาใจกับสถานการณที่เกิดขึ้น พรอมเสนอแนะ
ขอมูลวาควรรับฟงขาวสารใหรอบดาน  เพื่อจะไดเขาใจ  วิเคราะหสถานการณได รวมถึงประเมินสถานการณ
ไดตอเนื่อง และดีขึ้น  

3) ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ ชวยแจงพนักงานในสังกัดที่ทําหนาที่ใหบริการใหพี่นอง
ประชาชน อธิบายถึงความจาํเปนที่ตองมีการแลกบัตร และขอใหเพิ่มความระมัดระวงัในการไปในสถานที่
ตางๆ  ที่อาจเกดิอันตรายได หากสามารถหลีกเลี่ยงไดขอใหหลีกเลี่ยงเพื่อความปลอดภัย กรณีทีพ่บสิ่งตอง
สงสัย หรือเหตุการณไมปกติ  ขอใหรายงานตอเจาหนาที่ทันทีเพื่อชวยเหลือ/เขาดําเนินการ  ซ่ึงคาดหวังวา
สถานการณจะคลี่คลายไปในทางที่ดี เพื่อจะไดดําเนนิการเขาสูสภาวะปกต ิ

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

6.2 การจัดกิจกรรมเชียงใหมเมืองงาม “ Big Cleaning Day”  
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (น.ส. วิราชินี  คําชมภู) ประชาสัมพันธใหที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงวันประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการที่จะปฏิบัติงานกิจกรรมเชียงใหมเมืองงาม จากวันที่ 
1 เมษายน 2552   เปนวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 14.00  น. แทน เนื่องจากความไมสะดวกดานสถานที่จัดการ
ประชุม  ทั้งนี้  จังหวัดไดกําหนดจัดกิจกรรมเชียงใหมเมืองงาม (Big Cleaning Day) ขึ้น ในวันที่ 7 เมษายน 
2553 เพื่อความสวยงาม ลดหมอกควัน และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง รองรับเทศกาลสงกรานต 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

6.3  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 4/2553   
ประธาน  แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 4/2553             

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน  2553  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา  โดยขอใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ  
 /รายงานการประชุม... 
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รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th หัวขอ มุมราชการ ประชุมหัวหนาสวน
ราชการ  หรือประสานงานโดยตรงไดที่ฝายเลขานุการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา 12.10 น. 
  
 

           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
 
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                             (น.ส.วิราชินี  คําชมภู) 
                                  รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

 
   
 
  

 


