
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่   4/2553 

วันพฤหัสบดีที่  29 เมษายน  2553  เวลา  09.00  น. 
ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

 

1 นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                                      ประธาน 
2 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
4 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
5 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสุพิชญ  มสุีวรรณ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
7 นายทองสุข  พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8 นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
9 นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหม 
10 นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ ์ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหม 
11 วาที่ ร.ต. ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม 

12 นายเฉลิมชัย   สิงหะ หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน  ภาค  5 
13 นายสมศักดิ์  ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกํานัน  ผูใหญบาน  จังหวัดเชียงใหม 
14 นายบัญชา  เขยีวตาย (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
15 นายสมเกยีรติ  เพชรรุงรัตน (แทน) อัยการจังหวดัคดีศาลแขวงเชยีงใหม 
16 นายไพโรจน  งาสวาง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม 
17 นายถาวร   คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
18 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
19 วาที่ร.ต.สงกรานต   ชูสาย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม 
20 นายวราวุธ  คนัธาเวช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
21 นายพนมพร  ฟูจันทรใหม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม 
22 นายสิงหโต  ปลาเงิน (แทน) ผูอํานวยการสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดั

เชียงใหม 
23 นายสุชิน  สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาที่ 1 
24 นายอุดม  แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
25 นายสมพร  เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
26 นายสพุจน  เจริญทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 3 
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27 นายสินอาจ  ลําพูนพงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
28 น.ส.ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
29 รศ.ดร.จักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
30 นายชูศักดิ์  พึ่งเกต ุ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ภาคพายัพเชียงใหม 

31 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
32 นายดษิฐ  โพธิยารมย   ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
33 นายประสพสขุ  พวงสาคร (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
34 นางโสภา  กิจการยืนยง (แทน) คลังเขต 5  
35 น.ส.เสาวนีย  ไชยยวณัณ คลังจังหวัดเชยีงใหม 
36 วาที่ร.ต.ยงยทุธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
37 นายปณณทัต  ใจทน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
38 นางสดศรี  พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
39 นายสุรพล  รัตนโยธิน (แทน)  สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
40 น.ส.วรรธนภรณ  ทุนอินทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
41 นายจงกล  ทิมอรุณ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
42 นายชัยวัฒน  วองสืบขาว (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
43 นายพลานนท  สุขอวม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกจิประกันภยั ภาค 1 (เชียงใหม) 
44 นายปญญา  สวนจนัทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
45 นายวิทัศน  เตชะบุญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
46 นางพิมภกา  โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
47 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองที่รับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
48 นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
49 นางกนษิฐา  จนัทรศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ(เชยีงใหม) 
50 นางสุจิตรา  สุวรรณรัตน (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
51 น.ส.เยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
52 น.ส.กัญชชั  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
53 น.ส.สุดา  ภูมวิิชชุเวช (แทน) หวัหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม 
54 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
55 นายอํานวย  มากทรัพย (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
56 น.ส.เพทาย  สุวรรณาภรณ ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
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57 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
58 น.ส.กฤติมา  สุชัยบุญศิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน  ประจาํภาคเหนือ 
59 นายภาคภูมิ  ธาวงค (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
60 นายชัยพัฒน  ธิตะจาร ี (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
61 นพ.พิรุณ  คําอุน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพงิค 
62 นางฐิติรัตน  ทองอินทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
63 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน)  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

64 นายอุทัย  แจวจันทึก ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
65 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการ สํานักจดัการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชยีงใหม) 
66 น.ส.นันทินี  รักรุงเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  1  
67 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
68 นายพงษพันธ  ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม 
69 น.ส.พัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชียงใหม 
70 น.ส.ณัฐธิศา  พิชยานนท (รกท.) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
71 นางเพ็ญศรี  ชุติธรพงษ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ(เชยีงใหม) 
72 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสาํนักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
73 นางนิยดา  หมืน่อนันต การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
74 น.ส.สุนทรา  ติละกูล หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชยีงใหม 
75 นายสุชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง  ตวง  วดั  ภาคเหนือ(เชยีงใหม) 
76 นายพิสิฐพงษ  คุณยศยิ่ง (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
77 นายปฐมชาติ  ศรีเจริญจิตร (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
78 นายจํารัส  หลาบุรี (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
79 นายบุญเลิศ  สมบูรณ (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
80 นายภมูิใจ  รักธรรม (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
81 นายชัยชาญ  สุวรรณกาศ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
82 นางอรณุี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
83 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
84 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
85 น.ส.บานเยน็  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม) 
86 นางพัทธนันท  พันธุ หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม 
87 นางนารีรัตน  โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
88 นายปารวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
89 นายสุวิทย  มวงเกษม ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
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90 นายชลาธิป  ใหมมงคล (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชยีงใหม 
91 นายประพนธ  เครือปาน (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานที่ 1 
92 น.ส.วราภรณ    พิมสาร (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร เชียงใหม 
93 นายบรรจง  จาํนงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
94 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
95 นายเกียรติชัย  ตุลาธรรมกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
96 นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชยีงใหม 
97 นายสุทน  วิชัยรัตน (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
98 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
99 นางสันทนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 

100 นายไพโรจน  บุญลือ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
101 นายทิศชัย  ชีววิริยะกุล (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
102 นายภกัดี  สูความดี หัวหนาไปรษณียจงัหวัดเชยีงใหม 
103 นางสายธาร  ประสงคความดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชยีงใหม) 
104 นายเสรี  กังวานกิจ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
105 นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
106 นายสอาด  ประจันพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
107 นายอุดม  บุญชวย ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
108 นายทรงกลด  ดวงหาคลัง (แทน) หวัหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
109 นายสมัย    เมฆพัฒน (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
110 นายนวิัฒน  เหล็กด ี ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
111 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1 
112 นายปญญา  ภมูรินทร (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2 
113 นายชาญวิทย  เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3 
114 นายกิตติ  วภิาสวงศ ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม 
115 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
116 นางอุบลรัตน  คงกระพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพนัธ เขต 3 
117 น.ส.ทิพยวรรณ  เทศบุตร (แทน) ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 
118 นางจินตนา  สิงหสุรเมธ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวดัเชยีงใหม 
119 นางอาภาพร  นาควัชระ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

120 นางณัชชา   อุตตะมัง (แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวดัเชยีงใหม 
121 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
122 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 

 
/123 นางกุสุมา.... 
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123 นางกุสุมา  ธาราสุข หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางเชียงใหม 
124 น.ส.บุษบง  จนัทเลิศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
125 นายทัศนยั  บรูณุปกรณ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
126 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
127 นายสุธางค  อนันตชัย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
128 พล.ต.อรรคเดช  ทรงวรวิทย รอง  ผอ.รมน.จว.ชม.  (ท) 
129 พ.ท.ไพรัช  แกวแดง สัสดีจังหวดัเชยีงใหม 
130 พ.ต.อ.สมนึก  ธรรมฤกษฤทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
131 พ.ต.ท.อนิวัฒน กล่ันวาร ี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
132 พ.ต.ท.ธีรพงษ  สุริยาลังกา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 
133 พ.ต.ท.เจษฎา  สถิตรัมย (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ 

 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นายชุติเดช  มจีันทร จาจังหวัดเชยีงใหม 
3 นายธีระ  ธนูศลิป (แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต  7 
4 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานกังานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นางจารุณี  จุลวรรณ (แทน) หวัหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
6 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายสมศักดิ์  ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
8 นายชัยนรงค  วงศใหญ หัวหนาสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน  1 
9 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน   นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค 
10 นางธันยชนิตร  โอสถสถาพร ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
11 น.ส.วิราชินี  คาํชมภ ู หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
14 น.ส.สุดาทิพย  มูลอาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการปฏิบัติงาน  สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
16 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระศรีสิทธิเมธี  เจาอาวาสวัดสวนดอก  
                พระอารามหลวง  (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
 

/ระเบียบวาระ… 
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ระเบียบวาระที่  1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  และแจงขอมูลหวัหนาสวนราชการ
ที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม ดังนี ้

- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
1) นายกิตติ  วภิาสวงศ ตําแหนง  ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต 9 
     ตําแหนงเดมิ ผูชวยผูวาการปฏิบัติการ 2 การประปาสวนภูมภิาคสํานกังานใหญ  กรุงเทพฯ 
2) นายอุทยั  แจวจนัทึก ตําแหนง  ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 

         ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา  สํานักบริหารพื้นที่อนรัุกษที่ 16 
3) นางเพ็ญศรี  ชุติธรพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการศนูยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชยีงใหม) 
      ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมอืงไมอามี ่สหรัฐอเมริกา 
4) น.ส.เพทาย  สุวรรณาภรณ  ตําแหนง  ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

        ตําแหนงเดมิ ประกันสังคมจังหวดันครสวรรค 
5) นางนยิดา   หมื่นอนันต   ตําแหนง  การคาภายในจังหวัดเชยีงใหม 
    ตําแหนงเดมิ การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี 
6) นายนิวัฒน   เหล็กด ี  ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยควบคมุการบินเชียงใหม 
     ตําแหนงเดมิ  ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินหาดใหญ 
7) น.ส.สุนทรา  ติละกูล ตําแหนง หวัหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวดัเชยีงใหม 
     ตําแหนงเดมิ  หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจงัหวัดเชียงราย 

- หัวหนาสวนราชการที่ยายไปดํารงตาํแหนงใหม 
- นางธารทิพย  ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวดัเชยีงใหม  ยายไปดํารงตําแหนง 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสมัพันธ กรมประชาสัมพันธ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 3/2553  เม่ือวันท่ี 30  มีนาคม 
                              2553  ซ่ึงไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชยีงใหม  www.chiangmai.go.th 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 30  มีนาคม 2553   ณ หองประชมุ
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร 19 หนา มีนายอมรพันธุ  นิมานันท          
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน  ซ่ึงไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยเปนการ
ลวงหนา  พรอมทั้งขอความรวมมือหนวยงานเขาตรวจสอบและรับรองการประชุมผานระบบอินเตอรเน็ต  
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 30  มนีาคม 2553 

 
 

 /ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 สถานการณการชุมนุมของกลุมมวลชน 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน  แสงภูวงษ)  นําเสนอที่ประชุมทราบและขอความ
รวมมือสรางความเขาใจแกประชาชนเกีย่วกบัสถานการณการชมุนุมทางการเมืองของกลุมมวลชน สรุปได ดังนี ้

 สืบเนื่องจากสถานการณทีม่ีการชุมนุมเรยีกรองทางการเมือง โดยอาศัยมวลชนรวมการชุมนุม ซ่ึงจาก
ขอมูลทางการขาว พบวามกีลุมบุคคลที่หวังผลประโยชนในการเรยีกรองทางการเมือง ม ี 4  กลุมใหญ คือ 

1) เร่ืองการเมอืงเพื่อประโยชนของกลุมการเมือง ซ่ึงเกี่ยวของกับนกัการเมืองโดยตรง  โดยเฉพาะใน
เร่ืองการยุบหรือไมยุบสภา  

2)  ขบวนการกลุมกอการ ซ่ึงปจจุบันรัฐบาลเรียกวาเปนกลุมกอการรายโดยอาศยัเหตุการณนี้ ซ่ึงกลุม
เหลานี้หวังผลมากกวาดานการเมือง ซ่ึงแตเดิมกลุมเหลานีจ้ะมีอยูแลวแตเปนเพยีงกลุมขนาดเล็ก  และไมมี
อํานาจตอรองมากนัก  แตในปจจุบนักลุมเหลานี้เร่ิมเคลื่อนไหว โดยอาศัยเหตกุารณที่กลุมการเมืองสามารถ
ปลุกเราประชาชนจํานวนมาก  โดยอาศยัการสรางความรุนแรงเพื่อใหเกิดความสูญเสยีอยางมาก จนทําใหไป
ถึงจุดที่คาดวาจะมีการเปลีย่นแปลงระบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองตางๆ  

3)  เร่ืองของคนที่ทําความผดิกฎหมาย  ปจจุบันนีก้ลุมเหลานั้นมีมาก ซ่ึงเปนบุคคลที่ทําผิดกฎหมายอยู
แลว รวมทัง้อยูในสถานะทีจ่ะตองอยูตอสูเพือ่หวังผลวาหากสามารถชนะในการตอสูเรียกรอง จะทําใหรอดพน
ไมตองถูกดําเนินคดี  ทั้งคดกีฎหมายบานเมือง คดีทางการเมือง รวมทั้งทําความผิดเพิม่ในเหตุการณเกิดขึ้น  

4) กลุมสุดทาย คือกลุมทุน  กลุมที่หวังผลประโยชนวาจะเกดิการเปลี่ยนแปลงการเมอืง  
ดังนั้น จึงขอความรวมมือกับหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่มีโอกาสอบรมหรือ ติดตอส่ือสารกับ

ประชาชน แจงขอมูลใหประชาชนรับทราบเพื่อมุงหวังใหประชาชนสวนใหญที่ไมเกี่ยวของมีความเขาใจกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น สามารถบริโภคขาวสารอยางครอบคลุมรอบดาน เพื่อไมใหตกเปนเครื่องมือของกลุม  
ตาง ๆ ขางตน เพียงเพราะความเชื่อทางการเมือง  

รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจงัหวัดเชียงใหม ฝายทหาร (พล.ต.อรรคเดช  ทรงวรวิทย) 
รายงานสถานการณทางการชุมนุมทางการเมือง สรุปได ดังนี ้

จากสถานการณชุมนุมประทวงของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ นปช. ที่ได
มีการชุมนุมประทวงตั้งแตวันที่ 12  มีนาคม เปนตนมา โดยในขั้นตนไดมีการชุมนุมที่บริเวณสะพานผานฟา-
ลีลาศ  ตอมาไดมีการแยกกันชุมนุมออกเปน 2  กลุม กลุมหนึ่งยังคงอยูที่บริเวณสะพานผานฟาลีลาศ  อีกกลุม 
แยกมาอยูที่ส่ีแยกราชประสงค  และภายหลังไดยุบเหลือกลุมเดียว คือบริเวณสี่แยกราชประสงค ตั้งแตวันที่ 3 
เมษายน เปนตนมา  สําหรับยอดผูชุมนุมโดยเฉลี่ย ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน จนถึงปจจุบันประมาณ 15,000 คน 

สรุปสถานการณสําคัญ ของการเคลื่อนไหวทางการเมือง สามารถแบงออกเปน 4 ลักษณะ ดังนี้   
1) สถานการณชุมนุมของกลุม นปช.โดยเฉพาะแกนนําตาง ๆ ที่เคลื่อนไหวอยูในเวทีตาง ๆ มีประเด็น

ที่มุงกดดนัใหรัฐบาลยุบสภา  เพื่อคืนอํานาจใหแกประชาชน 
2) ในการชุมนมุจะมีการเคลือ่นไหวในรูปแบบตาง ๆ ดังเชนในกรุงเทพฯ ในชวงที่ผานมาก็มีการ

เคลื่อนไหวในที่สําคัญตางๆ บานพักผูนําสาํคัญ สถานที่ราชการตาง ๆ เพื่อแสดงจุดยนืในการเคลื่อนไหว

/เรียกรอง... 
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เรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา สําหรับในพืน้ทีจ่ังหวดัเชยีงใหมไดมกีารเคลื่อนไหวชุมนมุไปยังสถานที่ราชการ  
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวดัเชียงใหม (NBT)  ตํารวจภูธรภาค 5  เปนตน 

3) การกอกวนสรางสถานการณ ซ่ึงกลุมแกนนําไดปฏิเสธวาไมมีสวนรับรูทั้งในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัด ทั้งนี้ มีการกอความไมสงบ  การกอเหตุรุนแรง สรางสถานการณตาง ๆ ในกรงุเทพ ประมาณ 50 
คร้ัง ทั้งใชเครื่องยิงจรวด M79 ใชอาวุธตางๆ ระเบิดปงปอง ฯลฯ  ในสวนของจังหวดัเชียงใหม ในชวงที่ผานมี
การกอกวนสรางสถานการณ ประมาณ 15  คร้ัง ทั้งในเขตอําเภอเมืองเชยีงใหม สันทรายและอําเภอสันกําแพง  

4) การระดมมวลชนตาง ๆ จากตางจังหวัดเขามาในกรุงเทพฯ ที่สําคัญคือการระดมมวลชนในพื้นที ่
แทบทุกจังหวดั  
 สรุปเหตุการณสําคัญจากการประทะกนัระหวางการชุมนมุประทวง  
 - เมื่อวนัที่ 10 เมษายน มเีหตกุารณในบริเวณแยกคอกวัว ใกลกับอนุสาวรียประชาธิปไตย มีผูเสียชีวติ 
กวา 20  คน  มีผูบาดเจ็บหลายรอยคน   
 - เมื่อวนัที่ 22 เมษายน กลุมเสื้อหลากสี  ไดมีการชุมนุมประทวงตอตานกลุม นปช.ทีบ่ริเวณสี่แยก
ถนนสีลม ซ่ึงไดมีการยิงระเบดิ M79 ประมาณ 5 นัด เขาใสกลุมผูชุมนุมเสื้อหลากส ีจนเปนเหตใุหกลุมผู
ชุมนุมเสื้อหลากสี  เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บหลายสิบคน  
 - เหตกุารณเมือ่วันที่ 28  เมษายน ไดเกิดประทะกนัระหวางทหารกับกลุม นปช.ที่เคลื่อนไหวไปยัง
ตลาดไท  โดยทหารไดตั้งดานสกัดบริเวณอนุสรณสถานแหงชาติ  ถนนวภิาวด-ีรังสิต ทําใหทหารเสียชีวิต 
จํานวน 1 นาย  กลุมผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บ  จํานวน 18 คน  
 สวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ของกลุม นปช. ที่ยังคงมีเจตนาตอสูกับรัฐบาลตอไป โดยการสรางแนวรวม
และความชอบธรรมตาง ๆ เชน กลุมแกนนําไดพยายามเชญิกลุมการทูตตาง ๆ ไปพบปะ ณ เวทีบริเวณส่ีแยก
ราชประสงค ประมาณ 4-5 ประเทศ  การยื่นหนังสือถึงองคการสหประชาชาติ (UN) ใหจดักําลังเขามารักษา
สันติภาพ รวมทั้งลาสุด นายแพทยเหวง  โตจิราการ ไดพยายามทําหนังสือถึงกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU ใน
การสรางแนวรวม  ซ่ึงในสวนของฝายรัฐบาลยังคงดําเนินความพยายามในการใชอํานาจรัฐเพื่อปองกันแกไข
ปญหาการกอเหตุของกลุมผูชุมนุม  การเจรจาในระหวางรัฐบาลและกลุมแกนนํา นปช.  
 สําหรับสถานการณการเคลือ่นไหวทางการเมืองในเชียงใหม มีดังนี ้
 1) กลุมเสื้อแดงในพื้นทีจ่ังหวัดเชยีงใหม  มีเคลื่อนไหวหลายกลุม ที่สําคัญคือกลุมรักเชียงใหม 51 ที่มี
แนวคดิคอนขางรุนแรง  เชน หากเกดิเหตกุารณในกรุงเทพฯ  ก็จะมกีารเคลื่อนไหวระดมมวลชนมาที่ศาลากลาง
จังหวดัเชยีงใหม ซ่ึงเหตุการณลาสุดเมื่อวนัที่ 28 เมษายน ที่ผานมาไดมีการพังประตดูานหนาศูนยราชการ
จังหวดัฯ เขามา 
 2)  การกอเหตสุรางสถานการณจะยังคงดํารงอยูตามหวงระยะเวลาเดียวกันควบคูกับการเคลื่อนไหว
กับกลุม นปช. ในกรุงเทพฯ  ในพื้นทีจ่ังหวดัเชียงใหมที่ผานมา  กลุมผูกอเหตุยังไมมุงตอชีวิตของประชาชน 
มุงเฉพาะการทําลายทรัพยสินของทางราชการ ซ่ึงสวนนีจ้ังหวดัยังสามารถควบคุมสถานการณได  
 3) การปลุกระดมมวลชนในพื้นที่ผานทางสถานีวิทยุชุมชน กลุมคนเสือ้แดงจะยังคงดําเนินการไป
อยางตอเนื่องเพื่อกดดนัฝายรัฐบาล  ซ่ึงฝายความมั่นคง จะไดดําเนนิงานตามมาตรการตาง ๆ อยางเขมขน
ตอเนื่องไปอีก  /4) ในสวนของ... 
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 4) ในสวนของประเด็นเสื้อหลากสีในจังหวัดเชียงใหม  ไดมีการประเมินวาในพื้นทีก่ําลังมวลชนเสื้อ
หลากสีจะเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนหนาที่ของรฐัจะตองควบคมุมิใหเกิดการประทะกนั และจังหวัดไดมีการ
ดําเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยของจังหวดัเชียงใหมตอเนื่องมาตั้งแตตนแลว 
 

 ประธาน ใหขอมูลเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของจังหวดัเชียงใหม  ดังนี้ 
 ในการรักษาความปลอดภยัของสถานที่ราชการ เปนสิ่งที่จําเปนที่หวัหนาสวนราชการ ควรตระหนัก
ในการที่จะตองเตรียมการในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  พรอมทั้งขอความรวมมือช้ีแจงให
ผูใตบังคับบัญชารับทราบ เพื่อเปนการปองกัน ปองปราม เพื่อไมใหผูไมหวังดดีําเนนิการกอเหตไุดสะดวก  
 จากขอมูลสถานการณกอความไมสงบ พบวาจังหวัดเชียงใหม อยูในอันดับที่ 3  ที่มีความเคลื่อนไหว
รุนแรง  การวางระเบิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีความถี่เปนอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีขอมูลวา   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายหลักที่จะถูกกระทําโดยอาวุธสงครามและระเบิด แตสามารถรอดพน
จากการวางระเบิดมาไดหลายครั้ง เนื่องจากการเฝาระวังอยางเขมงวดของฝายเจาหนาที่ ทั้งทหาร ตํารวจ และ
พลเรือน ทั้งนี้ ในการเฝาระวังเรื่องนี้ทําไดคอนขางลําบาก  เปนเหตุใหตองใชกําลังพลมากและการมีส่ิงเครื่อง       
กีดขวางรูปแบบตางๆ   ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอราชการไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร  แต
ยังเปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อปองกันเหตุรายจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย   
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

3.2  การอบรมหลักสูตร  “ การพัฒนากระบวนการดําเนนิคดปีกครองของเจาหนาท่ีของรัฐ ” 
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการเขารับการอบรมใน

หลักสูตร “ การพัฒนากระบวนการดําเนินคดีปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ ”  ซ่ึงสมาคมขาราชการพลเรือน
แหงประเทศไทย  สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม และสาํนักงานอยัการสูงสุด รวมกันเปนเจาภาพ โดยจัด
อบรมระหวางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานของขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกจิ พนักงานสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนวิธีการและมาตรการขอบังคับทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของจาหนาที่ สัญญาทางปกครอง 

จังหวดัเชยีงใหม จึงมีหนังสือเชิญชวนจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สวนทองถ่ิน ในจังหวัดเชยีงใหม สงเจาหนาที่เขารับการอบรมครั้งนี้ โดยขอใหสงรายชื่อหนวยงานละ 1 คน 
ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553  มายังสํานักงานจังหวดั (กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) หมายเลขโทรสาร 
053 - 112705 สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ( คาลงทะเบยีนคนละ 
3,500 บาท) 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3 แนวทางการ... 
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3.3  แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
      1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนนิงานของกลุมภารกิจ

ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน 2553  เร่ือง ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการชุมนุมทางการเมือง ดังนี้  
ผลกระทบระดับประเทศจากการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) 

ไดทําการประเมินผลกระทบจากการชุมนุมที่มีผลระดับประเทศ แบงเปนสองระดับ คอื กรณีเหตุการณยืดเยื้อ 
1 เดือน และเหตุการณยืดเยือ้เกินกวา 3  เดือน  คาดการณวาจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจตางๆ ดังนี้  
 

 
  
 
 
 
 
 

ในสวนของการคาดการณผลกระทบจังหวดัเชียงใหม  ทีไ่ดสอบถามตัวแทนผูประกอบการเศรษฐกิจ
ทั้งดานการคาและการลงทุน  สมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม มีการประเมินไว ดังนี ้

1) ภาคการทองเที่ยวและโรงแรมจะไดรับผลกระทบมากที่สุด  คาดวาในชวง Low Season ในเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2553  จะมียอดการเขาพักไมถึง 15% ของหองพกัทั้งหมด   

2) สําหรับภาคการคาและบรกิาร  จะไดรับผลกระทบระดับปานกลาง  จากการบริโภคที่ลดลงของ
ประชาชน มากกวา 10% 

3) ภาคการลงทุนในระยะสั้นยังไมเหน็ผลกระทบชัดเจน  แตหากการชมุนุมยืดเยื้อเกนิกวา 3 เดือนจะ
ทําใหนกัลงทุนชะลอหรือยกเลิกการลงทนุ ประมาณ 5 – 10% 

4) ระบบเศรษฐกิจ ไดรับผลกระทบประมาณ 3,000  ลานบาท 
การดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ  ไดมีมาตรการนํารองบรรเทาผลกระทบไปแลวบางสวน  ใน

ดานตางๆ ประกอบดวย  
1) ดานการทองเที่ยว ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว  โดยหอการคาจังหวดัเชียงใหมและ

หนวยงานทีเ่กีย่วของจดัโครงการ “แอวสงกรานตเจยีงใหม มวนใจ ประกันภยั 100,000 บาท”  ในชวงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน  นอกจากนีห้อการคาจังหวดัเชยีงใหมและสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชยีงใหม สํานักงาน
การทองเที่ยวและกฬีาจังหวดั และ ททท. สํานักงานภาคเหนือ ไดรวมกันจัด โครงการ “Chiang Mai Golf 
Festival ” มีสนามกอลฟ เขารวมโครงการทั้งหมด  12  สนาม โดยจะลดคาบริการสนามกอลฟ เหลือเพียง
สนามละ 800  บาททุกสนาม 

2) ดานการคา การบริโภค  มีการจัดกจิกรรมกระตุนเศรษฐกิจรวมกับรานคาตางๆ จัดกิจกรรมธงฟา
ราคาประหยัด  ในชวงใกลเปดเทอม โดยจะนําสินคามาลดราคาในหางสรรพสินคา สําหรับนักเรยีน/นักศึกษา 

รายการ ยืดเยื้อ 1 เดือน(ลานบาท) ยืดเยื้อ 3 เดือน (ลานบาท) 
การบริโภค 10,000 – 16,000 20,000 – 30,000 
การลงทุนโดยตรง 1,000 – 2,000 10,000 – 20,000 
การทองเที่ยว 10,000 – 20,000 40,000 – 50,000 
ระบบเศรษฐกจิ 21,000 – 30,000 70,000 – 100,00 
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ (%) 0.1 – 0.2 0.3 – 0.5 

/เพื่อกระตุน... 
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เพื่อกระตุนการใชจายของผูบริโภค  นอกจากนี้ หอการคาจังหวดัเชียงใหม และสํานกังานสงเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) และจังหวัดเชยีงใหม  ไดจัดทําโครงการ “ พัฒนาผูประกอบการ OTOP 
ภาคเหนือสูตลาดญี่ปุน”  นําผูประกอบการ OTOP  จํานวน  18  ราย ไปแสดงสินคา ณ ประเทศญี่ปุน ในเดือน
พฤษภาคม 2553 คาดวาจะนาํเงินมาสูจังหวัดเชยีงใหมไดพอสมควร  

นอกจากนี้ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  และภาคเอกชนหลายหนวยงาน กําหนดจัดโครงการ
ลานนาราชพฤกษ  ในเดือนกนัยายน  2553 เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ   

3) ดานการลงทุน  ไดมีการจดัสัมมนารวมกับนักลงทุนตางชาติ  ประเมนิถึงสถานการณและการลงทุน
ของนักลงทุน การจัดกจิกรรมสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน จัดสัมมนาพบนักลงทนุตางชาติ  เพือ่สอบถาม
ถึงความเชื่อมั่นในการลงทุน  ซ่ึงจะสามารถกําหนดมาตรการรองรับการลงทุนไดอยางชัดเจน 
 มาตรการที่ควรดําเนินการเพือ่บรรเทาผลกระทบ 

1) ระดับนโยบายและรัฐบาลสวนกลาง 
- ปรับเกณฑการปลอยสินเชื่อใหเอื้อตอนกัลงทุนมากขึ้น 
- ชะลอการปรบัขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
- ปรับลดอัตราการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- ปรับลดภาษทีองถ่ินใหกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ 
- ตออายุมาตรการน้ําประปาฟรี  ไฟฟาฟรี รถไฟชั้นสามฟรี 
- ตออายุมาตรการชวยเหลือผูประกอบการอสังหาริมทรัพย 

2) ระดับจังหวดัและเอกชนรวมกันดําเนินการ 
- การประชาสมัพันธภาพลักษณของจังหวดัในเชิงรุก 
- เรงรัดการเบกิจายโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ 
- รวมกับภาคเอกชนจัดงานกระตุนเศรษฐกิจ เชน งานธงฟาของผูประกอบการในทองถ่ิน 
- รวมกับสมาคมโรงแรมฯ สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดการประชุม / สัมมนา ที่โรงแรมฯ 

 

 2) กลุมภารกิจดานสงัคม  
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม

ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนเมษายน 2553  ในประเด็น “ การจัดทําแผนที่ทุนทางสังคมจังหวัดเชียงใหม และ
แนวทางการใชมิติทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ” ดังนี้ 

1) การจัดทําแผนที่ทุนทางสงัคมจังหวัดเชยีงใหม  จังหวดัเชียงใหม  มทุีนทางสังคมที่มีความสําคัญ
และสามารถกระตุนใหเกดิประสิทธิภาพในการทํางานในระดับพืน้ที่ไดในองคกร/หนวยงาน  โดยกลุมภารกิจ
สังคม จะรวบรวมขอมูลเหลานี้เอาไวในพืน้ที่เดียวกนั ภายใตฐานขอมลูเดียวกัน ซ่ึงสามารถแบงฐานขอมูล
ออกไดเปน  3 สวน ไดแก 

สวนแรก คือ ขอมูลที่เปนลักษณะทางสมองของผูทรงคณุวฒุิในจังหวัดเชยีงใหมดานตางๆ ไดแก 
ปราชญชาวบาน คลังปญญาผูสูงอายุ  ผูทรงคุณวุฒิ  ภูมิปญญาทองถ่ินในพื้นที่ในจังหวัดเชยีงใหม  ที่สามารถ
รวบรวมและถอดองคความรูได   

/สวนที่ 2 ... 
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สวนที่ 2  คือ กลุมอาสาสมัครผูทํางานดานตางๆ  ซ่ึงในจังหวัดเชียงใหมมีอาสาสมัครจํานวนมาก 

และพบวาที่สําคัญ คือ อาสาสมัครเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ในหลายตําแหนงในบุคคลเดียวกัน คือเปนทั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)  อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ สามารถใชอาสาสมัครกลุม
เหลานี้  เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่ได 

สวนที่  3  กลุมองคกร มูลนิธิ  องคกรสาธารณประโยชน  สมาคมแมบาน กลุมหนุมสาว กลุมผูสูงอายุ  
กลุมเยาวชน  รวมทั้งเครือขายแรงงาน/รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงขอมูลเหลานี้มีลักษณะกระจัดกระจายอยู  จึงไดมีการ  
บูรณาการขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
วัฒนธรรม  สํานักงานพระพุทธศาสนา  สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย   สํานักงานแรงงาน  
ขอมูลจากหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม  กศน. สํานักงานพัฒนาชุมชน และสํานักงานจังหวัด นํามารวม
เปนฐานขอมูลของจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงจะเปนประโยชนในการเรียกใชขอมูล 

2) แนวทางการใชมิติทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบเนื่องจาก
สถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ  จึงไดเนนการแกไขปญหาโดยการขับเคลื่อนโดยใชศาสนสถาน
เปนศูนยกลาง  ซ่ึงในจังหวัดเชียงใหมมีแกนกลาง คือกลุมศาสนิกสัมพันธ ซ่ึงประกอบดวย 5 ศาสนา ไดแก 
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิก  ซ่ึงสามารถเชื่อมโยงกับกลุมอื่น ๆจังหวัดเชียงใหม เชน กลุมหนุม-
สาว กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน และกลุมแกนนําชุมชนในรูปแบบอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม  จํานวน 
2  รูปแบบ คือ 1) เปนการดําเนินการในระยะสั้น ในชวงวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม  ไดขอความรวมมือ
จากทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมใหมีการสอบแทรกเนื้อหาสาระ เร่ืองการรับขอมูลอยางเหมาะสม ครบถวน  
การเสริมสรางความสามัคคีในชุมชนของภาคประชาชน การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน และการเขาใจถึง
แนวคิดสันติวิธี  2) ในระยะยาว ไดมีการกระตุนหรือมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนใน
ดานการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น   

 

 3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง  
-  กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 

 ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน  แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานความมัน่คง ประจําเดือนเมษายน 2553 ใน 2 ประเดน็ที่เกีย่วเนื่องกับเรื่องยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน 
คือ การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณแนวชายแดน และจุดผอนปรนกิ่วผาวอก สรุปได ดังนี ้

 1) การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณแนวชายแดน  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542  
กําหนดไววาในการกอสรางถนนหรือการดําเนินการใดๆ ตามบริเวณชายแดน ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสันปนน้ํา 
และเขตแดน ใหสวนราชการที่รับผิดชอบไดประสานกับกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น หรือปจจุบัน
เรียกวากองบญัชาการกองทัพไทย โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการตางประเทศ เพื่อรวมกัน
ตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนกอนที่จะดําเนินการ  ซ่ึงในการดําเนินการของจังหวดัไดแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ 
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดถือปฏิบัติแลว  

ประเทศไทยมพีื้นที่ติดตอกับสภาพแนวพรมแดนไทย – ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหมด 5,656 
กิโลเมตร  ในสวนที่ติดตอกบัประเทศพมา มีเขตชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รวม  2,401 กิโลเมตร  

/แยกเปนทางบก... 



 13 
แยกเปนทางบก 1,624  กิโลเมตร และทางน้ํา 714  กิโลเมตร  ในการผลักดันเขตแดนระหวางไทยกับพมา
นั้น  ปจจุบนัไดดําเนนิการรวมกัน ณ จดุบริเวณแมน้ําสายจังหวัดเชียงราย  เปนเขตแดนคูระหวาง  2  ฝาย โดย
เขตชายแดนไทย  จะมี “หลักเขตแดนของไทย ” แสดงไว หากพบวามกีารทําลายหลักเขตแดน ขอใหแจงสวน
ราชการ  เนื่องจากการจะกระทําการใด  จะสงผลกระทบตอความขัดแยงระหวางประเทศได   

2) จุดผอนปรนก่ิวผาวอก  สืบเนื่องจากจังหวัดเชยีงใหม ไดประกาศยกเลิกการระงับการผานเขาออก 
บริเวณจุดผอนปรนกิว่ผาวอก ตั้งแตวันที ่31 มกราคม 2551 เปนตนมา แตยังไมไดรับความรวมมือจากประเทศ
เพื่อนบาน  ซ่ึงยังไมอนุญาตใหประชาชนเดนิทางเขามาคาขายกับประชาชนไทย  ตอมาประเทศเพื่อนบานได
อนุญาตใหมกีารติดตอคาขาย ตั้งแตวันที่  10  เมษายน 2553 โดยสินคาที่สงออกจากไทยครั้งแรก คอื เกลือ 
สินคาที่นําเขา คือ ผลิตภัณฑจากไม (โลงศพ) และหมวกงอบ   

ความคืบหนาในปจจุบัน  ประธานหอการคาจังหวดัเชยีงใหม ไดทําหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ในการยกระดบัจุดผอนปรนกิ่วผาวอกใหเปนจุดผานแดนถาวร ซ่ึงนายกรฐัมนตรีไดส่ังการใหกระทรวงมหาดไทย 
สํารวจความพรอมใหครอบคลุมทุกมิติและเสนอความเห็น เพื่อยกระดับเปนจดุผานแดนถาวร แลวนําเสนอ
ขอมูลเพื่อจะไดดําเนนิการในสวนที่เกี่ยวของตอไป   

ประธาน  ใหขอมูลเพิ่มเตมิวาบริเวณพื้นทีช่ายแดนดานเหนือของจังหวัดเชยีงใหมบริเวณดานอําเภอ
ฝาง  ตอเนื่องขึ้นไปอําเภอแมอาย  เชียงดาว   เวยีงแหง  มีแนวโนมความเคลื่อนไหวของทหารรัฐบาลพมา กับ
ชนกลุมนอยทีอ่าจมีการสูรบกันในระยะนี้  อาจทําใหชนกลุมนอยของพมาอพยพเขามาในไทย  ซ่ึงจงัหวัดได
ประสานงานกบัหนวยงานในพื้นที่เพื่อดูแลสถานการณ   สวนในเรื่องการดําเนนิการในจุดผอนปรนกิ่วผาวอก    
คาดวาจะชวยใหมีโอกาสทีจ่ะไดคาขายกนัมากขึ้น  ควรจะนําร ื่องนี้มาหารือกันอีกครั้ง 

 

 4) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ  
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นางธันยชนิตร  โอสถสถาพร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน

ของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ในหัวขอ “ การทบทวนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจปงบประมาณ  2553 ” 
สรุปไดดังนี้ 

 ดานภารกิจดานบริหารจัดการ ไดมีการขับเคลื่อน “ ประชาคมเชียงใหมมีสวนรวมพัฒนา  และ
บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการใหบริการ ”  ตามประเด็นยุทธศาสตรใน  3  ประเด็น   
 ประเด็นที่  1  เกี่ยวกับการพฒันาบุคลากรดานไอซีทีและวัฒนธรรม   

ประเด็นที่  2  การประชาสัมพันธ  การสรางการมีสวนรวมและสํานึกประชาธิปไตยแกบุคลากร 
                      ภาครัฐและประชาชน   
ประเด็นที่  3  การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและบูรณาการภาคสวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
สําหรับปงบประมาณ  2553  จังหวดัเชยีงใหมไดรับงบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั  ใน 2 

สวน  แยกเปนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  และโครงการไทยเขมแข็ง   
- โครงการตามแผนพัฒนาจงัหวัด  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  1 โครงการ ( 9 กิจกรรม) ไดแก

โครงการ “ สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวดัเชยีงใหม ”  จํานวน 
10,000,000.- บาท โดยมีสํานักงานจงัหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานเจาภาพ และหนวยดําเนนิการ  

/-โครงการไทยเขมแข็ง... 
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- โครงการไทยเขมแข็ง ไดรับการจัดสรรโครงการ “ เสริมสรางราชการใสสะอาด” วงเงินทั้งสิ้น 

1,300,000.- บาท ของสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม เพือ่ปองกันการทุจริตในการจดัซื้อจัดจาง มกีิจกรรมสวน
หนึ่งที่สําคัญ คือ การอบรมเจาหนาที่พัสดแุละเจาหนาทีท่ี่เกี่ยวของของในสวนภูมภิาค  300  คน ในหัวขอ
ความเสี่ยงในงานพัสดุและการควบคุมภายใน  และการบริหารความเสีย่ง  ในวันที่  6  พฤษภาคม  2553   
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

3.4  การแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ํา ตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53  
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม  ไดนําเสนอการแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ํา ตามโครงการ

ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53  สรุปได ดังนี้ 
ความเปนมา 
1) กขช.และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อ วนัที่ 16 กันยายน 2552  ,22 กันยายน 2552 และ 15 ธันวาคม 

2552  เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการดําเนนิการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53  รอบ-   
ที่ 1 รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณราคาอางอิงและระยะเวลาประกาศหลักเกณฑกลางอางอิงโดย
ใหประกาศเกณฑกลางอางองิทุก 15 วัน (ทกุวันที่ 1และ16 ของเดือน)  เพื่อใชเปนฐานในการคํานวณสวนตาง
ราคาในการจายเงินใหเกษตรกร 

2) กขช.และคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 และ 22 ธันวาคม 2552 เหน็ชอบหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป2552/53 รอบที่ 2 และการประกาศเกณฑกลางอางอิง
ใหคณะอนกุรรมการกําหนดหลักเกณฑกลางอางอิงเปนผูกําหนดและประกาศหลักเกณฑอางอิงตั้งแตวนัที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2553  

 (กําหนดระยะเวลาดําเนนิการตั้งแตเดือนตลุาคม 2552 – กุมภาพนัธ 2553 ยกเวนภาคใต ) 
4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพนัธ 2553 เห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยดําเนินมาตรการ

รักษาเสถียรภาพราคาขาวโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อขาวเปลือก โดยใหยดึหลักการวาใหรับซื้อเมื่อราคา
รับซื้อขาวในพื้นที่ต่ํากวาราคาอางอิง  

5) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับประกาศเกณฑกลางอางอิงจากทุก 15 
วัน เปนทุก 7 วัน โดยใหกระทรวงพาณิชยประกาศทกุวนัจันทรของสัปดาห  

6) กขช.มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เหน็ชอบใหปรับหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณเกณฑ
อางอิงขาวใหม โดยใหคิดจากราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 7 วัน เพื่อใหสอดคลองกับราคาที่เกษตรกรขายไดใน
ปจจุบัน 

ราคาประกันรายไดขาวเปลือก ป 2552/53  โดยแบงตามชนิดขาวเปลือก และรอบระยะเวลา ดังนี ้
ขาวเปลือกเจา  รอบที่ 1  ราคา 10,000 (บาท/ตัน)  รอบที่ 2 ราคา 10,000 (บาท/ตัน) 
ขาวเปลือกปทมุธานี รอบที่ 1  ราคา 10,000 (บาท/ตัน)  รอบที่ 2 ราคา 11,000 (บาท/ตัน) 
ขาวเปลือกเหนียว รอบที่ 1  ราคา 9,500 (บาท/ตนั)   รอบที่ 2 ราคา 9,500 (บาท/ตนั) 

 
/เกณฑกลางอางอิง... 
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เกณฑกลางอางอิงประจําวันท่ี 26 เมษายน 2553 (ราคาระหวางวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม  

2553) 
ขาวเปลือกเจา  รอบที่ 1  ราคา 7,210   บาท/ตัน  รอบที่ 2 ราคา 17,210  บาท/ตัน 
ขาวเปลือกปทมุธานี รอบที่ 1  ราคา 9,292   บาท/ตัน  รอบที่ 2 ราคา 9,292  บาท/ตัน 
ขาวเปลือกเหนียว รอบที่ 1  ราคา 11,106  บาท/ตัน  รอบที่ 2 ราคา 11,106  บาท/ตัน 

สวนตางระหวางเกณฑกลางอางอิงกับราคาประกันรายได  กรณีเกษตรกรที่ใชสิทธิระหวางวนัที่ 26 
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553 ดังนี ้

ขาวเปลือกเจา  รอบที่ 1  ราคา 2,790   บาท/ตัน  รอบที่ 2 ราคา 2,790  บาท/ตัน 
ขาวเปลือกปทมุธานี รอบที่ 1  ราคา 708   บาท/ตัน  รอบที่ 2 ราคา 1,708 บาท/ตัน 
ขาวเปลือกเหนียว รอบที่ 1  ราคา 1,606  บาท/ตัน (ไมชดเชย)   

รอบที่ 2  ราคา 1,606  บาท/ตัน  (ไมชดเชย ) 
สําหรับตัวอยางการคํานวณราคาอางอิงใหม (ใชราคายอนหลัง 7 วัน) เชนวันจันทรที ่26 เมษายน 2553 

ราคาอางอิงของขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาตันละ 7,210 บาท เมื่อนําไปหักลบกับราคาที่รัฐบาลประกัน
รายไดตันละ 10,000 บาท เกษตรกรจะไดรับเงินชดเชย 2,790 บาท ซ่ึงสวนตางดังกลาวจะโอนเขาบญัชีของ
เกษตรกรทนัที   

มาตรการแกไขปญหาราคาขาวตกต่ําโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 (รอบท่ี 2 ) 
1) กําหนดให อคส. และอ.ต.ก.แทรกแซงตลาดรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรตามเกณฑราคาอางองิ  
2) เพื่อจูงใจใหโรงสีเขารวมรับซื้อขาว กขช.จะอนุญาตใหโรงสีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารได

ในสัดสวน20-30 % และจะจายคาสีแปรสภาพให 500 บาท /ตัน 
3) ใหโรงสีที่รับซื้อขาวใหมจากเกษตรกรแลวแปรสภาพเปนขาวสารใหสามารถนําขาวสารใหมมา 

แลกกับขาวสารเกาในสตอกรัฐบาลไดดวยแตโรงสีตองรับซื้อขาวจากเกษตรกรในราคาอางอิงบวกเพิ่มอีก 300 
บาท/ตัน  ซ่ึงรวมแลวเกษตรกรจะไดราคาขาวมากกวาตนัละ 10,000 บาท 

การดําเนนิการของจงัหวดัเชยีงใหม  ขณะนี้ไดประสานองคการคลังสินคา(อคส.) และประสานโรงสี
ในพื้นที่  มีโรงสีตอบรับจะเขารวมโครงการ 1 แหง คือ โรงสีเชียงใหมอินเตอรไรท ของอําเภอดอยสะเกด็ 
สวนอีก 2  แหง  อยูระหวางพิจารณาความพรอมการเขารวมโครงการฯ  

  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองพิจารณา 
           - 

 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได 
                              ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  7  เร่ือง 

ประธาน  แจงใหที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบโดยเอกสาร ซ่ึงหนวยงานสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารไดผานเว็บไซต ซ่ึงประกอบดวย 7  เร่ือง พรอมทั้งเนนย้ําเรยีนเชญิรวมกิจกรรมพิธีวัน - 

/ฉัตรมงคล... 
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ฉัตรมงคล  การตรวจสอบลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 ของศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ และสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนเมษายน 2553 ที่มีพบวามีคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต 
เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกนัในป 2552  ตามหัวขอดังตอไปนี้ 

5.1 การจัดพิธีวันฉัตรมงคล  วันที่ 5 พฤษภาคม 2553  และการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรม 

    โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก 
       ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวทิยาลัยราชภัฏ  กลุมภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2551- 2552  
       ระหวางวนัที่ 6-10  พฤษภาคม  2553  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
5.2 การกาวหนาการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน  2553   
      (สํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม) 

                 5.3 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  ประจําเดือนพฤษภาคม  2553 
                                  (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 

5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต  ระหวางวนัที่ 16 มนีาคม 
       2553   ถึงวันที่  15  พฤษภาคม 2553    (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 

     5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม  ประจําเดือนเมษายน 2553   
                    (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 

               5.6 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนเมษายน  2553  (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
5.7 ความกาวหนาในการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 

         (สํานักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1 การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 5/2553   
ประธาน  แจงกําหนดการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม  ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 

พฤษภาคม  2553  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ขอความ
รวมมือสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการ
ประชุม ไดในเว็บไซตจังหวดั www.Chiangmai.go.th หัวขอมุมราชการ ประชุมหัวหนาสวนราชการ   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

6.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษก ปท่ี 60 ระหวางวันท่ี 5-9 พฤษภาคม  2553
ประธาน  แจงกําหนดการจดังานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษก ปที่ 60 ในระหวางวนัที่  

5-9 พฤษภาคม  2553  ณ บริเวณถนนราชดําเนิน สนามหลวง ถึงลานพระบรมรูปทรงมา กรุงเทพฯ โดยจังหวัด
ทั้ง 75  จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม นอกจากจะจัดกิจกรรมในสวนของจังหวัดโดยตรงแลว ยังไดรับมอบหมาย
ใหดูแลในสวนของภาคเหนอื คือ การจัดขบวนแทนจังหวัดในภาคเหนือ และรับผิดชอบจัดกิจกรรมในพื้นที่ 

/ภาคเหนือ... 
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ภาคเหนือ  ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะขอความรวมมอืจากสวนราชการ และสถาบันการศึกษาในสวนที่
เกี่ยวของ  พรอมทั้งขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ) ที่ได
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของจังหวดัในครั้งนี้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

  6.3  รับชมวีดทัิศน “ ปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม ” 
ประธาน  ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานรับชมวดีิทัศน เร่ือง ปญหาหมอกควนัในจังหวัด

เชียงใหม จัดทาํโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อรับทราบวาในอนาคต หากไมมกีารแกไข
ปญหาหมอกควันในจังหวดัเชียงใหม จะสงผลรุนแรงอยางไรและในทางการแพทยมมีุมมองปญหานี้อยางไร   

 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

ปดประชุมเวลา  12.10  น. 
  
 

           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
 
               
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                             (น.ส.วิราชินี  คําชมภู) 
                                  รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 
 

 
   
 
  

 


