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ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
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8
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นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสุพิชญ มีสุวรรณ
นายทองสุข พระบาง
นายวิชัย ขจรปรีดานนท
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายประดิษฐ ทายะมหา
วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายชัชวาล ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายเศรษฐา เศรษฐีธร
นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล
นายชนะ แพงพิบูลย
นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสุพจน หอมชื่น
นายเดช สุนศิริ
ร.ต.ชยันต อยูส วัสดิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายอนุทนิ ศรีทรงผล
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสงัด บูรณะภัทรโชติ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
(แทน) นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
(แทน) นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
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26
27
28
29
30
31
32
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
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49
50

นายชัยณรงค นันตาสาย
นายมนัส สุริยสิงห
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายวิจิตร หลังสัน
นายชนะศึก หนูชัย
นายสถิตย เครือคําปลิว
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม
นายดุสิต กฤษณางกูล
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายอาคม เหมือนแยม
นายสุธรรม วงคขจร
นางทิวาภา รักสัตย
นางสาวทิพยาภรณ อนุกูล
นายอภิฑูรย ภูเพชร
นายมนัส เฉียวกุล
นายภานุศร สิทธิชัย
นายอุดม แปงทิศ
นายศักดิ์ทอง วรรณศรี
นายเทวินส สรอยเพชร
นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

51
52
53
54
55
56

นางสุวรรณา ฉุยกลัด
ผศ.ประชัน รักพงษ
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
นางกรรณิการ ทองสุวรรณ
นางศิริพร ศิริปญญวัฒน
นางสาวเสาวนีย ไชยยวัณณ

(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
(แทน) นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
คลังจังหวัดเชียงใหม
/57 นางดารัต...
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57
58
59
60
61
62
63
64

นางดารัต บินซีดิน
นางสดศรี พงศอุทัย
นางสาวศิริลักษณ ไพโรจนรัตน
นางสาวจันทรัตน โกยดุลย
นางสาววรรธนภรณ ทุนอินทร
นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

นางพัฒนาพร ณ ถลาง
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
นายทวี ธินันท
นางสุรียพร ชูสุข
นางพรศรี บุญธนสถิตย
นางณัฏฐภพ ปามาคํา
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล
นายวิเชียร โนจะ
นายอนวัชช ไทยขวัญ
นางนิภาวดี อินปนบุตร
นางดวงกมล คชหิรัญ
นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
นางนาตยา ตันติวรานุรักษ
นางสาวกฤติมา สุชัยบุญศิริ
นางวิมล เพ็ชรนาจักร
นางพิมอําไพ คงแดง
นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
นพ.อากร แสนไชย
นพ.ธีรวัฒน วงคตัน
นางเจนนารา วงศปาลี

ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอาํ นวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
/88 นายประหยัด...
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นายประหยัด อนันตประดิษฐ

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

นายสุรพล ลีลาวโรภาส
นายธีรพล วุทธีรพล
นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
นางอรวรรณ ไชยพรหม
นายสิทธัตร พวงมะลิ
นางมิ่งขวัญ มวงอยู
นายถวิล บัวจีน
นายธีรวิทย เฑียรฆโรจน
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นายสมพงษ ศรีเกษ
นายศักดิ์ชัย ถนัดวณิชย
นายนิรุทธ สุขเจริญ
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
นางจุรีย ประเสริฐสกุล
นายวีรชาติ เขือ่ นรัตน
นายอัครเดช บุญผองศรี
นายเดช สารขาวดํา
นายจํารัส จันทิวงศ
นายวรสิทธิ์ วรพล
นางอรทัย ธรรมเสน

111
112
113
114
115
116
117
119

นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางเอมอร ทองทรัพย
นายรุจ ภูประเสริฐ
นางเขมวรรณ ดวงจันทร
นายวิวัฒน มัธยกุล
นายสมชาย รุจิจินดาวรรณ
นายวรวุฒิ เนียมนอย
นางปภาพินท จันทรดา

(แทน) ผูอํานวยการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1(เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
(แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายใน จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากัด
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน) หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
/120 นางสาววราภรณ
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120 นางสาววราภรณ พิมสาร
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

นายบรรจง จํานงศิตธรรม
นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
นายธนา เกียรติวงศชัย
นายสมมาตร ตั้งสกุล
นายสุนทร จันทรพรหม
นายรัชต สําราญชลารักษ
นายสุวิทย แรกขาว
นายกระเษียร นวชัย
นายรังสรรค ธีระเกตุ
นายไพโรจน บุญลือ
นายสุปน สิทธิสงคราม
นายภักดี สูความดี
นางอภิญญา เกงถนองมา
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
นางศศิธร สรณถาวรกุล
นางวราภรณ วรพงศธร
นายกนก ศรีกนก
นายสมพงษ มอญแกว
นายสมชาย หลิมทอง
นายเรวัต โพธิ์เรียง
นายสมัย เมฆพัฒน
นางปรารถนา จัดผล
นายพงศเทพ วงษเวช
นายปญญา ภูมรินทร
นายชาญวิทย เผื่อนทอง
นายกิตติ วิภาสวงศ
นายวีรพงษ รังรองธานินทร
นายอรุณ จันทรปรีดา
นางนงนุช กะดีแดง

(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวีดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเชียงใหม
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
/151 นายอําพล...
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151 นายอําพล บุญจันทร
152 นางธารทิพย ทองงามขํา
153 นายสัมพันธ ชางทอง
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

นายจําลอง กิติศรี
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นางกุสุมา ธาราสุข
นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายเอกชัย สายหยุด
พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
พ.ท.ไพรัช แกวแดง
พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ
พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
ร.ต.อ.มนตรี มะลิทอง
แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

.

ผูเขารวมประชุม
1
3
4
5
6
7
10

นายอดุลย ฮวกนิล
นายชุติเดช มีจันทร
นางธีรา ธนูศิลป
นายสัญญา ทุบตะขบ
นายยงยุทธ อุย ประภัสสร
นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นายชัยนรงค วงศใหญ

11
12
13
14
15
16
17

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร ปฏิบัติหนาที่สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระครูภาวนาวิรัช เจาอาวาสวัดร่ําเปง (ตโปทาราม)
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) กลาวเปดการประชุม และแนะนํา
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และแนะนําหนวยงาน/องคกรใหมภายในจังหวัด ดังนี้
- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายวิชัย ขจรปรีดานนท โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) นางดารัต บินซีดิน ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
ตําแหนงเดิม สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 2
3) นายทองสุข พระบาง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาการจังหวัดพะเยา
4) นายสมมาตร ตั้งสกุล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ตําแหนงเดิม เจาหนาที่สงเสริมการลงทุน 8 สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน (BOI)
5) นายภักดี สูความดี หัวหนาไปรษณียจงั หวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาไปรษณียจงั หวัดแพร
6) นายอําพล บุญจันทร ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3 เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธเขต 6 สงขลา
7) นางกุสุมา ธาราสุข หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก
8) นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดตาก
- แนะนําคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
นายถวิล บัวจีน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม แนะนํา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
เชียงใหม (ก.ธ.จ.) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ ไดรับแตงตั้งจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบที่บัญญัติให
ภาคประชาชนไดเขามาทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชน
และประเทศชาติเปนที่ตั้ง โดยคณะกรรมการมีจํานวน 19 ทาน มาจาก 3 ภาคสวนดวยกัน คือ ผูแทนภาค
ประชาสังคม ผูแทนภาคสภาทองถิ่น และผูแทนภาคธุรกิจ
บทบาทหนาทีค่ ณะกรรมการธรรมาภิบาล ตามระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 55/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติบริหาร
/ราชการแผนดิน...
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ราชการแผนดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใชนับตั้งแตวนั ที่ 28 เมษายน
2552 เปนตนมา มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัด ใหใชวิธกี ารบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
2. แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ดําเนินการตาม
อํานาจหนาที่ในกรณีที่พบวาละเลย ไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือทุจริต
3. เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติตนตามคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐ แกผูวาราชการจังหวัดและหนวยงานของรัฐในจังหวัด
4. ติดตามการปฏิบัติงานตามมติกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
5. แตงตั้งที่ปรึกษาจํานวน 3 คน คือดานวิชาการ ดานการประชาสัมพันธ และดานกฎหมาย
6. เผยแพรผลการปฏิบัติแกสาธารณะ ตามที่เห็นสมควร
การปฏิบตั ิงาน การดําเนินการตามอํานาจหนาที่/ หลักธรรมาภิบาล
ดําเนินการสอดสอง พ.ร.บ.วาดวยหลักเกณฑการบริหารบานเมืองที่ดี จํานวน 7 ขอดังนี้
1) ปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามกฎหมาย เพือ่ รักษาประโยชนสวนรวม ตลอดจนไมละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของประชาชน
2) อํานวยความสะดวกใหบริการและสนองความตองการของประชาชน
3) เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
4) การดําเนินการตามอํานาจหนาที่ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์และมีความคุมคา
5) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ใหทนั ตอสถานการณโดยเฉพาะเรื่องที่ทํา
ความเดือดรอนและทุกขยากของประชาชน
6) ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนและเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
7) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ และเผยแพรตอ
สาธารณะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2552 ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2552 ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ประกอบดวยเอกสารจํานวน 22 หนา มีนายอมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งไดนําเผยแพร เว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552
/-ระเบียบวาระที่ 3....
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เทศกาลมหกรรมผาตีนจกแมแจม ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553
นายอําเภอแมแจม และคณะ นําเสนองานเทศกาลมหกรรมผาตีนจกแมแจม ดังนี้
อําเภอแมแจมรวมกับสภาวัฒนธรรมอําเภอแมแจม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่อําเภอแมแจม และอําเภอกัลยาณิวัฒนา พรอมทั้งเชิญเที่ยวงานเทศกาล
มหกรรมผาตีนจกแมแจม ครั้งที่ 17 ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553 ณ สนามหนาที่วาการอําเภอแมแจม
กิจกรรมภายในงาน มีทั้งหมด 3 วัน 3 คืน เริ่มตั้งแตวันที่ 5-7 กุมภาพันธ มีทั้งภาคกลางวันและภาคค่ํา
จัดพรอมกับงานมหกรรมไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนทางเลือกใหนักทองเที่ยว และ
สามารถทองเที่ยวไดหลายงาน งานที่เปนจุดเดนคือวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งจะมีการแหขบวนวัฒนธรรม
เปนการประดับรถดวยผาตีนจกและผาทอซึ่งมีความสวยงาม ซึ่งจัดสงโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
อํ า เภอแม แ จ ม และอํ า เภอกั ล ยาณิ วั ฒ นา สภาวั ฒ นธรรม และโรงเรี ย นที่ ส ง ขบวนรถเข า ประกวด ใช
งบประมาณในการตกแตงรถแตละคันไมต่ํากวา 50,000 บาท โดยความรวมมือของประชาชนในอําเภอแมแจม
ซึ่งผูสนับสนุนงบประมาณรายใหญคือ องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 300,000 บาท นอกจากนี้ในการ
ดําเนินงาน ยังไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งอําเภอแมแจมและอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา แหงละ 50,000 บาท รวมคาใชจายทั้งหมดอยูที่ประมาณ 850,000 บาท
กิจกรรมภาคค่ํา ประกอบดวยดนตรี กิจกรรมชกมวย และการประกวดแมบานงามอําเภอแมแจม
ประกวดธิดาผาตีนจก ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่วไปในจังหวัด แตผูสมัครตองมีความรูเรื่องผาตีนจก และ
ประวัติความเปนมา วัฒนธรรมประเพณีของอําเภอแมแจม
การเดินทางเขาไปเที่ยวงานผาตีนจกอําเภอแมแจมในปนี้ไดรับความอนุเคราะหจากหัวหนาอุทยาน
ดอยอินทนนท ผูที่จะไปเที่ยวงานผาตีนจกแมแจม ไดรับการยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียมผานทาง (เฉพาะ
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553) การเดินทางมีสองเสนทางหลัก เสนทางแรก ระยะทางสั้นและใกลแตคอนขาง
อันตราย คือเดินทางไปทางดอยอินทนนท จากจังหวัดไประยะทาง 117 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 20
นาที อีกเสนทางหนึ่งมีความปลอดภัยมากวา คือเสนทางของ อ.จอมทอง อ.ฮอด และเขาอ.แมแจม แต
ระยะทางจะไกลจากเดิมกวา 50 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงครึ่ง สําหรับราคาผาตีนจกอยูระหวาง
500-10,000 บาท ขึ้นอยูกับฝมือและความละเอียดสวยงาม ผาตีนจกเทียบไดกับทองคํา ยิ่งเก็บไวนานยิ่งมี
คุณคาสูง
ประธาน กลาวเชิญชวนทุกภาคสวนไปรวมงาน เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหพี่นอง อําเภอแมแจม ซึ่งอยู
หางไกล และประกอบอาชีพสุจริต สามารถทอผาใหเปนมหกรรมไดถือวาเปนภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ผูเขารวมงาน
จะไดทราบถึงความเปนมาของคนเชียงใหมที่อาศัยอยูในอําเภอแมแจม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.2 งานมหกรรม...
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3.2 งานมหกรรมผาฝายทอมือ 109 ป ของดีจอมทอง ครั้งที่ 3 (วันที่ 8-14 กุมภาพันธ
2553)
ผูแทนอําเภอจอมทอง (นายชัยณรงค นันตาสาย) นําเสนองานมหกรรมผาฝายทอมือ 109 ป ของดี
จอมทอง ครั้งที่ 3 ดังนี้
งานมหกรรมผาฝายทอมือ 109 ป ของดีจอมทอง ครั้งที่ 3 จัดในวันที่ 8-14 กุมภาพันธ 2553 ณ ที่วา
การอําเภอจอมทอง จุดเดนของงานคือการแสดงสินคา ผาฝาย การจดทะเบียนสมรสบนยอดดอยอินทนนท
การปนจักรยานพิชิตดอยอินทนนท กิจกรรมที่นาสนใจ นิทรรศการผาฝายจอมตอง สินคา OTOP ขบวนแหรถ
ผาฝายทอมือโดยลอเกวียนโบราณ ประกวดธิดาผาฝาย บาวหลอจอมตอง ประกวดเทพธิดาจําแลง การแขงขัน
รองเพลงลูกทุงจอมทอง ประกวดนักออกแบบผาฝาย young Designer 53 ประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ
ประกอบจินตลีลา คอนเสิรตศิลปนลานนา มัจฉากาชาด และการแขงขันมวย ขอเชิญทุกทานไปรวมงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน สอบถามถึงกิจกรรมสําคัญของอําเภอตางๆ ที่มีในชวงนี้ ที่ตอ งการประชาสัมพันธ
นายอําเภอหางดง นําเสนอ “งานหัตถกรรมไมแกะสลัก บานถวาย” ดังนี้
งานหัตถกรรมไมแกะสลัก บานถวาย ครั้งที่ 20 ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553 มีกิจกรรมที่
นาสนใจ คือ ขบวนแหหัตถกรรม ผลิตภัณฑ สินคาตางๆ ของบานถวาย ชวงเวลาตั้งแต 09.00 น. – 12.00 น. มี
การจําหนวยสินคาราคาพิเศษ การแสดงการผลิตสินคา โดยไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวน
จังหวัด พรอมขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกทาน เที่ยวชมและเลือกซื้อสินคาภายในงาน
ผูแทนอําเภอแมวาง (นายสถิตย เครือคําปลิว) นําเสนอ “งานมหัศจรรยแมวาง ระหวางวันที่ 11 – 14
กุมภาพันธ 2553” ณ สนามหนาเทศบาลตําบลแมวาง มีกิจกรรมการจัดแสดงพืชผักโครงการหลวง และแสดง
สินคาไมประดับสงออก พรอมขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกทาน เที่ยวชมงาน
ผูแทนอําเภอสะเมิง (นายอนุทิน ศรีทรงผล) นําเสนอ “งานสตอเบอรี่และของดีเมืองสะเมิง ระหวาง
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ 2553” กิจกรรมทีน่ าสนใจ ประกวดธิดาสตอเบอรี่ ธิดาจําแลง และธิดาชนเผา มีการ
จําหนายสตอเบอรี่ สินคา OTOP ของอําเภอสะเมิง มีงานกาชาดที่จะจัดระหวางงานสตอเบอรี่ดวย ขอเชิญชวน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน เที่ยวชมงาน
ผูแทนอําเภอสันกําแพง (นายเศรษฐา เศรษฐีธร) นําเสนองาน “มหัศจรรยกระดาษสา บานตนเปา
ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553” กิจกรรมที่นาสนใจ จําหนายผลิตภัณฑจากกระดาษสา ของที่ระลึกตางๆ
มีการทํากระดาษสาแผนใหญที่สุดในโลก ประกวดธิดากระดาษสา ตลอดแนวถนนเขาบานตนเปา หมู 1 ขอ
เชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกทาน เที่ยวชมงาน
/นายอําเภอเชียงดาว...
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นายอําเภอเชียงดาว นําเสนองาน “ มหกรรมวัฒนธรรมชนเผา ครั้งที่ 1” มีวัตถุประสงคในการจัด
งานคือ
1. ตองการสรางใหเปนงานหลักของอําเภอเชียงดาว
2. งานนี้ไมซ้ําซอนกับอําเภออื่นๆ
3. อําเภอเชียงดาว ถือวามีชนเผาอาศัยอยูม ากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมด 14 ชนเผา
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2553 และมีพนี่ องชาวญี่ปุนจะเขามารวมงาน เนื่องจากชาวญี่ปุนจะเขามาเขาคายพักแรม ณ อําเภอเชียงดาว
จํานวน 500 คน จะสอดรับกับการจัดงาน และในงานจะมีการแลกเปลี่ยนประเพณีทองถิ่นของกันและกันดวย
เชน การเตนรําแบบเกอิชา หรือการยอมผาแบบญี่ปุน รายละเอียดงานจะนําเสนอในเดือนถัดไป
3.3 การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 34 ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553
ปลัดจังหวัดเชียงใหม นําเสนองานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 34 กิจกรรมประกอบดวย
ขบวนแหไมดอกไมประดับ มี 24 หนวยงานเขารวมประกวด รวม 31 คัน พิธีเปดวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2553
เวลา 08.00 น. โดยขบวนจะเคลื่อนจากเวทีหนาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เชิงสะพานนวรัฐ การเขา
รวมงานขอความรวมมือแตงกายชุดพื้นเมืองลานนา สําหรับสวนราชการหรืออําเภอที่จะนํารถเขาประกวด
เมื่อประกวดเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหนํารถกลับกอนวันที่ 8 กุมภาพันธ 2553 เนื่องจากจะกีดขวางการเดินทาง
เพราะเปนวันปฏิบัติงาน สําหรับคืนวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 จะมีพิธีมอบรางวัลพระราชทานของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ประทานรางวัลให 3 รางวัล ในเวลา 19.00 น. หากสวน
ราชการไดรับรางวัลขอใหแตงกาย ชุดปกติขาว แตหากเปนหนวยงานเอกชน ขอใหแตงกายชุดสุภาพ พรอมนี้
ขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกทาน เที่ยวชมงานดังกลาวเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลเพิ่มเติมวา เนื่องจากชวงนี้เปนชวง
จัดเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยว สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด ไดรับการประสานงานจาก “โครงการ Say
Hi ” ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการอนุญาตจากเทศบาลเมืองพิษณุโลกแลว ในการจัดทําปายอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
ประชาสัมพันธการจัดงาน หากสวนราชการใดจะจัดงานในชวงนี้ ขอความกรุณาสงขอมูล วัน เวลา สถานที่จัด
งาน ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด เพื่อที่จะจัดสงใหบริษัท Say Hi เพื่อที่จะไดแสดงปายอิเล็กทรอนิกส
ประชาสัมพันธใหรับทราบทั่วไป
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายยงยุทธ อุยประภัสสร) กลาววาเทศบาลนครเชียงใหมในฐานะเปน
เจาของพื้นที่ จะจัดถนนคนเดินเพิ่ม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553 ณ ถนนสามลาน เชื่อมตอจากถนนคนเดินเดิม
ในการจัดถนนคนเดินนั้น จะใหผูคาประเภทศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง งานฝมือหรือภูมิปญญาทองถิ่น ที่
ประกอบการอยูที่ลานเอนกประสงคทาแพ โดยไดประสานงานกับที่ทําการปกครองจังหวัดแลว
ประธาน 1) รถขบวนที่ขอเพิ่มมาเขารวมประกวดของบานถวาย ขอความกรุณาตรวจดูวาใหเรียบรอย
กอนวาใหเปนรถของไมดอกไมประดับจริงๆ เพราะหากเปนรถที่จัดดานศิลปหัตถกรรมอยางเดียว อาจจะทํา
ใหไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานไมดอกไมประดับฯ
/2) งานมหกรรม....
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2) งานมหกรรมไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม ตองการใหเ ป นเทศกาลของ
ดอกไมของจังหวัด ขอความกรุณาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดูแลถนนในเขตจังหวัด การปรับปรุงภูมิทัศน
ในช ว งเทศกาลไม ด อกไม ป ระดั บ เช น ตกแต ง ดอกไม ใ ห มี ค วามสวยงามในช ว งเทศกาล และการ
ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนมี ส ว นในการจั ด ดอกไม ป ระดั บ ตามอาคารบ า นเรื อ น โดยเฉพาะจุ ด ที่ มี
นักทองเที่ยวผานหรือที่พักอาศัย เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความรูสึกวาจังหวัดเชียงใหม จัดงานเทศกาลไม
ดอกไมประดับ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางวิมล เพ็ชรนาจักร) รายงานสถานการณไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 ระหวางวันที่ 29 เมษายน 2552 – 25 มกราคม 2553 สรุปได ดังนี้
มียอดสะสมเฝาระวังโรคไขหวัดใหญฯ ทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4,398 ราย เปนผูปวยที่
ยืนยันในหองปฏิบัติการ 2,560 ราย เสียชีวิต 6 ราย และอยูระหวางการสอบสวน 16 ราย นอกจากนี้พบวาใน
เขตเมืองอัตราปวยจะมีอัตรามากกวาเขตชนบท สําหรับอําเภอที่มีอัตราการปวยสูง คือ อําเภอหางดง หาก
แยกผูปวยตามอาชีพ พบวาบุคคลที่มีอัตราการปวยสูง ไดแก นักเรียน นักศึกษา
การแพรกระจายของเชื้อโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 จะมีการแพรระบาดเกือบทุกแหงของ
จังหวัด โดยเมื่อพิจารณาขอมูลในระดับพื้นที่มีการระบาด มีดังนี้
1) การระบาดในโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอแมอายทุกชั้นเรียน มีเด็กปวย 120 ราย เสียชีวิต 1 ราย
2) การระบาดในกลุมแพทยในโรงพยาบาลแหงหนึ่ง จํานวน 11 ราย เนื่องจากการเฉลิมฉลองปใหม
3) การระบาดในรานแหงหนึ่งในอําเภอจอมทองมีผูปวย 4 ราย เปนลูกจาง
4) การระบาดในโรงเรียนแหงหนึ่งในอําเภอจอมทอง มีผูปวยทั้งหมด 50 ราย สวนใหญเปนนักเรียน
เตรียมอนุบาลและอนุบาล
การระบาดของโรคไขหวัดใหญ ในอําเภอเมือง ระวางวันที่ 8-12 มกราคม 2553 มีประมาณ 100 ราย
จากผลการตรวจเปนไขหวัดปกติ สาเหตุเนื่องจากการจัดวันเด็กที่ผานมา และในสัปดาหที่ผานมามีผูเสียชีวิต
1 รายเปนเพศหญิง การแพรระบาด ในอําเภอเชียงดาวมีการระบาดจํานวน 33 ราย สวนใหญจะอยูในโรงเรียน
มีการระบาดในสถานที่รับเลี้ยงเด็กในเขตเมืองประมาณ 6 แหง และรอบนอกจํานวน 7 แหง มีสถานรับเลี้ยง
เด็กในเขตอําเภอเมือง 3 แหง บุคคลที่เปนปจจัยเสี่ยง คือ บุคลากรที่ใหบริการดานสาธารณสุข คนอวน ผูพิการ
ที่มีความเสี่ยง ผูปวยโรคหัวใจ หลอดเลือด เบาหวาน หญิงมีครรภ ผูมีภูมิคุมกันบกพรอง การระบาดสวนใหญ
จะเกิดขึ้นในโรงเรียน สาเหตุการแพรระบาดสําคัญ คือ มักเขาใจวามีอาการปวยเปนไขหวัดธรรมดา แลวไม
ทําการรักษา และเขารวมกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนเชน กีฬา การจัดงานวันเด็ก สวนสาเหตุที่มีการเสียชีวิต
จากการปวยดวยโรคไขหวัดใหญฯ เนื่องจากผูปวยเปนกลุมเสี่ยง และมาพบแพทยชา
/ขอเสนอแนะ...
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ขอเสนอแนะของประธาน
1) ความลาชาในการรักษา เกิดจากความรูเทาไมถึงการณของผูปวย สถาบันการศึกษาจําเปนตองเรง
ตื่นตัวกันมากขึ้น และประชาชนตองรับทราบขอมูลการดูแลรักษาใหมากขึ้น
2.ความเขมงวดกวดขัน ตั้งแตวินยั ของตัวเองในการดูแลรางกาย เชน ใชน้ํายาลางมือ ผาปดจมูก ให
รัดกุมมากขึ้น โดยบุคคลใดที่มีอาการปวยควรลาหยุดงาน เพื่อที่จะไดไมแพรเชื้อใหผูอื่น อีกประเด็นหนึ่งคือ
อาจงดจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดงานวันเด็ก หรือเลื่อนไปจัดวันอืน่ ได
ใหนายอําเภอทุกอําเภอเรงดําเนินการอยางเขมงวดในประเด็นไขหวัดใหญฯ ใหมากยิง่ ขึ้น และสํานัก
เขตพื้นที่การศึกษาตางๆ ควรเรงดําเนินการ
พญ.ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ไดเสนอวาหวัด 2009 นี้เกี่ยวของกับระบบทางเดินหายใจ
ที่ติดงายมาก ควรมีผาปดจมูกที่มิดชิดหากเขาที่ชุมชน (ไมใชกินรอน ชอนกลาง) ถาไอจามแลวใชมือปดปาก
จมูกตองลางมือ หากไมลางแลวไปจับชอนกลาง ถามีคนมาจับชอนกลางก็ติดเชื้อได การลางมือก็ดีแตไม
จําเปนตองใชเจล หากมีน้ําก็ใชสบูถูกกวามาก ตอนนี้ไดรับทราบอีกวากระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด
มาตรการเพิ่มเติมมาปองกันและแกไขปญหาไขหวัด 2009 คือ “ยุทธการ 4444” ทําใหจําไมไดวาหมายความวา
อะไร จึงไมรับรู หลักสําคัญที่ควรดําเนินการ คือ การเขารวมกิจการตางๆ ที่มีผูคนมากๆ ควรใสผาปดปาก
และจมูกจะชวยได หากใชมือปดเวลาไอจาม ก็ไมควรเอามือจับอะไรไปเรื่อย โดยไมไดลางมือ จะแพรเชื้อ
ได ควรมีจิตสาธารณะในการอยูรวมกับสังคม สวนการฉีดวัคซีนในคนทองแลวเด็กตาย ควรตองติดตามผล
การตรวจศพ แตคงไมใชจากผลของการติดเชื้อจากวัคซีน เพราะวัคซีนหวัด 2009 ที่ฉีดอยูนั้นเปนวัคซีนของ
บริษัท Sanofi เปนเชื้อตาย ไมใชเชื้อเปนที่ถูกทําใหออนลงและพนเขาจมูกที่สธ. ทดลองกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ
3.5 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัด

เชียงใหม
1) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นายสุเทพ แสนมงคล) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานบริหารจัดการ ในเดือนมกราคมนี้ ดังนี้
1) การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา และภารกิ จ สํ าคั ญ ของจัง หวั ด โดย กลุ ม ภารกิ จ ด า นบริ ห ารจัด การ
รับผิดชอบยุทธศาสตรจังหวัดใน 5 ประเด็น โดยเฉพาะประเด็นที่ 5 การสรางประสิทธิภาพความโปรงใสใน
ความเปนประชาธิปไตยความเปนธรรมในการใหบริการ โดยมีนายสุรชัย จงรักษ ปลัดจังหวัดเชียงใหม เปนที่
ปรึกษาฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารที่ปรึกษาพัฒนาจังหวัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 โดยมี
ประเด็นที่จะหารือ 2 ประเด็น
1) การแกไขปญหาเชิงพื้นทีแ่ บบมีสวนรวมบนพื้นฐานของคณะกรรมการในหมูบ าน
2) กรอบคิดในการแกไขปญหาในเชิงบูรณาการ
/ความเปนมา...
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ความเปนของการเสนอแนวคิดแกไขปญหาแบบบูรณาการ สืบเนื่องมาจากอุปสรรคในการเปน
เมืองนาอยูของจังหวัดเชียงใหม ที่มีปญหาตางๆ มากมาย ทั้งปญหาหมอกควัน ปญหาสุขภาพ ปญหาแหลงน้ํา
ปญหาขยะ จํานวนผูสูงอายุ ความขัดแยงทางความคิดตาง ๆ รวมถึง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ดังนัน้ การมี
สวนรวมจากทุกภาคสวนเทานั้นจึงจะสามารถแกไขปญหาได ยกตัวอยางเชน ปญหาหมอกควันทุกหนวยงาน
ตองมาแกไขปญหารวมกันในชุมชน และปญหาเรื่องสุขภาพที่ระบาดในเวลานี้คือไขหวัดใหญสายพันธุใหม
2009 ทุกหนวยงานในจังหวัดตองเรงแกไขปญหา ตองใชการบูรณาการรวมกัน โดยเนนใชการแกไขปญหา
เชิงพื้นที่อยางมีสวนรวมบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน
การแกไขปญหาเชิงพื้นที่อยางมีสวนรวมบนพื้นฐานของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน
ในระดั บ หมู บ า นมี อ งค ก ารที่ สํ า คั ญ คื อ คณะกรรมการหมู บ า น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี
คณะกรรมการหมูบาน จํา นวน 33,178 คน หนาที่ของคณะกรรมการหมูบ านมีเ พิ่มขึ้นตามกําหนดไวใ น
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 แตในทางปฏิบัติพบวาไมไดมีการใชกลไกนี้
ในทางดําเนินการอยางแทจริง ทําใหขาดการบูรณาการรวมกัน ดังนั้น ในการขับเคลื่อนแนวคิดของจังหวัด
อยางบูรณาการ จําเปนตองดําเนินการการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
กลุมภารกิจการบริหารจัดการไดมีการจัดตําแหนงกลุมภารกิจตาง ๆ เปน 5 กลุม กลุมภารกิจที่เปน
พื้นฐานทั้ง 5 กลุม คือการบริหารจัดการ เรื่ององคความรู ขอมูล คน เทคโนโลยี ตองมีการบริหารการจัดการ
โดยมีการเสนอนโยบายไว 2 ประเด็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร คือ
1. การมีสวนรวมตั้งแตภาคพืน้ ที่ขึ้นมาจนถึงระดับบน
2. การบูรณาการประเด็นตางๆ เขาดวยกัน
2) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอเรือ่ งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ
บูรณาการ กรณีศึกษาดานการทองเที่ยว และการคาการลงทุน ดังนี้
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบบูรณาการ กรณีศึกษาดานการทองเที่ยว และการคาการลงทุน มี
เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืน โดยการนําทุนของพื้นที่มาพัฒนาสราง และเพิ่มคุณคาในเชิง
บูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันและการ
สรางนวัตกรรมดวยองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น มีทุนทั้ง 5 ดานเปนสวนในการขับเคลื่อน คือ ทุน
วัฒนธรรมภูมิปญญา ทุนมนุษย ทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนกายภาพ และทุนทางการเงิน โดยเนนไปที่การ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ มี ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น คํ า นึ ง ถึ ง ความมี เ หตุ มี ผ ล พอประมาณและมี
ภูมิคุมกัน บนพื้นฐานของการใหความสําคัญและการเขามีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย
กําหนดภาพอนาคต ป 2557
1) โลกเข าสูเศรษฐกิ จ และสังคมความรูด ว ยแรงขับความกา วหนาทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ เชิง
สรางสรรค
2) ทรัพยากรธรรมชาติจะมีขอจํากัดมากขึ้น โดยเฉพาะน้ํา พลังงาน และระบบนิเวศนและพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร
/3.ตลาดและวิถีชีวิต..
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3) ตลาดและวิถีชีวิตคนในสังคมเปลี่ยนไปสูสังคมที่สนใจเรื่องสุขภาพและคุณภาพชีวิต สังคม
ผูสูงอายุ
4) การคาเสรีที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจจะมีการแขงขันและกีดกันสูง
ขอทาทาย การสรางความรวมมือในกลุมประเทศ GMS โครงสรางมาตรฐานเศรษฐกิจใหมเนน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ ันสมัย คุณภาพสินคาและบริการที่สะอาด เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 รายงานภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน 8
จังหวัด ดังนี้
1) มูลคาการลงทุนขั้นคําขอรับสงเสริม ของภาคเหนือระหวางป 2547 – 2552
ป 2547-2552 ในภาพรวมทั้งประเทศ จํานวน รวมทั้งสิ้น 3,528 พันลานบาท สําหรับในภาคเหนือ มี
วงเงิน 162.6 ลานบาท
2) จํานวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมในภาคเหนือตอนบน ของป 2552 เพิ่มขึ้นจาก 60 โครงการ ใน
ป 2551 เปน 62 โครงการ เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 3.33 สําหรับมูลคาการลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 4,968.40 ลานบาท ในป
2551 เปน 9,878.4 ลานบาท ในป 2552 เพิ่มขึ้นรอยละ 98.82 และจะเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น 7,598 คน
3) โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ป 2547 - 2552 แยกราย
หมวดอุตสาหกรรม เรียงตามลําดับ ไดแก
- ผลิตผลทางการเกษตร
รอยละ 26
- อิเลคโทรนิคส/ไฟฟา
รอยละ 21
- อุตสาหกรรมเบา
รอยละ 20
- เครื่องจักรและอุปกรณ
รอยละ 12
- บริการ
รอยละ 11
- เคมีภณ
ั ฑและกระดาษ
รอยละ 5
- เหมืองแร/เซรามิกส/โลหะขั้นมูลฐาน รอยละ 5
4) การกระจายการลงทุนรายจังหวัด ป 2547 - 2552 เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
-จังหวัดลําพูน ไดรับการสงเสริมอุตสาหกรรมมากที่สุด 127 โครงการ เงินลงทุน
20,443.0 ลานบาท การจางงาน 25,792 คน
- รองลงมาคือ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 111 โครงการ เงินลงทุน 9,677.4 ลานบาท การจาง
งาน 9,061 คน
- จังหวัดลําปาง จํานวน 18 โครงการ เงินลงทุน 1,735.7 ลานบาท การจางงาน 2,149 คน
- จังหวัดเชียงราย จํานวน 17 โครงการ เงินลงทุน 1,059.5 ลานบาท การจางงาน 2,762 คน
- จังหวัดพะเยา จํานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 665.2 ลานบาท การจางงาน 277 คน
- จังหวัดแมฮองสอน จํานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 272.0 ลานบาท การจางงาน 63 คน
- จังหวัดแพร จํานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 180.4 ลานบาท การจางงาน 355 คน
- จังหวัดนาน จํานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 35.8 ลานบาท การจางงาน 100 คน
/โครงการ...
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โครงการที่ไดรับการอนุมัติในป 2552 สวนใหญเปนการลงทุนขนาดไมเกิน 200 ลานบาท สวนใหญ
จะเปนการลงทุนของผูประกอบการขนาดเล็ก และขนาดกลาง ซึ่งมีการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท มีจํานวน
ทั้งสิ้น 38 โครงการ คิดเปนสัดสวนสูงสุดถึงรอยละ 93 ของโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
สัดสวนการลงทุนของคนไทยในภาคเหนือตอนบน ในป 2552 โครงการที่ไดรับการสงเสริมใน
ภาคเหนือตอนบนที่เปนของนักลงทุนไทย ลดลงรอยละ 46 เปนรอยละ 32 นักลงทุนไทยสวนใหญสนใจการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค อุตสาหกรรมเบา และอุตสาหกรรมเหมืองแร เซรามิกสและ
โลหะขั้นมูลฐาน
การลงทุนของชาวตางชาติในในภาคเหนือตอนบน การลงทุนของชาวตางชาติที่ไดรับการอนุมัติให
การสงเสริมมากเปนอันดับหนึ่งในภาคเหนือตอนบน คือ การลงทุนจากประเทศญี่ปุน มีจํานวน 7 โครงการ คิด
เปนรอยละ 22 ของจํานวนโครงการตางชาติที่มีการอนุมัติ ในภาคเหนือตอนบน สวนใหญเปนการลงทุนของ
กลุมเดิมที่มีการขยายการลงทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เนเธอรแลนด มีจํานวน 3 โครงการ คิด
เปนรอยละ 9 ของจํานวนโครงการตางชาติที่มีการอนุมัติในภาคเหนือตอนบน เปนการผลิต Trolley กิจการ
ผลิตชิ้น สว น ยานพาหนะ และกิจการผลิตสิ่งทอ ตามด ว ยการลงทุนของประเทศฮอ งกง สหรั ฐ อาหรับ
เอมิเรตต แคนาดา ไตหวัน และประเทศจีน เปนตน
3) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานสังคม ประจําเดือนมกราคม 2553 ดังนี้
“การดําเนินงานแกไขปญหาสังคมสังคมในภาวะปจจุบนั ” เนนการแกไขปญหาโดยหนวยงาน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด เปนหลัก ในประเด็นตาง ๆ คือ
1. มติทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่มีการเบี่ยงเบน การเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางสังคม
2. การเกิดโรคที่เกิดขึ้นในการดําเนินชีวิตปจจุบัน เชนไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
3. ปญหาสถาบันครอบครัวที่ออนแอในสังคม
4 .ปญหารายไดและการมีงานทํา
ในการแกไขปญหา ไดมีการวางแบบแผนการดําเนินงานในเรื่องดังกลาว โดยไดดาํ เนินการวิจยั
ตนแบบเรื่องทีเ่ หมาะสม และการเตรียมการที่จะขับเคลื่อนในป 2554 โดยแบงพื้นที่ออกเปน 6 พื้นที่ ซึ่ง
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของตองมีการบูรณาการรวมกัน อาทิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โรงพยาบาล สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา ตาง ๆ
3) กลุมภารกิจดานสังคม
- กลุมภารกิจดานความมัง่ คง 1
ผู แ ทนภารกิ จ ด า นความมั่ ง คง 1 (นายพั ฒ น แสงลี ) รายงานผลการดํ า เนิ น งานการประชุ ม
คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ของกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1
โดยไดเสนอประเด็นปญหา 2 ประเด็น ประกอบดวย 1) แนวทางในการแกไขปญหาของกลุมการเมืองเพื่อลด
/ลดผลกระทบ...
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ผลกระทบตอสังคม 2) แนวทางการแกไขปญหาการกกระทําผิดกฎหมายจนเปนเรื่องปกติวิสัยของคน
เชียงใหม โดยเฉพาะปญหาจราจร
คณะกรรมการที่ปรึกษา กบจ. ไดเสนอแนวทางในการแกไขทั้ง 2 ประเด็น ไดแก
-ปญหาของกลุมการเมืองในพื้นที่ วาสังคมตองสรางจิตสํานึกและคานิยมใหมที่จะอยูรวมกันใน
สังคม สถาบันศึกษาควรมีหลักสูตรเพิ่มเติม เรื่องของวิชาสันติศึกษา (มีคานิยมที่ถูกตอง เห็นคุณคาความเปน
มนุษย) และบทบาทของสื่อมวลชน จะตองเปนประชาธิปไตยที่อยูในกรอบควบคุมในการเสนอขอมูลที่
ถูกตอง อาทิ สถานีวิทยุชุมชน
- การแกไขปญหาการกระทําผิดกฎหมายจราจรจนเปนปกติวิสัยของคนเชียงใหม ซึ่งพบวาจากการที่
นักศึกษาไดสํารวจบริเวณสี่แยกริมคํา พบวามียานพาหนะฝาไฟแดงไมต่ํากวา 200 คัน (เวลาไมถึง 1 ชั่วโมง)
และการรณรงคการขับขี่รถจักรยานยนต ตองมีการรณรงคผานสื่อตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องหมวกนิรภัย ใน
ความเห็ น ของกรรมการฯ ต อ งการให รั ฐ มี ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายอย า งเคร ง ครั ด จริ ง จั ง สม่ํ า เสมอ และ
ประชาชนควรมีจิตสํานึกความปลอดภัยในสังคมรวมกัน
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง 2
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายประหยัด อนันตประดิษฐ) ไดนําเสนอผลการดําเนินการ
ดานความมัน่ คง 2 (ดานทรัพยากรธรรมชาติ) เรื่อง ปญหาของหมอกควันและไฟปาในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม
โดยไดมกี ารแบงยุทธศาสตรออกเปน 2 กลยุทธ คือ
กลยุทธที่ 1 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 2 ดานแกไขปญหามลพิษทางอากาศ
สถานการณไฟปาในป 2551 และ 2552 จะมีใกลเคียงกัน ในพืน้ ที่ที่ถูกไฟปาจะลดลงจากปกอน โดย
การดําเนินการ จังหวัดเชียงใหมไดประกาศปญหาไฟปาและหมอกควันเปนวาระของจังหวัด เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2552 สําหรับการตรวจวัดคาฝุนละอองในอากาศ ในป 2550 มีคาฝุนละอองในอากาศเฉลี่ยเกิน
มาตรฐาน 35 วัน ป 2551 มีคาฝุนละอองในอากาศเฉลี่ยเกินมาตรฐาน 15 วัน ป 2552 มีคาฝุนละอองในอากาศ
เกินมาตรฐาน 22 วัน สวนสถานการณในเดือนมกราคม ป 2553 จากการตรวจของสถานีตรวจวัดอากาศ
บริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พบวาฝุนละอองจะสูงกวาบริเวณศาลากลางเชียงใหม คาเฉลี่ยฝุนละออง
อากาศอากาศอยูระหวาง 30 - 70 ไมโครกรัม/มล. (ไมเกินกวาคามาตรฐาน)
ขอตกลงความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควันในพืน้ ที่
ภาคเหนือ ในวันที่ 25 มกราคม 2553 นายสุวิทย คุณกิตติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ไดมาเปนประธานเปดงานเปนสักขีพยานและรวมลงนามขอตกลงแกไขปญหาการเผาในที่โลง
และปญหาหมอกควันในภาคเหนือ ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ
สรุปขอตกลงความรวมมือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2552 มี 5 เรื่อง คือ
1. เรื่องการเตรียมความพรอมความรวมมือในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาไฟปาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
/2. การกํากับ ดูแล...
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2. การกํากับ ดูแล และการบังคับใชกฎหมาย ครอบคลุมการเผาวัชพืชริมทาง การปดเสนทาง
ลําลองในพื้นที่อุทยานแหงชาติ งดการเผาในที่โลง
มีการเฝาติดวตาม...
3. ใหมีการเฝาติดตามระวังไฟปา ครอบคลุมการสนธิกําลังพล เจาหนาที่องค/3.กให
รปกครองส
นทองถิ่น
อําเภอ อาสาสมัคร ทหาร เจาหนาที่ดับไฟปา
4. การเผยแพรขอมูลขาวสารและองคความรูศึกษาวิจัย และพัฒนาการทําเกษตรปลอดการเผา
5. การบูรณาการแผนงานโครงการขอมูลที่เกี่ยวของเกีย่ วกับการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล จํานวน 10 เรื่อง
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมรับทราบ เรื่องแจงที่ประชุม
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน 10 เรื่อง ดังนี้
1. การยายสถานที่ตั้งสํานักงานสถิติแหงชาติ โดย สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม
2. การจัดสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 โดย สํานักงานสถิติจงั หวัดเชียงใหม
3. ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม
4. ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 โดย สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม
5. แจงประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง “อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 3)” โดย สํานักแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
6 .การดําเนินงานความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม โดย สํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
6.1 สรุปผลการดําเนินงานปองกันและลดอุบัติภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2553
6.2 การดําเนินงานโครงการ CCTV
7. การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยศูนยอุตุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ
8. รายงานผลการบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม
9. รายงานสถานการณอาชญากรรม โดย ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
10. สรุปมติการประชุม ครม. เดือนมกราคม 2553 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครัง้ ที่ 2/2553
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พรอมทั้งขอแจงความรวมมือใหสวนราชการ/หนวยงานได
เข า ไป Download
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และวาระการประชุ ม ฯ รายงานการประชุ ม ได ใ นเว็ บ ไซต
www.chiangmai.go.th หรือประสานงานโดยตรงไดที่ฝายเลขานุการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 ขอแสดงความยินดีกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมในการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประธาน ไดแจงตอที่ประชุมเพื่อรวมแสดงความยินดีกับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอมรพันธุ
นิมานันท) ในโอกาสที่ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 โครงการบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา
ผูแทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางพัฒนาพร ณ ถลาง )
แจงประชาสัมพันธการจัดทําโครงการบริการเคลื่อนที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ในพื้น ที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อบริการใหแก พี่นองประชาชนในพื้นที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนาและอําเภอ
ใกลเคียง โดยจะตั้งจุดบริการ ณ บริเวณวัดจันทร ระหวางเวลา 09.00 -12 .00 น. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553
พรอมแจงประชาสัมพันธ แกสวนราชการ/ หนว ยงานที่สนใจจะเขารวมโครงการฯ สามารถติดตอได ที่
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (ชั้น 1) อาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม
ประธาน ใหขอมูล และเสนอแนะวาในการจัดทําโครงการบริการเคลื่อนที่ ทราบวาที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหมมีการดําเนินโครงการนี้ดว ย จึงตองการใหประสานขอมูลกันเพื่อจะไดบูรณาการ
โครงการรวมกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม ประสานงานกับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมเพื่อบูรณาการโครงการรวมกัน
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6.4 การแกไขสถานการณความรุนแรงของจังหวัดเชียงใหม
พญ.ประคอง วิทยาศัย สอบถามประธานในที่ประชุม วาเวลาเดินทางไปจังหวัดอื่นๆ เมื่อคนรูวามา
จากเชียงใหม ก็ถามเสมอวาทําไมเชียงใหมรุนแรงจังและบอกวาไมอยากมาประชุมทีจ่ ังหวัดเชียงใหมเลย
เชียงใหมควรจะทําอยางไรดีเพื่อแกสถานการณ
ประธาน แจงวาขอยังไมตอบและบอกวาจะเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหมีการประชุมเพื่อให
ความเห็น
ปดประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

