รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2553
วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

นายอมรพันธุ นิมานันท
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสุพิชญ มีสุวรรณ
นายทองสุข พระบาง
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายประดิษฐ ทายะมหา
วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นางสาววันเพ็ญ ดวงสิทธิ์
นายอุทัย ลือชัย
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสัมฤทธ สวามิภักดิ์
นายชนะ แพงพิบูลย
นายสุทธิลักษณ รักษเจริญ
นายเศรษฐพล ทนันชัย
นายเดช สุนศิริ
ร.ต. ชยันต อยูสวัสดิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายศรัณยู มีทองคํา
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสงัด บูรณภัทรโชติ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
/57 นางดารัต...

2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
58
59

นายสุรชัย มณีประกร
นายดํารง เอมแยม
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายวิจิตร หลังสัน
นายชนะศึก หนูชัย
นายสถิต เครือคําปลิว
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายฉัทธนาตย เทียนขาว
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม
นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย
นายจํานอง ปานทอง
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายมนตเทพ สณฑทอง
นายสุธรรม วงคขจร
นางทิวาภา รักสัตย
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นายอภิฑูรย ภูเพชร
นายชัยวิทย อรรถานนท
นายมนัส เฉียวกุล
นายภานุศร สิทธิชัย
นายนิรันดร สินไพบูลย
นายโกศล ปราคํา
นายมงคล พุทธัง
นายอภิรัฐ ศรีสุข
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
นางพินนนรา บุญสิงห

60
61
62
64

นายบุญเลิศ หาวหาญ
นางสุวรรณา ฉุยกลัด
ผศ.ดร.อภิวันท พลชัย
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ

นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกสมาคมกํานันผูใหญบา นจังหวัดเชียงใหม
(รษก.) อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
/65 นายกัมพล...

3
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

นายกัมพล วงคไชย
นายอดุลย วงคมาลี
นายดํารงค ฐิติธนภัค
นางนฤมล วสิกชาติ
น.ส.เสาวนีย ไชยวัณณ
วาที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายประยุทธ กฤษณพันธุ
นางสดศรี พงศอุทัย
นางวีณา บุญประคอง
น.ส.จันทรัตน โกยดุลย
น.ส.วรรธนภรณ ทุนอินทร
นายจงกล ทิมอรุณ
นางจริณยา ศรีประทุม
นายยุทธนา พูลพิพัฒน
นายพลานนท สุขอวม

79
80
81
82
83
84
85

นางพัฒนาพร ณ ถลาง
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
นายทศพร ถาวร
นางสุรียพร ชูสุข
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท

86
87
88
89
90
91
92
93
94

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล
นางสาวกัญชัช ทองดีแท
นายดนัย แกวหิรัญกิจ
นางสาวสุดา ภูมิวิชชุเวช
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
นางเบญจวรรณ วิทยชํานาญกุล
น.ส.ขวัญใจ พัฒนาเศญน
นางพรรณวดี พลอยทับทิม

นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต

นางกนิษฐา จันทรศัพท

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองที่รับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
/95 น.ส.อาภากร...

4
95
96
97
98
99
100
101
102
103

น.ส.อาภากร วองเขตกร
ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน
นางสุดใจ นันตารัตน
นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
นพ.อากร แสนไชย
น.ส.ฟองแกว บัวลูน
นางฐิติรัตน ทองอินทร
นายอภิชาติ มูลฟอง
นายบรรพต คันธเสน

104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115
116
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

นายวิชัย กิจมี
นายธีรพล วุทธีรพล
น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย
นางมุกดา ปงอินถา
นางผาสุก สุดชูเกียรติ
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นางสุรางครัตน ณ ลําปาง
นายองอาจ กิตติคุณชัย
นายธีรวิทย เฐียรฆโรจน
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายเกษศิริ สุรพงษ
นางละไมพร วณิชยสายทอง
นายพนิต เจริญบูรณ
นางปรียา เมฆบังวัน
นางอุทัยวรรณ สิงหไสว
นายวิทูร โพธิ์ศรี
นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
นายวีรวัฒน เตจะ
น.ส.นงเยาว จันทรอินทร
นายจํารัส จันทิวงค
นางอรทัย ธรรมเสน

(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
(รกท.) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ประธานสภาพอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
(แทน) หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
/128 นางวาสนา...
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128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

นางวาสนา เรืองวิไล
นางเอมอร นาคทรัพย
นางนารีรัตน โนวัฒน
นายปารวัตร สันติคุณากร
นายสุวิทย มวงเกษม
นายสุรชัย เจรียงประเสริฐ
นายมนตรี เมืองพรหม
นายสุพจน ศิริอารยา
น.ส.วราภรณ พิมสาร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานงานกองทุนสงเคราะหสวนยาง จังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัด
เชียงใหม
นายประพัฒนพงศ ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
นายประพนธ เครือปาน
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
นายอรรคเดช บุญไชย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
นายธนา เกียรติวงศชัย
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
นายศุภิสรา ชมพาน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1
นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
นายรัชต สําราญชลาวัฒน
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นายสุวิทย แรกขาว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
นายกอพงศ นําบุญจิตต
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
นายไพโรจน บุญลือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
นายสุปน สิทธิสงคราม
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
นายณรงศักดิ์ ไชยศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตภาคเหนือ
นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวสิษฐ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
นายทวี เบญจรัตน
เชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
นายกนก ศรีกนก
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
นายสมพงษ มอญแกว
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
นายอุดม บุญชวย
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
นายเรวัต โพธิ์เรียง
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
/159 ร.ต.อ. ประภาวัต...
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159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายพงศเทพ วงษเวช
นายปญญา กุมรินทร
นายจํารัส ดิษฐสุวรรณ
นายกิตติ วิภาสวงศ
นายวีรพงษ รังรองธานินทร
นายนรินทร ชัยมณี
นางนงนุช กะดีแดง
นายอําพล บุญจันทร
นางธารทิพย ทองงามขํา
นายสัมพันธ ชางทอง

171 นายสัมพันธ ชางทอง
172
173
174
175
176
177
178
180
181
182
183
184
185
186
187
188

นายจําลอง กิติศรี
นายอนุสรณ กรานจรูณ
นางกุสุมา ธาราสุข
นายดณพล ปน แกว
นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายวิมล มงคลเจริญ
นายวิรัช จิโรจนพงศา
พ.ต.สุทัศน รัตนประชารมย
พล.ต.ปราการ ชลยุทธ
พ.อ.ตอคุณ ภักดีชนก
พ.ท.ยุทธพงค เพื่อนฝูง
พ.ท.ไพรัช แกวแดง
น.ต.ธรรมนูญ สังขริม
พ.ต.อ.สมบัติ สุภาภา
พ.ต.ท.อนิวัฒน กลิ่นวารี
พ.ต.ท.ธีรพงษ สุริยะลังกา

(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต 1 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ 3
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
/189 พ.ต.ท.นิตินัย…
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189 พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
190 พ.ต.ท.ยุทธสิทธ บุญกล่ํา
191 แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย

(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ
สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

ผูเขารวมประชุม
1
3
4
5

นายอดุลย ฮวกนิล
นายชูชาติ พุกชูนาม
น.ส.พรทิพย วรพิทยาภรณ
นายสําเริง ไชยเสน

6
7
8

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายเนรมิต จันทรศรีรัตน
นายชัยนรงค วงศใหญ

9

นายสัญญา ทุบตะขบ

10
11
12
13
14
15
16

นางณัชชา อุตตะมัง
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
น.ส.สุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด ฯ
(รักษาการ) หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
(แทน) หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตร ปฏิบัติหนาทีส่ ํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นักวิชาการสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
อสมท. เชียงใหม, โลกวันนี้
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระราชเขมากร รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม
เจาอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิง่ ชีพ” แกผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด และอัยการจังหวัด
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
/- พิธีมอบเงิน..
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- พิธีมอบเงินรางวัลและโลรางวัลการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม ปการเพาะปลูก
2552/53 (จํานวน 4 ราย)
(สํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหม
- พิธีมอบปายรับรองแหลงจําหนวยสินคามาตรฐาน Q (จํานวน 8 ราย)
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน (นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) กลาวเปดการประชุม และแนะนํา
หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และแนะนําหนวยงาน/องคกรใหมภายในจังหวัด ดังนี้
- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายบรรพต คันธเสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนอุทยานแหงชาติ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11
(พิษณุโลก) กรมอุทยานฯ
2) นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง
ตําแหนงเดิม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง
3) นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
4) นายสุทธิลักษณ รักษเจริญ นายอําเภอฮอด
ตําแหนงเดิม นายอําเภอจุน จังหวัดพะเยา
5) นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอเชียงดาว
ตําแหนงเดิม นายอําเภอปางมะผา จังหวัดแมฮองสอน
6) นายฉัทธนาตย เทียนขาว นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
7) นายศรัญยู มีทองคํา นายอําเภอสะเมิง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา
- แนะนําประธานองคกรภาคเอกชนที่รับตําแหนงใหม
นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมรมจังหวัดเชียงใหม
- การยายภายในจังหวัด
1) นายทรงทรัพย พิริยคุณธร นายอําเภอแมอาย
ตําแหนงเดิม นายอําเภอจอมทอง
2) นายวิชิต บุญกังวาน นายอําเภอสันกําแพง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอฮอด

/3) นายศักดิ์ชัย....
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3) นายศักดิ์ชยั คุณานุวฒ
ั นชยั เดช นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม นายอําเภอดอยหลอ
4) นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอดอยหลอ
ตําแหนงเดิม จาจังหวัดเชียงใหม รักษาการในตําแหนง ปลัดอําเภอ หน.ฝ.บห.ปค.
อําเภอกัลยาณิวัฒนา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2553 ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม
2553 ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสารจํานวน 20 หนา มี
นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งไดนําเผยแพร เว็บไซตจังหวัด
เชียงใหมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
(นําเสนอ 3 ดาน)
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 เรื่อง การเตรียมความพรอมดานการลดภาษีภายใตความ
ตกลงอาเซียน
สมาคมอาเซียนในปจจุบันมีสมาชิกอยู 10 ประเทศ ประเทศที่เริ่มตนเปนสมาชิกในประเทศแรกกลุม
แรกมี 5 ประเทศ ประกอบดวยไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และสิงคโปร (เขารวมเปนสมาชิกตั้งแตป
2510) สวนประเทศลําดับที่ 6 คือ บรูไน และอีก 4 ประเทศ คือ เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา ทุกประเทศ
ไดมีขอตกลงในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน มีเปาหมายในการดําเนินการใหเสร็จในป 2558 โดยไดมีการ
ออกกฎบัตรอาเซียนออกเปน 3 กลุม
ในสวนของประชาคมดานเศรษฐกิจ มีเปาหมายทําใหตลาดและฐานการผลิตรวมกันมีการเคลื่อนยาย
สินคาและการลงทุนแรงงานที่มีฝมือกันอยางเสรี มีการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจรวมกันมีการทําตลาดใน
หลายๆสวนทางดานสินคา ดานบริการ ดานแรงงานที่มีฝมือ ดานเกษตร และปาไม ซึ่งทั้งหมดที่มีความสําคัญ
ในของกรอบการยกเลิกภาษีจะเริ่ม 6 ประเทศแรก ใหลดภาษีใหเหลือ 0% ซึ่งในสวนของประเทศไทยไดมีการ
/ยกเลิกไปแลว....
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ยกเลิกไปแลว 8,000 รายการ มีการสงออกประมาณ 10,000 รายการ และตั้งแต ป 2010 เปนตนมา มี
ขอตกลงในการลดภาษี 0% ในทุกรายการแลวก็ทําใหมีผลกระทบในสินคาที่มีความออนไหว ของไทยก็จะมี
ทางดานการเกษตรสวนประเทศสมาชิกจะเริ่มตนในดานของการลดภาษีตั้งแตป 2012 เปนตนไป และในป
2015 ทุกประเทศตองทําการลดภาษีใหเหลือ 0% จะแขงขันกันในเรื่องของราคาและคุณภาพในการผลิต
คอนขางสูง นอกเหนือจากมาตรการดานภาษีแลวยังมีการขจัดมาตรการทางดานภาษีและมาตรฐานดาน
แรงงานรวมไปถึงสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในสวนของไทยไดเสนอมาตรการสําคัญ คือจํากัดในงานนี้
คือ ลําไย ใบยาสูบ พริกไทย เปนตน สาหรับสินคาที่จะลดภาษีตองมีแหลงกําเนิดในประเทศอาเซียน จึงจะ
บรรลุเงื่อนไข แตเอกชนจะไดเปรียบมากกวาในเรื่องของยานยนต สินคาเกษตรที่มีความออนไหว จะเปลี่ยน
พิกัดได ในสวนตอมาคือการถือหุนการเปดเสรีในการถือหุนบังคับใชในป 2557-58 ดานการลงทุน จะมีอยู
ดวยกัน 5 สาขา สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร ผูไดรับประโยชนคือ นักลงทุนใน
อาเซียนและนักลงทุนตางชาติที่มีการลงทุนในอาเซียนและตองการขยายการลงทุนก็จะมีการเปดเสรีในสวนนี้
ซึ่งสามารถลงทุนไดทั้งทางตรงคือเอาเงินมาลงทุน หรือลงทุนในตลาดหลักทรัพยได เนื่องจากมีการเปดเสรีไว
แลว ควรจะมีมาตรการดําเนินงานในระยะสั้นและระยะยาวตอไป ระยะสั้นภาครัฐอาจมีการอบรมและให
ขอมูลผูประกอบการทางโทรศัพทได ตองมีการรับรองผลิตภัณฑดวยตนเองของผูประกอบการ เมื่อถึงสง
สินคาไปขายในประเทศกลุมอาเซียนจะไมเกิดการเสียเปรียบทางการคา ในระยะยาวสําหรับสินคาไทยที่อยูใน
ดานของอิเล็กทรอนิกส มีฐานการลงทุนการผลิตในไทยฐานแปรรูปสินคาเกษตร อาหารสัตว สิ่งทอและ
ผลิตภัณฑจากไมของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองรวมกันในเรื่องของหนวยงาน และการนําเทคโนโลยี
และดานอื่นๆ มาใชและดําเนินกิจการอยางมีคุณธรรม สินคาไทยที่มีการเสียเปรียบคือ ปาลมน้ํามัน ถั่วเหลือง
ขาว น้ํามันมะพราว และผลิตภัณฑพวกเครื่องจักรกล หนวยงานภาครัฐตองเขาไปใหความรูแกผูประกอบการ
การนําเขาอาจมีการตั้งกองทุนเพื่อการนําเขาใชมาตรการทางดานสุขอนามัยในพื้นที่ และลดกฎระเบียบการ
สงเสริมในเรื่องของราคา
การลดภาษี 0% ทําใหเกิดประโยชนและมีผลกระทบอยางมากตอเศรษฐกิจไทย ดังนั้นผูประกอบการ
ควรมีความเขาใจ และจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่มีการลงทุนจากผูประกอบการเปนสวนมากและมีนักธุรกิจ
จากตางประเทศเขามาลงทุน ทั้งนี้ผูประกอบการตองมีความเขาใจและตองมีความชัดเจน และพยายามที่จะ
สรางฐานและยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทําใหจะมีโอกาสที่อยูรอดในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2553 เรื่องการดําเนินการแกไขปญหาในเชิงของการเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคม โดยมีการประชุมเครือขายในดานมีกลุมเปาหมายเขารวมงาน 30 คนและไดดําเนินการเพื่อลด
ความเบี่ย งเบนของคนในเชี ย งใหมใ ห นอยลง ผลการประชุ ม ในวั น ดัง กล า วได มีการประชุม เขาร ว มกั บ
เครือขาย 80 แหงในจังหวัดเชียงใหม พบวามีแนวโนมในการเบี่ยงแบนหรือพฤติกรรมหรือรูปแบบที่ไม
เหมาะสม ตองมีการทําความคิดเห็นและทําขอตกลงรวมกันกอนวากิจกรรมนั้น จะเปนกิจกรรมที่เห็นผลจริง
/เชน การประกวด..
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เชน การประกวดนางงาม หรือการจัดประกวดตางๆโดยมีการจัดจากทีมงานOrganizer หรือมีการจัดงาน
ของจังหวัดเชียงใหม ในสวนนี้ตองมีการฟงความคิดเห็นของทุกๆ ภาคสวนและการปฏิบัติจะตองคํานึงถึง
วัฒนธรรมอันดีและภูมิปญญาของจังหวัดเชียงใหม
ในสวนที่ 2 การแกไขปญญาในเรื่องคนและสังคม เนนในเรื่องของเด็กและเยาวชน- ครอบครัวและ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของผู สู ง อายุ ไ ด มี ก ารอบรมอาสาสมั ค รเพื่ อ ดู แ ลผู สู ง อายุ ใ นวั น ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ ที่ ผ า นมา มี
กลุมเปาหมายเขารวม 220 คนจาก 44 อําเภอ โดยอาสาสมัครที่ผานการอบรมแลวจะสามารถดูแลผูสูงอายุได
จาก 1 ตอ 20 คน เปนการเตรียมการเพื่อครอบครัวอบอุนตามการแกไขปญหาครอบครัวของจังหวัด โดยได
อบรมสมัชชาครอบครัวอบอุน ซึ่งไดเชิญองคกรปกครองทองถิ่น คนในชุมชนคนในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม
และมีการเสริมสรางครอบครัว พรอมแนะนําการนําแนวทางการสรางครอบครัวอบอุนมาใช เนนในเรื่องของ
การบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว รวมไปถึงการแกไขปญหา
3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
3.1 กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน แสงลี) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานความมั่นคง โดยไดวิเคราะหสภาพปญหาของกลุมเดิม ภัยคุกคามตางๆไดมีการในจากการวิเคราะห
ปญหาตางๆโดยการใช My map ซึ่งพบวาแตเดิมจะมีจุดออน ที่ความรวมมือและระบบฐานขอมูลที่ยังมีนอย
ไมสามารถที่จะใชรวมกันได ซึ่งเปนแนวทางที่กลุมภารกิจฯ จะนําไปวิเคราะหเพื่อดําเนินการ ปญหาที่
เกิดขึ้นในปจจุบัน เปนปญหาที่กลุมแนวคิดสมานฉันท มีกรอบแนวคิดอยูวาจะทําอยางไรที่จะอยูรวมกันและ
ความแตกต า งทางความรู ที่ เ ท า กั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงเดิ ม ทิ ศ ทางของการแก ไ ขป ญ หาคื อ สร า งขี ด
ความสามารถในการอยูในสังคมรวมกัน แนวทางของการแกไขปญหาในเรื่องของความสมานฉันทนั้นจะตอง
มีการผนึกกําลังของแตละภาคสวน โดยกรอบในการพัฒนาจะตองคํานึงถึงสภาพพื้นที่และสภาพของสังคม
โดยหลักการความมั่นคง เปนสวนหนึ่งของทิศทาง ทั้ง 3 ดานเปนองคประกอบที่มีความสําคัญถาดานใดดาน
หนึ่งมีปญหาทุกสวนก็จะมีปญหา 3 สวนนี้เปนสวนหลักของการแกไขปญหาทิศทางของการแกไขปญหาตอง
ทําใหชุมชนเขมเข็ง การมีสวนรวมของประชาชน กรอบการแกไขปญหาเปนสวนหนึ่งของทิศทางการแกไข
ทางสังคม ทั้ง 3 ดาน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมจะตองพัฒนาควบคูไปกับความมั่นคง
ในสวนของโครงสรางของจังหวัดแบบบูรณาการ จะเห็นไดวาสวนที่อยูลางสุดของการบริหารงาน
จังหวัด ตองการเปดกวางผูบริหารทองถิ่น และองคกรปกครองทองถิ่นมีสวนรวมสําคัญ เพื่อใหการแกไข
ปญหาเริ่มจากชุมชนเปนหลักและตองใหความรูที่ผานมากับชุมชน ทิศทางของการแกไขปญหาคือการสราง
ความชุมชนเขมแข็งในระดับชุมชนรากฐานของพื้นที่ เมื่อชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้น จะทําใหการแกไข
ปญหาของชุมชนเกิดความเขมแข็งขึ้นดวย
3.1 กลุมภารกิจดานความมั่นคง 2
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา ทุมตะขบ) เสนอการทํางานประเด็นยุทธศาสตร
ของกลุมความมั่นคง 2 คือ ดํารงความเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สะอาด ประกอบดวยมี
กลยุทธสําคัญ 2 กลยุทธ คือ
/1. การเตรียม...
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1. การเตรียมความพรอมเพื่อการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรื่องมลพิษตางๆ
2. ลดขอขัดแยงการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพลังงาน
ผลการดําเนินงานของสถานการณไฟปาและหมอกควัน พบวามีการเผากิ่งไม ใบไม ทั้งหมด 407 จุด
มีความแตกตางจากเมื่อป 2552 ในพื้นที่ในอําเภอตางๆ พบวามีคา Hot Sport ที่แตกตางกันในบางอําเภอและ
บางอําเภอมีคาที่ใกลเคียงกัน สวนผลกระทบตอสุขภาพมีผลที่แตกตางและใกลเคียงกัน โดยมีผูเขารับบริการ
จากจํานวน 10 สถานบริการ ทั้งหมด 40,833 ราย ในจํานวนนี้มีผูปวยโรคหัวใจกวา 2,000 ราย ในสวนของผู
ที่เปนโรคทางเดินหายใจกวา 18,000 ราย และอื่นๆ รวมผูที่ไดรับผลกระทบประมาณ 40,000 กวาราย
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายสถานบริการที่ยังไมไดรายงานใหทราบ และคาของผูปวยก็มีคาที่ใกลเคียงกับปที่แลว
สําหรับผลการดําเนินงานที่จังหวัดไดแบงไวมี 5 กระบวนการ โดยในเดือนกุมภาพันธ 2553 ไดมีการประชุม
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดใหโอวาทกับผูที่เกี่ยวของและองคกรทองถิ่น
อําเภอทั้ง 25 อําเภอ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา หนวยงาน ซึ่งประกอบไปดวยนายอําเภอ และเจาหนาที่ระดับ
อําเภอ ไดดําเนินงานรณรงคถึงอันตรายและชี้แจงขอมูลถึงภัยอันตรายจากหมอกควัน การจัดทําหลุมขยะเพื่อ
ลดการเผาขยะ การดําเนินการขององคก ารปกครองทองถิ่นดําเนินการรับเรื่องรองเรียนและจัดเตรียมถั ง
ดับเพลิงรวมทั้งทําปุยหมักครอบคลุมทั้งหมด นอกจากยังมีเครือขายเกษตรกร โดยไดมีแนวทางการงดเวนการ
เผาในพื้นที่เกษตรกรรม ทั้ง 796 หมูบาน นอกจากนี้มีนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ที่ชวยกันเปนแหลงขาว
รวมกันรณรงค
การวิเคราะหสถานการณในปจจุบัน คาดการณในเดือนมีนาคม 2553 เปรียบเทียบกับปที่แลวใน มี
Hot Sport เกิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นที่สุดในชวงนี้ โดยเฉพาะในสัปดาหแรกของเดือนมีนาคม จะทําใหเปนการ
เพิ่มเติมสถานการณรุนแรงดานหมอกควันใหสูงขึ้น สําหรับสภาพอากาศในวันนี้มีคาคุณภาพของอากาศ
ประมาณเกือบๆ 100 หากเปน ในช วงของป เ ดีย วกั น ในป ที่แ ล ว มีลัก ษณะที่ค ลายคลึง กั น กับป ที่ แ ลว คื อ
คาสูงสุดของฝุนละอองจะมีคาสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ผานมา ประมาณวันที่ 14-15 มีนาคมที่ผานมาก็จะมีคา
ฝุนที่สูงประมาณ 200-300 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร จากการวิเคราะหแลวการเผาในพื้นที่ปาเกิดขึ้นในเดือน
มีนาคมเปนสวนใหญ
พื้นที่ปา หมายถึง พื้นที่ปาที่เปนพื้นที่ปลูกขาวไร พื้นที่ปาตามกฎหมายและในสวนของผูที่มีพื้นที่อยู
ในปาจะมีการเผาเพื่อหาของปา และลาสัตว รวมทั้งเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร ในสวนในการเผาที่ไมจําเปน
ในการหาของปาตองมีการดําเนินงานและขอความรวมมือจากอุทยานแหงชาติและเจาหนาที่ปาสงวนตางๆ
รวมทั้งเจาหนาที่/ผูใหญบานในการที่จะควบคุมและดูแลอยางเครงครัด และการบังคับใชกฎหมายแกผูที่
กระทําความผิดและตองขอความรวมมือในการจัดตั้ง การตรวจการเขาออก และมีการปดเสนทางที่ไมไดใช
เปนประจํา เพื่อจะไดลดการเผาในพื้นที่ปาใหได
ประธาน กลาวถึงสถานการณหมอกควันที่ผานมา โดยดูจากภาพกราฟในสวนของอากาศที่บริเวณ
พระตําหนักภูพิงราชนิเวศ ที่เสนกราฟการนําเสนอขาดหายไป มีปญหาเรื่องเครื่องวัดหรืออยางไร
/ผูแทนกลุมภารกิจ...

13
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา ทุมตะขบ) ใหขอมูลวาเนื่องจากระบบการสง
สัญญาณขัดของ ไดมีการวัดขอมูลแตไมสามารถที่จะดึงขอมูลมาใชไดเทาที่ประสานงานกันก็มีการตรวจ
ประมาณ 70-80 ไมโครกรัม
ประธาน กลาววาคาหมอกควันอยูที่ประมาณ 70-80 ไมโครกรัม ถือวาอยูในคุณภาพปกติ แตตอง
ระมั ด ระวัง ให ม ากขึ้ น โดยเฉพาะอํา เภอที่ มีค วามถี่ ข องการเผ า ป า มาก เช น อํ า เภอดอยสะเก็ ด แม อ อน
จอมทอง อําเภอฮอด และในขณะนี้อําเภอดอยสะเก็ด สูงกวาพื้นที่อื่นๆ จึงขอความกรุณานายอําเภอและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดูแลพื้นที่และกําชับทั้งหนวยงานของทางราชการ หรือกรมปาไมใหความสําคัญเปน
พิเศษ นอกจากนี้ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม จะชวยประชาสัมพันธขาวสารดานหมอกควัน
ดวยในทางหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน) รายงานสถานการณไขหวัด
สายพันธุใหม 2009
ผลการเฝาระวัง ตั้งแต 29 เมษายน2552 ถึง 2 มีนาคม 2553 พบวาสถานการณภาพรวมของจังหวัด
เชียงใหม ยังมีระดับปกติอยู
• ผูปวยทั้งหมดที่รายงานเขาระบบเฝาระวังโรค 5,046 ราย
• ผูปวยยืนยัน 2,816 ราย ผูเสียชีวิต 7 ราย
• ผูปวยอยูระหวางการสอบสวนและรอผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 31 ราย
โดยภาพรวม มีผูปวยอยูแลวหลายอําเภอ สวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา และเด็ก (เปนเยาวชน ประมาณ
80% )คนปวยสวนใหญก็พักนอนในโรงพยาบาลประมาณ 10%
คาดหมายวาชวงโรงเรียนปดเทอม
สถานการณจะดีขึ้น
สถานการณระบาดในเดือนกุมภาพันธ พบวามีอยูที่อําเภอจอมทอง
1. การระบาดในโรงเรียนแหงหนึ่ง อ.จอมทอง ชวงวันที่ 25 มกราคม- 3 กุมภาพันธ 2553 มีการ
ระบาดในโรงเรียนหวยทราย หมูที่ 5 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง พบผูปวยทั้งหมด 51 ราย การระบาดเกิด
ในชวงวันที่ 24 มกราคม 2553 – วันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 กอนการระบาด มีงานประเพณีปอยหลวงในหมูบาน
วันที่ 21-23 มกราคม 2553 และการระบาดครั้งนี้มีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย อายุ 9 ป เรียนที่โรงเรียนหวยทราย ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 เสียชีวิตวันที่ 6 กุมภาพันธ 2553
2. การระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหมโรงเรียนแหงที่ 2 ใน อ. จอมทอง ชวงวันที่ 28 มกราคม- 2
กุมภาพันธ 2553 มีการระบาดในโรงเรียนแมปอน หมูที่ 15 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง พบผูปวยทั้งหมด
82 ราย ในชวงวันที่ 25 มกราคม 2553 – วันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 กอนการระบาด มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 3 ไปรวมกิจกรรมเขาคายโอเน็ต ที่โรงเรียนแมหอย ในวันที่ 20-22 มกราคม 2553 และหลังจากนัน้ มีการ
/ระบาดในโรงเรียน...
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ระบาดในโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนแมปอน เปนโรงเรียนประจํา นักเรียนพักอาศัยอยูในโรงเรียนทั้งหมด
ประธาน ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ดานการเตือนภัย การปองกัน มีการเตือนภัยอยูตอเนื่อง ในสวนของ
ราชการจําเปนตองคอยเตือนและระมัดระวังอยูเชนเดิม ในเรื่อง การลางมือ กินรอน ชอนกลาง ก็มีขอเตือนอยู
และตองระมัดระวังในเรื่องของการอยูในที่ชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สถานการณและการดําเนินงานปองกันโรคพิษสุนัขบาจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายสมพร พรวิเศษศิริกุล)นําเสนอสถานการณและการ
ปองกันโรคพิษสุนัขบาจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ความเปนมา สืบเนื่องมาจากวามีเหตุสุนัขบากัดนักวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่มีอาชีพเสริม
การคาขายสุนขั ในตลาดสวนจตุจกั ร โดยไดเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2553 โดยแพทยวนิ ิจฉัยวา
สาเหตุการตายมาจากพิษสุนขั บา ตามที่มีขาวในหนาหนังสือพิมพ โดยอางอิงวามีการซื้อลูกสุนัขบางสวนมา
จากจังหวัดเชียงใหม
สําหรับสถานการณโลกจังหวัดเชียงใหมในชวงที่ผานมา พบวาคนเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา อําเภอ
อมกอย ปพ.ศ. 2549 จํานวน 1 ราย และในป 2549 จํานวน 2 ราย เกีย่ วโยงกันอยู สําหรับในสุนัขมีการตรวจ
พบในสุนัขลาสุดนะครับในเดือนตุลา พ.ศ.2551 ที่ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในป
2552 ที่ผานมาสุนัขที่ไดรับการสงสัยทั้งหมด 20 ตัวอยางปรากฏวาไมพบเชื้อพิษสุนัขบาแตอยางใด
การดําเนินการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ และออกไปสอบสวนตามขอพาดพิง
วา สุนัขที่กัดนั้นไดซื้อมาจากจังหวัดเชียงใหมเมื่อ 3 ปที่แลว (ป 2550) โดยมีขอมูลพบวาแหลงที่คาสุนัขมาก
ที่สุดคือที่ประตูหายยา สุนัขที่กัดเสียชีวิตเปนพันธุ ลอตไวเลอ ของตัวเองกัด ดังนั้น การติดเชื้อพิษสุนัขบา จึง
คาดวาจะติดทีก่ รุงเทพ ฯ เนือ่ งจากโรคพิษสุนัขบา หากไดรับเชื้อแลว จะแสดงอาการของโรค และเสียชีวิต
ภายใน 10-14 วัน
1. วันที่ 20 ก.พ. 2553 ประชุมปศุสัตวอําเภอ เจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของ เพือ่ หาแนวทางปฏิบัติงานในการ
ปองกัน กําจัดโรคพิษสุนัขบา ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
2. วันที่ 23 ก.พ. 2553 ประชุมผูประกอบการคาสุนัขและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อวางมาตรการใน
การปองกันโรคพิษสุนัขบา ณ หองประชุม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
3. วันที่ 19 , 25 ก.พ. 2553 ออกตรวจสุขภาพสุนัข ที่เตรียมสงตลาดสวนจตุจักร ณ ตลาดประตูหายยา
4. ดําเนินการฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่อําเภอเมืองและหมูบา นของอําเภออื่น ๆ ที่ติดกับ
อําเภอเมือง ตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.4 โครงการถนนปลอดภัย (ถนนสีขาว) และศึกษาวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดวยกลอง CCTV
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย อินตะใจ) นําเสนอ
โครงการถนนปลอดภัย (ถนนสีขาว) และศึกษาวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดวยกลอง CCTV ดังนี้
ความเปนมา ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาเห็นวาสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ มีผูไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต สวนใหญเกิดจากผูขับขี่ไมเคารพกฎจราจรฝาฝนสัญญาณไฟแดง
บริเวณสี่แยกสําคัญๆ ซึ่งในปจจุบันทางเทศบาลนครเชียงใหมไดติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ซึ่ง
สามารถบันทึกภาพเหตุการณและสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุไวได ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด
เชียงใหม ไดเสนอโครงการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุจราจรจากขอมูลภาพ CCTV และทดลอง
วิธีแกไขปญหาเพื่อคนหาวิธีปองกันอุบัติเหตุที่ไดผลยั่งยืน ของจุดอันตรายจังหวัดเชียงใหม เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเปนคาใชจายในการ
ดําเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจราจร ในพื้นที่เสี่ยง
และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ทั้งนี้ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดให
การสนับสนุนงบประมาณจํานวน 600,000 บาท
ซึ่งไดนํามาดําเนินการวิเคราะห โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหขอมูล และทําการประชาสัมพันธใหกับผู
ขับขี่ไดปฏิบัติตามกฎหมายจราจร สวมหมวกนิรภัย เปดไฟฟาหนารถ การศึกษาดังกลาวไดทําการขยายผล นํา
วิธีการและสาเหตุและดังกลาวมาปรับใชกับถนนสีขาว ซึ่งเริ่มบริเวณถนนโชตนา ตั้งแตสี่แยกขวงสิงหถึงสี่
แยกกองพันสัตวตาง และนําวิธีการแกไขปญหาดังกลาวมาใช และสังเกตวาเมื่อผูขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัดแลวจะเกิดอุบัติเหตุหรือไมอยางไร ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการ ซึ่งถนนสีขาวนี้ไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตการประชาสัมพันธแจงเตือนลวงหนา และบังคับใชกฎหมายกับผูไมเคารพกฎจราจร ซึ่งไดดําเนินการมา
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2552 – มกราคม 2553 ไดทําการรณรงคขับขี่ปลอดภัยอยางเต็มรูปแบบในชวงเทศกาลป
ใหมที่ผานมา มีการตั้งจุดบริการ โดยผูไมสวมหมวกนิรภัยเราจะออกใบสั่ง หรือใหซื้อหมวกนิรภัยในราคาถูก
แทนคาปรับ ซึ่งมีประชาชนที่สนใจและซื้อหมวกนิรภัย สวนผูที่ขับรถผิดกฎจราจรไดมีการตักเตือน เพื่อให
ทราบถึงโทษของการขับรถผิดกฎจราจร แผนการตอไปคือการบังคับใชกฎหมาย และในเดือนมีนาคมตลอด
ทั้งเดือน พรอมตั้งจุดบังคับใชกฎหมาย แตยังไมมีการปรับ จะใหซื้อหมวกนิรภัยแทนคาปรับ สวนผูที่ผิดกฎให
เขาอบรมไปกอน ในเดือนเมษายน – พฤษภาคม จะดําเนินการเชิงรุกคือการจับปรับอยางจริงจัง ทั้งบริเวณสี่
แยกรินคํา และบริเวณถนนโชตนา พรอมขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ แจงขาราชการในสังกัดที่ใชรถ
ใชถนนในบริเวณดังกลาว ใชรถใชถนนดวยความระมัดระวัง และสวมหมวกนิรภัย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 2553
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นางศิริพรรณี บุณยมาลิก) นําเสนอ
สถานการณและแนวทางปองกันแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 2553 ดังนี้
/1. จัดตั้งศูนย...

16
1. จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลงระดับจังหวัด และจัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจฯ ระดับอําเภอ โดยจังหวัดไดประกาศพื้นที่ประสบภัยแลง มีจํานวน 3 อําเภอ 19 ตําบล
144 หมูบาน จากพื้นที่ที่คาดวาจะเกิดภัยแลง จํานวน 25 อําเภอ 162 ตําบล 1,060 หมูบาน และพื้นที่คาดวาจะ
เกิดภัยแลงซ้ําซาก 20 อําเภอ 89 ตําบล 419 หมูบาน
2. จัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค สํารวจ ซอม และสรางภาชนะเก็บน้ํา ประจําป 2553 (วันที่ 7 -14
มกราคม 2553)
3. ใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการตามมาตรการสงเสริมการเพาะปลูก
พืชฤดูแลง ป 2553เพื่อใหประชาชนผูใชน้ํา สามารถวางแผนการปลูกพืชไดอยางเหมาะสมและมีการใชน้ํา
อยางประหยัด
ดานการจัดสรรน้ํา มีการวางแผนจัดสรรน้ํา ใหสอดคลองตามปริมาณน้ําตนทุนที่มีอยูในแตละ
พื้นที่ ในเขตสูบน้ําดวยไฟฟา ใหสูบน้ําตามศักยภาพน้ําตนทุนที่มีอยู โดยโครงการชลประทานมีเครื่องสูบน้ํา
ดวยไฟฟา จํานวน 59 เครื่อง ติดตั้งอยูริมลําน้ําปงตลอดสาย และใหกลุมผูใชน้ํา มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ดานการผลิต กําหนดพื้นที่ทํานาปรังใหชัดเจน มีการควบคุมกํากับอยางเขมงวดและใหขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาปรัง ประชาสัมพันธเรื่องสถานการณน้ําในอางเก็บน้ํา แผนการจัดสรรน้ํา
และรณรงคใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมการปลูกขาวในพื้นที่กลุมผูใชน้ํา ซึ่งมีขบวนการกลุม
ในการบริหารจัดการ และสงเสริมให มีการกระจายการผลิตไปสูพืชอื่นๆ ทดแทนขาวนาปรัง สนับสนุน
เกษตรกรใหเขาถึงโครงการของรัฐบาล เชน โครงการประกันรายไดของเกษตรกร ประสานความรวมมือกับ
ภาคเอกชนดานการตลาด พืชไร – ผัก ที่มีลูทางการตลาดดี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญใน
การดูแลรักษาแหลงน้ําสาธารณะ คู คลอง หนองบึง ภาชนะเก็บกักน้ํา และพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
ในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง เพื่อใหมีน้ําอุปโภค บริโภค ในตลอดฤดูแลง
นอกจากนี้ในสวนของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือถึงอําเภอ ขอใหดําเนินการเฉพาะใน
เรื่องที่สําคัญเรงดวน ในการใหมีการตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ํา และซอมแซมใหอยูในสภาวะที่พรอมใชงาน
ไดทันที นอกจากนี้ยังใหมีการจัดทําคันดิน โดยการใชกระสอบทราย เพื่อชะลอการไหลของแมน้ํา ไมใหไหล
ไปอยางรวดเร็ว มีการแจงองคการปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่เรงดําเนินการสํารวจพื้นที่เจาะน้ําบาดาลใน
พื้นที่แลงซ้ําซาก ถาหากสามารถดําเนินการไดใหประสานกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 1 ลําปาง และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะได
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ สําหรับดานการเกษตร การปลูกขาวนาปรังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ซึง่ ตอนนีม้ ี
ปริมาณมากเกินกวาที่ระบบน้ําชลประทานจะสามารถรองรับได ขอใหอําเภอประสานกับสํานักงานเขตอําเภอ
ควบคุมปริมาณการปลูกขาวนาปรัง ใหอําเภอเรงดําเนินการสํารวจแหลงน้ํา และบอดินของเอกชนในพื้นที่
และจัดทําเปนบัญชีแหลงน้ําสํารองของอําเภอ เพื่อนํามาใชในกรณีขาดแคลน ในการปองกันและแกไขปญหา
แหลงน้ําใหอําเภอประสานกับผูใชน้ําในพื้นที่และสํานักชลประทานในพื้นที่เพื่อพิจารณาการจัดลําน้ําเพื่อ
การเกษตรและเปนธรรมและเหมาะสม สุดทายขอใหอําเภอดําเนินการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง ไวเปนการลวงหนาโดยไมตองรอการประกาศเปนพื้นที่ประสบภัย
พิบัติของจังหวัด
/นายอําเภอ...
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นายอําเภอจอมทอง สอบถามกรณีของภัยแลง ที่มีการสํารวจขอมูลในการเรื่องของความตองการ
ภาชนะกลางในการกักเก็บน้ํา ซึ่งระบุวามีความตองการทุกอําเภอ หลายหมูบาน อยากทราบวาสํานักงาน ปภ.
จะเปน ผู ดํ า เนินการจั ด ซื้อ ให หรื อ จะต อ งผานกระบวนการของ กชพอ. และใชง บประมาณตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นางศิริพรรณี บุณยมาลิก)ใหขอมุล
ว า ในสว นของการจัด ซื้อ ภาชนะกั ก เก็ บ น้ํา กลางประจํ า หมู บา นต อ งดํ า เนิน การตามขั้ น ตอนของระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ที่กําหนด ทั้งนี้ สามารถประสานรายละเอียดไดโดยตรงที่สํานักงานฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- การเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553
คลังจังหวัดเชียงใหม นําเสนอการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 ดังนี้
1) เรื่องมาตรการงบประมาณ และโครงการไทยเขมแข็ง
1.1 กรณีหนวยงานยังไมไดเสนอขอจัดสรร ใหเรงดําเนินการจัดสงขอมูลใหสํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ใหแลวเสร็จภายใน
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 ทั้งนี้ กรณีเปนโครงการที่อยูระหวางการจัดประกวดราคาหรือการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 ใหขยายเวลาการ
จัดสงขอมูลใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินโครงการฯ ไปเปนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553
1.2 กรณีหนวยงานไดรับการจัดสรรเงินแลว แตยังไมไดลงนามในสัญญา ใหเรงดําเนินการ
ลงนามในสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553 หากไมสามารถดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดตามขอ 1 และ 2 ใหยุติโครงการเพื่อสามารถนําเงินจากโครงการดังกลาวไปใหโครงการที่มีความ
พร อ มในการดํ า เนิ น การมากกว า แต ไ ม ไ ด รั บ อนุ มั ติ (ยกเว น กระทรวงสาธารณสุ ข และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 ใหขยายเวลาการยื่นคําขอ
จัดสรรเงินตอสํานักงบประมาณไปกอน)
1.3 เพื่อใหสามารถติดตามและรายงานผลโครงการลงทุนภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการบันทึกขอมูลแผนงานงวดงาน และงวดเงิน
ตามระบบ Projects Financial Monitoring System (PFMS) ที่กระทรวงการคลังกําหนดทุกโครงการภายหลัง
จากไดรับจัดสรรเงินแลว และ/หรือลงนามในสัญญาแลว ทั้งนี้ ใหกระทรวงการคลังใชขอมูลการรายงานจาก
ระบบ PFMS เปนขอมูลการพิจารณาความกาวหนาของโครงการ หากไมมีการบันทึกขอมูลถือวาโครงการ
ดังกลาวยังไมมีการดําเนินงาน และใหยุติโครงการ เพื่อสามารถนําเงินจากโครงการดังกลาว ไปใหโครงการที่
มีความพรอมในการดําเนินการมากกวาแตไมไดรับอนุมัติตอไป ทั้งนี้ มอบใหกระทรวงการคลังพิจารณา
กําหนดกรอบระยะเวลาที่หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการตองดําเนินการบันทึกขอมูลใหชัดเจน เหมาะสม
และแจงใหทุกหนวยงานทราบเพื่อถือปฏิบัติตอไปดวย
/สําหรับ...
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สําหรับเงินรอบ 2 (149,999.84 ลานบาท) ใหหนวยงานดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่กําหนดใหหนวยงานสงเรื่องขอรับการจัดสรรใหสํานักงบประมาณ ภายในวันที่
23 กุมภาพันธ 2553 ซึ่งสํานักงบประมาณจะอนุมัติจัดสรรภายใน 15 วันทําการ และใหหนวยงานลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจางภายในวันที่ 8 เมษายน 2553
2) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตั้งแตตนปงบประมาณ ถึงวันที่ 19
กุมภาพันธ 2553
การเบิกจายเราไดรับงบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 1.7 หมื่นลานบาท และเบิกจาย 1.3 หมื่นลานบาท คิด
เปนรอยละ 73.24 สวนงบลงทุนสามารถเบิกไดรอยละ 66.22 ซึ่งที่ไดรับมาประมาณ 3.9 พันลาน เบิกจายไป
แลว 2.5 พันลาน ซึ่งเกินเปาที่ตั้งไวในไตรมาสนี้ ซึ่งแยกเปนสวนราชการสวนทองถิ่น และสวนราชการจังหวัด
สําหรับสวนราชการที่มีการเบิกจายเงินสูงสุด ไดแก สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ เบิกไป 100% จากวงเงิน
81,000,000 ลานกวาบาท สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม เบิกไป 97.99% ซึ่งนําไปเขา
บัญชีเงินฝากขององคกรปกครองทองถิ่น ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรฯ ไดงบประมาณ 300,000,000 ลาน
บาท เบิกไป 86% มหาวิทยาลัยเชียงใหม เบิกไป 82% สําหรับสวนราชการที่มีการเบิกจายนอยที่สุด ซึ่งปญหา
เกิดจากบางสวน ยังไมไดออกแบบแปลน ซึ่งตองประสานงานกับสํานักงานผังเมืองและโยธาธิการจังหวัด
เชียงใหมตอไป ซึ่งบางสวนก็รับปากวาจะเบิกจายใหเสร็จ
ประธาน ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน ไดดูแลขอมูลของหนวยงานในความ
รับผิดชอบในการเบิกจายเงินงบประมาณ ถาหากไมมีการติดตามจะเกิดความลาชา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล จํานวน 7 เรื่อง
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมรับทราบ เรื่องแจงที่ประชุม
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน 7 เรื่อง ดังนี้
1. ผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
2. ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
3. สรุปผลการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 34 ประจําป 2553 (ระหวาง
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553) โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
4. การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนมีนาคม 2553
โดยศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
5. รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
/6. รายงาน...
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6. รายงานสถานการณอาชญากรรม โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
7. สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกุมภาพันธ 2553 โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครัง้ ที่ 3/2553
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2553 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 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 การเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ
ประธาน แจงกําหนดการการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศในวันที่ 17 มีนาคม 2553 สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชดําเนินในการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ และเปด
อาคารที่ทําการศาลแขวงเชียงใหม หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ในเวลา 17.00 น. ซึ่งเปน
ภารกิ จ ในการรั บ เสด็ จ ฯ หั ว หน า ส ว นราชการ หั ว หน า หน ว ยงาน มี โ อกาสได เ ฝ า รั บ เสด็ จ ฯ ตาม
หมายกําหนดการ
สวนอีกเรื่องหนึ่งเปนการรับเสด็จเจานายจากตางประเทศ คือเจาชายอะกิชิโนะ (ฟุมิฮิโตะ) จาก
ประเทศญี่ปุน ซึ่งเสด็จเยือนจังหวัดเชียงใหมเปนการสวนพระองคในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2553 และมี
หมายกําหนดการที่จะเขารวมในพิธีทูลเกลาถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหมใน
วันที่ 19 มีนาคม 2553 และมีหมายที่จะเสด็จเยือนศูนยญี่ปุนศึกษา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และเสด็จทอดพระเนตรซูอควาเรียม ที่สวนสัตวเชียงใหม พระองคทรงเปนนักวิชาการและทรงสนพระทัยใน
เรื่องปลาเปนอยางมาก พระองคทรงเสด็จมาเชียงใหมหลายครั้งมาก และในวันที่ 20 พระองคจะเสด็จตอไปยัง
จังหวัดเชียงราย และเสด็จกลับญี่ปุนในวันที่ 21 มีนาคม 2553 ซึ่งในชวงนี้จะมีหมายกําหนดการสําคัญ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ
ประธาน แจงขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการ ไดกําชับในการใหขาราชการหรือเจาหนาที่ที่มี
หนาที่ไดอยูเวรรักษาสถานที่ราชการอยางเครงครัดทุกสวนราชการ และใหผูทําหนาที่ตรวจเวรทําหนาที่อยาง
เครงครัดเชนเดียวกัน
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

มอบหมายทุกภาคสวนราชการถือปฏิบัติตามขอสั่งการของประธาน

6.4 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ผานระบบ Video Conference
ประธาน 1) แจงใหนายอําเภอเขารวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ผานระบบ Video
Conference ซึ่งทุกอําเภอ สามารถใชการได ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะทําใหนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการระดับ
อําเภอ สามารถรวมประชุมกับสํานักงานจังหวัด สวนเรื่องคาใชจายทางสํานักงานจังหวัดเปนผูดูแลคาใชจาย
2) ระบบ video Conference ทุกจังหวัดมีไปถึงอําเภอ ใชการไดทั้งหมด รับสงตําราที่มี
ระบบ video Conference ทุกอําเภอรวมถึงกัลยานิวัฒนาดวย เพื่อที่จะใหนายอําเภอ ทานหัวหนาสวนราชการ
ระดับอําเภอได ในอยูพื้นที่ใหมากขึ้น หัวหนาสวนอําเภอ/หัวหนาสวนตาง ๆ ก็จะไดอยูชวยนายอําเภอดูแล
ประชาชนดูแลพื้นที่มากขึ้น และใหสวนราชการมีความจําเปนที่จะประชุมกับทางอําเภอ จะเปนอําเภอเดียว
หรือหลายอําเภอ หรือทุกอําเภอ 25 อําเภอพรอมกัน ทานใชระบบ video Conference ที่เรามีอยูแลวได เพียงแต
เพื่อประสานงานกับทางจังหวัดเทานั้นเอง คาใชจายในการใชจังหวัดเปนผูเชาระบบทั้งหมด มีรายจายเปนราย
เดือน ๆ หากไมใชงาน ความคุมคาก็ไมเกิด นอกจากเหตุผลที่จะใหทานหัวหนาสวนราชการอําเภอ นายอําเภอ
ไดอยูในพื้นที่มากขึ้น และประหยัดงบประมาณในการเดินทาง ประหยัดเวลา และมีความปลอดภัย และขอให
ใชระบบนี้มากยิ่งขึ้น
3) การประชุมในหองประชุมนี้ และการประชุมในหองประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด
มีความพรอมตอการใชงาน ตอไปจะใหเปน E-Conference มากขึ้น หากหนวยงานจะใชหองประชุมตอง
ประสานกับจังหวัด จะใหบริการทานในการประชุมผาน E-Conference จะไดลดคาใชจายของกระดาษ หาก
หัวหนาสวนราชการมี คอมพิวเตอร Note book มาใชประโยชนในการประชุม และในเดือนหนาขอให
ทีมงานเอาโนตบุกมาใหทานรองผูวาราชการจังหวัดดวย นอกจากนี้ หนวยงานสามารถดูขอมูลในการประชุม
ผานทาง เว็บไซดจังหวัด www.Chiangmai.go.th สามารถดาวนโหลดแกไขขอมูลได และดูขอมูลการประชุม
ลวงหนาได
6.5 สถานการณการเคลื่อนไหวทางการเมือง
ประธาน กลาวถึงเหตุการณเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งมีการความเคลื่อนไหวของมวลชนจะรวมกัน
จากภูมิภาคตาง ๆ เขาไปในกรุงเทพฯ ตั้งแตชวงเวลาของวันที่ 12 มีนาคม 2553 เปนตนไป และตอเนื่องอีก
หลายวัน เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวตาง ๆ ทางรัฐบาลมีความเปนหวงใยปญหาหลาย ๆ อยางที่จะเกิดขึ้นได
จะเปนเหตุใหมีการแจงเตือนใหระมัดระวังและติดตามสถานการณตาง ๆ อยางใกลชิด ดังนั้น จังหวัดและ
หนวยงานที่มีความรับผิดชอบทางความมั่นคง และหนวยงานตาง ๆ ไดรวมกันทํางานมาโดยตลอด และหลาย
ประการที่ไดมีการวิเคราะหสถานการณไดวา มีความจําเปนที่จะตองเพิ่มความเปนหวงในหลายกรณี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ตั้งของสวนราชการที่สําคัญ และคาดการณไดวาจะเปนที่เปาหมาย เชน ศาลากลางจังหวัด
ศูนยราชการกระทรวงการคลัง ศาลจังหวัด รวมทั้งที่ตั้งของสวนรัฐวิสาหกิจ เชน ไฟฟา ประปา โทรคมนาคม
รวมทั้งที่ตั้งของหนวยกําลังตางๆ ทั้งตํารวจ และทหาร เปนสวนบอกเหตุที่จะตองเปนหวงและระมัดระวัง แตก็
ยังคาดหวังวาจะไมมีความรุนแรง และพยายามอยางยิ่งที่จะใหดูแลสถานการณไมใหเกิดความรุนแรงขึ้น
/ขอให...
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ขอใหหัวหนาส วนราชการดู แลส วนราชการที่ทานรับผิด ชอบอยูอยางเขมงวด หากมีสิ่งผิดปรกติ ใด ๆ
เกิดขึ้น ขอความกรุณาใหรีบรายงานเขามาที่ที่ทําการปกครองจังหวัด และตํารวจไดโดยตรง จะไดเขาไปชวย
ดูแล
นอกจากนี้ ขอใหติดตามขาวสารตาง ๆ อยางใกลชิด จะไดประเมินสถานการณไดดวย และใน
ขณะเดียวกัน หากมีสถานการณที่ไมปกติ จังหวัดจะไดรีบแจงหัวหนาสวนราชการ และจะไดนําวิธีการ
ปฏิบัติเพิ่มเติมดวย เพราะฉะนั้นขอความกรุณาให สามารถติดตอกับทานไดผานระบบสื่อสารที่รวดเร็ว เชน
เครื่องมือสื่อสาร โทรศัพท เปนตน
- ประการที่ 3 ขออภัยหัวหนาสวนราชการดวย ที่จําเปนที่จะตองมีมาตรการที่ศาลากลางจังหวัดใน
ขณะนี้เตรียมการดูแลรักษาสถานที่ราชการ ใหดําเนินการไปก็เพียงแตเปนเครื่องชวยรักษาสถานที่ราชการให
มั่นคงมากยิ่งขึ้น เปนเครื่องชวยที่จะใหหากมีสถานการณสื่อมวลชล จะไดมีฉนวนชวยไดที่จะไดลด/ปองกัน
ความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณรุนแรง ซึ่งแนวทางนี้ อาจสรางความไมสะดวกใหแกหัวหนาสวนราชการและ
ขาราชการ และคนที่มาติดตองานดวย ถาสถานการณไปในทางที่ดีแลวก็จะคลี่คลายแลว จะไดดําเนินการเขาสู
ภาวะปกติ และขอความรวมมือในการระมัดระวังในชวงนี้ดวย และหากไดรับการแจงเตือนไดรับการรอง
ขอใหปฏิบัติก็ขอใหหัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน ไดกรุณาปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติของ
หนวยงานที่รองขอดวย หรือหนวยปกครองสวนทองถิ่น เชน ในเมืองนี้จะใชรถดับเพลิง เครื่องใชตาง ๆ ก็ขอ
ความกรุณาไวลวงหนาดวย อุปกรณที่มาใชปองกันนี้มาจากความรวมมือของหลายหนวยงาน โดยเฉพาะ
เทศบาลนครเชียงใหม ที่ชวยในการสนับสนุนจํานวนมากในการปองกัน
มติที่ประชุม
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6.6 การปองกันความรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม
พญ.ประคอง วิทยาศัย (สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง) สอบถามถึงความกาวหนาในเรื่องการปองกัน
ความรุนแรงในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเคยไดมีการสอบถามประธานที่ประชุม (รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายชุมพร แสงมณี) ในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ผานมา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) ใหข อมูลดานการทองเที่ยวของจังหวั ด
เชียงใหม โดยไดใหขอมูลวา สิ่งที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหมายังจังหวัดเชียงใหม คือ
1) บุคลิกของคนเชียงใหม
2) ภูมิประเทศ สะอาดสวยงาม มีภูมิอากาศที่เย็นสบาย
3) เรื่องของวัฒนธรรมประเพณี
4) ความพรอมของสาธารณะทั้งหลาย เชน โรงพยาบาล การสื่อสาร การศึกษา
5) มีแหลงทองเที่ยวใหม
/เรื่องประเพณี...
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เรื่องประเพณีวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม เปนเรื่องเดนที่จะชวยสรางความสมัครสมาน
สามัคคีเปนหนึ่งเดียวกัน ประเพณีที่สําคัญเห็นชัดเจนเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีในชวงสงกรานตหรือปใหม
เมือง อยากจะขอความรวมมือทุกหนวย ทั้งองคกรปกครองทองถิ่นตางๆ จะสรางถนนสายวัฒนธรรมที่มีการ
อนุมัติงบประมาณไปแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งแตเทศบาลนครและเทศบาลหนองหอย หนองผึ้ง
สารภีตอกันไปจนถึงเขตลําพูน เปนถนนวัฒนธรรม และชวงนั้นดอกเอื้องผึ้งก็จะบานงามสีเหลืองอรามตลอด
แนวพื้นที่ และจัดใหมีกิจกรรม ตรงนี้ก็ถือวาเปนสิ่งดี โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย
ความสะอาดของบานเมือง ตนไมของทางหลวงชนบท ของกรมทางหลวง กําลังสวยงามถาไดน้ํา ไดปุย ดอก
เฟองฟาก็จะสวยงาม เปนเสนหอยางหนึ่งที่ไดเรียนมาแลว อยากจะฝากใหรวมมือกัน วิกฤติการณทั้งหลายที่มี
ขึ้นก็จะไมเปนอุปสรรควัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและปจจัยตางๆ ที่ดึงดูดการมาทองเที่ยวได
มติที่ประชุม
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6.7 ตัวอยางแนวคิดการดําเนินงานดานตางๆ ของรายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย
พญ.ประคอง วิทยาศัย (สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง) ใหขอมูล/ขอเสนอแนะจากการที่ไดดู
รายการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยผานรายการโทรทัศน ที่มีการเสนอแนวคิดที่นาสนใจหลายประการ อาจจะ
มองเห็นวาควรจะทําอยางไรตอไป เปนวิธีปองกันระยะยาววาเราจะทําใหเชียงใหมเปนอยางไร เปนตัวอยาง
ควรรับชม
มติที่ประชุม
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ปดประชุมเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

