รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4/2553
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

นายอมรพันธุ นิมานันท
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
นายสุพิชญ มีสุวรรณ
นายทองสุข พระบาง
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
นายเฉลิมชัย สิงหะ
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม
นายบัญชา เขียวตาย
นายสมเกียรติ เพชรรุงรัตน
นายไพโรจน งาสวาง
นายถาวร คงมั่น
นางทิวาภา รักสัตย
วาที่ร.ต.สงกรานต ชูสาย
นายวราวุธ คันธาเวช
นายพนมพร ฟูจันทรใหม
นายสิงหโต ปลาเงิน

23
24
25
26

นายสุชิน สาระจันทร
นายอุดม แปงทิศ
นายสมพร เจนจัด
นายสุพจน เจริญทรัพย

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม

หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5
นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
/27 นายสินอาจ....

2
27
28

นายสินอาจ ลําพูนพงศ
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ
นายชูศักดิ์ พึ่งเกตุ
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
นายดิษฐ โพธิยารมย
นายประสพสุข พวงสาคร
นางโสภา กิจการยืนยง
น.ส.เสาวนีย ไชยยวัณณ
วาที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายปณณทัต ใจทน
นางสดศรี พงศอุทัย
นายสุรพล รัตนโยธิน
น.ส.วรรธนภรณ ทุนอินทร
นายจงกล ทิมอรุณ
นายชัยวัฒน วองสืบขาว
นายพลานนท สุขอวม

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพเชียงใหม

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
นายปญญา สวนจันทร
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายวิทัศน เตชะบุญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นางพิมภกา โรยพริกไทย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองที่รับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางกนิษฐา จันทรศัพท
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
นางสุจิตรา สุวรรณรัตน
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
น.ส.เยาวมาลย งามสันติกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
น.ส.กัญชัช ทองดีแท
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
น.ส.สุดา ภูมวิ ิชชุเวช
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายอํานวย มากทรัพย
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
น.ส.เพทาย สุวรรณาภรณ
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
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นางพรรณวดี พลอยทับทิม
น.ส.กฤติมา สุชัยบุญศิริ
นายภาคภูมิ ธาวงค
นายชัยพัฒน ธิตะจารี
นพ.พิรุณ คําอุน
นางฐิติรัตน ทองอินทร
นายประหยัด อนันตประดิษฐ
นายอุทัย แจวจันทึก
นายธีรพล วุทธีรพล
น.ส.นันทินี รักรุงเรือง
น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
น.ส.พัชรี ฉั่วริยะกุล
น.ส.ณัฐธิศา พิชยานนท
นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นางนิยดา หมืน่ อนันต
น.ส.สุนทรา ติละกูล
นายสุชัย สังขศรีแกว
นายพิสิฐพงษ คุณยศยิ่ง
นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร
นายจํารัส หลาบุรี
นายบุญเลิศ สมบูรณ
นายภูมิใจ รักธรรม
นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
นางอรุณี จอมมาวรรณ
นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงค
น.ส.บานเย็น หลาปอม
นางพัทธนันท พันธุ
นางนารีรัตน โนวัฒน
นายปารวัตร สันติคุณากร
นายสุวิทย มวงเกษม

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการ สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(รกท.) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ(เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนยชงั่ ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม)
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
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นายชลาธิป ใหมมงคล
นายประพนธ เครือปาน
น.ส.วราภรณ พิมสาร
นายบรรจง จํานงศิตธรรม
นายสงกรานต มูลวิจิตร
นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล
นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
นายสุทน วิชยั รัตน
นายสุวิทย แรกขาว
นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
นายไพโรจน บุญลือ
นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
นายภักดี สูความดี
นางสายธาร ประสงคความดี
นายเสรี กังวานกิจ
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายสอาด ประจันพล
นายอุดม บุญชวย
นายทรงกลด ดวงหาคลัง
นายสมัย เมฆพัฒน
นายนิวัฒน เหล็กดี
นายพงศเทพ วงษเวช
นายปญญา ภูมรินทร
นายชาญวิทย เผื่อนทอง
นายกิตติ วิภาสวงศ
นายวีรพงษ รังรองธานินทร
นางอุบลรัตน คงกระพันธ
น.ส.ทิพยวรรณ เทศบุตร
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นางอาภาพร นาควัชระ
นางณัชชา อุตตะมัง
นายจําลอง กิติศรี
นายอนุสรณ กรานจรูญ

4
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานที่ 1
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หัวหนาไปรษณียจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
(แทน) หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3
ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
/123 นางกุสุมา....
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

นางกุสุมา ธาราสุข
น.ส.บุษบง จันทเลิศ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายสุธางค อนันตชัย
พล.ต.อรรคเดช ทรงวรวิทย
พ.ท.ไพรัช แกวแดง
พ.ต.อ.สมนึก ธรรมฤกษฤทธิ์
พ.ต.ท.อนิวัฒน กลั่นวารี
พ.ต.ท.ธีรพงษ สุรยิ าลังกา
พ.ต.ท.เจษฎา สถิตรัมย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายชื่อผูเขารวมประชุม
นายอดุลย ฮวกนิล
นายชุติเดช มีจันทร
นายธีระ ธนูศลิ ป
นายสําเริง ไชยเสน
นางจารุณี จุลวรรณ
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายสมศักดิ์ ออนอน
นายชัยนรงค วงศใหญ
น.ส.ฟองแกว บัวลูน
นางธันยชนิตร โอสถสถาพร
น.ส.วิราชินี คําชมภู
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
น.ส.สุดาทิพย มูลอาย
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
รอง ผอ.รมน.จว.ชม. (ท)
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระศรีสิทธิเมธี เจาอาวาสวัดสวนดอก
พระอารามหลวง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
/ระเบียบวาระ…
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และแจงขอมูลหัวหนาสวนราชการ
ที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม ดังนี้
- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายกิตติ วิภาสวงศ ตําแหนง ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต 9
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูวาการปฏิบัติการ 2 การประปาสวนภูมภิ าคสํานักงานใหญ กรุงเทพฯ
2) นายอุทยั แจวจันทึก ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
3) นางเพ็ญศรี ชุติธรพงษ ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอาํ นวยการสํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองไมอามี่ สหรัฐอเมริกา
4) น.ส.เพทาย สุวรรณาภรณ ตําแหนง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค
5) นางนิยดา หมื่นอนันต ตําแหนง การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม การคาภายในจังหวัดเพชรบุรี
6) นายนิวัฒน เหล็กดี ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
7) น.ส.สุนทรา ติละกูล ตําแหนง หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงราย
- หัวหนาสวนราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงใหม
- นางธารทิพย ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ยายไปดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ กรมประชาสัมพันธ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม
2553 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553 ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร 19 หนา มีนายอมรพันธุ นิมานันท
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยเปนการ
ลวงหนา พรอมทั้งขอความรวมมือหนวยงานเขาตรวจสอบและรับรองการประชุมผานระบบอินเตอรเน็ต
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2553
/ระเบียบวาระ…..
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สถานการณการชุมนุมของกลุมมวลชน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) นําเสนอที่ประชุมทราบและขอความ
รวมมือสรางความเขาใจแกประชาชนเกีย่ วกับสถานการณการชุมนุมทางการเมืองของกลุมมวลชน สรุปได ดังนี้
สืบเนื่องจากสถานการณทมี่ ีการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง โดยอาศัยมวลชนรวมการชุมนุม ซึ่งจาก
ขอมูลทางการขาว พบวามีกลุมบุคคลที่หวังผลประโยชนในการเรียกรองทางการเมือง มี 4 กลุมใหญ คือ
1) เรื่องการเมืองเพื่อประโยชนของกลุมการเมือง ซึ่งเกี่ยวของกับนักการเมืองโดยตรง โดยเฉพาะใน
เรื่องการยุบหรือไมยุบสภา
2) ขบวนการกลุมกอการ ซึ่งปจจุบันรัฐบาลเรียกวาเปนกลุมกอการรายโดยอาศัยเหตุการณนี้ ซึ่งกลุม
เหลานี้หวังผลมากกวาดานการเมือง ซึ่งแตเดิมกลุมเหลานีจ้ ะมีอยูแ ลวแตเปนเพียงกลุมขนาดเล็ก และไมมี
อํานาจตอรองมากนัก แตในปจจุบนั กลุมเหลานี้เริ่มเคลื่อนไหว โดยอาศัยเหตุการณที่กลุมการเมืองสามารถ
ปลุกเราประชาชนจํานวนมาก โดยอาศัยการสรางความรุนแรงเพื่อใหเกิดความสูญเสียอยางมาก จนทําใหไป
ถึงจุดที่คาดวาจะมีการเปลีย่ นแปลงระบบหรือมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองตางๆ
3) เรื่องของคนที่ทําความผิดกฎหมาย ปจจุบันนีก้ ลุมเหลานั้นมีมาก ซึ่งเปนบุคคลที่ทําผิดกฎหมายอยู
แลว รวมทัง้ อยูใ นสถานะทีจ่ ะตองอยูตอสูเพือ่ หวังผลวาหากสามารถชนะในการตอสูเรียกรอง จะทําใหรอดพน
ไมตองถูกดําเนินคดี ทั้งคดีกฎหมายบานเมือง คดีทางการเมือง รวมทั้งทําความผิดเพิม่ ในเหตุการณเกิดขึ้น
4) กลุมสุดทาย คือกลุมทุน กลุมที่หวังผลประโยชนวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการเมือง
ดังนั้น จึงขอความรวมมือกับหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่มีโอกาสอบรมหรือ ติดตอสื่อสารกับ
ประชาชน แจงขอมูลใหประชาชนรับทราบเพื่อมุงหวังใหประชาชนสวนใหญที่ไมเกี่ยวของมีความเขาใจกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น สามารถบริโภคขาวสารอยางครอบคลุมรอบดาน เพื่อไมใหตกเปนเครื่องมือของกลุม
ตาง ๆ ขางตน เพียงเพราะความเชื่อทางการเมือง
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม ฝายทหาร (พล.ต.อรรคเดช ทรงวรวิทย)
รายงานสถานการณทางการชุมนุมทางการเมือง สรุปได ดังนี้
จากสถานการณชุมนุมประทวงของแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ นปช. ที่ได
มีการชุมนุมประทวงตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม เปนตนมา โดยในขั้นตนไดมีการชุมนุมที่บริเวณสะพานผานฟาลีลาศ ตอมาไดมีการแยกกันชุมนุมออกเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งยังคงอยูที่บริเวณสะพานผานฟาลีลาศ อีกกลุม
แยกมาอยูที่สี่แยกราชประสงค 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 ที่เคลื่อนไหวอยูใ นเวทีตาง ๆ มีประเด็น
ที่มุงกดดันใหรัฐบาลยุบสภา เพื่อคืนอํานาจใหแกประชาชน
2) ในการชุมนุมจะมีการเคลือ่ นไหวในรูปแบบตาง ๆ ดังเชนในกรุงเทพฯ ในชวงที่ผา นมาก็มีการ
เคลื่อนไหวในที่สําคัญตางๆ บานพักผูนําสําคัญ สถานที่ราชการตาง ๆ เพื่อแสดงจุดยืนในการเคลื่อนไหว
/เรียกรอง...
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เรียกรองใหรัฐบาลยุบสภา สําหรับในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหมไดมกี ารเคลื่อนไหวชุมนุมไปยังสถานที่ราชการ
สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดเชียงใหม (NBT) ตํารวจภูธรภาค 5 เปนตน
3) การกอกวนสรางสถานการณ ซึ่งกลุมแกนนําไดปฏิเสธวาไมมีสวนรับรูทั้งในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัด ทั้งนี้ มีการกอความไมสงบ การกอเหตุรุนแรง สรางสถานการณตาง ๆ ในกรุงเทพ ประมาณ 50
ครั้ง ทั้งใชเครื่องยิงจรวด M79 ใชอาวุธตางๆ ระเบิดปงปอง ฯลฯ ในสวนของจังหวัดเชียงใหม ในชวงที่ผานมี
การกอกวนสรางสถานการณ ประมาณ 15 ครั้ง ทั้งในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม สันทรายและอําเภอสันกําแพง
4) การระดมมวลชนตาง ๆ จากตางจังหวัดเขามาในกรุงเทพฯ ที่สําคัญคือการระดมมวลชนในพื้นที่
แทบทุกจังหวัด
สรุปเหตุการณสําคัญจากการประทะกันระหวางการชุมนุมประทวง
- เมื่อวันที่ 10 เมษายน มีเหตุการณในบริเวณแยกคอกวัว ใกลกับอนุสาวรียประชาธิปไตย มีผูเสียชีวติ
กวา 20 คน มีผูบาดเจ็บหลายรอยคน
- เมื่อวันที่ 22 เมษายน กลุมเสื้อหลากสี ไดมีการชุมนุมประทวงตอตานกลุม นปช.ทีบ่ ริเวณสี่แยก
ถนนสีลม ซึ่งไดมีการยิงระเบิด M79 ประมาณ 5 นัด เขาใสกลุมผูชุมนุมเสื้อหลากสี จนเปนเหตุใหกลุมผู
ชุมนุมเสื้อหลากสี เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บหลายสิบคน
- เหตุการณเมือ่ วันที่ 28 เมษายน ไดเกิดประทะกันระหวางทหารกับกลุม นปช.ที่เคลื่อนไหวไปยัง
ตลาดไท โดยทหารไดตั้งดานสกัดบริเวณอนุสรณสถานแหงชาติ ถนนวิภาวดี-รังสิต ทําใหทหารเสียชีวิต
จํานวน 1 นาย กลุมผูชุมนุมไดรับบาดเจ็บ จํานวน 18 คน
สวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ ของกลุม นปช. ที่ยังคงมีเจตนาตอสูกับรัฐบาลตอไป โดยการสรางแนวรวม
และความชอบธรรมตาง ๆ เชน กลุมแกนนําไดพยายามเชิญกลุมการทูตตาง ๆ ไปพบปะ ณ เวทีบริเวณสี่แยก
ราชประสงค ประมาณ 4-5 ประเทศ การยื่นหนังสือถึงองคการสหประชาชาติ (UN) ใหจดั กําลังเขามารักษา
สันติภาพ รวมทั้งลาสุด นายแพทยเหวง โตจิราการ ไดพยายามทําหนังสือถึงกลุมสหภาพยุโรป หรือ EU ใน
การสรางแนวรวม ซึ่งในสวนของฝายรัฐบาลยังคงดําเนินความพยายามในการใชอํานาจรัฐเพื่อปองกันแกไข
ปญหาการกอเหตุของกลุมผูชุมนุม การเจรจาในระหวางรัฐบาลและกลุมแกนนํา นปช.
สําหรับสถานการณการเคลือ่ นไหวทางการเมืองในเชียงใหม มีดังนี้
1) กลุมเสื้อแดงในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม มีเคลื่อนไหวหลายกลุม ที่สําคัญคือกลุมรักเชียงใหม 51 ที่มี
แนวคิดคอนขางรุนแรง เชน หากเกิดเหตุการณในกรุงเทพฯ ก็จะมีการเคลื่อนไหวระดมมวลชนมาที่ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเหตุการณลาสุดเมื่อวันที่ 28 เมษายน ที่ผานมาไดมีการพังประตูดานหนาศูนยราชการ
จังหวัดฯ เขามา
2) การกอเหตุสรางสถานการณจะยังคงดํารงอยูตามหวงระยะเวลาเดียวกันควบคูกับการเคลื่อนไหว
กับกลุม นปช. ในกรุงเทพฯ ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหมที่ผา นมา กลุมผูกอ เหตุยังไมมุงตอชีวิตของประชาชน
มุงเฉพาะการทําลายทรัพยสนิ ของทางราชการ ซึ่งสวนนีจ้ ังหวัดยังสามารถควบคุมสถานการณได
3) การปลุกระดมมวลชนในพื้นที่ผานทางสถานีวิทยุชุมชน กลุมคนเสือ้ แดงจะยังคงดําเนินการไป
อยางตอเนื่องเพื่อกดดันฝายรัฐบาล ซึ่งฝายความมั่นคง จะไดดําเนินงานตามมาตรการตาง ๆ อยางเขมขน
ตอเนื่องไปอีก
/4) ในสวนของ...
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4) ในสวนของประเด็นเสื้อหลากสีในจังหวัดเชียงใหม ไดมีการประเมินวาในพื้นทีก่ ําลังมวลชนเสื้อ
หลากสีจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐจะตองควบคุมมิใหเกิดการประทะกัน และจังหวัดไดมีการ
ดําเนินการตามแผนการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหมตอเนื่องมาตั้งแตตน แลว
ประธาน ใหขอ มูลเกี่ยวกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ เปนสิ่งที่จําเปนที่หวั หนาสวนราชการ ควรตระหนัก
ในการที่จะตองเตรียมการในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ พรอมทั้งขอความรวมมือชี้แจงให
ผูใตบังคับบัญชารับทราบ เพื่อเปนการปองกัน ปองปราม เพื่อไมใหผูไมหวังดีดําเนินการกอเหตุไดสะดวก
จากขอมูลสถานการณกอความไมสงบ พบวาจังหวัดเชียงใหม อยูในอันดับที่ 3 ที่มีความเคลื่อนไหว
รุนแรง การวางระเบิดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีความถี่เปนอันดับ 2 ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีขอมูลวา
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายหลักที่จะถูกกระทําโดยอาวุธสงครามและระเบิด แตสามารถรอดพน
จากการวางระเบิดมาไดหลายครั้ง เนื่องจากการเฝาระวังอยางเขมงวดของฝายเจาหนาที่ ทั้งทหาร ตํารวจ และ
พลเรือน ทั้งนี้ ในการเฝาระวังเรื่องนี้ทําไดคอนขางลําบาก เปนเหตุใหตองใชกําลังพลมากและการมีสิ่งเครื่อง
กีดขวางรูปแบบตางๆ ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและผูมาติดตอราชการไมไดรับความสะดวกเทาที่ควร แต
ยังเปนสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อปองกันเหตุรายจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การอบรมหลักสูตร “ การพัฒนากระบวนการดําเนินคดีปกครองของเจาหนาทีข่ องรัฐ ”
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการเขารับการอบรมใน
หลักสูตร “ การพัฒนากระบวนการดําเนินคดีปกครองของเจาหนาที่ของรัฐ ” ซึ่งสมาคมขาราชการพลเรือน
แหงประเทศไทย สํานักงานคดีปกครองเชียงใหม และสํานักงานอัยการสูงสุด รวมกันเปนเจาภาพ โดยจัด
อบรมระหวางวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของขาราชการเจาหนาที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานสวนทองถิ่น
ตลอดจนวิธีการและมาตรการขอบังคับทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของจาหนาที่ สัญญาทางปกครอง
จังหวัดเชียงใหม จึงมีหนังสือเชิญชวนจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนบน และสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
สวนทองถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม สงเจาหนาที่เขารับการอบรมครั้งนี้ โดยขอใหสงรายชื่อหนวยงานละ 1 คน
ภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 มายังสํานักงานจังหวัด (กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล) หมายเลขโทรสาร
053 - 112705 สามารถเบิกคาลงทะเบียนจากตนสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ( คาลงทะเบียนคนละ
3,500 บาท)
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.3 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนเมษายน 2553 เรื่อง ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจจากการชุมนุมทางการเมือง ดังนี้
ผลกระทบระดับประเทศจากการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
ไดทําการประเมินผลกระทบจากการชุมนุมที่มีผลระดับประเทศ แบงเปนสองระดับ คือ กรณีเหตุการณยืดเยื้อ
1 เดือน และเหตุการณยืดเยือ้ เกินกวา 3 เดือน คาดการณวาจะสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจตางๆ ดังนี้
รายการ
การบริโภค
การลงทุนโดยตรง
การทองเที่ยว
ระบบเศรษฐกิจ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)

ยืดเยื้อ 1 เดือน(ลานบาท)
10,000 – 16,000
1,000 – 2,000
10,000 – 20,000
21,000 – 30,000
0.1 – 0.2

ยืดเยื้อ 3 เดือน (ลานบาท)
20,000 – 30,000
10,000 – 20,000
40,000 – 50,000
70,000 – 100,00
0.3 – 0.5

ในสวนของการคาดการณผลกระทบจังหวัดเชียงใหม ทีไ่ ดสอบถามตัวแทนผูประกอบการเศรษฐกิจ
ทั้งดานการคาและการลงทุน สมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม มีการประเมินไว ดังนี้
1) ภาคการทองเที่ยวและโรงแรมจะไดรับผลกระทบมากที่สุด คาดวาในชวง Low Season ในเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2553 จะมียอดการเขาพักไมถึง 15% ของหองพักทั้งหมด
2) สําหรับภาคการคาและบริการ จะไดรับผลกระทบระดับปานกลาง จากการบริโภคที่ลดลงของ
ประชาชน มากกวา 10%
3) ภาคการลงทุนในระยะสั้นยังไมเห็นผลกระทบชัดเจน แตหากการชุมนุมยืดเยื้อเกินกวา 3 เดือนจะ
ทําใหนกั ลงทุนชะลอหรือยกเลิกการลงทุน ประมาณ 5 – 10%
4) ระบบเศรษฐกิจ ไดรับผลกระทบประมาณ 3,000 ลานบาท
การดําเนินการเพื่อบรรเทาผลกระทบ ไดมีมาตรการนํารองบรรเทาผลกระทบไปแลวบางสวน ใน
ดานตางๆ ประกอบดวย
1) ดานการทองเที่ยว ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว โดยหอการคาจังหวัดเชียงใหมและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดโครงการ “แอวสงกรานตเจียงใหม มวนใจ ประกันภัย 100,000 บาท” ในชวงเดือน
พฤษภาคม - มิถุนายน นอกจากนีห้ อการคาจังหวัดเชียงใหมและสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด และ ททท. สํานักงานภาคเหนือ ไดรวมกันจัด โครงการ “Chiang Mai Golf
Festival ” มีสนามกอลฟ เขารวมโครงการทั้งหมด 12 สนาม โดยจะลดคาบริการสนามกอลฟ เหลือเพียง
สนามละ 800 บาททุกสนาม
2) ดานการคา การบริโภค มีการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจรวมกับรานคาตางๆ จัดกิจกรรมธงฟา
ราคาประหยัด ในชวงใกลเปดเทอม โดยจะนําสินคามาลดราคาในหางสรรพสินคา สําหรับนักเรียน/นักศึกษา
/เพื่อกระตุน...
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เพื่อกระตุน การใชจายของผูบ ริโภค นอกจากนี้ หอการคาจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) และจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการ “ พัฒนาผูประกอบการ OTOP
ภาคเหนือสูตลาดญี่ปุน” นําผูประกอบการ OTOP จํานวน 18 ราย ไปแสดงสินคา ณ ประเทศญี่ปุน ในเดือน
พฤษภาคม 2553 คาดวาจะนําเงินมาสูจังหวัดเชียงใหมไดพอสมควร
นอกจากนี้ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม และภาคเอกชนหลายหนวยงาน กําหนดจัดโครงการ
ลานนาราชพฤกษ ในเดือนกันยายน 2553 เพื่อกระตุน เศรษฐกิจ
3) ดานการลงทุน ไดมีการจัดสัมมนารวมกับนักลงทุนตางชาติ ประเมินถึงสถานการณและการลงทุน
ของนักลงทุน การจัดกิจกรรมสรางความมั่นใจใหกับนักลงทุน จัดสัมมนาพบนักลงทุนตางชาติ เพือ่ สอบถาม
ถึงความเชื่อมั่นในการลงทุน ซึ่งจะสามารถกําหนดมาตรการรองรับการลงทุนไดอยางชัดเจน
มาตรการที่ควรดําเนินการเพือ่ บรรเทาผลกระทบ
1) ระดับนโยบายและรัฐบาลสวนกลาง
- ปรับเกณฑการปลอยสินเชื่อใหเอื้อตอนักลงทุนมากขึ้น
- ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ปรับลดอัตราการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- ปรับลดภาษีทองถิ่นใหกับผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบ
- ตออายุมาตรการน้ําประปาฟรี ไฟฟาฟรี รถไฟชั้นสามฟรี
- ตออายุมาตรการชวยเหลือผูประกอบการอสังหาริมทรัพย
2) ระดับจังหวัดและเอกชนรวมกันดําเนินการ
- การประชาสัมพันธภาพลักษณของจังหวัดในเชิงรุก
- เรงรัดการเบิกจายโครงการตาง ๆ ของภาครัฐ
- รวมกับภาคเอกชนจัดงานกระตุนเศรษฐกิจ เชน งานธงฟาของผูประกอบการในทองถิ่น
- รวมกับสมาคมโรงแรมฯ สงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดการประชุม / สัมมนา ที่โรงแรมฯ
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนเมษายน 2553 ในประเด็น “ การจัดทําแผนที่ทุนทางสังคมจังหวัดเชียงใหม และ
แนวทางการใชมิติทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน ” ดังนี้
1) การจัดทําแผนที่ทุนทางสังคมจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีทุนทางสังคมที่มีความสําคัญ
และสามารถกระตุนใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานในระดับพืน้ ที่ไดในองคกร/หนวยงาน โดยกลุมภารกิจ
สังคม จะรวบรวมขอมูลเหลานี้เอาไวในพืน้ ที่เดียวกัน ภายใตฐานขอมูลเดียวกัน ซึ่งสามารถแบงฐานขอมูล
ออกไดเปน 3 สวน ไดแก
สวนแรก คือ ขอมูลที่เปนลักษณะทางสมองของผูทรงคุณวุฒิในจังหวัดเชียงใหมดา นตางๆ ไดแก
ปราชญชาวบาน คลังปญญาผูสูงอายุ ผูทรงคุณวุฒิ ภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม ที่สามารถ
รวบรวมและถอดองคความรูได
/สวนที่ 2 ...
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สวนที่ 2 คือ กลุมอาสาสมัครผูทํางานดานตางๆ ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีอาสาสมัครจํานวนมาก
และพบว า ที่ สํ า คั ญ คื อ อาสาสมั ค รเหล า นี้ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นหลายตํ า แหน ง ในบุ ค คลเดี ย วกั น คื อ เป น ทั้ ง
อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ฯลฯ สามารถใชอาสาสมัครกลุม
เหลานี้ เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนในพื้นที่ได
สวนที่ 3 กลุมองคกร มูลนิธิ องคกรสาธารณประโยชน สมาคมแมบาน กลุมหนุมสาว กลุมผูสูงอายุ
กลุมเยาวชน รวมทั้งเครือขายแรงงาน/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งขอมูลเหลานี้มีลักษณะกระจัดกระจายอยู จึงไดมีการ
บูรณาการขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ไดแก สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
วัฒนธรรม สํานักงานพระพุทธศาสนา สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานแรงงาน
ขอมูลจากหนวยงานของกระทรวงยุติธรรม กศน. สํานักงานพัฒนาชุมชน และสํานักงานจังหวัด นํามารวม
เปนฐานขอมูลของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียกใชขอมูล
2) แนวทางการใชมิติทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อเสริมสรางความสามัคคีในชุมชน สืบเนื่องจาก
สถานการณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงไดเนนการแกไขปญหาโดยการขับเคลื่อนโดยใชศาสนสถาน
เปนศูนยกลาง ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีแกนกลาง คือกลุมศาสนิกสัมพันธ ซึ่งประกอบดวย 5 ศาสนา ไดแก
ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกลุมอื่น ๆจังหวัดเชียงใหม เชน กลุมหนุมสาว กลุมผูสูงอายุ กลุมแมบาน และกลุมแกนนําชุมชนในรูปแบบอื่นๆ โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม จํานวน
2 รูปแบบ คือ 1) เปนการดําเนินการในระยะสั้น ในชวงวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม ไดขอความรวมมือ
จากทุกศาสนาในการจัดกิจกรรมใหมีการสอบแทรกเนื้อหาสาระ เรื่องการรับขอมูลอยางเหมาะสม ครบถวน
การเสริมสรางความสามัคคีในชุมชนของภาคประชาชน การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และการเขาใจถึง
แนวคิดสันติวิธี 2) ในระยะยาว ไดมีการกระตุนหรือมีการสนับสนุนการขับเคลื่อนการเมืองภาคประชาชนใน
ดานการมีสวนรวมของประชาชนใหมากขึ้น
3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานความมัน่ คง ประจําเดือนเมษายน 2553 ใน 2 ประเด็นที่เกีย่ วเนื่องกับเรื่องยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน
คือ การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณแนวชายแดน และจุดผอนปรนกิ่วผาวอก สรุปได ดังนี้
1) การกอสรางสิ่งปลูกสรางบริเวณแนวชายแดน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2542
กําหนดไววาในการกอสรางถนนหรือการดําเนินการใดๆ ตามบริเวณชายแดน ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสันปนน้ํา
และเขตแดน ใหสวนราชการที่รับผิดชอบไดประสานกับกองบัญชาการทหารสูงสุดในขณะนั้น หรือปจจุบัน
เรียกวากองบัญชาการกองทัพไทย โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพื่อรวมกัน
ตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนกอนที่จะดําเนินการ ซึ่งในการดําเนินการของจังหวัดไดแจงสวนราชการที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดถือปฏิบัติแลว
ประเทศไทยมีพื้นที่ติดตอกับสภาพแนวพรมแดนไทย – ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งหมด 5,656
กิโลเมตร ในสวนที่ติดตอกับประเทศพมา มีเขตชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รวม 2,401 กิโลเมตร
/แยกเปนทางบก...

13
แยกเปนทางบก 1,624 กิโลเมตร และทางน้ํา 714 กิโลเมตร ในการผลักดันเขตแดนระหวางไทยกับพมา
นั้น ปจจุบนั ไดดําเนินการรวมกัน ณ จุดบริเวณแมน้ําสายจังหวัดเชียงราย เปนเขตแดนคูระหวาง 2 ฝาย โดย
เขตชายแดนไทย จะมี “หลักเขตแดนของไทย ” แสดงไว หากพบวามีการทําลายหลักเขตแดน ขอใหแจงสวน
ราชการ เนื่องจากการจะกระทําการใด จะสงผลกระทบตอความขัดแยงระหวางประเทศได
2) จุดผอนปรนกิ่วผาวอก สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศยกเลิกการระงับการผานเขาออก
บริเวณจุดผอนปรนกิว่ ผาวอก ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2551 เปนตนมา แตยังไมไดรบั ความรวมมือจากประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งยังไมอนุญาตใหประชาชนเดินทางเขามาคาขายกับประชาชนไทย ตอมาประเทศเพื่อนบานได
อนุญาตใหมกี ารติดตอคาขาย ตั้งแตวันที่ 10 เมษายน 2553 โดยสินคาที่สงออกจากไทยครั้งแรก คือ เกลือ
สินคาที่นําเขา คือ ผลิตภัณฑจากไม (โลงศพ) และหมวกงอบ
ความคืบหนาในปจจุบัน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม ไดทําหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
ในการยกระดับจุดผอนปรนกิ่วผาวอกใหเปนจุดผานแดนถาวร ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดสั่งการใหกระทรวงมหาดไทย
สํารวจความพรอมใหครอบคลุมทุกมิติและเสนอความเห็น เพื่อยกระดับเปนจุดผานแดนถาวร แลวนําเสนอ
ขอมูลเพื่อจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ประธาน ใหขอมูลเพิ่มเติมวาบริเวณพื้นทีช่ ายแดนดานเหนือของจังหวัดเชียงใหมบริเวณดานอําเภอ
ฝาง ตอเนื่องขึ้นไปอําเภอแมอาย เชียงดาว เวียงแหง มีแนวโนมความเคลื่อนไหวของทหารรัฐบาลพมา กับ
ชนกลุมนอยทีอ่ าจมีการสูรบกันในระยะนี้ อาจทําใหชนกลุมนอยของพมาอพยพเขามาในไทย ซึ่งจังหวัดได
ประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่เพื่อดูแลสถานการณ สวนในเรื่องการดําเนินการในจุดผอนปรนกิ่วผาวอก
คาดวาจะชวยใหมีโอกาสทีจ่ ะไดคาขายกันมากขึ้น ควรจะนํารื่องนี้มาหารือกันอีกครั้ง
4) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นางธันยชนิตร โอสถสถาพร) นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน
ของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ในหัวขอ “ การทบทวนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจปงบประมาณ 2553 ”
สรุปไดดังนี้
ดานภารกิจดานบริหารจัดการ ไดมีการขับเคลื่อน “ ประชาคมเชียงใหมมีสวนรวมพัฒนา และ
บุคลากรภาครัฐมีสมรรถนะสูงในการใหบริการ ” ตามประเด็นยุทธศาสตรใน 3 ประเด็น
ประเด็นที่ 1 เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรดานไอซีทีและวัฒนธรรม
ประเด็นที่ 2 การประชาสัมพันธ การสรางการมีสวนรวมและสํานึกประชาธิปไตยแกบุคลากร
ภาครัฐและประชาชน
ประเด็นที่ 3 การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและบูรณาการภาคสวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
สําหรับปงบประมาณ 2553 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ใน 2
สวน แยกเปนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการไทยเขมแข็ง
- โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 1 โครงการ ( 9 กิจกรรม) ไดแก
โครงการ “ สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเชียงใหม ” จํานวน
10,000,000.- บาท โดยมีสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานเจาภาพ และหนวยดําเนินการ
/-โครงการไทยเขมแข็ง...
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- โครงการไทยเขมแข็ง ไดรับการจัดสรรโครงการ “ เสริมสรางราชการใสสะอาด” วงเงินทั้งสิ้น
1,300,000.- บาท ของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม เพือ่ ปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง มีกิจกรรมสวน
หนึ่งที่สําคัญ คือ การอบรมเจาหนาที่พัสดุและเจาหนาทีท่ ี่เกี่ยวของของในสวนภูมภิ าค 300 คน ในหัวขอ
ความเสี่ยงในงานพัสดุและการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ ง ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 การแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ํา ตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม ไดนําเสนอการแกไขปญหาราคาขาวเปลือกตกต่ํา ตามโครงการ
ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 สรุปได ดังนี้
ความเปนมา
1) กขช.และคณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2552 ,22 กันยายน 2552 และ 15 ธันวาคม
2552 เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2552/53 รอบที่ 1 รวมทั้งหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณราคาอางอิงและระยะเวลาประกาศหลักเกณฑกลางอางอิงโดย
ใหประกาศเกณฑกลางอางอิงทุก 15 วัน (ทุกวันที่ 1และ16 ของเดือน) เพื่อใชเปนฐานในการคํานวณสวนตาง
ราคาในการจายเงินใหเกษตรกร
2) กขช.และคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 และ 22 ธันวาคม 2552 เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการ
ดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป2552/53 รอบที่ 2 และการประกาศเกณฑกลางอางอิง
ใหคณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑกลางอางอิงเปนผูกําหนดและประกาศหลักเกณฑอางอิงตั้งแตวนั ที่ 1
มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2553
(กําหนดระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2552 – กุมภาพันธ 2553 ยกเวนภาคใต )
4) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2553 เห็นชอบใหกระทรวงพาณิชยดําเนินมาตรการ
รักษาเสถียรภาพราคาขาวโครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อขาวเปลือก โดยใหยดึ หลักการวาใหรับซื้อเมื่อราคา
รับซื้อขาวในพื้นที่ต่ํากวาราคาอางอิง
5) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหปรับประกาศเกณฑกลางอางอิงจากทุก 15
วัน เปนทุก 7 วัน โดยใหกระทรวงพาณิชยประกาศทุกวันจันทรของสัปดาห
6) กขช.มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 เห็นชอบใหปรับหลักเกณฑและวิธีการในการคํานวณเกณฑ
อางอิงขาวใหม โดยใหคิดจากราคาตลาดเฉลี่ยยอนหลัง 7 วัน เพื่อใหสอดคลองกับราคาที่เกษตรกรขายไดใน
ปจจุบัน
ราคาประกันรายไดขาวเปลือก ป 2552/53 โดยแบงตามชนิดขาวเปลือก และรอบระยะเวลา ดังนี้
ขาวเปลือกเจา
รอบที่ 1 ราคา 10,000 (บาท/ตัน) รอบที่ 2 ราคา 10,000 (บาท/ตัน)
ขาวเปลือกปทุมธานี รอบที่ 1 ราคา 10,000 (บาท/ตัน) รอบที่ 2 ราคา 11,000 (บาท/ตัน)
ขาวเปลือกเหนียว
รอบที่ 1 ราคา 9,500 (บาท/ตัน) รอบที่ 2 ราคา 9,500 (บาท/ตัน)
/เกณฑกลางอางอิง...
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เกณฑกลางอางอิงประจําวันที่ 26 เมษายน 2553 (ราคาระหวางวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม
2553)
ขาวเปลือกเจา
รอบที่ 1 ราคา 7,210 บาท/ตัน รอบที่ 2 ราคา 17,210 บาท/ตัน
ขาวเปลือกปทุมธานี 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 กรณีเกษตรกรที่ใชสิทธิระหวางวันที่ 26
เมษายน – 2 พฤษภาคม 2553 ดังนี้
ขาวเปลือกเจา
รอบที่ 1 ราคา 2,790 บาท/ตัน รอบที่ 2 ราคา 2,790 บาท/ตัน
ขาวเปลือกปทุมธานี 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) เชนวันจันทรที่ 26 เมษายน 2553
ราคาอางอิงของขาวเปลือกเจาความชื้น 15% ราคาตันละ 7,210 บาท เมื่อนําไปหักลบกับราคาที่รัฐบาลประกัน
รายไดตันละ 10,000 บาท เกษตรกรจะไดรบั เงินชดเชย 2,790 บาท ซึ่งสวนตางดังกลาวจะโอนเขาบัญชีของ
เกษตรกรทันที
มาตรการแกไขปญหาราคาขาวตกต่ําโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวป 2552/53 (รอบที่ 2 )
1) กําหนดให อคส. และอ.ต.ก.แทรกแซงตลาดรับซื้อขาวเปลือกจากเกษตรกรตามเกณฑราคาอางอิง
2) เพื่อจูงใจใหโรงสีเขารวมรับซื้อขาว กขช.จะอนุญาตใหโรงสีแปรสภาพขาวเปลือกเปนขาวสารได
ในสัดสวน20-30 % และจะจายคาสีแปรสภาพให 500 บาท /ตัน
3) ใหโรงสีที่รับซื้อขาวใหมจากเกษตรกรแลวแปรสภาพเปนขาวสารใหสามารถนําขาวสารใหมมา
แลกกับขาวสารเกาในสตอกรัฐบาลไดดวยแตโรงสีตองรับซื้อขาวจากเกษตรกรในราคาอางอิงบวกเพิ่มอีก 300
บาท/ตัน ซึ่งรวมแลวเกษตรกรจะไดราคาขาวมากกวาตันละ 10,000 บาท
การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้ไดประสานองคการคลังสินคา(อคส.) และประสานโรงสี
ในพื้นที่ มีโรงสีตอบรับจะเขารวมโครงการ 1 แหง คือ โรงสีเชียงใหมอินเตอรไรท ของอําเภอดอยสะเก็ด
สวนอีก 2 แหง อยูระหวางพิจารณาความพรอมการเขารวมโครงการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เรื่อง
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร ซึ่งหนวยงานสามารถ
ดาวนโหลดเอกสารไดผานเว็บไซต ซึ่งประกอบดวย 7 เรื่อง พรอมทั้งเนนย้ําเรียนเชิญรวมกิจกรรมพิธีวัน /ฉัตรมงคล...
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ฉัตรมงคล การตรวจสอบลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนพฤษภาคม 2553 ของศูนยอตุ ุนิยมวิทยา
ภาคเหนือ และสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนเมษายน 2553 ที่มีพบวามีคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต
เพิ่มขึ้นสูงเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันในป 2552 ตามหัวขอดังตอไปนี้
5.1 การจัดพิธวี ันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 และการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2551- 2552
ระหวางวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 การกาวหนาการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน 2553
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
5.3 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนพฤษภาคม 2553
(ศูนยอตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันที่ 16 มีนาคม
2553 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนเมษายน 2553
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.6 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนเมษายน 2553 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.7 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2553
ประธาน แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 27
พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขอความ
รวมมือสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการ
ประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th หัวขอมุมราชการประชุมหัวหนาสวนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษก ปที่ 60 ระหวางวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2553
ประธาน แจงกําหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติแหงการบรมราชาภิเษก ปที่ 60 ในระหวางวันที่
5-9 พฤษภาคม 2553 ณ บริเวณถนนราชดําเนิน สนามหลวง ถึงลานพระบรมรูปทรงมา กรุงเทพฯ โดยจังหวัด
ทั้ง 75 จังหวัด ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม นอกจากจะจัดกิจกรรมในสวนของจังหวัดโดยตรงแลว ยังไดรับมอบหมาย
ใหดูแลในสวนของภาคเหนือ คือ การจัดขบวนแทนจังหวัดในภาคเหนือ และรับผิดชอบจัดกิจกรรมในพื้นที่
/ภาคเหนือ...
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ภาคเหนือ ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะขอความรวมมือจากสวนราชการ และสถาบันการศึกษาในสวนที่
เกี่ยวของ พรอมทั้งขอขอบคุณนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ) ที่ได
สนับสนุนการจัดกิจกรรมของจังหวัดในครั้งนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 รับชมวีดทิ ัศน “ ปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม ”
ประธาน ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานรับชมวีดิทัศน เรื่อง ปญหาหมอกควันในจังหวัด
เชียงใหม จัดทําโดยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อรับทราบวาในอนาคต หากไมมกี ารแกไข
ปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม จะสงผลรุนแรงอยางไรและในทางการแพทยมมี ุมมองปญหานี้อยางไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.10 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.วิราชินี คําชมภู)
รักษาการในตําแหนงหัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

