รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2553
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
---------------------------------------------------------

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
นายอมรพันธุ นิมานันท
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
นายสุพิชญ มีสุวรรณ
นายทองสุข พระบาง
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายประดิษฐ ทายะมหา
วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
นายเฉลิมชัย สิงหะ
นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายชัชวาลย ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสัมฤทธ สวามิภักดิ์
นายชนะ แพงพิบูลย
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ
นางณัชชกมล หอคํา
นายประกาศิต มหาสิงห
ร.ต.ชยันต อยูส วัสดิ์
นายโชคชัย อมรวัฒน

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
(แทน) นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
/26.นายศรัณยู...
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นายศรัณยู มีทองคํา
นายอําเภอสะเมิง
นายวิชัย ลือวรรณ
นายอําเภอเวียงแหง
นายสงัด บูรณภัทรโชติ
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
นายสุรชัย มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
นายดํารง เอมแยม
(แทน) นายอําเภอแมอาย
วาที่ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายอําเภอดอยเตา
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายอําเภอแมออน
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายอําเภอดอยหลอ
นายฉัทธนาตย เทียนขาว
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
นายจํานอง ปานทอง
อัยการจังหวัดเชียงใหม
นายชวรัตน วงศธนะบูรณ
รักษาการในตําแหนงอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
นายสุธรรม วงคขจร
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
นางทิวาภา รักสัตย
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
นางศิริรัตน ไชยศิริ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
นายปภาษิต โรจนมณี
นายมนัส เฉียวกุล
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายภานุศร สิทธิชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
นายอุดม แปงทิศ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
นายธงชัย ทุนคํา
นายเอื้อ คุณาจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
นายสุทัศน ประสาธนสุวรรณ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4
นางกรรณี จันทรสุรินทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ร.ศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
นายธันวา เบญจวรรณ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
/หนวยงานใน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
นางขนิษฐา จันทรลักษมี
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายเอนก สีหามาตย
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
นายสมศักดิ์ วงศปญญาถาวร
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
น.ส.เสาวนีย ไชยวัณณ
วาที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
นายพูนสุข ปทมาคม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นางสดศรี พงศอุทัย
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
นายเกียรติชัย กิตติพรไพบูลย
(แทน) สรรพากรภาค 8
นายสุรพล วัฒนโยธิน
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
น.ส.วรรธนภรณ ทุนอินทร
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายชัยวัฒน วองสืบขาว
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกัน ภาคที่ 1 (เชียงใหม)
นายปญญา สวนจันทร
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการฯ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
นายวิทัศน เตชะบุญ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นายทศพร ถาวร
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
(เชียงใหม)
น.ส.ศิรินุช เศรษฐกุลบุตร
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
น.ส.เยาวมาลย งามสันติกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
น.ส.กัญชัช ทองดีแท
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
/หนวยงานใน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
79 นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
80 นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
81 น.ส.เพทาย สุวรรณาภรณ
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
82 นางพรรณวดี พลอยทับทิม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
83 นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
84 นางชารินี จินดาวงษ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
85 นางสุดใจ นันตารัตน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
86 นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
87 นางฐิติรัตน ทองอินทร
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
88 นายอภิชาติ มูลฟอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
89 นายบรรพต คันธเสน
90 นายบุญศักดิ์ จิรวุฒิวงศชยั
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
91 นายสุชิน วรพงษไพบูลย
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
92 นางมุกดา ปงอินถา
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
93 นางฐิตินันท ชีวะวัฒน
(รกท.) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคที่ 8
94 นายทรงพล นาคะหนุ
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
95 แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
96 น.ส.ณัฐธิศา พิธนานนท
(รกท.) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
97 นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
98 นางนิยดา หมืน่ อนันต
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
99 น.ส.สุนทรา ติละกูล
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
100 นายสุรชัย สังขศรีแกว
หัวหนาศูนยชงั่ ตวง วัด ภาคเหนือ(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
101 นางละไมพร วณิชยสายทอง
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
102 นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
103 นายธงชัย ธรรมเสฐียร
ประมงจังหวัดเชียงใหม
104 นายวิทูร โพธิ์ศรี
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
105 นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
/106 นายวีรวัฒน...
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นายวีรวัฒน เตจะ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
นายถาวร มีชยั
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
นายจํารัส จันทิวงค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
นายวรสิทธิ์ วรพล
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นางอรทัย ธรรมเสน
นายอนุพงษ ใจดี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ ที่ 7 (เชียงใหม)
นายอมร สุพนนท
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณเชียงใหม
นายปารวัตร สันติคุณากร
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
นางอารีนา พิชัยวัตต
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
นายสุพจน ศิริอารยา
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
นายอาจิตร สุวานิชวงศ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
น.ส.หทัยกาญจน นําภานนท
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
น.ส.วราภรณ พิมสาร
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
119 นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
120 นายไพรัตน เตชะวิวัฒนาการ
ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร เขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
121 นายรัชต สําราญชลารักษ
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
122 นายสุวิทย แรกขาว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
123 นายกอพงศ นําบุญจิตต
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
124 นายจํานง แกวชะฎา
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
125 นายสุพันธ ศรีแสง
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
126 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
127 นายประยูร ปราณีสุทธิกุล
128 นายพงศศกั ดิ์ อริยจิตไพศาล
ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
129 นายสรรักษ จารุจุณาวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
130 นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
131 นางอารีย ลิ้มเจริญ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
132 นายกฤษณุ ภูป ระเสริฐ
ผูจัดการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม
133 นางพจรัตน เหนือเมฆ
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
/หนวยงานใน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
134 นางวราภรณ วรพงศธร
135 นายสอาด ประจันพล
136 นายสมพงษ มอญแกว
137 นายอุดม บุญชวย
138 นายเรวัต โพธิ์เรียง
139 นายสุวิทย เอีย่ มแจงพันธุ
140 นายจุมพจน นิยมสิริ
141 นายพงศเทพ วงษเวช
142 นายปญญา ภูมรินทร
143 นายจํารัส ดิษฐสุวรรณ
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
144 น.ส.พจนา เอือ้ งไพบูลย
145 นางอุบลรัตน คงกระพันธ
146 น.ส.ทิพยวรรณ เทศบุตร
147 นายสัมพันธ ชางทอง

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(รกท.) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหม ที่ 3

(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ เขต 3
(รกท.) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
จังหวัดเชียงใหม
148 นางณัชชา อุตตะมัง
(แทน) นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
149 นางกุสุมา ธาราสุข
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
หนวยงานสวนทองถิ่น
150 นายคณพล ปนแกว
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
151 นายทัศนัย บูรณุปกรณ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
152 นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
153 นายวิมล มงคลเจริญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
154 พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
155 พล.ต.อรรคเดช ทรงวรวิทย
รอง ผอ.รมน.จว.ชม. (ท)
156 พ.ท.ไพรัช แกวแดง
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดตํารวจแหงชาติ
157 พ.ต.อ.สมหมาย กองวิสยั สุข
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
158 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
159 พ.ต.ท.ธีรพงษ สุริยะลังกา
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
/159 พ.ต.ท.จําเริญ...
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160 พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหงษ

(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5. กองกําลังการฝกพิเศษฯ

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

นายอดุลย ฮวกนิล
นางสุภาพร พุกกะรัตน
นายชุติเดช มีจันทร
พ.อ. อัครวัฒน วุฒิเดชโชติโภคิน
นายสัญญา ทุบตะขบ
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ
นายสําเริง ไชยเสน

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
น.ส.พรทิพย วรพิทยาภรณ
นายชัยนรงค วงศใหญ
น.ส.วิราชินี คําชมภู
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
น.ส.สุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
กองอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และชี้แจงวาวันนี้เปนการประชุมที่ใชเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมง
โดยมีวาระการประชุมเพียงระเบียบวาระเดียว คือ สรุปสถานการณการชุมนุมทางการเมืองในหวงระยะเวลาที่
ผานมา และในเวลา 10.00 น. ขอเรียนเชิญทุกทานไดเขารวมพิธีทําบุญเพื่อบําเพ็ญกุศลแกผูสูญเสียจาก
เหตุการณความไมสงบที่ผานมา ณ วิหารหลวงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2553 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ประธาน ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร 17 หนา มีนายอมรพันธุ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธาน ซึ่งไดนําเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยเปนการลวงหนา
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
- สรุปสถานการณการชุมนุมทางการเมืองในหวงระยะเวลาที่ผานมา
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอที่ประชุมทราบและขอความรวมมือสรางความเขาใจ
แกประชาชนเกี่ยวกับสถานการณการชุมนุมทางการเมืองของกลุมมวลชน สรุปได ดังนี้
ผูแทนกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (พ.อ. อัครวัฒน วุฒิเดชโชติโภคิน)
นําเสนอสรุปสถานการณทางดานการเมืองที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
สถานการณดา นการขาว : ความเคลื่อนไหวของกลุมคนเสื้อแดงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมชวงกอน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่สําคัญ ไดแก
- กลุมคนเสื้อแดง ไดจัดเวทีคูขนาน จํานวน 4 แหง เพื่อถายทอดสัญญาณชุมนุมจากเวทีผานฟาลีลาศ
และเวทีราชประสงค กรุงเทพมหานคร ผานสถานีวิทยุชมุ ชน ซึ่งในจังหวัดเชียงใหมมีสถานีวิทยุชมุ ชนอยู
จํานวน 4 สถานี ที่มีการดําเนินการ ประกอบดวย
- กลุมรักเชียงใหม 51 ไดมีการถายทอดผานสถานีวิทยุชมุ ชน FM 92.50 MHz ที่โรงแรม
วโรรสแกรนดพาเลส
- กลุมนกเสรี ถายทอดสัญญาณผานสถานีวิทยุ คลื่น 105.5 MHz ที่ตลาดแมเหียะ
- กลุมปูนิ่มเรดิโอ ถายทอดสัญญาณผานสถานีวิทยุชุมชน FM 92.5 MHz ที่เวียงกุมกาม
- ศูนยประสานงานกลาง นปช.แดงเชียงใหม ถายทอดสัญญาณผานสถานีวิทยุชุมชน FM 89.25 MHz
ที่สถานีรถไฟ
นอกจากนี้ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2553 ไดมกี ารระดมมวลชนประมาณ 300 คน ไปยื่นแถลงการณที่
สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจีนประจําจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อ
แสดงออกวาไมเห็นดวยกับการประกาศใชพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉินฯ ใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม และไมพอใจวิธีการสลายการชุมนุมของรัฐบาล
สําหรับความเคลื่อนไหวของกลุมคนเสื้อแดงในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ศูนยอํานวยการแกไข
สถานการณฉุกเฉิน (ศอฉ.)ไดมีการกระชับพื้นที่บริเวณสีแ่ ยกราชประสงค สงผลใหมวลชนคนเสื้อแดงใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดเรียกระดมพลใหออกมาตามสถานที่ตาง ๆ หลังจากนั้นกลุมรักเชียงใหม 51 ได
เดินทางไปที่บริเวณหนาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม บริเวณสะพานนวรัฐโดยมีมวลชนจากสถานที่ตางๆ
/เดินทางมาสมทบ....
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เดินทางมาสมทบประมาณ 200 คน หลังจากนั้นมวลชนไดแสดงออกดวยความโกรธแคน โดยการขวางปา
กอนหิน ประทัดยักษ เขาไปในจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งทําลายทรัพยสินตางๆ และจุดไฟขวาง
ระเบิดเพลิงเขาไปบริเวณบานพักของปลัดจังหวัด และประตูหนาจวนของผูวาราชการจังหวัด จนเกิดไฟไหม
บริเวณบานพักและประตูหนาไดรับความเสียหาย รวมทัง้ มวลชนสวนหนึ่งไดจุดไฟเผารถดับเพลิง 2 คัน ทุบตู
ATM ธนาคารกรุงเทพ สาขาทาแพ จนไดรบั ความเสียหาย นอกจากนีย้ งั ไดขวางปาระเบิดบริเวณหนาบริษัท
เชียงใหมคอนสตรัคชั่น จํากัด และเผายางรถยนตตามอําเภอรอบนอกบริเวณ เชน อําเภอสันปาตอง อําเภอ
หางดง และอําเภอดอยสะเก็ด เปนตน
จากเหตุการณดังกลาวที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 กลุมคนเสื้อแดงไดมีการเคลื่อนไหว
โดยมีมวลชนประมาณ 10-20 คน ชุมนุมตามสถานที่ตางๆ แตภายหลังไดยุตกิ ารชุมนุมโดยการประสานงาน
ของฝายเจรจาตอรอง สวนการเกิดเหตุยังเกิดขึ้นบาง ในกรณีการเผายางรถยนตตามอําเภอหางดง สันปาตอง
และอําเภอดอยสะเด็ด แตมจี าํ นวนไมมากนักและไมมีเหตุรุนแรง สามารถควบคุมสถานการณได
การปฏิบตั ิการดานยุทธการ ภายหลังที่ไดมกี ารประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม
2553 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 ไดสั่งการใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในจังหวัด
เชียงใหม จัดตัง้ กําลังจังหวัดเชียงใหมขนึ้ เปนการจัดหนวยเฉพาะกิจผสมระหวางพลเรือน ตํารวจและทหาร
ปฏิบัติการรวมกัน ณ สโมสรกาวิละพลทหารบกที่ 33 ซึ่งการดําเนินการไดมีการรวมประชุมวางแผนแกไข
สถานการณเปนประจําทุกวันและตอเนื่อง ทําใหสามารถควบคุมสถานการณการสรางความไมสงบเรียบรอย
ในพื้นทีไ่ ด
การปฏิบัติการที่สําคัญ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 เปนการดําเนินการใชกําลังคูขนานกับการ
ปฏิบัติของ ศอฉ. ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดําเนินการของกองกําลังจังหวัดเชียงใหม ไดจัดกําลังเขาควบคุม
สถานีวิทยุในเขตอําเภอเมือง จํานวน 4 สถานี และในอําเภอแมอาย จํานวน 1 สถานี โดยไดควบคุมมิใหมีการ
ถายทอดสัญญาณจากเวทีราชประสงค และการปลุกระดม ยุยงปลุกปนมวลชน รวมทั้งไดจัดกําลังการสกัดกั้น
มวลชนจากอําเภอฝาง แมอาย และอําเภอไชยปราการ เพื่อปองกันไมใหเดินทางเขามาเพิ่มเติมในเขตเมือง
เชียงใหมได
ภายหลังเกิดเหตุการณเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ยังคงมีสถานีวิทยุทฝี่ าฝน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ โดยการ
ยุยง ปลุกปน จํานวน 3 สถานี จึงไดจัดกําลังเขาตรวจคนสถานีวิทยุชมุ ชน คลื่น FM 92.50 MHz ของกลุมรัก
เชียงใหม 51 สถานีวิทยุชุมชน คลื่น FM 105.5 MHz และสถานีวิทยุชมุ ชน คลื่น FM 89.0 MHz โดยไดอายัด
เครื่องสงสัญญาณ และหามออกอากาศ
แนวทางการปฏิบัตติ อไป หลังจากการกระชับพื้นที่บริเวณเวทีราชประสงค กรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ที่ผานมา แมวารัฐบาลสามารถเขาควบคุมสถานการณไวได แตก็สรางความสูญเสีย
อยางมากทั้งดานชีวิต ทรัพยสิน รวมทั้งสภาพจิตใจของมวลชนที่เขารวมชุมนุม และแนวรวมคนเสื้อแดง
สงผลใหเกิดความหวาดระแวง และไมไววางใจ ตอเจาหนาที่ของรัฐ โดยจะเห็นไดจากภายหลังวันที่ 19
พฤษภาคม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ยังคงมีการกอเหตุตาง ๆ เชน การเผายางรถยนต อยางไรก็ตามไดมีการ
ดําเนินการควบคุมสถานการณใหอยูในความสงบ ไดแก การจัดกําลังรักษาความปลอดภัย การจัดตั้งจุดตรวจ
/ในเขตพื้นที่....
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ในเขตพืน้ ที่อําเภอเมือง และอําเภอโดยรอบ การจัดชุดสายตรวจรวม การจัดชุดสายตรวจพิเศษ รวมทั้งไดมี
การเนนย้ําใหทุกอําเภอใหมกี ารวางแผนผนึกกําลัง ทั้งตํารวจ ฝายปกครอง ทหาร และประชาชนตาง ๆ รักษา
ความเรียบรอยในพื้นที่ รวมทั้งในสวนกําลังจังหวัดเชียงใหม ยังคงเตรียมกําลังกองหนุนทั้งตํารวจและทหาร
เตรียมพรอม ณ ที่ตั้งของหนวย อยางไรก็ตามแนวทางสําคัญที่จะดําเนินการอยางเรงดวน คือการสรางความ
สมัครสมานสามัคคีของคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางการเจรจาปรองดองของรัฐบาล
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม ฝายทหาร (พล.ต.อรรคเดช ทรงวรวิทย)
ไดใหขอมูล และขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานเพื่อสรางใหเกิดความรักสามัคคีในสังคม ดังนี้
จากความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายหลังการชุมนุมเรียกรองทางการเมือง จําเปนที่จังหวัดเชียงใหมตองใหมี
การผนึกกําลังใหมีการแกไขเพื่อฟนฟูการทองเที่ยว และสงเสริมดานเศรษฐกิจ จึงขอความรวมมือกับสวน
ราชการที่มีโอกาสติดตอกับประชาชน ทั้งอําเภอ หรือสวนราชการ/หนวยงานระดับจังหวัด ในการประชาสัมพันธ
ใหเกิดความรักความสามัคคีทุกหมูเหลา ยกเลิกการแบงฝกแบงฝาย เพือ่ ทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองที่
สวยงาม นาอยูเ ชนเดิม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม นําเสนอขอมูลเรื่องการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิด
และการดําเนินการรักษาความสงบเรียบรอยในพืน้ ที่ คือ
1) การดําเนินการของตํารวจในการดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิด ไดมีการเรงรัดการดําเนินคดี
ในพื้นที่ และสามารถจับกุมผูกระทําผิดบางสวนไดแลว
2) เมื่อวันเหตุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 ไดมีการกอความไมสงบ โดยการเผาบานพักปลัดจังหวัด
และรถดับเพลิง ซึ่งฝายเจาหนาที่ไดพยายามปองกันอยางเต็มที่เพื่อไมใหเกิดเหตุรุนแรงขึ้น สําหรับมาตรการ
เพื่อปองกันการเกิดเหตุรายยังคงการปองกันพื้นที่สถานที่ราชการ บานพักผูพิพากษา สถานที่สําคัญตางๆ อยาง
ตอเนื่องไปกอน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) ไดใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดําเนินการ
การสรางความปรองดอง และการพื้นฟูสถานการณตางๆ การเยียวยาทางดานจิตใจแกผูไดรับผลกระทบ ดังนี้
เนื่องจากปจจุบันนี้ การกอกวนสรางความไมสงบจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองยังเปนที่ไม
ไววางใจ ดังนั้น ความเขมขนในการทําความเขาใจกับประชาชน ยังถือเปนเรื่องสําคัญ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม
จึงไดดําเนินการตามนโยบายในการสรางความปรองดองของชาติ โดยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการในการ
ใหความชวยเหลือและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในภาวะเรงดวน ประกอบดวย หัวหนาสวน
ราชการ และผูที่เกี่ยวของจากภาคสวนตางๆ เพื่อสรางใหเกิดความปรองดองและเนนการชวยเหลือแกผูไดรับ
ผลกระทบ และไดมอบหมายใหมีคณะทํางานดําเนินการในดานตางๆ ทั้งดานการสํารวจความเสียหายของ
ประชากร การสงเคราะหชวยเหลือเยียวยาในดานวัตถุ เงินชวยเหลือ ซึ่งมีกฎเกณฑที่ชัดเจน การฟนฟูเยียวยา
ทางดานจิตใจ และการทําความเขาใจ เยี่ยมเยือน ปลอบขวัญประชาชน และผูไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ยังมี
การดําเนินการควบคูไป ดังนี้
/1) จังหวัดเชียงใหม..
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1) จังหวัดเชียงใหมและสวนราชการที่เกี่ยวของ จะมีการประชุมผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหง กํานันทุกตําบล นายอําเภอ และผูเกี่ยวของทั้งหมด ในวันนี้ เวลา 14.00 น.เปนตนไป
2) การประชุมเจาคณะจังหวัด เจาคณะตําบลและเจาอาวาสวัดตางๆ เพือ่ สรางความเขาใจ
รวมกัน และจะขยายผลไปยังศาสนสัมพันธ ทั้ง 5 ศาสนาในขั้นตอไป
3) การประชุมทําความเขาใจในกลุมโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) แจงขอมูลการดูแลสถานที่ราชการและ
มาตรการในการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม
1) มาตรการการดูแลรักษาสถานที่ราชการ โดยเฉพาะในการรักษาสถานที่ราชการเพือ่ ปองกันการกอเหตุราย ลอบวางเพลิง หรือใชอาวุธทําลาย ยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการปรับแผนตามความ
เหมาะสม
2) ขอความรวมมือทุกภาคสวนราชการในการเขา-ออกศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ในการติดบัตร
ผานเขา-ออกยานพาหนะทุกชนิดเพื่อความสะดวก หากไมมีบัตรดังกลาวจําเปนจะตองแลกบัตรผานเขาออก
หรือจดหมายเลขทะเบียนรถ เพื่อความรอบคอบ ซึ่งอาจทําใหไมไดรับความสะดวก พรอมทั้งขอความรวมมือ
กับสวนราชการ ในการจัดชุดเวรยามในการดูแลสถานที่ราชการ และหากพบสิ่งผิดปกติ ขอความรวมมือแจง
หนวยรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทราบ ซึ่งจะมีเจาหนาที่ลาดตระเวน ตลอด 24 ชั่วโมง
3) การดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข อ งยางรถยนต เ ก า และยางรถจั ก รยานยนต ได มี ข อ ห า มเกี่ ย วกั บ การ
เคลื่อนยายวัตถุดังกลาว เพื่อปองกันการนําไปกอเหตุเผาสถานที่ตางๆ สําหรับผูที่มีอาชีพคายางรถยนตเกา ให
แจงขออนุญาตเคลื่อนยายได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสถานีตํารวจในทองที่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงวัตถุระเบิด
ดอกไมเพลิง วัตถุที่สามารถประกอบเปนวัตถุระเบิดได สารเคมีทุกชนิดที่ไวไฟ น้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุภาชนะ
หามเคลื่อนยาย หากมีความจําเปนที่จะตองเคลื่อนยาย หรือเอาไปจําหนาย จะตองขออนุญาตเชนเดียวกัน
4) เนื่องจากขณะนี้อยูในชวงการประกาศภาวะฉุกเฉิน การออกนอกเคหะสถานตั้งแตเวลาเที่ยงคืน
จนถึงเวลา 04.00 น. จําเปนตองไดรับอนุญาตกอน มิฉะนั้นจะมีความผิด สําหรับในวันวิสาขบูชานี้ จะมี
ประชาชนเดินขึ้นไปยังพระธาตุดอยสุเทพตามประเพณีที่เคยมี ประชาชนที่ประสงคมารวมงานใหขอหนังสือ
อนุญาตได ณ ที่วาการอําเภอ หรือสถานีตํารวจ สําหรับอําเภอเมืองเชียงใหม สําหรับคนที่ไมไดขอหนังสือมา
จากที่วาการอําเภอในพื้นที่ของตนเอง จังหวัดไดตั้งจุดบริการพิเศษให ณ บริเวณลานครูบาศรีวิชัย และบริเวณ
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ประธาน ไดแจงขอบคุณทุกภาคสวนทีร่ วมมือดําเนินการตามมาตรการรักษาความสงบเรียบรอย
พรอมทั้งขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานในประเด็นตางๆ สรุปได ดังนี้
1) แจงขอขอบคุณสวนราชการและเจาหนาที่ที่ไดรวมกันอดทนในการดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันสถานที่ราชการ แมวาจะทําใหไมไดรับความสะดวกหลายประการตอเนื่องมาตั้งแตเริ่มมีการชุมนุม
เรียกรองทางการเมือง ซึ่งผลจากการไดรับความรวมมือจากสวนราชการที่ผานมา ทําใหสามารถทําการปองกัน
และรักษาอาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัด หรือศูนยราชการจังหวัดมิใหถูกเผาทําลาย / เสียหายได
/2) ชี้แจงถึงการ....
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2) ชี้แจงถึงการดูแลสถานการณการชุมนุม ที่ยังคงมีความจําเปนที่จะดําเนินการตามมาตร และปรับ
แผนมาตรการบางอยางใหเกิดความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน นอกจากนี้ การรักษาสถานที่ราชการที่
เปนพื้นที่เปาหมายแลว สถานศึกษา/โรงเรียนตางๆ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 6 เขต จําเปนที่ตอง
ดูแลอยางใกลชิด เนื่องจากมีสิ่งบอกเหตุจากสถานศึกษาบริเวณขางเคียงศูนยราชการจังหวัด ที่พบวามีรองรอย
ของความพยายามในการลอบวางเพลิง ดังนั้น จึงขอความรวมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 6 เขต ไดเฝา
ระวัง และจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยบริเวณสถานศึกษา หรือสถานที่สําคัญตางๆ อยางเขมงวด
3) การรวมกิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา ในชวงที่มีประกาศภาวะฉุกเฉิน จังหวัดได
พยายามอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชนในการรวมกิจกรรมทางศาสนา โดย
ประชาชนสามารถขออนุญาตออกนอกเคหสถานได ณ จุดบริการที่วาการอําเภอและสถานีตํารวจในพื้นที่ตางๆ
เพื่อรวมศาสนพิธีวันวิสาขบูชา นอกจากนี้ ยังไดเปดจุดบริการบริเวณเชิงดอยสุเทพ และบริเวณวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพในการอํานวยความสะดวกดังกลาวดวย
4) ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน หากพบวามีการปาย พนสี หรือการทําสัญลักษณตางๆ ที่
แสดงถึงการสรางความแตกแยก ยัว่ ยุ หรือกระตุนเตือนในสิ่งที่ไมสมควร ขอใหแจงจังหวัดหรือสวนราชการที่
รับผิดชอบ เพื่อดําเนินการตอไป
5) ขอขอบคุณผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล ที่ไดเขามาสนับสนุนการทํางานในดานความมั่นคงรวมกับจังหวัด ทําใหจังหวัด
สามารถที่ดูแลความสงบเรียบรอยจากสถานการณการชุมนุมทางการเมืองไดมากขึ้น ซึ่งจังหวัดจําเปนตองขอ
การสนับสนุนนี้ตอไปอีกระยะหนึ่ง จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ
6) หัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ที่มขี อมูลขาวสารหรือมีแนวทางปฏิบัติที่จะเปนประโยชนตอการ
ปรองดอง หรือการฟนฟูสังคมไทย ขอความกรุณาไดแนะนํา เพื่อจะนํามาเปนแนวทางปฏิบัติใหสังคม และ
ประเทศชาติกลับสูความสงบสุขโดยเร็วทีส่ ุด
7) ขอเชิญชวนรวมพิธีทําบุญเพื่อบําเพ็ญกุศลแกผูสูญเสียจากเหตุการณความไมสงบทีผ่ านมา
ณ วิหารหลวงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายสวนราชการที่เกีย่ วของดําเนินการตามขอราชการของประธาน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เรื่อง
5.1 แนวทางการดําเนินงานบัตรประกันสุขภาพของบุคคลที่มีปญหาสถานะและสิทธิจงั หวัดเชียงใหม
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
/5.3 ความกาวหนา....
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5.3 ความกาวหนาการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนพฤษภาคม 2553
โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนมิถุนายน 2553
โดยศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต ระหวางวันที่ 16 เมษายน 2553 ถึง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม ประจําเดือนพฤษภาคม 2553
โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5.7 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤษภาคม 2553
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
- การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2553 กําหนดการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สวนราชการ/หนวยงาน สามารถเขาไป Download
หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการประชุม ผานชองทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
(www.Chiangmai.go.th) หัวขอมุมราชการประชุมหัวหนาสวนราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 10. 00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(น.ส.วิราชินี คําชมภู)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

