รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่
ครัง้ ที่ ๑๐/๒๕๕๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
--------------------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๒ นายวรการ ยกยิ่ง
๓ นายชูชาติ กีฬาแปง
๔ นายสุรชัย จงรักษ์
๕ นายฤทธิพงค์ เตชะพันธุ์
๖ นายสุวิชา ดามพวรรณ
๗ นายทองสุข พระบาง
๘ นายวิชัย ขจรปรีดานนท์
๙ นายประจญ ปรัชญ์สกุล
๑๐ นายประดิษฐ์ ทายะมหา
๑๑ ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๓
๒๔
๒๕

นายเฉลิมชัย สิงหะ
นายอดิสรณ์ กําเนิดศิริ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสัมฤทธิ์ สวามิภกั ดิ์
นายชนะ แพ่งพิบูลย์
นายอดิศักดิ์ วรรณลักษณ์
นายสุทธิลักษณ์ รักษ์เจริญ
นายภาษเดช หงส์ลดารมย์
นายประกาศิต มหาสิงห์
ร.ต.ชยันต์ อยู่สวัสดิ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม่
หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค ๕
อําเภอเมืองเชียงใหม่
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแม่ริม
นายอําเภอแม่แตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพร้าว
นายอําเภอฝาง
/๒๖ นายโชคดี...

๒

๒๖ นายโชคดี อมรวัฒน์
นายอําเภอไชยปราการ
๒๗ นายศรัณยู มีทองคํา
นายอําเภอสะเมิง
๒๘ นายสายัณห์ ใจบุญ
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
๒๙ นายสงัด บูรณภัทรโชติ
(แทน) นายอําเภอสันป่าตอง
๓๐ นายสุรชัย มณีประกร
นายอําเภอจอมทอง
๓๑ นายทรงทรัพย์ พิริยคุณธร
นายอําเภอแม่อาย
๓๒ นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายอําเภออมก๋อย
๓๓ นายวิจิตร หลังสัน
นายอําเภอแม่แจ่ม
๓๔ นายคมกริช ตรีธญ
ั ญพงศ์
นายอําเภอดอยเต่า
๓๕ นายพุฒพิ งศ์ ศิริมาตย์
นายอําเภอแม่วาง
๓๖ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายอําเภอแม่ออน
๓๗ นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล
นายอําเภอดอยหล่อ
๓๘ นายฉันทนาตย์ เทียนขาว
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๓๙ นายจําเริญ ศรีคาํ มูล
(รกท.) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๔๐ พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสยั สุข
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
๔๑ พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ
(แทน) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓
๔๒ พ.ต.อ.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย
(แทน) ผู้บังคับการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๕
๔๓ พ.ต.ท.ธีรพงษ์ สุริยะลังกา
(แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
๔๔ พ.ต.ท.นิตินัย สุขะวิริยา
(แทน) ผู้กํากับ กองกํากับการ ๕ กองกํากับการฝึกพิเศษฯ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๔๕ นายพูลศิลป์ อินทะชัย
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม่
๔๖ นายชวรัตน์ วงศ์ธนะบูรณ์
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
๔๗ นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท์
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๔๘ นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย์
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
๔๙ นางสาวชนิสา ชมศิลป์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๓
๕๐ นางราตรี จักร์แก้ว
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๕๑ นางสาวมัณฑนา อาษากิจ
(แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
/๕๒ พ.อ.สมจริง....

๓

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๕๒ พ.อ.สมจริง กอรี
สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๕๓ นายสาทร โตโพธิ์ไทย
ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
๕๔ นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
(แทน) คลังเขต ๕
๕๕ นางสาวเสาวนีย์ ไชยวัณณ์
คลังจังหวัดเชียงใหม่
๕๖ ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นทีเ่ ชียงใหม่
๕๗ นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์
๕๘ นายประยุทธ กฤษณพันธุ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ ๕
๕๙ นางสดศรี พงศ์อุทัย
สรรพสามิตพืน้ ที่เชียงใหม่
๖๐ นายฤาชา ธีรกุล
(แทน) สรรพากรภาค ๘
๖๑ ว่าที่ ร.ต.ยุทธศาสตร์ ลินทอง
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๑
๖๒ นางสาวพิมพ์กมล โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ ๒
๖๓ นางอัจฉรา สงวนพงศ์
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
๖๔ นายยุทธนา พูลพิพัฒนา
นายด่านศุลกากรเชียงดาว
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
๖๕ นางกุสุมา ธาราสุข
หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๖๖ นายชัยพร แก้ววิวฒ
ั น์
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
๖๗ นายสุทน วิชยั รัตน์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๖๘ นายสุวิทย์ แรกข้าว
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕
๖๙ นายกระเษียร นวชัย
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
๗๐ นางสาวดาวสวรรค์ รื่นรมย์
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
๗๑ นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๗๒ นายศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ
ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐
๗๓ นายภักดี พวงจิตร
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาสังคม หน่วยที่ ๑๓ จังหวัดเชียงใหม่
๗๔ นางสุรียพ์ ร ชูสขุ
ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไร้ทีพ่ ึ่งสันมหาพน
๗๕ นางจรัสวรรณ รังสิยานนท์
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
๗๖ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
๗๗ นางอุบลวรรณ จันทรสุรนิ ทร์
ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
/๗๘ นายประสิทธิ.์ ..

๔

๗๘ นายประสิทธิ์ มะโนกิจ
(แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่
๗๙ นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์
ศูนย์ฟนื้ ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
๘๐ นางชีวพร คชคีรีเดชไกร
(แทน) หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนเชียงใหม่
๘๑ นายอนวัชช์ ไทยขวัญ
หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๘๒ นายศักดิ์ชยั ถนัดวนิชย์
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๘๓ นางบัวลอย อุตเจริญ
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๘๔ นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
๘๕ นายธงชัย ธรรมเสฐียร
ประมงจังหวัดเชียงใหม่
๘๖ นายวิทย์ นพรัตน์
สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๘๗ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๘๘ นางวรางคณา สงวนพงษ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
๘๙ นายถาวร มีชัย
ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
๙๐ นายจํารัส จันทิวงค์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ ๕
๙๑ นายสถาพร กาญจนพันธุ์
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
๙๒ นางอิงอร สมสะอาด
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ (เชียงใหม่)
๙๓ นางรุจิเรข ณ ลําปาง
หัวหน้าสํานักงานตรวจงานบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
๙๔ นางนารีรัตน์ โนวัฒน์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต ๑
๙๕ นางมัยตรี หาญไท
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
๙๖ นางยลวิไล ประสมสุข
ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่
๙๗ นายอุทิศ สุวรรณโชติ
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์สวนยางจังหวัด
เชียงใหม่
๙๘ นายวินยั พงษ์จินดา
ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
๙๙ นายอาจิตร์ สุวานิชวงศ์
ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่
๑๐๐ นายบรรจง จํานงศิตธรรม
ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม่
๑๐๑ นางสาววราภรณ์ พิมสาร
(แทน) หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๒ นายปฐม สุรยิ กานต์
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
๑๐๓ นายนคร มหายศนันท์
ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่
๑๐๔ นายวรสิทธิ์ วรพล
ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
/หน่วยงาน...

๕

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๐๕ นายณันทพงศ์ เชิดชู
ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๖ นายสถิตย์ เลาหเจริญยศ
ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๐๗ นายภพลทอง ท้าวยศ
(แทน) ผู้อํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
๑๐๘ นางสาวชนิธรัตน์ จอมแปงมา
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานการขนส่งทางน้ําที่ ๑
๑๐๙ นายไสว นาคทรัพย์
(แทน) หัวหน้าสํานักงานขนส่งทางน้ําที่ ๑ สาขาเชียงใหม่
๑๑๐ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๑๑๑ นายนิวฒ
ั น์ เหล็กดี
ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
๑๑๒ นายพงษ์เทพ วงษ์เวช
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๑
๑๑๓ นายวสวัตติ์ ประภัสสร
ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๒
๑๑๔ นายมงคล เตมีศกั ดิ์
(แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ ๓
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๑๑๕ นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่
๑๑๖ นายสุรพจน์ กาญจนสิงห์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๑๑๗ นายอนุดิษฐ์ สมฤทธิ์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
๑๑๘ นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
(แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
๑๑๙ ดร.ประมุข เพ็ญสุต
(แทน) ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ฯ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๒๐ นายจํานง แก้วชะฎา
ผู้อํานวยการศูนย์อตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๒๑ นายสมศักดิ์ แก้วสอน
(แทน) สถิติจงั หวัดเชียงใหม่
๑๒๒ นายณรงค์ศักดิ์ ไชยศรี
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ
๑๒๓ นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล
ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ สาขา
เชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๒๔ นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์
ผู้อํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ ๑๐ (เชียงใหม่)
๑๒๕ นางศศิธร สรณถาวรกุล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๑๒๖ นางสาวปานจิตต์ พิศวง
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๒๗ นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ์
ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต ๑
๑๒๘ นางนิยดา หมื่นอนันต์
การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
๑๒๙ นางสาวสุนทรา ติละกูล
หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
/๑๓๐ นายพิษณุราช...

๖

๑๓๐ นายพิษณุราช อยู่พุ่ม
๑๓๑ นายสมพงษ์ ศรีเกษ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๓๒ นายพิรณ
ุ หน่อแก้ว
๑๓๓ นายถาวร คงมั่น
๑๓๔ นางอารีรัตน์ เทียมทอง
๑๓๕ นายณัฐวุฒิ จันดี
๑๓๖ นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร
๑๓๗ นายพนมพร ฟูจนั ทร์ใหม่
๑๓๘ นายมนัส เฉียวกุล
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๓๙ นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์
๑๔๐ นายอํานวย มากทรัพย์
๑๔๑ นางจินตนา พัฒน์เรืองเดช
๑๔๒ นางพรรณวดี พลอยทับทิม
๑๔๓ นายกําจัด ใจงาม
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๔๔ นายไพฑูรย์ รัตน์เลิศลบ
๑๔๕ นายไกรสิน อุ่นใจจินต์
๑๔๖ นางสาวศิรพิ ร ภาณุรัตน์
๑๔๗ นายดิษฐ์ โพธิยารมย์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๔๘ นางสุทธิพร สังข์ทอง
๑๔๙ นายโกศล ปราคํา
๑๕๐ นายเอื้อ คุณาจันทร์
๑๕๑ นายภู่พงศ์ ภูอ่ าภรณ์
๑๕๒ นายสินอาจ ลําพูนพงศ์

(แทน) หัวหน้าศูนย์ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
กรรมการบริษัทจังหวัดเชียงใหม่
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัด
เชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(รก.) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พฒ
ั นาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่
หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕
/๑๕๓ นายสมชัย...

๗

๑๕๓ นายสมชัย ศรีลาชัย
๑๕๔ นางกรรณี จันทรสุรินทร์
๑๕๕ นายอาทิตย์ วิบูลชัย
๑๕๖ นางสุวรรณา ฉุยกลัด
สถาบันการศึกษา
๑๕๗ นายไพสิฐ พาณิชกุล
๑๕๘ นายชูศกั ดิ์ พึง่ เกตุ

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

๑๕๙ นายบุญธรรม เร็วการ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๖๐ นพ.วัฒนา กาญจนกามล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๖๑ นายบํารุง คงดี
ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่
๑๖๒ นพ.วรพงษ์ สําราญทิวาวัลย์
ผู้อํานวยการศูนย์บาํ บัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
๑๖๓ นพ.อากร แสนไชย
(แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
๑๖๔ นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล
(แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๑๖๕ นายวันชัย พิพัฒน์สมุทร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๖๖ นางศุภิสรา ชมพาน
(แทน) ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๑
หน่วยงานพิเศษ
๑๖๗ ดร.สุชาติ ใจภักดี
ผู้อํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) หัวหน้าสถานีกาชาดที่ ๓ เชียงใหม่
๑๖๘ นางสุรางรัตน์ ณ ลําปาง
๑๖๙ พญ.ประคอง วิทยาศัย
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
๑๗๐ นายธัชชัย โกมลรัตน์
(แทน) นายกสมาคมกํานันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานส่วนท้องถิน่
๑๗๑ นายคณพล ปิ่นแก้ว
(แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๑๗๒ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
๑๗๓ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
๑๗๔ นายวิมล มงคลเจริญ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา

/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ...

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑๗๕ นายหลักชัย พัฒนเจริญ
๑๗๖ ว่าที่ ร.ท.สุรศักดิ์ ลิ้มเจริญ
๑๗๗ นายศักดิ์ชยั คําเรืองฤทธิ์
๑๗๘ นายชาญชัย ฝอยทอง
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๑ นายศิริเกษ อภิรัตน์
๒ นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์
๓
๔
๕
๖
๗

นายชุติเดช มีจันทร์
นายอดุลย์ ฮวกนิล
นางสุภาพร พุกกะรัตน์
นายเกรียงศักดิ์ จิระพงษ์
นายสําเริง ไชยเสน

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่
นางสาววิราชินี คําชมภู
นางวิไลวรรณ บุดาสา
นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา
นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง

๑๓ นายอาคม เพ็ญต่าย
๑๔ นางสาวสุดาทิพย์ มูลอ้าย
๑๕ นายสงัด จิโนวรรณ์
๑๖ นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ์
๑๗ นางศิริพร รือเรือง

๘

(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานประปาเขต ๙ เชียงใหม่
ผู้จัดการสํานักงานประปาเชียงใหม่
(แทน) ผู้จัดการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อํานวยการธนาคารออมสินภาค ๘
สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่
จ่าจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ ฯ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่
/เริ่มประชุม….

๙

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
การสวดมนต์ไหว้พระ
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
๑) การมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่อําเภอที่มีผลการแก้ไขปัญหาหนีน้ อกระบบดีเด่น
(๑๑ ราย) (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
๒) การมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจําปี ๒๕๕๓ (๒ ราย)
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
๓) การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๓
(๖ ราย) (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทีป่ ระชุมทราบ
ประธาน เปิดการประชุม พร้อมทั้ง แนะนําหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/
หน่วยงานพิเศษที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่ และแจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย ดังนี้
๑.แนะนําหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๑.๑ นายเสรีย์ วชิรถาวรชัย
ตําแหน่ง พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัดลําปาง
๑.๒ นายศตวรรษ สถิตย์เพียรศิริ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อาํ นวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๗
กาฬสินธุ์
๑.๓ นายวินยั พงษ์จนิ ดา
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี
๑.๔ นางสาวปานจิตต์ พิศวง
ตําแหน่ง พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
๑.๕ นางรุจิเรข ณ ลําปาง
ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลาํ พูน
/๑.๖ นายสถาพร...

๑๐

๑.๖ นายสถาพร กาญจนพันธุ์
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั ข้าวเชียงราย
๑.๗ พันเอก สมจริง กอรี
ตําแหน่ง สัสดีจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม สัสดีจังหวัดลําปาง
๒. แนะนําหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานพิเศษทีย่ ้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่
๒.๑ นายสาทร โตโพธิ์ไทย
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 สายกํากับสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
๒.๒ นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
๒.๓ ดร.สุชาติ ใจภักดี
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๒.๔ นายอาทิตย์ วิบูลชัย
ตําแหน่ง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และดํารง
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ด้วย
ตําแหน่งเดิม วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
๓. หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รบั การแต่งตั้งโยกย้าย ได้แก่
๓.๑ พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๕
๓.๒ นางอัจฉรา สงวนพงศ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
ย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร
กรมศุลกากร
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๒…

๑๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครัง้ ที่ ๙/๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรับรองรายงาน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประกอบด้วยเอกสารทั้งหมด ๒๓ หน้า มี
นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งได้นําเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ไม่มีผ้ใู ดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
มติทีป่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ ที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
- สรุปผลการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓
คลังจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ และการดําเนินโครงการ ภายใต้ปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สรุปได้ ดังนี้
เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๓ ประจําปีประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
รายจ่ายลงทุนสะสม ณ สิน้ ไตรมาส (%) ภาพรวมสะสม ณ สิน้ ไตรมาส (%)
๒๐
๑๒
๔๓
๓๓
๖๘
๕๖
๙๔
๗๕

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
งบประมาณที่ได้รบั
การเบิกจ่าย
ร้อยละ
งบประมาณรวม
๒๗,๔๕๔.๖๘
๒๖,๕๑๓.๖๘
๙๖.๕๗
งบประจํา
๒๒,๔๗๔.๖๖
๒๑,๙๕๖.๐๖
๙๗.๖๙
งบลงทุน
๔,๙๘๐.๐๓
๔,๕๕๕๗.๘๓
๙๑.๕๒
/ผลการเบิกจ่าย…

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
ตั้งแต่ต้นปีประมาณ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
งบประมาณที่ได้รบั
การเบิกจ่าย
ร้อยละ
งบลงทุน
๔,๙๘๐.๐๓
๔.๕๕๗.๘๓
๙๑.๕๒%
ส่วนราชการ
๒,๖๔๒.๘๗
๒,๒๕๕.๘๗
๘๕.๓๖%
ท้องถิ่น
๒,๓๓๕.๖๘
๒,๓๐๐.๔๙
๙๘.๔๙%
จังหวัดเชียงใหม่
๑.๔๗
๑.๔๗
๑๐๐%
ผลการเบิกจ่าย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)
เบิกจ่าย
เงินเหลื่อมปี
(ล้านบาท)
๒,๖๑๖.๙๙
๑,๘๔๒.๖๕
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
๖๖๙.๘๓
๒๓๑.๑๔
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(ปี ๒๕๔๕ ถึง ๒๕๕๑)
๑,๙๔๗.๑๖
๑,๖๑๑.๕๑
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๒

๑๒

ร้อยละ
๗๐.๔๑%
๓๔.๕๑%
๘๒.๗๖%

สําหรับผลการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่ง จังหวัด
เชียงใหม่ได้รบั งบประมาณ จํานวน ๔,๓๑๓.๓๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย ๓,๖๑๗.๓๒ ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๖ ซึ่งคาดว่าภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ จะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบถ้วน
นอกจากนี้ ได้แจ้งมาตรการดําเนินการของปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อ
มุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพและลดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ โดยมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ดังนี้
- การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๒.๐๐ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน
- การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓.๐๐ ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่าย ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
- การเบิกจ่ายเงินโครงการการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผน/เป้าหมายที่ดาํ เนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของแต่ละ
หน่วยงาน โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมแยกเป็น
รายไตรมาส ดังนี้
/ไตรมาสที่…

ไตรมาสที่
๑
๒
๓
๔

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุน สะสม ณ สิน้ ไตรมาส (%) ภาพรวม สะสะ ณ สิน้ ไตรมาส (%)
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๕.๐๐
๔๔.๐๐
๖๑.๐๐
๖๘.๐๐
๗๒.๐๐
๙๓.๐๐

๑๓

การกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔ และเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบตั ิการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ข้างต้นพิจารณาจากปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คาดว่าจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง อันเป็นผลสืบเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับผลการดําเนินมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจในระยะที่ผ่านมา
(๒) การลดเป้าหมายรายจ่ายของงบประมาณเพื่อเข้าสู่งบประมาณสมดุลภายใน
ระยะเวลา ๕ ปีเน้นการให้ความสําคัญกับคุณภาพของงานเพิม่ ขึ้น
(๓) เนื่องจากวงเงินประมาณรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ มี
จํานวนเพิ่มขึ้นและเมื่อรวมเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่จะเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จะทําให้จาํ นวนเงินในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างสูง ดังนั้น การกําหนดเป้าหมาย
รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวมจะต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ประธาน ขอบคุณและชมเชยการนําเสนอข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณว่ามีการให้ข้อมูล
และรูปแบบการนําเสนอที่ชดั เจน พร้อมทั้ง ได้ขอความร่วมมือให้คลังจังหวัดเชียงใหม่ ได้นาํ เสนอการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณของส่วนราชการฯ แก่ที่ประชุมในทุกเดือน เพื่อรับทราบผลความก้าวหน้าการดําเนินงาน
ด้านการเงินการคลังในภาพรวม
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจําปี ๒๕๔๔ ว่าได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับ โดยได้มีการประชุมซักซ้อมทําความเข้าใจกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในงบประมาณ ๒๕๕๔ ไม่มีงบประมาณตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง และเหตุที่
งบประมาณตามแผนปฏิบัติไทยเข้มแข็ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีการเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากติดขัดใน
ระเบียบวิธีปฏิบัติ และจะได้ดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป
มติทีป่ ระชุม รับทราบ และมอบหมายสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตามข้อสั่งการของ
ประธาน
/ระเบียบวาระที่ ๕…

๑๔

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ
๕.๑ งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจําปี ๒๕๕๓
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะ ประชาสัมพันธ์งานประเพณีเดือนยี่เป็ง และ
เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมสืบสานประเพณีเดือนยีเ่ ป็งแบบล้านนา ประจําปี ๒๕๕๓ ดังประกอบด้วย
กิจกรรม ดังนี้
ประเพณีเดือนยี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงเชียงใหม่ ประเพณีที่ทรงคุณค่าแห่งล้านนา
โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ กําหนดจัดงานประเพณีเดือนยีเ่ ป็งเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รูปแบบของการจัดงานจะเน้นการสืบสานประเพณีแบบล้านนา และแสดงอัตลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม่ เช่น กําหนดให้บุคคลที่นั่งกระทงในขวบวนแห่ต้องแต่งกายชุดล้านนา การบังคับใช้
กฎหมายการห้ามดื่มสุราในเขตที่กาํ หนด การควบคุมการโยนประทัด รวมถึงการรณรงค์การใช้กระทงที่
ทําจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ จะนําขยะจากเศษกระทงมา
ทําปุ๋ยหมักเพือ่ ใช้ประโยชน์ต่อไป
กิจกรรมภายในงาน กําหนดจัดขึ้นทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ
ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ บริเวณรอบคูเมือง พิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง และการประกวด
ขบวนแห่โคมยี่เป็งที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การประกวด
ขบวนแห่กระทงเล็กมหาชาติชาดก ในวันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และ
การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ รวมถึง การ
ประกวดเทพียี่เป็ ง
หนูน้ อยยี่ เป็ง การจั ดซุ้มประตู ป่า
นิทรรศการ
“สื บสานตํา นานโคม
ยี่เป็งล้านนา” การประกวดกระทงลอยน้ํา การแสดงแสง สี เสียง การประกวดโคมลอย การประกวดร้องเพลง
คําเมือง เป็นต้น ส่วนใบสมัครและระเบียบหลักเกณฑ์ การประกวดกระทงยอดเยี่ยมชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กระทงเล็ก กระทงลอยน้ํา สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่ สํานักการศึกษา
เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ www.cmcity.go.th ได้ต้งั แต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดงาน ประเพณีเดือน
ยี่เป็งเชียงใหม่ ๒๕๕๓ รวมถึง มาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดดอกไม้เพลิง
การปล่อยโคมไฟ และการเกิดอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพีน่ ้องประชาชนที่มา
เที่ยวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
๕.๒ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครัง้ ที่ ๖ ของจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อํานวยการสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหัวหน้า
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
/การประมูลเลข…

๑๕

การประมูลเลขทะเบียนรถสวย กําหนดประมูลระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ หมวดอักษร กอ จํานวน ๓๐๑ หมายเลข
โดยเลขทะเบียนนี้สามารถนําไปใช้ได้ท้งั รถเก๋ง รถแวน รถกระบะ ๔ ประตู ใช้ได้กับทุกจังหวัด ทั้งรถใหม่
และรถที่จดทะเบียนแล้ว รวมทั้ง สามารถจ่ายโอนหรือมอบเป็นของที่ระลึกหรือของกํานัลกับผู้ที่นับถือได้
พร้อมทั้งแจ้งโปรโมชัน่ พิเศษแก่หวั หน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน หากทําประมูลได้เลขทะเบียนรถเก๋ง จะแถม
หมายเลขทะเบียนรถกระบะให้ด้วย ทั้งนี้ เลขทะเบียนที่จะทําการประมูล ประกอบด้วย ๔ กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ กลุ่มเลขตัวเดียว เลขสองตัวเหมือน เลขสามตัวเหมือน และเลขสีต่ วั เหมือน
เช่น เลข 1-9 ,11, 111, 2222
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มเลขเรียงสามตัว เลขเรียงสี่ตัว เช่น 123, 2345
กลุ่มที่ ๓ กลุ่มเลขหลักพัน เช่น 1000, 2000,3000
กลุ่มที่ ๔ กลุ่มเลขคู่ คู่หน้าคู่หลัง คู่หาบ เช่น 2233 ,1212, 1331
สําหรับความหมายของป้ายประมูล หมวดอักษร กอ หมายถึง “เกิดโชคลาภ อํานาจมี
เลขดีงาม” โดยในแผ่นป้ายทะเบียนจะแสดงสัญลักษณ์ “ภูเขา และกําแพง” หมายถึง ความมั่นคงหนักแน่น
“สายน้ํา” หมายถึง สายน้ําปิงอันสงบ ร่มเย็น มีความอุดมสมบูรณ์ “ร่มบ่อสร้าง” หมายถึง สัญลักษณ์
ของเมืองเชียงใหม่ และมีแพนด้าน้อยและครอบครัวแพนด้า เพื่อร่วมฉลองกับชาวเชียงใหม่และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้ประชาชนมาเที่ยวเชียงใหม่มากๆ ซึ่งทุกองค์ประกอบที่ออกแบบในแผ่นป้ายทะเบียน รวมกันแล้ว
สอดคล้องตามศาสตร์ฮวงจุ้ย ที่จะนําความเจริญ มั่นคง ร่มเย็น และเป็นสิริมงคล มาสู่ผู้ครอบครองแผ่นป้าย
ประมูลนอกจากนี้ แผ่นป้ายทะเบียนรถสวยทั้งหมด ได้ผ่านการทําพิธีปลุกเสก เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล
โดยครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลจะนําเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(กปถ.)
หากผู้สนใจต้องการรายละเอียดเพิม่ เติม ติดต่อได้ที่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่แห่ง
ที่ ๑ และ ๒ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๒, ๐-๕๓๑๔-๑๕๓๗, ๐-๕๓๑๔-๐๔๐๕ และ
๐-๕๓๒๘-๑๖๘๖
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
๕.๓ การคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาว
ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ นําเสนอการคาดหมายลักษณะอากาศ
ในช่วงฤดูหนาว ประจําปี ๒๕๕๓ สรุปได้ ดังนี้
สภาพอากาศโดยทั่วไป ในช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ.๒๕๕๓ จะเริม่ ขึ้นในกลางเดือนตุลาคม
๒๕๕๓ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีนจะมีกาํ ลังแรงและเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้มี
เมฆทวีขึ้น มีฝนฟ้าคะนอง/ลมกระโชกแรงระยะแรก แล้วอากาศจะเย็นลง ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๔ มีหมอกบางทั่วไป หมอกหนาบางพื้นที่ มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้เป็นบางวัน
/ปลายเดือน…

๑๖

ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๔ จะเป็นช่วงหนาวที่สุดของปี ตอนบนของภาค
อุณหภูมิตา่ํ สุด ๑๒-๑๕ °C และตอนล่างของภาค มีอณ
ุ หภูมิ ๑๕-๑๗ °C เทือกเขายอดดอย ๓-๑๐ °C
ฤดูหนาวปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วและอุณหภูมิตา่ํ กว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณฝนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย
เล็กน้อย ฤดูหนาวปี ๒๕๕๓ จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เมื่อมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
มีกาํ ลังอ่อนลงตามลําดับ
ภัยธรรมชาติ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ คือ พายุฝน-ฟ้าคะนองในเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทํา
ความเสียหายแก่ชีวิตทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ตลอดจน พืชผลทางการเกษตร น้าํ ค้างแข็ง
ทําให้ผลผลิตทางเกษตรกรรมบนที่สูงเสียหาย และหมอกหนาเป็นอุปสรรค์ในการคมนาคมในตอนเช้า
ขณะที่มวลอากาศเย็นมีกาํ ลังอ่อนลง สําหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย และอยูน่ อกเขตชลประทาน
ควรใช้น้าํ อย่างมีประสิทธิภาพ
สถิติอุณหภูมิตา่ํ สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๕๙ ปี พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๕๒
มี ดังนี้
๑) ๖.๐ °C เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
๒) ๓.๘ °C เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
๓) ๓.๗ °C เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๑๗
๔) ๗.๓ °C เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗
โดยพื้นที่ดอยอินทนนท์ มีอณ
ุ หภูมิตา่ํ สุด อยู่ที่ -๒.๕ °C เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๒
และดอยอ่างขาง มีอุณหภูมิตา่ํ สุด -๒.๕ °C เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๔
การคาดหมายลักษณะอากาศในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ในช่วงต้นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะเสริม
เข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทําให้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในระยะแรกที่มวลอากาศเย็นเสริม
เข้าปกคลุม แล้วอากาศจะหนาวเย็นลง และมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดได้บางแห่งบริเวณเทือกเขา ยอด
ดอยกับมีหมอกบางในตอนเช้า และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาบางพื้นทีเ่ ดือนนี้
ปริมาณน้าํ ฝนมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิมีค่าต่าํ กว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย
ภาคเหนือ ในตอนเช้ามีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตา่ํ สุด ๑๕-๒๒ °C เทือกเขายอดดอย
อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิตา่ํ สุด ๗-๑๕ °C บ่ายอุณหภูมิสูงสุด ๒๖-๓๑ °C มีเมฆ
บางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่เมือ่ มวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมในระยะแรกและหมอก
หนาบางพื้นทีเ่ มื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ปริมาณฝน ๒๐-๗๐ มม. จํานวน ๔-๖ วัน ลมตะวันออก
เฉียงเหนือ ๑๐-๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
สําหรับในจังหวัดเชียงใหม่ ตอนเช้าอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิตา่ํ สุด ๑๗-๑๙ °C
เทือกเขายอดดอย อากาศหนาวและหนาวจัดได้บางวัน อุณหภูมิตา่ํ สุด ๗-๑๕ °C ช่วงบ่าย อุณหภูมิสูงสุด
๒๗-๒๙ °C มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง บางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นเสริมปกคลุมใน
/ระยะแรก…

๑๗

ระยะแรก และหมอกหนาบางพื้นที่เมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง ความชื้นสัมพัทธ์ ร้อยละ ๕๒-๘๒
ทัศนวิสยั ๗-๙ กิโลเมตร หมอกหนาลดลงต่ํากว่า ๑ กิโลเมตร ปริมาณฝน ๕๐-๖๐ มม. จํานวน ๕-๖ วัน
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐-๒๕ กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ทั้งนี้ มีข้อควรระวัง คือในช่วงที่ฝนฟ้าคะนองและ
ลมกระโชกแรกในระยะที่มวลอากาศเย็นเสริมเข้าปกคลุม อาจทําความเสียหายให้แก่ผลผลิตได้ จึงควร
เตรียมการป้องกันสําหรับพื้นที่ปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้าํ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม
สภาพอากาศที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๒๗-๗๙๑๙, ๐-๕๓๙๒-๒๓๖๕ และ www.cmmet.tmd.go.th
ได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ประธาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ทําการประชาสัมพันธ์การ
พยากรณ์อากาศ ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ช่องทางเคเบิลทีวีท้องถิ่น เพื่อ
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
มติทีป่ ระชุม รับทราบ และมอบหมายสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตาม
ข้อสั่งการของประธาน

๕.๔ การประกาศวาระของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า
หมอกควัน และภัยแล้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๔
หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นําเสนอการ
ประกาศวาระจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้งของจังหวัด
เชียงใหม่ สรุปข้อมูลได้ ดังนี้
จากสภาพอากาศฤดูหนาวของภาคเหนือ โดยเริ่มปกติประมาณกลางเดือนตุลาคม และใน
ช่วงกลางฤดูหนาวในเดือนธันวาคมถึงมกราคม มวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุม
ทําให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีน้ําค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่บนยอดดอย เดือนกุมภาพันธ์ มวลอากาศ
เย็นจะมีกําลังอ่อนลงต่อเนื่อง และจะสิ้นสุดฤดูหนาวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ลักษณะอากาศดังกล่าว จะทําให้
สภาพอากาศในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปีมีอากาศหนาวเย็น รวมทั้ง เกิดภาวะความแห้งแล้ง
ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย และในห้วงเวลาดังกล่าวมักมีการเผากําจัดวัชพืช เป็นจํานวนมากทําให้เกิดไฟ
ป่าและหมอกควันปกคลุม ส่งผลให้ช่วงระยะเวลา ตั้งแต่ตุลาคมถึงเมษายน ทําให้เกิดภัยหนาว หมอกควัน ไฟ
ป่า และภัยแล้งขึ้น ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
โดยฤดูหนาวปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้ว อุณหภูมิจะต่ํากว่าค่าเฉลี่ย และปริมาณฝนจะสูงกว่าเฉลี่ย
เล็กน้อย ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนี้ โดยในปีนี้อากาศจะหนาวมากที่สุดในรอบ ๓๐ ปี โดยเฉพาะภาคเหนือ
และอีสาน
สถิติภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา มีดังนี้
- สถานการณ์ภัยหนาว พบว่ามีผ้ปู ระสบภัยหนาวจํานวน 24 อําเภอ (ยังไม่แยก อ.กัลยาณิวัฒนา
/จาก อ.แม่แจ่ม…

๑๘

จาก อ.แม่แจ่ม)ราษฎรขาดแคลนเครื่องกันหนาว ๒๒๖,๘๒๙ ครัวเรือน ๔๖๗,๗๙๔ คน มีความ
ต้องการเครื่องกันหนาว จํานวน ๔๒๗,๙๐๙ ผืน แบ่งเป็น ผ้าห่มนวม ๒๖๓,๑๗๒ ผืน ผ้าห่มไหมพรม
๗๘,๒๗๙ ผืน และเสื้อกันหนาว ๘๖,๔๕๘ ตัว
- สถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันปกคลุม ซึ่งมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน (PM-๑๐
เฉลี่ย ๒๔ ชม. ไม่เกิน ๑๒๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีผ้ปู ่วยโรค
ทางเดินหายใจเข้าตรวจรักษาที่โรงพยาบาล เพิ่มขึ้นประมาณ ๒๐%
- ตารางแสดงจํานวนวัน และค่าคุณภาพอากาศ (PM ๑๐) ที่เกินมาตรฐาน ปี ๕๐-๕๓
สถานีวัดอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ศาลากลาง
รร.ยุพราช
พระตําหนักภูพิงค์ฯ
๓๐ วัน
๓๑ วัน
๒๕๕๐
จํานวนวัน
๓
3
ปริมาณสูงสุด ๓๐๓.๙ ug/m (๑๔ มี.ค. ๕๐) ๓๘๒.๗ ug/m (๑๔ มี.ค. ๕๐)
๓ วัน
๖ วัน
๗ วัน
๒๕๕๑
จํานวนวัน
3
3
3
ปริมาณสูงสุด ๑๗๑.๓ ug/m (๒๔ มี.ค. ๕๑) ๒๐๖.๒ ug/m (๒๔ มี.ค.๕๑) ๑๘๖.๗ ug/m (๑๑ เม.ย.๕๑)
๑๖ วัน
๒๐ วัน
๗ วัน
๒๕๕๒
จํานวนวัน
3
3
๒๓๘.๓ ug/m (๑๔ มี.ค.๕๒) ๑๕๒.๕ ug/m3(๙ และ๑๔ มี.ค.๕๒)
ปริมาณสูงสุด ๒๑๕ ug/m (๑๔ มี.ค. ๕๒)
๑๘ วัน
๒๒ วัน
๒ วัน
๒๕๕๓ จํานวนวัน
3
3
ปริมาณสูงสุด ๒๖๘.๔ ug/m (๑๗ มี.ค. ๕๓) ๒๗๙.๙ ug/m (๑๗ มี.ค.๕๓)
๑๕๑.๕ ug/m3(๑๗ มี.ค.๕๓)
ปี พ.ศ.

จากสถิติพบว่าช่วงเวลาทีว่ ิกฤติสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ของทุกปี สําหรับในเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ยัง
อยู่ในเกณฑ์ปกติ (มีค่าไม่เกินมาตรฐานและมีค่าต่าํ กว่าปี ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๙ ในช่วงเดียวกัน)
- สถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๓ จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีจํานวน ๒๔ อําเภอ
๑๓๒ ตําบล ๑,๐๖๓ หมู่บ้าน และพื้นที่ได้รับความเสียหายแยกเป็นพืชไร่ ๑๒๙,๗๙๗ ไร่ พืชสวน
๔๓,๙๔๒ ไร่ พื้นที่นา ๓๗,๕๖๗ ไร่
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔
จังหวัดได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และภัยแล้งประจําปี
๒๕๕๔ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงแผนใน
ระดับอําเภอและท้องถิ่น
๑. ได้จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ ภัยแล้ง
ประจําปี ๒๕๕๔ ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผ้วู ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นผู้อํานวยการศูนย์
๒. ประกาศให้เป็นวาระของจังหวัดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ไฟป่า หมอกควัน และ
ภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ ตัง้ แต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งจะจัดให้กิจกรรมประกาศวาระของจังหวัด
เชียงใหม่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยหนาว หมอกควัน ไฟป่า และภัยแล้ง ประจําปี ๒๕๕๔ และ
/กิจกรรมรณรงค์…

กิจกรรมรณรงค์ เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมในการของประชาชน ภายหลังการประชุมของคณะกรรมการ
ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ รวมทั้ง การกําหนดมาตรการและรูปแบบการปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการ
ดําเนินการในปี ๒๕๕๔ จังหวัดเชียงใหม่ และการนําผลการศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
หมอกควัน ของโครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน กิจกรรมพัฒนา
ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไขปัญหามลภาวะหมอกควันและพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ในแอ่งเมือง
เชียงใหม่ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นแนวทางในกําหนด
มาตรการและรูปแบบทางเลือกในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับชุมชน ให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งและเป็น
ส่วนหนึ่งของการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

๑๙

ประธาน ขอบคุณการดําเนินงานของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้มีการบูรณการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาน้าํ ท่วมอย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง
ให้ข้อมูลเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันว่า ควรเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการเผาป่า
เพื่อหาของป่า ซึ่งจะช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อขอความร่วมมือ
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโคมลอยในเทศกาลลอยกระทงประจําปี ๒๕๕๓
ผู้แทนสํานักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (นายศิริเกษ อภิรัตน์)
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือการดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเกีย่ วกับการปล่อยโคมลอย
และโคมควันขนาดใหญ่ ในช่วงเทศกาลยี่เป็ง ประจําปี ๒๕๕๓
ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงคมนาคมได้นํามาตรการในปีที่ผ่านมาดําเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นปัจจัยสําคัญ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการบินและอากาศยาน
จากกรณีการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ ดังนี้
๑. มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอย
๑.๑ กระทรวงคมนาคมร่วมกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้
กํ า หนดมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนโคมลอย มผช.808/255 โดยมาตรฐานดั งกล่ า วได้ คํ า นึ งถึ งความ
ปลอดภัยและอันตรายที่อาจจะเกิดจากโคมลอยมีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องสรุปได้ ดังนี้
๑) โคมลอยที่ปล่อยต้องมีปริมาตรไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร และทําจากวัสดุธรรมชาติ
๒) โคมลอย ส่วนที่เป็นตัวโคม ต้องทําจากวัสดุธรรมชาติ เช่น กระดาษ ส่วนตัวโครง
ของโคมทําจากไม้ไผ่ และต้องไม่ติดอุปกรณ์หรือวัสดุตกแต่งใดๆที่มีคุณสมบัติติดไฟหรือเกิดประกายไฟลุก
ไหม้ได้ง่ายไว้กับโคมลอย
/๓) ส่วนที่เป็น…

๒๐

๓) ส่วนที่เป็นเชื้อเพลิงทําจากกระดาษชุบเทียน ขี้ผึ้งหรือพาราฟิน ซึ่งใช้สําหรับจุด
ไฟให้อากาศร้อนบรรจุ ในตัวโคมเพื่อให้โคมยกตัวลอยตัวสู่อากาศเองได้
๔) การยึดติดเชื้อเพลิงกับตัวโคมให้ยึดติดด้วยเชือกทนไฟ เชือกหรือลวดอ่อนเบอร์ ๒๔
เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ ม.ม. จํานวน ๒ เส้น แต่ละเส้นความยาวไม่เกิน ๓๐ ซ.ม.
๕) โคมลอยขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางต้องไม่เกิน ๙๐ ซ.ม. ความสูงต้องไม่
เกิน ๑๔๐ ซ.ม. น้ํ าหนักเชื้อเพลิงไม่เกิน ๕๕ กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงไม่เกิ น ๘ นาที
สําหรับโคมลอยที่มีขนาดลดลงให้เป็นไปตามส่วนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความสูง น้ําหนักเชื้อเพลิง
และระยะเวลาการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงตามประกาศ มผช.808/2552
๑.๒ ขอความร่ วมมือกระทรวงมหาดไทย กรมประชาสั มพัน ธ์ และจังหวัดในพื้น ที่
เสี่ยงภัยในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทําความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบถึงอันตรายร้ายแรง
จากการปล่ อ ยโคมลอยที่ อ าจจะกระทบต่อ การบิ น และอากาศยาน โดยเน้ น ให้ ป ระชาชนหัน มาปล่ อ ย
โคมลอยที่ได้มาตรฐาน มผช. 808/2552 และให้ปล่อยโคมลอยหลังเวลา ๒๑.๓๐ น. ในช่วงเทศกาลลอย
กระทง รวมถึง ให้ผ้ผู ลิตหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 เพิ่มมากขึ้น
๑.๓ ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติภัยร้ายแรงต่อการบินและอากาศยานกรณีการปล่อยโคมลอยและบั้งไฟ โดยนําประเด็นดังกล่าวเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในรูปของประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือกฎหมายอื่นใด
๑.๔ ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใน
การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า หากต้องการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมาก ขอให้แจ้ง
รายละเอียดของจํานวนโคมลอย ห้วงเวลาการปล่อย และจุดที่ทําการปล่อยที่ชัดเจนให้หน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคม ได้แก่ กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ซึ่งรับผิดชอบและดูแลความปลอดภัย
ในการเดินทางทางอากาศทราบ เพื่อจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น
๒. มาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่
๒.๑ กระทรวงคมนาคม โดยสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรร่วมกับ
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และลําปาง) สํานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการปล่อยโคมควัน (ว่าวฮ่ม) ขนาดใหญ่ ดังนี้
๑) ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ให้ปล่อยโคมควันตามประเพณีเพื่อเป็นการบูชา
พระเกศแก้วจุ ฬ ามณี ไ ด้ เ ฉพาะวัน ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓ (วั นลอยกระทง ขึ้ น ๑๕ ค่ํ า เดือน ๑๒)
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
/๒) ความเสี่ยงต่อ...

๒๑

๒) ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายร้ายแรง เกิดจากโคมควันมีขนาด
ใหญ่มาก ลอยขึ้นสูง และใช้เวลานานมาก ดังนั้น จึงควรควบคุมขนาดและรูปแบบของโคมควันให้มีขนาดที่
เหมาะสมเพื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด อั น ตรายต่ อ การบิ น และอากาศยาน โดยโคมควั น ที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วย
- ทําจากกระดาษว่าว จํานวนไม่เกิน ๗๒ แผ่น (ขนาดกระดาษ ๕๐x๗๕ ซ.ม./แผ่น)
- ความกว้างของปากโคมควัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตา่ํ กว่า ๖๐ ซ.ม. เพื่อควบคุม
ความสูงและระยะการลอยของโคมควัน
- ควรหลีกเลี่ยงการใช้สีกระดาษว่าวที่มีลักษณะคล้ายกับสีของท้องฟ้า เช่น ฟ้า ขาว และ
เทา เพื่อให้นักบินสังเกตเห็นโคมควันได้อย่างชัดเจน
๓) ขอความร่วมมือจากวัดในพืน้ ที่ร่วมกํากับดูแลและควบคุมการปล่อยโคมควันให้
เป็นไปตามแนวทางและมาตรการดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ขอให้วัดที่มีการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควัน
ขนาดใหญ่ แจ้งให้ผู้จัดประสานการขออนุญาตต่อกรมการบินพลเรือนก่อนการจัดกิจกรรม
๒.๒ ขอความร่วมมือจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประชาสัมพันธ์และขอ
ความร่วมมือวัดในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือละเว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบซึ่งมีความ
เสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน และนําแนวทางและมาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ตามข้อ
๒.๑ ไปปฏิบัติ
๒.๓ ขอความร่ ว มมื อ จากกระทรวงมหาดไทยให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภาคเหนื อ
(เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และลําปาง) ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในการละเว้นการจัดกิจกรรมการปล่อยโคมควันในรูปแบบ
ซึ่งมีความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน และนําแนวทางและมาตรการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่
ตามข้อ ๒.๑ ไปปฏิบัติ
๒.๔ ขอความร่วมมือกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และเข้าใจถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิม พร้อมทั้ง รณรงค์/เชิญชวนประชาชนและองค์กรภาคประชาสังคม อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามสืบไป
๓. กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงคมนาคม
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
๓.๑ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายร้ายแรง
อันอาจเกิดขึ้นได้จากการปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ โดยการเชิญชวนให้ประชาชนใช้โคมลอยที่
ได้มาตรฐาน มผช.808/2552 และใช้โคมควันในขนาดและรูปแบบที่เหมาะสมตามข้อ ๒.๑ เพื่อลดความ
เสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปล่อยโคมลอยได้
/๓.๓ กรมการบิน…

๒๒

๓.๒ กรมการบินพลเรือน บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด พิจารณาดําเนินการหลีกเลี่ยงการ
จัดเที่ยวบินขึ้นและลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา
๒๑.๓๐ น. เป็นต้นไป
๓.๓ กรมการบินพลเรือนและบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) จัดเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิจารณาหาแนวทาง
ที่เหมาะสมกรณีวัดในพืน้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกวัด จะมีประเพณีการปล่อยโคมควันขนาดใหญ่ ในวันที่ ๒๑
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันขึ้น ๑๕ ค่าํ เดือน ๑๒) ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. และให้ออกประกาศแจ้ง
เตือนนักบิน (NOTAM) ทราบถึงกําหนดการและห้วงเวลาการปล่อย โคมควันขนาดใหญ่ รวมทั้ง
ให้พิจารณาดําเนินการเพิม่ เติมในพื้นที่จังหวัดที่มีท่าอากาศยานหรือสนามบินในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
จังหวัดทางภาคเหนือที่มีประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมาก โดยนํารูปแบบแนวทางการ
ดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา
๓.๔ บริ ษัท วิ ท ยุ ก ารบิ น แห่ ง ประเทศไทย จํ า กั ด จั ด ทํ า แผนที่ พื้ น ที่ โ ซนนิ่ งบริ เ วณ
โดยรอบ ท่าอากาศยาน/สนามบิน สําหรับเฝ้าระวังเป็นพิเศษตามแนวขึ้นลงของเครือ่ งบินในพืน้ ทีจ่ งั หวัดทีม่ ี
ประชาชนนิยมปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ
กระทรวงคมนาคม ได้คํานึงถึงความปลอดภัยต่อการบินและอากาศยานจากกรณีการ
ปล่อยโคมลอยและโคมควันขนาดใหญ่ในเทศกาลลอยกระทงเป็นสิ่งสําคัญควบคู่ไปกับวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นที่ต้องคงรักษาไว้และสืบทอดต่อไป ดังนั้น มาตรการและแนวทางต่างๆ ที่กระทรวงคมนาคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง หน่วยงานภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่นได้ร่วมมือกันกําหนดและนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้เพิ่มเติมแนวทาง
และมาตรการที่เหมาะสมปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน
ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากในช่วงเทศกาลลอยกระทง มีความนิยมปล่อยโคมลอยตามประเพณี ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางของอากาศยาน
หน่วยงานมีหน้าที่ในการประกาศแจ้งเตือนนักบิน ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยโคม ดังนั้น จึงขอความ
ร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการ
ปล่อยโคมลอย จํานวน ขนาด วัน-เวลาของการปล่อยโคมลอย รวมถึง จุดที่จะทําการปล่อยโคมลอย เพือ่
ลดผลกระทบจากการปล่อยโคมลอยที่มีต่อการเดินทางของอากาศยาน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นําเสนอข้อมูลเพิม่ เติมว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็ง
ของทุกปี มักจะผู้บาดเจ็บจากการเล่นประทัดยักษ์ สร้างความเสียหายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดย
ในปี ๒๕๕๒ ในห้วง ๗ วันอันตราย มีจาํ นวนผู้บาดเจ็บ ๑๗๙ ราย และพบว่า ร้อยละ ๕๐ ของผู้บาดเจ็บ
จากการจุดประทัดยักษ์ ฯลฯ เกิดขึ้นในวันกระทงใหญ่ ในปีนี้ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้
/เตรียมการ…

๒๓

เตรียมการเฝ้าระวังในช่วง ๗ วันอันตราย (๑๖-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) โดยได้แจ้งจากโรงพยาบาล
ทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับการบาดเจ็บดังกล่าว พร้อมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงาน
ดังนี้
๑) ขอความร่วมมือฝ่ายปกครองได้ดําเนินการกวดขันเรื่องการจําหน่ายพลุ ประทัดยักษ์
และกําชับลูกบ้าน และแจ้งเตือนประชาชนไม่ให้เล่นประทัดยักษ์อย่างคึกคะนอง โดยเฉพาะในเยาวชนอายุ
ระหว่าง ๗-๑๔ ปี
๒) ขอความร่วมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถาบันการศึกษา ในการให้ความรู้แก่
นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้เล่นประทัดยักษ์อย่างคึกคะนองจนเกิดเหตุ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้
๓) ขอความร่วมมือส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ที่มีกาํ หนดจัด
งานลอยกระทง งานรื่นเริงอื่นๆ จนถึงช่วงงานฤดูหนาว ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างเคร่งครัด
ประธาน แจ้งเน้นย้าํ ให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาที่สืบเนือ่ งจากเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด ตํารวจภูธรจังหวัด โดยขอให้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยทัว่ กัน

มติที่ประชุม มอบหมายให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติ และข้อราชการของ
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องแจ้งทีป่ ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสาร)
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ นําเสนอ
เพื่อทราบโดยเอกสาร จํานวน ๔ เรื่อง ประกอบด้วย
๗.๑ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
๗.๒ สรุปรายงานสถานการณ์อทุ กภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๓
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)
๗.๓ รายงานสถานการณ์อาชญากรรม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่)
๗.๔ สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๘..

๒๔

ระเบียบวาระที่ ๘ นโยบายและข้อสัง่ การของผู้บริหาร
๘.๑ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิง่ )
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรการ ยกยิ่ง) แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานที่ผา่ นมาในประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑) แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาของราษฎรตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในการ
ดําเนินการทีผ่ ่านมา หลังจากส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ได้รับทราบปัญหา/
ข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้นําท้องที่ ผู้นาํ ท้องถิ่น แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ หรือชี้แจง
ข้อมูลที่สมบูรณ์ให้ประชาชนได้ จึงได้ให้อําเภอ/ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ทําการสํารวจความ
ต้องการหรือสภาพปัญหาของราษฎรและแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ และให้ข้อมูลก่อนที่จะมีการลง
พื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถคลี่คลายปัญหาของราษฎรได้
๒) การกําหนดเดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ของนายอู๋ ปางกั๋ว (H.E. Mr.Wu Banggue)
ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสําคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน และถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดเชียงใหม่
ในการเจรจาเรื่องหมีแพนด้า รวมทั้ง เป็นโอกาสที่จะนําสิ่งต่างๆ มาสู่เชียงใหม่ อันจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของจังหวัด และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๘.๒ ผูว้ ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)
ประธาน แนะนําตัว และมอบแนวทางในการดําเนินนโยบายของจังหวัด ดังนี้
ความสําคัญของจังหวัด และอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ “นพบุรีศรีนครพิงค์
เชียงใหม่” ถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ในอดีต มีวฒ
ั นธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมทั้ง
เน้นย้าํ การสร้างความรัก ความสามัคคี ความหมายของความเป็นไทย การไม่แบ่งแยกกลุ่ม/สี เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงถาวร ความเป็นปึกแผ่นในบ้านเมือง ความสํานึกในวัฒนธรรมของตนเอง และสิ่งที่บรรพบุรุษ
มอบให้
นอกจากนี้ ได้นาํ เสนอประเด็นสําคัญ ๘ ประการ ที่เป็นแนวทางในการดําเนินการของ
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดังนี้
๑. ประชาธิปไตยที่มีระเบียบ เช่น การกําหนดจุดติดตั้งป้ายหาเสียง จัดระเบียบป้ายหาเสียง
๒. การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การแก้ไขปัญหาหมอกควัน
๓. การกวดขันกฎระเบียบจราจร โดยการเน้นการลดอุบัติเหตุจราจร การควบคุม
สัญญาณไฟจราจรให้อยู่ในสภาพที่ดีและใช้งานได้
๔. ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ การดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ๕ ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง
/เศรษฐกิจพอเพียง...

๒๕

เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ดํารงความเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และพลังงานสะอาด การสร้างความมัน่ คง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน การสร้าง
ประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และเป็นธรรมในการให้บริการ
๕. เน้นการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ
๖. เน้นการพัฒนาศูนย์การศึกษา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ มีสถาบันการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ และ
มีชื่อเสียงจํานวนมาก ทั้งสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษาและประถมศึกษา ส่งผลให้มีสถิติผ้เู ข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น
๗. เน้นให้การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานสังกัดส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิ่น
โดยไม่มีแบ่งแยกกลุ่ม หรือสังกัด ขอให้ยึดถือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสําคัญ
๘. เน้นการดูแลเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดูแลเยาวชนร่วมกับฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๙ เรื่องอื่นๆ
- การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๓
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ ๑๑/๒๕๕๓ ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงขอความร่วมมือจากส่วนราชการ/
หน่วยงาน ให้เข้าไป Download หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุมฯ และรายงานการประชุม ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ มุมราชการ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
มติทีป่ ระชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่ สาร

