รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2552
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552
ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายสุรชัย จงรักษ
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
นายสุวิชา ดามพวรรณ
นายกอพงษ โกมลรัตน
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
นายธนา นวลปลอด
นายชวลิต สาสกุล
นายสายัณห กาวีวงค

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายชุติเดช มีจันทร
นายสุรพล สัตยารักษ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย
นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล
น.ส. นิตยา พงษพานิช
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายปธิกร เอีย่ มสะอาด
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
(รกท.) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
(แทน) นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
/25 นายสมหวัง...

2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายชัยณรงค นันตาสาย
นายมนัส สุริยสิงห
น.ส. กนกวรรณ สมนา
วาที่ ร.ต.อดิศกั ดิ์ ดวงจินดา
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายวิษณุ จักษุธารา
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายบัญชา เขียวตาย
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายอาคม เหมือนแยม
นายถาวร คงมั่น
นางชมัยพร ทองพลี
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นายวราวุธ คันธาเวท
นายทิพเมษฐ สังขวรรณ
นายพนมพร ฟูจันทรใหม
นางผองพรรณ ลวนสมหวัง

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

น.ส. สมบูรณ ฟูเต็มวงศ
นายกมล ผาคํา
นายโกศล ปราคํา
นายธงชัย ทุนคํา
นายสมโภชน ศรีชะนา
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายสินอาจ ลําพูนพงศ
นายปราโมทย เลิศชีวกานต
นางพิมพนรา บุญสิงห
นายอรัญ ทองพันธุ
นางสุวรรณา ฉุยกลัด

นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
(แทน) นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
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66
67
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
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80
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ผศ.อดิศร คันธรส
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
นางกรรณิการ ทองสุวรรณ
นางนฤมล วสิกชาติ
น.ส. เสาวนีย ไชยวัณณ
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นางจินตนา ดิษเย็น
นางสดศรี พงศอุทัย
นางวีณา บุญประคอง
นางภัคภร ศรีทัย
นางฐิติยา จิยะพงศ
นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายประดิษฐ บุญติบ
นางประณมพร วชิรถาวรชัย
นายทศพร ถาวร
นางสุรียพร ชูสุข
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานที่รับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเวียงพิงค
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
(เชียงใหม)
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายทรงเดช คําลือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
น.ส. ชุติกาญจน พวงจิตร
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
นางนิภาวดี อินปนบุตร
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางทิพยสุดา บาลี
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นางรุงรัตน มณีโชติ
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายพงษศักดิ์ โพธิ์คม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นายสมชาย งามประจบ
นายบํารุง คงดี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
นางสุนีย กีรติพงศธร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
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4
87
88
89
90
91

นพ.อากร แสนไชย
นางวราภรณ ธรรมประวัติ
นางฐิติรัตน ทองอินทร
นางผุสดี ธรรมานวัตร
นายประหยัด อนันตประดิษฐ

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

นายอุทัย แจวจันทึก
นายธีรพล วุทธีรพล
น.ส. นันทินี รุงเรือง
น.ส. จารุวรรณ ชิงชัย
นางมุกดา ปงอินถา
นางผองศรี ธานินพงศ
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นางมิ่งขวัญ มวงอยู
น.ส. ณัฐธิศา พิชยานนท
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายเกษศิริ สุวพงษ
นางละไมพร สายทอง
นายนิรุทธ สุขเจริญ
นายทรงพล สุวณ
ั ณทัพพะ
นายบุญเลิศ สมบูรณ
น.ส. มะลิวัลย เพชรยุทธกุล
นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
นายสนั่น เผือกไร
นายเดช สารเขาดํา
นายสุรชัย สุดสาคร
นางอรทัย ธรรมเสน

114 น.ส. บานเย็น หลาปอม
115 น.ส. นันทนา นอยบุญเติม
116 นายปารวัตร สันติคุณากร

(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
(แทน) หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ พืชสวน
/117 นายรุจ...
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127

นายรุจ ภูประเสริฐ
นายทรงชัย ชุม ภิรมย
นายนิกร ทิพยอักษร
นายสุพจน ศิริอารยา
นายวรวุฒิ เนียมนอย
นางปภาพินท จันทรดา
นายประภัสพงษ ทักษิณสัมพันธ
นายสงกรานต มูลวิจิตร
นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
นายรัชต สําราญชลารักษ
น.ส. ปุณยภรณ ประดิษฐสขุ

128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

นายสุวิทย แรกขาว
นายกอพงษ นําบุญจิตต
นายจํานง แกวชะฎา
นายไพโรจน บุญลือ
นายสันติ ทิฆมั พรพิทยา
นายประพันธ ศรีธิหลา
นายองอาจ เต็งเจริญ
นายพงศศกั ดิ์ อริยจิตไพศาล
นายจารุเกียรติ ปญญาดี
นายเสรี กังวานกิจ
นายทวี เบญจรัตน
นางวราภรณ วรพงศธร
นายณัฐพงศ แกวกอน
นายสมพงษ มอญแกว
น.ส. ศศิกานต อินตะแกว
นายไฉน นาคทรัพย
นายสมัย เมฆพัฒน
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายพงศเทพ วงษเวช
นายปญญา ภูมรินทร

(แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีสหกรณที่ 9
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานวิชากรพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหมสถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
(แทน) หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
/148 นายชาญวิทย..

6
148
149
150
151
152
153
154
155
156

นายชาญวิทย เผื่อนทอง
นายวงษนพิ ัทธ แกวกุลวงษ
นายอรุณ จันทรปรีดา
นายอุทัย พรหมแกว
นางประทุมวรรณ เหลืองออน
นางนงนุช กะดีแดง
นางอุบลรัตน คงกระพันธ
นายศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน
นายสัมพันธ ชางทอง

157 นายพยนต ยศสุพรหม
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

นายอุบลพันธ ขันผนึก
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายชาตรี กันทวี
นายเอกชัย สายหยุด
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม
พ.ท.สุปกรณ เรือนสติ
พ.อ. พสิษฐ มุขเพชร
พ.อ.เกรียงศักดิ์ หมีทอง
พ.ท.ไพรัช แกวแดง
น.ต.ธรรมนูญ สังขริม
พ.ต.ต.พิเชษฐ ชูกิจคุณ
พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
พ.ต.ท.เจษฎา สถิตยรัมย
พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ํา
แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย

(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือปโตรเลียมภาคเหนือ
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

.
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ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายพัฒน แสงลี
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นางธีรา ธนูศิลป
นางจารุณี จุลวรรณ
นายสําเริง ไชยเสน
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายธีรวุฒิ แกวฟอง
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางศิริพร รือเรือง
น.ส.วันทนีย สองแกว

(แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระราชปริยัติเมธี เจาอาวาสวัดทาตอน
รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร” ครั้งที่ 25 ประจําปพ.ศ. 2552
(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1)
- การมอบโลรางวัลแหลงเรียนรูฯ ตนแบบอําเภอและเกียรติบัตรคณะกรรมการบริหาร
โครงการบริหารจัดการจัดการองคความรูและแหลงเรียนรูทางศาสนาและวัฒนธรรม
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลประกาศเกียรติคุณนักจัดรายการวิทยุเครือขายวัฒนธรรมดีเดนระดับจังหวัด
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

/ระเบียบวาระที่ 1..

8
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน (รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายไพโรจน แสงภูวงษ ) กลาวเปดการประชุม พรอม
แจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ติดภารกิจสําคัญ จึงไดมอบหมายใหทําหนาที่
ประธานในทีป่ ระชุมในวันนี้ พรอมทั้งแนะนําหัวหนาสวนราชการทีย่ ายมาดํารงตําแหนงใหม และหัวหนา
สวนราชการทีย่ ายภายในจังหวัด ดังนี้
- แนะนําหัวหนาหนวยงานที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายสุวิชา ดามพวรรณ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รักษาการในตําแหนงเจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดลําปาง
2) น.ส. เสาวนีย ไชยวัณณ
คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม คลังจังหวัดพะเยา
3) นายบํารุง คงดี
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสุราษฎรธานี
4) นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ เชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีจังหวัดเชียงราย
- แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายภายในจังหวัด
นายสันติ ทิฆัมพรพิทยา
ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5
- แนะนํานายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2552 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ าจั ง หวัด เชี ย งใหม ครั้ งที่ 10/2552 เมื่อ วั น ที่ 29 ตุ ล าคม 2552 ณ ห อ ง
ดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวยเอกสารรายงานการ
ประชุ ม จํานวน 31 หน า โดยในการประชุมวัน ดัง กลาว มีนายอมรพั นธุ นิมานัน ท ผูวาราชการจัง หวัด
เชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําเผยแพรลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม เปนการลวงหนาแลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2552
/ระเบียบวาระที่ 3....
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินงานของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
(นําเสนอในที่ประชุม 3 ดาน)
1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) ไดนําเสนอผลการดําเนินงาน ของ
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 สรุปได ดังนี้
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ไดจัดประชุมคณะทํางานกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 โดยมีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น
98 โครงการ จํานวน 308,683,978 บาท แยกเปนโครงการตามกลยุทธ ตางๆ ประกอบดวย
1) กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว
รวมทั้งหมด 18 โครงการ งบประมาณ 135,500,000 บาท แยกเปน 4 กระบวนงาน ไดแก
- บูรณาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว 4 โครงการ วงเงิน 66,500,000 บาท
- การพัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว 7 โครงการ วงเงิน 29,000,000 บาท
- การพัฒนาสนับสนุน 2 โครงการ วงเงิน 5,000,000 บาท
- การดําเนินการตลาดเชิงรุก 5 โครงการ วงเงิน 35,000,000 บาท
2) กลยุทธสงเสริมการคาการลงทุน 30 โครงการ งบประมาณ 112,472,000 บาท แยกเปน
แยกเปน 4 กระบวนงาน ไดแก
- พัฒนาใหบริการดานการลงทุนและการบริการ 4 โครงการ วงเงิน 18,084,000 บาท
- สงเสริมการคาการลงทุนเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ 7 โครงการ
วงเงิน 39,700,000 บาท
- เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการทองถิ่น 4 โครงการ วงเงิน 24,500,000 บาท
- พัฒนาแบบโลจิสติกส 2 โครงการ วงเงิน 6,368,000 บาท
3) กลยุ ทธ สง เสริม และพั ฒ นาเชี ย งใหม เป น ผู นํ า ดา นความหลากหลายในการผลิ ตด า น
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณ 10,770,248 บาท แยกเปน 5
กระบวนงาน ไดแก
- การพัฒนาองคความรูในทุกภาคสวนการเกษตร 12 โครงการ วงเงิน 10,770,248 บาท
- การพัฒนากลุมองคกรเครือขายเกษตรกร 2 โครงการ วงเงิน 2,500,000 บาท
- การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร 5 โครงการ วงเงิน
7,296,730 บาท
- การสรางโอกาสทางการตลาด 5 โครงการ วงเงิน 17,450,000 บาท
- การสรางมูลคาเพิ่มใหสินคาเกษตร 4 โครงการ วงเงิน 6,855,000 บาท
4) กลยุทธสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพื่อกระจายรายไดอยางเปนธรรม
ประกอบดวย 22 โครงการ งบประมาณ 15,840,000 บาท แยกเปน 4 กระบวนงาน ไดแก
/การพัฒนาระบบ...
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- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุมผูผลิตชุมชน/กลุมอาชีพ 8 โครงการ
วงเงิน 8,090,000 บาท
- การสรางมาตรฐานและคุณภาพสินคา 7 โครงการ วงเงิน 1,000,000 บาท
- การพัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑ 2 โครงการ
วงเงิน 250,000 บาท
- การพัฒนาการตลาดและชองทางการกระจายสินคาชุมชน 5 โครงการ
วงเงิน 6,500,000 บาท
ทั้งนี้ กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ไดกําหนดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการและแปลงแผน
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัตติ ามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตรการทองเที่ยว วันที่ 16 ธันวาคม 2552
- ประเด็นยุทธศาสตรการคาการลงทุน กําหนดประชุม วันที่ 20 มกราคม 2553
- ประเด็นยุทธศาสตรการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553
- ประเด็นยุทธศาสตรการศึกษา กําหนดประชุม วันที่ 17 มีนาคม 2553
- ประเด็นยุทธศาสตรหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล วันที่ 21 เมษายน 2553
2. กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานสังคม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ใน 2 ประเด็นหลัก คือ
/แผนการดํ
นงาน... างกลุม
1) การบูรณาการขอมูลแผนที่ทุนทางสังคม โดยมีการบูรณาการการดํ
าเนิานเนิการระหว
บุคคล และองคกร ผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
รวบรวมขอมูลทุนทางสังคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมอยางเปนระบบในลักษณะของแผนที่ทุนทางสังคม
(Social Capital Mapping) เพื่อประเมินสภาพทุนทางสังคม และนําขอมูลมาใชประโยชนในการพัฒนาทุนทาง
สังคมในพื้นที่ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ทั้ งนี้ สํานั ก งานพั ฒนาสัง คมและความมั่น คงของมนุษ ย จั ง หวั ด เชีย งใหม เปน หน ว ยงาน
รับผิดชอบดําเนินการรวมกับภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่ มีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การจัดเวทีกระบวนการ
สืบคนรวบรวมทุนทางสังคมในพื้นที่ การวิเคราะหศักยภาพปญหาและความตองการของชุมชน เพื่อคัดเลือก
ประเด็นในการนําทุนทางสังคมของพื้นที่มาใชประโยชน การวิเคราะหบทเรียนและการจัดทําประมวลผล
สรุปผลและขอเสนอเพื่อการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ตอไป
2) การจั ด กิ จ กรรมมหกรรมรณรงคยุติ ค วามรุน แรงเด็ก สตรี และครอบครั ว ในวัน ที่ 25
พฤศจิกายน 2552 ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม และคณะทํางานรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม ไดรวมกันจัด
งานดังกลาว เพื่อยุติความรุนแรงตอเด็ก สตรี และครอบครัว
/กลุมภารกิจดานบริหาร...
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3. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นายสุเทพ แสนมงคล) รายงานผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 ในหัวขอ “การใชงานระบบสารสนเทศ e-Office ของจังหวัด
เชียงใหม ดังนี้
1) ความเปนมาของโครงการ จังหวัดเชียงใหมโดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ
พัฒนาระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส e-Office เพื่อใหสวนราชการ/หนวยงานในจังหวัดสามารถใชในการ
ติดตอสื่อสารแบบ Paperless โดยสามารถเขาถึงระบบผานเครือขาย Internet ไดที่ http:// 61.19.197.202 หรือ
http:// eoffice.chiangmaipoc.net ซึ่งไดเริ่มใชระบบจริงตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนมา โยจังหวัด
เชียงใหมมีการจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของสวนราชการ/หนวยงานในจังหวัด
จํ า นวน 324 หน ว ยงาน เมื่ อ วั น ที่ 10-13 พฤศจิ ก ายน 2552 ณ สํ า นั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2) จังหวัดเชียงใหม ไดแจงทุกสวนราชการ/หนวยงาน จัดสงหนังสือราชการ ขาวประชาสัมพันธ
และขาวประกวดราคา ผานระบบสารสนเทศ e-Office ของจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552
การขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน ขอใหกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเขาใชระบบ เพื่อ
ตรวจสอบเอกสารเปนประจําทุกๆ วันละ 2 ครั้ง คือ เชา-บายเปนอยางนอย และสําหรับสวนราชการ/หนวยงาน
ที่ไมเคยเขาใชงานระบบเลย ขอใหแจงประสานงานไดที่ กลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โทร.053-112713 และกําหนดใชระบบ
e-Office ของจังหวัดอยางสมบูรณ ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนตนไป โดยใหถื่อวาการจัดสงหนังสือ
ราชการผานระบบสารสนเทศนั้น เทียบเทาการสงถึงหนวยงานแลว หากหนวยงานไมเปดรับเอกสาร จะไมถือ
วาเปนเหตุผลอันโตแยงไดวาไมไดรับจดหมายดังกลาว ทั้งนี้ จังหวัดจะมีการติดตามประเมินผล ภายหลังจาก
การใชงานระบบสารสนเทศดังกลาว ซึ่งเปนไปตามนโยบายและขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน แจงย้ํ าส ว นราชการ/หนว ยงาน ในการให ความสําคัญกั บ การใชง านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส เพื่อลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และประหยัดการใชเอกสาร และหากมีการใชงานเต็มระบบแลว
จะชวยใหการบริหารงานสารบรรณของหนวยงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ และใหทุกสวนราชการ/หนวยงานเปนหนวยงานถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป
3.2 การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนตาม
นโยบายรัฐบาล โดยมีกระบวนการและแนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย
1) กระบวนการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน กระบวนการแกไขจากสวนกลาง มีแนวทางการ
ดําเนินการโดยกระทรวงการคลัง ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหนีส้ ินภาคประชาชน
/(ศอก.นส.)...
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(ศอก.นส.) และทําการประสานงานกับผูบ ริหารของสถาบันและธนาคารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดวิธีการ และ
มาตรการ มีการจัดตั้งศูนยพี่เลี้ยงของแตละธนาคารในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาหนี้สินระดับจังหวัด
2) ขั้นตอนการดําเนินการใหความชวยเหลือลูกหนี้นอกระบบ
2.1 เปดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ ผานสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสินทั่วประเทศ และศูนยลงทะเบียนอีก 12 แหง ในกรุงเทพฯ
ระหวางวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552
2.2 ประมวลผลคัดกรองประเภทลูกหนี้ และสรุปยอดลูกหนี้นอกระบบ โดยความรวมมือ
ของกรมบัญชีกลาง ระหวางเดือนมกราคม 2553
2.3 เจรจาและประนอมหนีเ้ พื่อนําลูกหนีเ้ ขาสูระบบ โดยมีคณะทํางานแกไขปญหาหนี้สิน
ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ พรอมธนาคารของรัฐที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการเจรจา ระหวางวันที่ 1
กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2553
2.4 คุณสมบัติของลูกหนี้
ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑการใหสินเชื่อของธนาคารภายใตโครงการนี้ สามารถ
เริ่มเขาสูระบบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2553
ลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติไมผานหลักเกณฑ กรณีลูกหนี้มีคณ
ุ สมบัติไมผานหลักเกณฑจะมีการ
พิจารณาใหความชวยเหลือลูกหนีก้ ลุมนี้อีกครั้งหากยังไมสําเร็จ จะมีโครงการฟนฟูและพัฒนาอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและมั่นคงตอไป โดยความรวมมือระหวาง ศอก.นส.ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ คลังจังหวัด และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ระหวางวันที่ 1- 31 พฤษภาคม 2553
3) หลักเกณฑการพิจารณาโอนหนี้สําหรับลูกหนี้
3.1 เปนหนีน้ อกระบบที่มีเงินตนคงคางไมเกิน 200,000 บาท และเปนหนี้ที่เกิดกอน 19
พฤศจิกายน 2552
3.2 ผานการเจรจาหนี้ตามหลักเกณฑที่กําหนด
3.3 วงเงินใหกไู มเกิน 200,000 บาท
3.4 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 ตอป ใน 3 ปแรก สําหรับธนาคาร
ออมสิน อัตราดอกเบี้ยคงทีไ่ มเกินรอยละ 0.75 ตอเดือน ตลอดระยะเวลาการกู
3.5 ระยะเวลาการผอนชําระไมนอยกวา 8 ป เวนแตผูกูสมัครใจทําสัญญากูนอยกวา 8 ป
3.6 ผูกูสามารถชําระหนี้กอนกําหนดได โดยไมมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
4) หลักประกันการโอนหนี้
- วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ใชผูค้ําประกัน 1 คน
- วงเงินกูตั้งแต 100,001 – 200,000 บาท ใชผูค้ําประกัน 2 คน
ทั้งนี้ ผูค้ําประกันตองมีรายไดรวมไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินกู
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5) หลักประกันกรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่เปนเกษตรกรค้ํา
ประกัน
- วงเงินกูไมเกิน 100,000 บาท ใชผูค้ําประกัน 2 คน
- วงเงินกูตั้งแต 100,001 – 200,000 บาท ใหใชหนังสือรับรองรับผิดอยางลูกหนี้รวม
อยางนอย 5 คน
ประธาน มาตรการนี้เปนเรื่องสําคัญและเกิดประโยชนแกพี่นองประชาชน จึงขอความรวมมืออําเภอ
ทุกแหงประชาสัมพันธและดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ เนื่องจากจะจะไดประโยชนในพื้นที่มาก และลด
ความเดือดรอนของประชาชน ไมตองไปกูยืมเงินนอกระบบซึ่งดอกเบี้ยแพง มาใชแทนหนี้เกา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธใหม 2009
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม(นายสมชาย งามประจบ) รายงานสถานการณไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และประชาสัมพันธงานวันเอดสโลก ประจําป 2553
(1) สถานการณโรคและการเฝาระวังปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
จากการเฝาระวังและติดตามโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 28
เมษายน 2552 – 24 พฤศจิกายน 2552 พบวามีผูปวยทั้งหมดที่รายงานเขาระบบเฝาระวังโรคทั้งหมด 3,791 ราย
มีผูปวยยืนยันวาเปนผูปว ยแลว 2,297 ราย คิดเปนอัตราสวน 134.8 ตอแสนประชากร มีผูเสียชีวิต 4 ราย กลุม
ที่ผูปวยที่พบมากที่สุด คือ ชวงอายุ 5-9 ป , 10-14 ป , 15-24 ป และ 1-4 ปตามลําดับ ซึ่งเปนกลุมนักเรียน
นักศึกษา คิดเปน อัตรารอยละ 71 ของผูปวยทั้งหมด โดยพบวามีผูปว ยกระจายไปทุกอําเภอในจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งอําเภอที่พบผูป วยมากที่สุด คือ อําเภอสันทราย จํานวน 326 ราย คิดเปนอัตรา 126 ตอแสน
ประชากร และอําเภอเมือง สารภี และหางดง ตามลําดับ ผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหมจําแนกตามประเภท
การรักษา พบวาเปนผูปว ยนอก รอยละ 40 และเปนผูปว ยที่เขารับการรักษาในสถานพยาบาล รอยละ 60
การดําเนินการตาม “ยุทธการ 4 X 4 X 4 X 4” ในระยะเวลา 4 เดือน (พฤศจิกายน 2552 –
กุมภาพันธ 2553) เพื่อเตรียมความพรอมรับและลดผลกระทบจากการระบาดระลอกใหมชวงฤดูหนาว
กระทรวงสาธารณสุขไดสั่งการใหหนวยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ มุงดําเนินการตามยุทธศาสตร 2 ลด 3 เรง
เพื่อลดการปวย ลดการตาย เรงเสริมบทบาทอาสาสมัคร เรงเผยแพรสื่อสารขอมูลองคความรู รวมทั้งเรงบริหาร
จัดการประสานความรวมมือทุกภาคสวน ทั้งนี้ในชวง 4 เดือนที่ตองเสริมความพรอมและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการปญหาไขหวัดใหญในระยะตอไปนั้น โดยมีกรอบแนวทางการเรงรัดการดําเนินงาน ดังนี้
1. การดําเนินงาน 4 มาตรการ
รับรู : รูเรื่องโรค รูสถานการณโรค รูความเสี่ยงของตนเอง
รวมเรง : การจัดการความรวมมือทุกภาคสวนในการปองกันควบคุมโรค
/ลดปวย...
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ลดปวย : สนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคสวน
ลดตาย : การปองกันในกลุมเสี่ยงปวยรุนแรง การรักษาเร็ว ไดยาเร็ว รวมทั้งลดการระบาด
เปนกลุมกอน
2. การสรางความปลอดภัยจากโรคใน 4 กลุมคน
วัยเรียน : ทุกระดับชั้น ถึงระดับอุดมศึกษา (เนนชั้นอนุบาล ชั้นประถม)
วัยทํางาน : สํานักงาน โรงงาน ฯลฯ
วัยอยูบาน : เด็กเล็ก ผูสูงอายุ
ผูปวยโรคเรื้อรัง : ผูปวยโรคปอด หัวใจ ไต ฯลฯ รวมทั้งกลุมเสี่ยงปวยรุนแรง เชน หญิง
ตั้งครรภ ผูเปนโรคอวน
3. การเสริม 4 พฤติกรรมปองกันโรค
ปด : ปดปากปดจมูกอยางถูกตองเมื่อไอจาม ใชกระดาษทิชชูเมื่อปวย สวมหนากากอนามัย
หรือไอใสตนแขนตนเอง
ลาง : ลางมือบอย ๆ และทุกครั้งหลังไอจาม กอนรับประทานอาหาร ฯลฯ
เลี่ยง : สถานที่เสี่ยง (แออัด อากาศไมถายเท ทึบ แสงแดดสองไมถึง) การอยูใกลชิดกับผูมี
อาการปวย (ไอ จาม)
หยุด : เมื่อปวย (หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรม) เพื่อใหหายปวยเร็วและไมแพรเชื้อให
ผูอื่น
ทั้งนี้ หากตองการขอมูลหรือประสานงานในเรื่องไขหวัดสายพันธุใหม 2009 สามารถติดตอไดโดย
ตรงที่หมายเลขโทรศัพท 053-216592
(2) งานวันเอดสโลก วันทึ่ 1 ธันวาคม 2552
ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกป องคการอนามัยโลกไดกําหนดใหเปนวันเอดสโลก เพื่อจัดกิจกรรม
หยุดยั้งโรคเอดส ใหความเห็นใจ หวงใยตอผูติดเชื้อ เพื่อใหผูปวยเอดสทุกๆ คน ไดมีความรูและความ
ตระหนักเรื่องโรคเอดส ซึ่งในปนี้โครงการโรคเอดสแหงสหประชาชาติ ไดกําหนดกรอบหลักในการรณรงค
ไวในหัวขอ “Universal Access and Human rights” หรือ “ทั่วถึง เทาเทียม คือสิทธิมนุษยชน” เพื่อย้ําใหเห็น
ความสําคัญของการปกปองสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนใหเขาถึงการปองกันและการรักษาโรคเอดส
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง (แพทยหญิงประคอง วิทยาศรัย) ใหขอเสนอขอมูลและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทางการปองกันและควบคุมโรคเอดส ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไดใหการสนับสนุนงบประมาณนอยมาก
และมีความเห็นวาไมพียงพอที่จะควบคุมโรคเอดสได เนื่องจากแนวทางการปองกันโรคเอดส ทั้งเรื่องการแจก
ถุงยางอนามัย หรือแนวทางอืน่ ๆ ไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนไทยใน
ปจจุบัน ควรมีแนวทางการดําเนินการใหเหมาะสมและแกไขปญหาไดตรงเปาหมายมากกวานี้
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3.4 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย
ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม (นางวราภรณ วรพงศธร) ประชาสัมพันธและเชิญชวนสวน
ราชการ/หนวยงาน รวมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่ 5 หมวดอักษร กห จํานวน 301 เลขหมาย
ซึ่งสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดขึ้น ในวันเสารและวันอาทิตยที่ 16-20 ธันวาคม 2552 ณ ศูนยประชุ ม นานาชาติ โรงแรมดิเ อมเพรสเชี ย งใหม เพื่อนํา เงิน ที่ไ ดจ ากการประมูลสง เข ากองทุน เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน เปนทุนสนับสนุนและสงเสริมดานความปลอดภัย รวมทั้งใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยจากการใชรถใชถนน โดยการประมูลในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนรูปแบบแผนปายทะเบียนรถเปน
รูปแบบใหม ดวยการออกแบบเพิ่มรูปหมีแพนดานอย “หลินปง” จากเดิมที่มีเพียง “ชวงชวง” และ “หลินฮุย”
พรอมกันนี้ไดเพิ่มรูปภูเขา และกําแพงเมืองที่มีความหมายถึงความมั่นคง หนักแนน รูปสายน้ําหมายถึงลําน้ํา
แมปงอันสงบ รมเย็น มีความอุดมสมบูรณ และรมบอสรางที่เปนสัญลักษณของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งทั้งหมด
รวมกันแลวจะสอดคลองตามหลักฮวงจุย เพื่อความเจริญ มั่นคง รมเย็น และเปนศิริมงคลของผูครอบครอง
นอกจากนี้ แผนปายที่มีการนํามาประมูลยังจะผานพิธีปลุกเสกโดยเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหสมดังรูปสัญลักษณและความหมายของแผนปายทะเบียนหมวดอักษร กห ในความหมาย
“กาวหนา มหาเศรษฐี โชคดี มีหลินปง”
มติที่ประชุม รับทราบ
3.5 การประชาสัมพันธการแสดงละคร แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองเชียงดาว 100 ป คนดีศรี
เชียงดาว ตอน แผนดินนี้ใครครอง (Light & Sound)
นายอําเภอเชียงดาว และคณะ ประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงาน รวมชมการแสดง
ละคร แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองเชียงดาว 100 ป คนดีศรีเชียงดาว ตอน แผนดินนีใ้ ครครอง
ณ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงคริมฝงแมน้ําปงใกลกบั วัดอินทาราม อําเภอเชียงดาว รายละเอียดมีดังนี้
ความเปนมาของโครงการ สืบเนื่องจากที่อําเภอเชียงดาวไดกอตั้งครบ 100 ป ประชาชน พรอมทั้ง
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่อําเภอเชียงดาว จึงรวมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองดวยการจัดแสดงละคร
แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองเชียงดาว 100 ป คนดีศรีเชียงดาว ตอนแผนดินนี้ใครครอง ระหวางวันที่ 18-21
ธันวาคม 2552 เวลา 20.00-22.00 น. ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงคริมฝงแมน้ําปงใกลกับวัดอินทาราม โดย
ผูชมจะสนุกตื่นเตนเหมือนอยูในเหตุการณจริง นําแสดงโดยคณะครูอาจารย นักเรียน นักศึกษา หัวหนาสวน
ราชการ ตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และชาวอําเภอเชียงดาว กวา 300 คน บท
ประพันธและกํากับการแสดง โดย อาจารยอาบบุญ สมชํานาญ อาจารยโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สําหรับ
ผูสนใจสามารถซื้อบัตรเขาชมไดที่ ที่วาการอําเภอเชียงดาว (งานสํานักงานอําเภอ ชั้น 2) ราคาบัตร คือ ชั้นที่ 1
ราคา 300 บาท จํานวน 160 ที่นั่ง/คืน (นั่งชมบนแพลูกบวบกลางแมน้ําปง เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศการแสดงที่
/สมจริง...
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สมจริง และเสมือนกับอยูรวมเหตุการณจริง) ชั้นที่ 2 ราคา 150 บาท ชั้น 3 ราคา 50 บาท ติดตอจองบัตรไดที่
หมายเลขโทรศัพท 0-5345-5176 ,081-961-5038
ประธาน กลาวเชิญชวนทุกภาคสวน รวมชมการแสดงชุดตํานานเมืองเชียงดาว 100 ป คนดีศรีเชียงดาว เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวและรวมสนับสนุนอําเภอเชียงดาว ซึ่งมีความตัง้ ใจจัดการแสดงในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.6 โปรแกรม Open Source ที่เขามาทดแทนโปรแกรมเชิงพาณิชย
ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) ประชาสัมพันธการ
สงเสริมการใชโปรแกรม โอเพนซอรส เพื่อใหทางองคกรของภาครัฐในพื้นที่ ไดตระหนักเห็นถึงความสําคัญ
ในเรื่องของการใชซอฟตแวรอยางถูกตองลิขสิทธิ์และยังเปนการลดตนทุนงบประมาณใหอีกดวย ดังมีขอมูล
ดังนี้
ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องซอฟตแวรของประเทศไทย นั้นเปนเรื่องที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ
SIPA ไดใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากจะมีผลกระทบอยางมากในการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนเรื่อง
ของการถูกจัดอันดับเปนประเทศที่มีอันดับการละเมิดซอฟตแวร เปนลําดับตนๆ ของโลก หรือการพัฒนา
โปรแกรมใหมีการใชงานไดจาก ซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ รวมถึงการทําซ้ํา คัดลอก สําเนา กันอยางแพรหลาย
และเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผานมา ไดเริ่มมีการตรวจจับ ปรับ ผูประกอบการ รวมถึงองคกร สถาบันตางๆ ที่ใช
ซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ เกิดขึ้น ทําใหเกิดการแตกตื่นเกิดขึ้นในองคการตางๆ ที่ใชซอฟตแวรที่ยังไมถูกตอง
ลิขสิทธิ์
ปญหาสําคัญที่ทางผูใชซอฟตแวร ไมไดใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์ อาจจะสืบเนื่องมาจาก
เรื่องราคาของซอฟตแวร ที่คอนขางสูง ประกอบกับมีการจําหนายของซอฟตแวรที่ไมมีลิขสิทธิ์ดวยราคาถูก
และยังสามารถหาซื้อไดงาย ซึ่งทําใหภาครัฐสูญเสียรายไดทางดานภาษีและทําใหผูประกอบการที่มีการใช
ซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมายมีตนทุนที่มากขึ้น ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบกันในการทําธุรกิจ และ
ในเรื่องภาพพจนองคกร อีกดวย ดวยเหตุนี้ ทางSIPA สาขาเชียงใหม ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของเรื่อง
ดังกลาวเปนเรื่องเรงดวน จึงไดดําเนินการสงเสริมการใชซอฟตแวรลิขสิทธิ์ใหถูกตอง โดยไดมีการพัฒนา
โปรแกรม Opens Source ที่ไมมีคาลิขสิทธิ์ คือสามารถนํามาใชไดฟรีโดยไมมีขอจํากัดใชงานใดๆ ทําให
ผูใชงานไมตองกังวลเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟตแวร ซึ่งทาง SIPA ไดรวบรวม โปรแกรม Open Source
อยูใน CD ที่มีชื่อวา CHANTRA (จันทรา) ซึ่งใน CD แผนนี้ จะประกอบดวย โปรแกรม Open Source หลาย
โปรแกรม ที่เปนที่นาใช สําหรับ WINDOWS ซึ่งจะทําใหผูที่สนใจจะนําซอฟตแวรดังกลาวไปใชงานไดอยาง
แพรหลาย อาทิ เชน โปรแกรม OPEN OFFICE ซึ่งมีความสามารถที่ใกลเคียงกับ โปรแกรม MICRO SOFT
OFFICE หรือ โปรแกรมทางดาน กราฟริก แอนนิเมชั่น ก็มี โปรแกม GIMP ใชแทน Adobe Photoshop สวน
/ซอฟตแวร...

17
ซอฟตแวรทางดาน Internet ก็ยังมี Firefox ที่ทําหนาที่เหมือนกับ Internet Explorer หรืออาจใช โปรแกรม
Thunderbird มาแทน Microsoft Outlook
สําหรับบทบาทของ SIPA ไดดําเนินการอบรมการเปนผูฝกสอนดานคอมพิวเตอรใหแกครูอาจารยใน
โรงเรียน สนับสนุนใหมีการใชโปรแกรม Open Source เปนหลักสูตรพื้นฐานในโรงเรียน สวนการจัด
ฝกอบรมการใชงานโปรแกรม Open Sourceใหแกสวนราชการ/หนวยงานของจังหวัด ปจจุบันยังไมมีการ
ดําเนินงาน เนื่องจากยังไมมีงบประมาณสนับสนุนในสวนนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.7 งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวงจังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธ และขอเชิญรวมกิจกรรมพรอมทั้งเที่ยวชมงาน
ราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวงจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน. – 10 ธันวาคม 2552
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ตําบลแมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม มีกําหนดการจัดงานที่สําคัญ
ดังนี้
1) พิธีเปดงานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง ในวันจันทรที่ 30 พฤศจิกายน 2552
18.00 น.
อดีตนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) ประธานในพิธีถึงบริเวณลานพิธี
18.09 น.
พิธีกรกลาวตอนรับและแนะนําการจัดงานพอสังเขป
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับ
- ชมขบวนแหตอนรับและขบวนโคมรวมใจภักดิ์ฯ 4 ภาค
- ปดทายดวยขบวนโคมรวมใจภักดิ์ฯ สัญลักษณของงาน
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกลาวรายงาน
- อดีตนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา) กลาวเปด และทําพิธีเปด
(ประธานฯ ปลอยโคมรวมใจภักดิ์ฯ และรวมปลอยโคมรอบสวน จํานวน 999 ลูก)
18.40 – 22.00 น. ชมการแสดงมหกรรมจากนาฏศิลป 4 ภาค (ภาคละ 99 คน)
2) พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2552
18.00 น.
ถวายเครื่องราชสักการะของบุคคลสําคัญ จากหนวยงานตาง ๆ ตอหนา
พระบรมสาทิสลักษณ
19.15 น.
พิธีกร 3 ภาษา (อังกฤษ ไทย และทองถิ่น)
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับ
- ประธานในพิธีอดีตนายกรัฐมนตรี (นายบรรหาร ศิลปอาชา)
เปดกรวยดอกไม ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรรวมรองเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
/- การแสดงพลุไฟ....
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- การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติฯ”ราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง”
ชุดพิเศษ จํานวน 9 ชุด (รวมชุดละ 999 ลูก)
ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดแสดงสวนสมุนไพร พืชชนิดตางๆ นิทรรศการการแปรรูปสมุนไพร อาคารจัด
แสดงกลวยไมชนิดตางๆ การจําหนายสินคาจาก 4 ภูมิภาค การจํานายสินคา OTOP เปนตน
ประธาน กลาวเชิญชวนหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานรวมพิธีและกิจกรรมในงานราชพฤกษรวมใจ
ภักดิ์รกั พอหลวงจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน. – 10 ธันวาคม 2552 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ
ราชพฤกษ 2549 ตามกําหนดการดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
4. โครงการขยายเขตไฟฟาใหพื้นที่ทํากินทางการเกษตร (คขก.)
ผูแทนสํานักงานไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ( ) เสนอที่ประชุมเพื่อประชาสัมพันธโครงการ
และขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่ วของใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟาใหพนื้ ที่
ทํากินทางการเกษตร (คขก.) โดยมีขอมูลการดําเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้
โครงการ คขก. หมายถึง บริเวณที่สามารถขยายเขตระบบไฟฟาได แตไมมีผูอยูอาศัยเปนพื้นที่เพื่อ
การเกษตร โดย กฟภ.ไดวาจางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดทํารายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
คขก. ซึ่งโครงการมีระยะเวลาดําเนินการ 4 ป ป 2551 – 2554
1) วัตถุประสงคโครงการ คขก.
- จัดหาบริการไฟฟาใหพื้นทีท่ ํากินทางการเกษตรเพื่อเปนการสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร
ของเกษตรกรรายยอย
- เกษตรกรรายยอย หมายถึง เกษตรกรรายยอยที่ขอติดตัง้ มิเตอรขนาดไมเกิน 15(45) แอมป และ
ไมไดเชาพืน้ ทีข่ องเอกชนรายใหญ
2) รายละเอียด(ภาพรวมทั้งประเทศ) ปริมาณงาน (พื้นที่ประมาณ 293,547 ไร)
- กอสรางระบบจําหนายแรงสูง
2,500 วงจร-กม.
- กอสรางระบบจําหนายแรงต่ํา
3,300 วงจร-กม.
- ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา
75,000 เควีเอ.
- ติดตั้งมิเตอร
30,000 เครื่อง
3) เงินลงทุน 1,655 ลานบาท แยกเปน เงินกูใ นประเทศ 1,240 ลานบาท และเงินรายได กฟภ.
จํานวน 415 ลานบาท
4) คุณสมบัติของเกษตรกรรายยอยที่จะขอขยายเขตตามโครงการฯ
1. ไดรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานราชการเพื่อยืนยัน คือไมอยู
ในเขตพืน้ ที่หวงหามใดๆของทางราชการ เสนทางสาธารณะหรือทางภาวะจํายอมทีร่ ถยนตผานไดอยาง
/สะดวก....

19
สะดวก สามารถดําเนินการกอสรางระบบจําหนายโดยวิธีปกเสาพาดสายเขาไปถึงจุดที่ขอใชไฟได มีลักษณะ
กิจกรรมการผลิตทางการเกษตร, ขนาดพืน้ ที่ และชนิดของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ตองการใชไฟฟา
พรอมตองระบุแหลงน้ําที่จะใชเพื่อการผลิต มีกิจกรรมการผลิตทางการเกษตรที่ไมขัดกับแนวทางปฏิบัติตามที่
ครม. ไดมีมิติกําหนดไว เชน ไมหวงหาม , สารเสพติด , พืช GMO ฯลฯ
2. ตองมีเอกสาร/หลักฐานสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายทีด่ ินหรือหนังสือสัญญาเชาที่ดิน
ทํากินที่ถูกตองตามกฎหมายของพื้นที่ทําการเกษตร แตตอ งไมใชที่ดินที่ถือครองโดยเอกชนรายใหญ
3. เปนเกษตรกรรายยอยที่ขอติดตั้งมิเตอรไมเกิน 15(45) แอมปตอ 1 ราย
4. ตองสามารถออกใบแจงหนี้คากระแสไฟฟาเพื่อเรียกเก็บเงินของมิเตอรเครื่องที่ 2 โดย
แจงเก็บเงินไปที่มิเตอรเครื่องที่ 1 ที่ติดอยูในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟาเดียวกับมิเตอรเครื่องที่ 2 ที่จะขอ
ติดตั้งเพื่อใชในการเกษตร
5. ยืนยันการขอใชไฟหลังระบบจําหนายแลวเสร็จ
5) การคัดเลือก คาใชจายเฉลี่ยไมเกิน 45,000 บาทตอราย (แปลงทีด่ นิ ) อข. อนุมัตคิ าใชจายเฉลีย่ เกิน
45,000 บาทตอราย(แปลงทีด่ ิน) จัดสง กคก. อนุมัติ สวนการติดตั้งมิเตอรถาวร ดําเนินการตามหลักเกณฑและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอรของ กฟภ.
6) การคิดคากระแสไฟฟา ดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีปฏิบัติการคิดคาไฟฟา (ปรับปรุงใหม)
7) การออกใบแจงหนี้คากระแสไฟฟา กรณีมีมิเตอรเครื่องที่ 1 ติดตั้งอยูในพื้นที่รับผิดชอบการไฟฟา
เดียวกันกับพืน้ ที่โครงการ คขก. มิเตอรตามโครงการ คขก. ใชชื่อเดียวกันได สวนกรณีไมมีมิเตอร
ติดตั้งอยูในพืน้ ที่รับผิดชอบการไฟฟาเดียวกันกับพื้นที่โครงการ คขก. อนุโลมใหใชชื่อผูใชไฟฟารายอื่นที่มี
มิเตอรติดตั้งอยูในพื้นที่เดียวกันกับโครงการ คขร.
8) การจัดสรรงบคาใชจายในการสํารวจออกแบบ/ติดตามประสานงาน ผูอํานวยการไฟฟาเขต. เปนผู
พิจารณาอนุมตั ิ
การดําเนินการที่ดําเนินการไปแลว
ไดมีการสํารวจและจัดงานขยายเขตไฟฟาที่ตรงตามหลักเกณฑและสามารถกอสรางใหแลวเสร็จ
ภายในป 2552 โดยไดดําเนินการจัดสงใหสํานักงานงานโครงการ คขก.(กคก.) แลวในเดือน เม.ย.2552 โดย
แยกเปน 2 กลุม คือ กลุมเงินลงทุนเฉลี่ยไมเกิน 45,000 บาท/ราย(แปลงที่ดิน) และ กลุม เงินลงทุนเฉลี่ยเกิน
45,000 บาท/ราย(แปลงทีด่ ิน)

/ขอมูลแผนงาน..
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ขอมูลแผนงานขยายเขตฯ ของ จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

พื้นที่เกษตรกรรม
กฟฟ.
เชียงใหม
ฝาง
แมริม
สันทราย
สันปาตอง
จอมทอง
รวม

เกษตรกร
(ราย)
22
36
27
5,776
794

ไร
82
221
153
20,404
3,226

6,655

24,086

ระยะทาง
งาน ตารางวา ขยายเขตฯ
(กม.)
2.32
3
363
3.58
8.73
203.85
1
64.11
4

363

282.59

เงินลงทุนรวม
(ลานบาท)
1.22
3.50
0.65
112.96
15.36

หมายเหตุ

ไมมีงานขยายเขตฯ

133.68

สรุปผลของโครงการขยายเขตฯ ของ จังหวัดเชียงใหม
1. ดําเนินการสํารวจ ออกแบบ ขออนุมตั ิแผนผัง ประมาณการงานขยายเขตไฟฟาป 2552 เรียบรอยแลว
2. ลักษณะการออกแบบการออกแบบ
- ตองเปนการขยายเขตในพืน้ ที่ ที่ยังไมมีระบบจําหนายพาดผาน
- การออกแบบระบบจําหนายแรงสูงใหพจิ ารณาใชสาย 50 ACSR
- ใหพิจารณาออกแบบระบบจําหนายแรงสูงเปนระบบ 1 เฟส กอน หากจําเปนจึงจะพิจารณา
ออกแบบระบบจําหนายเปน 3 เฟส (กรณีโหลดมาก)
- เกษตรกรที่ยนื่ ขอขยายเขตตองยืนยันวาจะขอใชไฟฟาหลังจากดําเนินการขยายเขตแลวเสร็จ
3. การขอจัดสรรงบคาใชจายในการสํารวจ ออกแบบ ประมาณการป 2552 ไดรับอนุมตั ิจาก
คณะรัฐมนตรี เฉพาะของจังหวัดเชียงใหม เปนเงิน 133.68 ลาน
4. อยูในระหวางการกอสรางและ ขยายเขต ซึ่งจะแลวเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2552
5. รายชื่อที่ตกหลน หรือจะขอเพื่อเติมใหเสนอขออนุมัติในปตอไป โดยยึดหลักเกณฑ หาก
ประมาณการแลว อยูใน วงเงิน รายละ 45,000 บาท อนุมัติที่การไฟฟาสวนภูมภิ าค เขต.1 ภาคเหนือ หากเกิน
วงเงินทีก่ ําหนด ตองเสนอขอจากสวนกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสาร สามารถ Download เนื้อหาไดในเว็บไซต
www.chiangmai.go.th จํานวน 9 เรื่อง
5.1 พิธีจัดเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ประจําป 2552 และงานสโมสรสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2552 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม )
/5.2 พิธีถวายสัตย...
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5.2 พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพือ่ เปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม
2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม )
5.3 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.4 โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการและการจัดทําบัตรประจําตัวคนพิการอยางทั่วถึง
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
5.5 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนธันวาคม 2552
(ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ)
5.7 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.8 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.9 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤศจิกายน 2552
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 เทศกาลศิลปวัฒนธรรม “งานซะปะของดี ตามวิถีเจียงใหม”
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและเชิญชมรวมงาน “งานซะปะของดี ตามวิถีเจียงใหม ”
ระหวางวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2552 ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย และบริเวณขวงประตูทาแพ ในวันที่ 29
พฤศจิกายน 2552 (เวลา 17.00 น.) เพื่อนําเสนอคุณคาความหลายหลากทางวัฒนธรรม อนุรักษ ฟนฟู และรวม
สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงอยูสืบไปตามโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสรางสรรค ภายใต
แผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 สาขาเศรษฐกิจสรางสรรคของรัฐบาล ซึ่งกําหนดใหมีกิจกรรมระดับจังหวัด
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ นํารองครั้งแรกที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม
สําหรับกิจกรรมภายในงาน
ประกอบดวย การแสดงโขน การแสดงเชิงสรางสรรคจากกรมศิลปากร นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชุมชนวัวลาย
การจัดแสดงผลิตภัณฑหัตถกรรมภาคเหนือ สิ่งทอลานนา นิทรรศการประวัติและผลงานของศิลปนเชียงใหม
นอกจากนี้ยังมีผลงานศิลปะรวมสมัย การจัดแสดงศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
บิ ง โกธรรมะและเกมธรรมะ ผู ส นใจสอบถามรายละเอี ย ดได ที่ สํ า นั ก งานวัฒ นธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม
โทรศัพทหมายเลข 0-5311-2595-6
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 การจัดงานสัมมนาหอการคาจังหวัดทัว่ ประเทศ ระหวาง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2552
ประธาน กลาววาในการจัดงานสัมมนาหอการคาจังหวัดทั่วประเทศ ระหวาง วันที่ 27-29 พฤศจิกายน
2552 ซึ่งนายกรัฐมนตรี(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) มีกําหนดจะมารวมงานดวย ขณะนี้ไดรับการประสานงานวา
มีเปลี่ยนแปลงไมมารวมงานตามกําหนดเดิมแลว แตการดําเนินการดานการจัดการความปลอดภัย และรักษา
ความสงบเรียบรอยของจังหวัดเชียงใหม ยังคงดําเนินการตามาตรการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. สําหรับสถานที่จัดการประชุมจะแจงใหทราบ
อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากหองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยังอยูระหวางการปรับปรุง
ซึ่งจังหวัดอยูระหวางการเรงรัดการดําเนินการใหเสร็จทันตามกําหนด จึอขอความรวมมือจากสวนราชการ/
หนวยงานในการ Download รายละเอียดตางๆ ทั้งหนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการ
ประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th เพื่อรับทราบความคืบหนาของการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม

เวลา 11.40 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

