
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  4/2552 

วันพุธที่  29  เมษายน   2552  
ณ หองประชมุเอนกประสงค  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

--------------------------------------------------------- 
 

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายอมรพันธุ   นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               ประธาน 
2 นายชูชาติ   กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
3 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
4 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
5 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
6 นายกาศพล  แกวประพาฬ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายอภนิันทน  ปาละวัธนะกลุ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
8 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
9 นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
10 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
11 นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
12 วาที่ ร.ต ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต หัวหนาโครงการฝกอบรมวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
14 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง  
15 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
16 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
17 นายอธิคม  จันทรศัพท นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายธํารงศักดิ์  ยาด ี (แทน) นายอําเภอดอยสะเกด็ 
19 นายชนะ  แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม 
20 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ (แทน) นายอําเภอแมแตง  
21 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
22 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
23 นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์ นายอําเภอฝาง 

 
/24  นายโชคดี….. 



 2 

24 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
25 นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
26 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
27 น.ส.สมจิตร  สุจา (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
28 นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอแมอาย 
29 นายประทีป  โพธ์ิเกี้ยม (แทน) นายอําเภออมกอย 
30 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม  
31 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
32 นายวิษณุ  จักษุธารา (แทน) นายอําเภอแมวาง 
33 นายศวิะ  ธมิกานนท (แทน) นายอําเภอดอยหลอ 
34 นายเสียงชยั  สุมิตรวสันต (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
35 นายจํานอง  ปานทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
36 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
37 นายพิรุณ  หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
38 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
39 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
40 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
41 นายอภฑิูรย    ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
42 นายชัยวิทย  อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม 
43 นางดรุณี  นครแกว (แทน) ผูอํานวยการสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดั

เชียงใหม                                                                                                    
44 น.ส.มนัสนันท  นิธิไกรโรจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการ 

การศึกษาที่ 1  
45 นายเจตน   สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
46 นายสมพร   เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
47 นายวิฑูรย  วังตาล (รกท.) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหม เขต 3 
48 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
49 นายพงศพนัธุ   ไชยวณัณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
50 นายปราโมทย  เลิศชีวกานต (รกท.) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหม เขต 6 
51 นายคนิตย  เวสสุนทรเทพ (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8 
52 น.ส.ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวดัเชียงใหม 
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53 นายสุทธิรักษ  ปณทกานนิท (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
54 นายชวาล  มาลีหอม (แทน)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
55 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
56 นางบรรเจิด  ดีมงคล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม 
57 นางกรรณิการ  ทองสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
58 นายประสพสขุ  ทองสรณ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย   

สํานักงานภาคเหนือ 
59 นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5 
60 นายสมคิด  ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชยีงใหม 
61 วาที่ ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
62 นางภัสฐาปนี  มหาวรสินธรณ ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
63 นางสดศรี  พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
64 นางวณีา  บุญประคอง  (แทน) สรรพากรภาค 8      
65 นายสุรพล  วฒันโยธิน (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
66 น.ส.วรรธนภรณ  ทุนอินทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
67 นายจงกล  ทิมอรุณ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
68 นางอัจฉรา  สงวนพงศ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
69 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชยีงใหม) 
70 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
71 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
72 นายเมฆินทร   เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
73 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร ผูอํานวยการศูนยฟนฟอูาชพีคนพกิารหยาดฝน 
74 นางสุรียพร   ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
75 นายอํานาจ  สิริภาคีไนย (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
76 นางจิราพร  เชาวประยูร  ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
77 น.ส.ศุภกานต  อุนโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ(เชยีงใหม) 
78 น.ส.ศิรินุช  เศรษฐกุลบุตร (แทน) หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
79 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
80 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
81 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 

/82  นางดวงกมล ... 
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/114 นายจิตติ… 

82 นางดวงกมล  คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
83 นายอุดม   บวัทอง ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
84 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
85 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
86 นพ.วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
87 นางสุธีวรรณ  ศรีอุปโย ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 
88 นพ.ภาสกรณ  ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนอื 
89 นพ.สมัย  ศิริทองถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
90 นพ.วิชัย  ใจแกว ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
91 น.ส.อภิวันท  แกววรรณรัตน (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
92 นางอนงค  วนากมล (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชยีงใหม 
93 นายภุชงค   อินสมพันธ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดเชียงใหม 

94 นายวิชัย  กจิม ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
95 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
96 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
97 นางอรวรรณ  ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ 
98 นางมุกดา  ปงอินภา (แทน) ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
99 นางตวงทิพย  พรหมสอน (รกท.) ผูอํานวยการตรวจเงนิแผนดนิภูมภิาคที่ 8  
100 นายทรงพล  นาคะหน ุ (แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
101 นางสาวพัชรี   ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
102 นายเฉลิมชาติ  นครังกุล (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
103 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจงัหวดัเชียงใหม 
104 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
105 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
106 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
107 นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
108 นายสมพงษ  ศรีเกษ บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากดั 
109 นายพิจติร  ธีระเสถียร (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
110 นายพนติ  เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
111 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
112 นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
113 นายวิทูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม   
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114 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
115 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม   
116 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
117 นายสุรชัย  สุดสาคร (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหม   
118 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพฒันาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
119 น.ส.บานเยน็  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
120 น.ส.อาวรณ  ฝนเฝอ (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
121 นายทรงชัย  ชุมภิรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตรเขต 1 
122 นายปาณวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
123 นายสุวิทย  มวงเกษม ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
124 นายสุรชัย  เจรยีงประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวดัเชยีงใหม 
125 นายสุพจน  ศริิอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
126 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
127 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
128 น.ส.วราภรณ  พิมสาร (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร 
129 นายสุรพงษ  ววิัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
130 นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
131 นายประสงค  นิลบรรจง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
132 นายพลยุทธ  ศุขสมิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
133 นางศุภิสรา  ชมพาน (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 
134 นายเชาว  เหลืองอราม รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชยีงใหม 
135 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
136 นายสบธนา  อ๋ันประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 

137 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
138 นายกอพงศ  นาํบุญจิตต (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม 
139 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
140 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
141 นายสุปน   สิทธิสงคราม (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5  เชียงใหม 
142 นายกนก   คนโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 

/143 นางอภิญญา... 
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143 นางอภิญญา  เกงถนอมมา (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม 
144 นายณรงศักดิ์  ไชยศร ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ 
145 นางศศิกร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชยีงใหม 
146 นายทวี  เบญจรัตน หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 
147 นางวราภรณ  วรพงศธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
148 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
149 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
150 นายสมชาย  หลิมทอง ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
151 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
152 วาที่ ร.ท.จตุรงคพล  สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
153 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
154 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
155 นายสนธิรักษ  อินทรพล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
156 นายชาญวิทย   เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3 
157 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
158 นายอินสน  ตานคือ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม 
159 นายอุทัย  พรหมแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวดัเชียงใหม 
160 นายพงศกร  ตุลานนท (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
161 นางเหมือนใจ  วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
162 นางธารทิพย  ทองงามขํา   ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
163 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11

จังหวดัเชยีงใหม 
164 นายพยนต   ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
165 นายอุบล  ขันผนึก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม 
166 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
167 นางชมชื่น  จนัทรสมบูรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ 
168 นายคณพล  ปนแกว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
169 นายชาติชาย  ชินวัตร (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
170 นายชัยวิทยา  เชียงปว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
171 นายเอกชยั  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
 
 /172 พ.อ.พสิษฐ…. 



 7 

172 พ.อ.พสิษฐ  มขุเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
173 พ.อ.(พ) ตอคณุ  ภกัดีชนก (แทน) ผูอํานวยการสํานักพฒันาภาค 3 
174 พ.อ.จิตติวัศร  ศรสุวรรณ สัสดีจังหวดัเชยีงใหม 
175 นาวาเอกพิเชษฐ  เตียงเกต ุ หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือน จังหวดัเชียงใหม 
176 พ.อ.ธํารงค  ถาวร รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)  
177 พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
178 พ.ต.ต.ชัยวรุตม  พรอมญาติ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
179 พ.ต.ท.ธีรพงษ  สุระลังกา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
180 พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ  
181 พ.ต.ต.เกรียงไกร  นุชนา (แทน) รองผูบังคับการศูนยตรวจคนเขาเมือง จังหวดัเชยีงใหม 
182 พ.ต.ต.หญิง มกุดา  ธนะสมบัติ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองเชยีงใหม  
183 พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์  บุญกล่ํา สารวัตรกองกาํกับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายธนกร  ประมูลผล ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
2 นางสุภาพร  พกุกะรัตน เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
3 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล จาจังหวัดเชยีงใหม 
4 นายสัญญา  ทุมตาขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
5 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
6 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค 
7 น.ส.พรทิพย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
8 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
9 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
10 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจงัหวดัเชียงใหม 
11 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
 /เริ่มประชุม..... 
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เร่ิมประชุม   เวลา  09.00  น. 
 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
  - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระเทพโกศล  เจาคณะจังหวดัเชยีงใหม 

- พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณศูนยปฏิบตัิการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2 ราย 
   โดยศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  กลาวแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  จํานวน 3 ราย คือ 
  1) นางภัสฐาปนี  มหาวรสินธรณ ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  

ตําแหนงเดิม สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1 กรมสรรพสามิต 
  2) นางตวงทิพย  พรหมสอน นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิ 9 ชช.  รักษาราชการแทน  
                                ผูอํานวยการตรวจเงนิแผนดินภูมภิาคที่ 8  จังหวดัเชยีงใหม   

ตําแหนงเดิม นักวิชาการตรวจเงนิแผนดนิ 9 ชช. สํานักงานตรวจเงนิแผนดินภูมภิาคที่ 8  
จังหวดัเชยีงใหม 

3) นายประสงค  นิลบรรจง   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวดัชลบุรี 

พรอมขอบคุณสวนราชการ/หนวยงานทีไ่ดดําเนนิการแนวทางการดําเนินงานที่ไดมอบนโยบายใหในการ
ประชุมครั้งที่ผานมาจํานวน 8  ขอ  สําหรับสวนราชการใดที่ยังไมไดดาํเนินการ  ขอใหไปตรวจสอบจาก
เอกสารรายงานการประชุมอีกครั้ง  เพื่อดาํเนินการใหแลวเสร็จ 
 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 3/2552 เม่ือวันท่ี 30  

มีนาคม 2552 ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวดัเชียงใหม www.Chiangmai.go.th 
ประธาน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2552 ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวย
เอกสาร จํานวน 29 หนา มีนายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม  เปนประธานการประชุม 
มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม จํานวน 40 หนวยงาน 
 
 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2552 
 

/ระเบียบวาระที่ 3..... 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.1 การปองกันโรคไขหวดัใหญเม็กซิโก สายพันธุ H1N1 
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  ประชาสัมพันธและใหขอมลูเกี่ยวกับความรูและวิธีการ
ปฏิบัติตัวเพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญเมก็ซิโก สายพันธุ H1N1 สรุปไดดังนี ้
 สืบเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญเมก็ซิโก  สายพันธุ H1N1 ที่ระบาดในเมก็ซิโก 
และยังมกีารระบาดมากในรฐัตางๆ ของสหรัฐอเมริกา  กระทรวงสาธารณสุข โดยสํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค ใหติดตามสถานการณอยางใกลชิดเรงรัดการเฝาระวังโรค  รวมทั้งเตรียมความพรอมรับมือ ทั้ง
การวินจิฉัย รักษาพยาบาล เครื่องมือเวชภณัฑ 
 การแพรติดตอ โรคไขหวัดใหญชนิดนี้ มกีารติดตอเชนเดยีวกับไขหวัดใหญในคนทัว่ไปเกิดจาก
เชื้อไวรัสชนิด เอ สายพันธุ H1N1  ติดตอโดยเชื้อที่มีอยูในเสมหะ น้ํามกู น้ําลายของผูปวยแพรไปยงัผูอ่ืน 
โดยการไอหรือจามรดกันในระยะใกลชิด หรือติดจากมอืและสิ่งของที่มีเชื้อปนอยูและเชื้อจะเขาสูรางกาย
ทางจมูกและตา เชน การแคะจมูก การขยีต้า เปนการติดตอจากคนสูคน ไมติดตอจากการรับประทานเนื้อหม ู
 คําที่ใชเรียกเพือ่ทําความเขาใจ คําวา “ผูสงสัย”   คือ มีอาการคลายไขหวัดใหญ  โรงพยาบาลจะทํา
การตรวจในเบื้องตน และสอบถามถึงการเดินทางวาไดมีการเดินทางมาจากที่ไหนบาง และดําเนนิการตาม
ขั้นตอนในหองแล็บ ซ่ึงยังไมถือวาเปนผูปวยโรคนี ้
 อาการของโรค ผูปวยจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ คือ มีไขสูง ปวดเมื่อยตามรางกาย ไอ มีน้ํามกู 
นอกจากนี้ในบุคคลที่รางกายออนแอ เปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หากติดเชื้อจะมีอาการที่รุนแรงขึ้นได 
 การปฏิบัติตัว ประชาชนทั่วไป ควรทําความเขาใจเกี่ยวกบัโรครักษาสุขภาพใหแข็งแรงโดยการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผัก ผลไม นอนหลับพักผอนใหเพยีงพอ ออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ ไมสรางพฤติกรรมเสี่ยงและหลีกเลี่ยงการไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด การนอนหลับ
พักผอนใหเพยีงพอ และนอกจากนี้ควรสรางพฤติกรรมในการลางมือบอยๆ ไมเฉพาะภายหลังการออกจาก
หองน้ําเทานัน้  สําหรับคนปวย  ควรใสหนากากอนามยัและควรจะหยดุงาน เพื่อปองกนัการแพรเชื้อ  

การเตรียมการเพื่อปองกันโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม ไดจัดเตรยีมปองกันไมไห
โรคเขาสูจังหวัดเชยีงใหม  โดยโรงพยาบาลไดจัดเตรยีมหองสําหรับคนไขในโรคนี้โดยเฉพาะ  การ
จัดเตรียมยาทามิฟูล จํานวน 1,000  ชุด และจัดสํารองอีก 1,000 ชุด  เตรียมหนากากอนามัย 100,000  ช้ิน  
และไดคดักรองผูปวยที่เดนิทางมาทางสนามบิน ซ่ึงไดเร่ิมดําเนินการมาตั้งแตเมื่อวนัที่  27 เมษายน 2552  
นอกจากนี้ ยังไดติดตามเพื่อตรวจสอบวาชาวเม็กซิกนั 22  คน ที่เดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหมภายใน 1 
เดือนที่ผานมา  มีอาการปวยหรือไม และพกัอยูที่สถานทีใ่ด  

ประธาน  เนนย้ําวิธีปฏิบัติตวัเพื่อปองกนัโรคไขหวัดใหญฯ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศแจงเตอืน 

   
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

/3.2  สัปดาหสงเสริม.... 
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 3.2 สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป 2552 
 ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม (นายอบุล  ขันผนึก) ประชาสัมพันธและเชิญ
ชวนทุกภาคสวนเขารวมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป 2552 ระหวาง
วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2552 โดยมีกจิกรรมตางๆ ดังนี้ 
 1) วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-15.00 น. ณ วันพนัอน อําเภอเมอืงเชียงใหม จงัหวัด
เชียงใหม จัดกจิกรรมประกวดสวดมนตหมูแบบลานนาชงิโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 2) วันที่ 7 พฤษภาคม 2552  

- เวลา 18.30 น. ณ พุทธสถานเชียงใหม พธีิแหโคมไฟเนือ่งในวนัวิสาขบูชารําลึก 
- เวลา 19.00 น. ณ เชิงดอยสุเทพ กิจกรรมไหวสาปาเวณีเตียวข้ึนดอย 

 3) วันที่ 8 พฤษภาคม 2552  
เวลา 19.00 น.พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ซ่ึงไดกําหนดใหมีการประกอบพธีิ 

เวียนเทียนขึ้น 4 วัด ไดแก วนัพระสิงหวรมหาวหิาร วันศรีโสดา วันเจดียหลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอย
สุเทพราชวรวหิาร 
 ทั้งนี้ ในการประกอบกิจกรรมเนื่องในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในวันวสิาขบูชา ขอ
เชิญชวนแตงกายนุงขาวหมขาว ชุดพืน้เมือง หรือชุดสุภาพ ใหถูกตองเหมาะสมตามวฒันธรรมและประเพณี
นิยม 
  ประธาน  แจงย้ําเชิญชวนสวนราชการทุกทาน  เขารวมทําบุญและรวมกจิกรรมสัปดาหสงเสริม 
พระพุทธศาสนา เนื่องในวนัวิสาขบูชา ประจําป 2552  
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.3 การแกไขปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่าํ 
 เกษตรจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอแนวทางการแกไขปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ํา ดังนี ้
 จังหวดัเชยีงใหม มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ประกอบดวย ขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลอืกเหนยีว 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว สม หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง มันฝรั่ง ล้ินจี่ ลําไย และสตรอเบอรี่ 
 พืชเศรษฐกิจที่มักมีปญหาราคาตกต่ํา ไดแก สม หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง ล้ินจี่ และลําไย 
จังหวัดเชียงใหม ตระหนักในการแกไขปญหาไดดําเนินการโดยอาศัยกลไกการแกปญหาโดยคณะกรรมการ
เพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ มีคณะทํางาน
รับผิดชอบตามรายสินคา มีเจาภาพหลักเปนสวนราชการ ที่สอดคลองกับเจาภาพหลักในสวนกลาง เชน ขาว 
มีปลัดจังหวัด และการคาภายในจังหวัดรับผิดชอบ หอมหัวใหญ กระเทียม หอมแดง มีสหกรณจังหวัด
รับผิดชอบ สม ลําไย ล้ินจี่  มีเกษตรจังหวัดรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีตัวแทนเกษตรกรเอกชนรวมชวยกัน
แกปญหา 

/แนวทางการ.... 
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 แนวทางการแกไขปญหา ใชแนวทางตามทีส่วนกลางใหนโยบายไว เชน กําหนดเขตการผลิต 
(Zoning) พัฒนาคุณภาพการผลิตตามระบบ GAP ปรับเปลี่ยนพื้นทีใ่หเหมาะสม สงเสริมปลูกพืชทดแทนที่
มีตลาดรองรับการกระจายผลผลิตสูตลาด นอกจากนี้จังหวัดเนนการแกไขปญหาเชิงรุก โดยทําความเขาใจ
กับเกษตรกร ใหเขาใจกลไกของตลาดประสาน จัดหา เชือ่มโยงตลาดทั้งกอนมีปญหาและหลังมีปญหา 
 ขอเสนอการปองกันปญหา 
 1. ควรประกาศมาตรการชวยเหลือเกษตรกรทราบ กอนการตัดสินใจเพาะปลูก โดยใหทราบถึง
เงื่อนไขการใหความชวยเหลือ ราคาขั้นต่ําที่รัฐจะเขาไปชวยเหลือ 
 2. ควรดําเนนิการตามกฏหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะกรณีที่เกษตรกรมักมีขอสงสัย เชน การ
ลักลอบนําเขาหอมหัวใหญและกระเทยีม ที่ทําใหราคาตกต่ํา 
 3. ระบบที่มีการแกไขปญหาไปแลว ตองดาํเนินการอยางเครงครัด เชน การชดเชยการลดพื้นที่ปลูก
กระเทยีม ตองดําเนินการไมใหมีการฝาฝน ทั้งทางตรงและทางออม 
 จากมาตรการดังกลาว จังหวดัเห็นวาจะสามารถแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่าํไดอยางยั่งยนื 
การดําเนินการในการแกไขปญหาผลผลิตลิน้จี่ และลําไย 

 ล้ินจี่  จะมีผลผลิตออกมาสูตลาดในชวงนี้  โดยประมาณการผลผลิตที่จะออกสูตลาด ของ 4 
จังหวัดภาคเหนือ ประมาณ  69,000  ตัน  โดยจังหวัดเชียงใหม มีผลผลิตเปนอันดับ 1  คือ 27,900  ตัน  
(ผลผลิตเพิ่มขึ้น)  โดยในจังหวัดพะเยาไดมีการชุมนุมประทวงเพื่อยื่นขอเสนอ  สวนในจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานเกษตรจังหวัดไดนําขอเสนอที่เกี่ยวของใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เพื่อปองกันและแกไข
ปญหาราคาลิ้นจี่ตกต่ํา  ไดแก การกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต  การผลักดันการสงออก  สงเสริมการ
แปรรูป และการสงเสริมและประชาสัมพันธการบริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ  ซ่ึงคณะกรรมการฯ ชุด
ตางๆ  ที่เกี่ยวของ จะมีการประชุมตามขั้นตอน  คาดวาจะทราบผลภายใน 1 สัปดาห 

ลําไย  ไดกําหนดมาตรการเพื่อดําเนินการแลว อยูระหวางนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอนัเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร 
 ประธาน   เนื่องจากขณะนี้ไดมีผลผลิตการเกษตรออกมามาก  จึงขอใหมีการประชุมคณะทํางานฯ 
โดยเฉพาะชุดที่มีรองผูวาราชการจังหวัด (นายชูชาติ  กีฬาแปง) เปนประธาน และเกษตรจังหวัดเปน
เลขานุการ เพื่อติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง  โดยระยะหางของการประชุม ขอใหพิจารณาจาก
สถานการณในชวงนั้น  หากมีส่ิงบอกเหตุขอใหประชุมบอยครั้ง เมื่อประชุมแลวเสร็จ ขอใหประสานขอมูล
กับรองผูวาราชการจังหวัด(นายไพโรจน  แสงภูวงษ) เพื่อที่หนวยงานสนับสนุน จะไดมาดูแลและปองกัน
เหตุได  และกรุณารายงานผลใหทราบในการประชุมในแตละคร้ังดวย 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) ขอใหสํานักงานพาณิชยจังหวดัหรือ
สํานักงานการคาภายในจังหวัด  รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการแกไขปญหาพชืผลทางการเกษตร
ชนิดอื่น ๆ  ซ่ึงไดมีการประชมุคณะกรรมการระดับจังหวดัแลว 

/พาณิชยจังหวดั.... 
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 พาณิชยจังหวัดเชียงใหม  รายงานการดําเนินการเรื่องการรับจํานําขาวนาปรัง   ซ่ึงกําลังจะมีผลผลิต
ออกสูตลาด และทุกปจะประสบปญหาเรื่องความชื้นสูง ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญไมสามารถลดความชื้นได
ดวยตนเอง โดยจังหวัดไดดําเนินการเรื่องนี้  โดยเปดรับสมัครโรงสีเขารับจํานําขาวนาปรัง  3 ราย หาก
สามารถเปดจุดรับจํานําไดกอนวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 จะไมมีปญหา  แตเนื่องจากขณะนี้โรงสีทั้ง 3 ราย 
ยังไมสามารถรับจํานําขาวได  เนื่องจากยังไมไดสงมอบขาวเปลือกนาปที่รับจํานําคงคางใหเสร็จสิ้นได  โดย
ไดประสานงานกับ อ.ค.ส. ซ่ึงจะเรงรัดสงมอบขาวเปลือกไดภายในสิ้นเดือนเมษายน นอกจากนี้ ยังมีโรงสี
นอกเขตจังหวัด 3 แหง และโรงสีในจังหวัดฉะเชิงเทราอีก 1 แหง เขารวมโครงการรับจํานํารวมกับ อ.ค.ส. 
แตยังประสบปญหาคือ โรงสีที่จะเขารวมโครงการนอกเขตจังหวัดยังไมไดรับอนุมัติโครงการจากรัฐมนตรี 
 สุกร  สุกรมีชีวิตขณะนี้มีราคาคอนขางสูง  เนื่องจากชวงกอนเกษตรมีการเลี้ยงสุกรลดลง  ประกอบ
กับในชวงฤดูรอน สุกรจะเตบิโตชา เนื่องจากกินอาหารไดนอยลง ทําใหราคาเนื้อหมสููงเพิ่มขึ้น โดยจังหวัด
เชียงใหมจะไดดําเนนิการแกไขตามมาตรการที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนดซึ่งจะไมมกีารแทรกแซงราคา แตจะ
ดําเนินการตามมาตรการ “หมูธงฟา ” 
 หอมแดง  เดิมทีนั้นเกษตรกรผูปลูกหอมแดง  เกรงวาราคาผลผลิตจะราคาตกต่ํา  แตปรากฏวาจาก
การสํารวจ พบวาราคาหอมแดงราคาคอนขางดี  และมีพอคามารับซื้อถึงแหลงผลิต  จึงคาดวาจะไมมีปญหา
ดานราคา 
 กระเทยีม  ในปนี้ราคาคอนขางดี  คาดวาจะไมมีปญหาดานราคา 
 พาณิชยจังหวดัเชียงใหม  ใหขอมูลเพิ่มเตมิวาจากการประสานงานกับเจาหนาที่ อคส. ทราบวา 
ขาวเปลือกที่คงคางการสงมอบจะสามารถสงมอบไดเสร็จสิ้นภายในวนัที่ 1 พฤษภาคมนี้ ณ พื้นทีจ่ังหวดั
พิจิตร   สวนโรงสีนอกเขตจงัหวัดทีจ่ะเขามารับจํานําในพื้นที่จังหวัด  ขณะนีไ้ดรับการอนุมัติโครงการ
เรียบรอยแลวทุกราย  และจะดําเนินการรบัจํานําขาวนาปรังไดตามกําหนดเวลา 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา    
 4.1 การสรางสมานฉันทและความสามัคคีในชุมชน โดยมติิทางศาสนาและวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม   เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็น เกี่ยวกับการสรางสมานฉันท
และความสามัคคีในชุมชน โดยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม และการสงเสริมและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
เทศกาลสงกรานต   ตามแนวทางที่กําหนด  ดังนี้ 
 1. งานสงเสริมและเฝาระวังทางวัฒนธรรมเทศกาลสงกรานต 
  จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ือง การรณรงคการปฏิบัติตนในเทศกาล
สงกรานต (ปใหมเมือง) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2552 เพื่อสงเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
ของทองถ่ิน และเฝาระวังการเลนน้ําและการแสดงออกในที่สาธารณะชุมชน โดยสํานักงานวัฒนธรรม

/จังหวัดเชียงใหม.... 
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จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินกิจกรรมในสวนที่ เกี่ยวของ ประกอบดวยการรณรงค ประชาสัมพันธ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ประกาศคําขวัญและสาสนรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต และคณะทํางานเฝาระวังทางวัฒนธรรมทั้งระดับจังหวัด/อําเภอ ไดตักเตือนและให
ขอแนะนําแกประชาชน นักทองเที่ยวทําไปปฏิบัติ  ซ่ึงประชาชนไดใหความรวมมือเปนอยางดี 
 2. การสรางสมานฉันทและความสามัคคีในชุมชน โดยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม 
   ดวยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมรวมกับองคกรศาสนา 5 ศาสนา ไดจัดทําปฏิญญาวา
ดวยการรวมพลังศาสนิกสัมพันธ ในการสรางสังคมสันติภาพอยางยั่งยืนใหเกิดขึ้นในชาติ โดยสงเสริม
สนับสนุน ใหมีการนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนาไปสูการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน และศาสนิกชนเปนคน
ดีมีคุณธรรมและสงเสริมใหมีการสรางองคกรกลางหรือเครือขายในการดําเนินงานศาสนิกสัมพันธ ในการ
ดําเนินการในเรื่องนี้ จังหวัดเชียงใหมเร่ืองการแตงตั้งคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ลง
วันที่ 26 กรกฎาคม 2550 และไดกอตั้งองคกรเครือขายทางศาสนาภาคประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 
โดยมีนายปกรณ กอบหิรัญ เปนประธาน นางพรทิพย   ฉวีพัฒน เปนกรรมการและเลขานุการ ประกอบดวย 
ผูนําองคกรทางศาสนา ไดแก ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ ฮินดู และศาสนาซิกซนามธารี ไดมีการ
จัดงานครบรอบ 1 ป ศาสนิกสัมพันธเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงานศาสนิกสัมพันธใหเกิด
เครือขายความรวมมือในการแกไขปญหาสังคม โดยผูสนใจสามารถประสานงานคณะกรรมการศาสนิก
สัมพันธเชียงใหมไดที่คุณปกรณ กอบหิรัญ ประธานคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธเชียงใหม เลขที่ 80 ถนน
หนาวัดเกต ซอย 1 ตําบลวัดเกต  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม โทร. 053-249374 หรือติดตอทาง    
E-mail : chmirc@hotmail.com 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) กลาวเสริมวาการดําเนินการตามมิติทาง
วัฒนธรรม เปนยุทธศาสตรหนึ่งของกลุมภารกิจดานสังคม  ซ่ึงมีเปาหมายวาทําอยางไรจะใชมิติทางศาสนา
และวัฒนธรรม มาสรางความสามัคคีและสมานฉันทใหแกคนในสังคมได  และจากการที่เจาคณะจังหวัดฯ
ไดมาแสดงพระธรรมเทศนา พรอมฝากขอคิดไว 3 ประเด็นคือ การใชภาษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มาชวย
ในการแกไขปญหาความแตกแยกในสังคม  ซ่ึงทางกลุมภารกิจไดดําเนินการตามแนวทางใหเปนรูปธรรม มี
ตัวช้ีวัดที่ชัดเจน  
 ประธาน  เนนย้ําการดําเนินการตามแนวนโยบายที่ตองเรงดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
ภายในเวลา 4-5 เดือน ใน 3 ประเด็น  นอกเหนือจากการดําเนินการตามแนวทางที่ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ทั้ง 2 ทานกอนหนานี้ ไดริเร่ิมไว  ซ่ึงยังคงสานตอใหเกิดผลตอไป  ไดแก 
 1) มิติทางวัฒนธรรม   มีการแตงตั้งคณะทํางานฯ ดําเนนิการอยูแลว  ซ่ึงจะดําเนินการทั้งระดับ
จังหวดัและอําเภออยางตอเนือ่งและกวางขวาง  เพื่อสรางความสามัคคีและสมานฉันท ทั้งนี้ หากมกีาร
ประชุมเมื่อใดจะไดขอเขารวมประชุมดวย 

/2) การแกไขปญหา.... 
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 2) การแกไขปญหาหมอกควัน  ในเรื่องนีเ้ปนปญหาสําคัญประการหนึง่ที่ตองเรงดําเนินการเพื่อ
แกไขใหสําเรจ็ภายใน 3 เดือน ขอใหสํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชิญประชุม
คณะทํางานดานหมอกควัน  เพื่อประชุมปรกึษาหามาตรการแกไขปญหา 
 3) การบริหารจัดการน้ํา  จะดําเนินการในทุกหมูบานใหแลวเสร็จภายใน 3-4  เดือน  รวมถึงการ
จัดการเรื่องน้ํากิน-น้ําใช  ตองมีใหพอเพียง  ซ่ึงในเรื่องนี้มคีณะทํางานฯ ดําเนินการเพื่อผลักดันใหบรรลุผล  
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการตามที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเสนอ  และ
มอบหมายสวนราชการที่เกีย่วของดําเนินการตามขอส่ังการของประธานในที่ประชุม 
 

4.2  การใชระบบประชุมทางไกล (Video Conference) ในการประชุมระหวางจังหวัดกับอําเภอ   
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม รวมกับผูแทนสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ นําเสนอ 

ขอมูลและทดลองใชงานระบบ Video conference ในการประชุมระหวางจังหวดักับอาํเภอ เพื่อใหทีป่ระชุม 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนนิการ  ดังประเดน็ตอไปนี ้

ความเปนมา  ป 2548 จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยบัญชาการยุทธศาสตร (CEO  
War Room) และพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจังหวัดเชียงใหมแบบบูรณาการที่ไดติดตั้งระบบ
เชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศและระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) ระหวางจังหวัดกับทุกอําเภอ 
งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยจังหวัดไดเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) และสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร กลองวิดีโอสําหรับการประชุม (Web Camera) และ ADSL 
Router จํานวน 1 ชุด ใหกับทุกอําเภอ พรอมทั้งจัดฝกอบรมการใชงานใหกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไป
เรียบรอยแลว 
 เมื่อส้ินสุดโครงการ  ระบบดังกลาวไมสามารถดําเนินการตอไปได เนื่องจากจังหวัดไมมี
งบประมาณสําหรับการเชาวงจรสื่อสารความเร็วสูง (ปละ 1,877,465 บาท) เพื่อดําเนินการตอเนื่อง แม
จังหวัดจะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แตก็ไมไดรับการ
สนับสนุน ทั้งนี้ จังหวัดไดแจงอําเภอใหประสานกับหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุน
งบประมาณ แตก็ไมไดรับการสนับสนุนเชนกัน 
 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมีบัญชาในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด คร้ังที่ 
3/2552 ใหจังหวัดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการประชุม และนําระบบการประชุมทางไกล (VDO 
Conference) มาใช เพื่อ สะดวกและความรวดเร็วในการติดตอส่ือสารใหมากขึ้น 
 สํานักงานจังหวัดไดประชุมหารือเพื่อวางแผนการดําเนินการนําระบบ VDO Conference มาใชใน
ภารกิจของจังหวัดเชียงใหม โดยสมควรวางระบบใหม ใหมีคาใชจายในการดําเนินงานที่ลดลง โดยใช
บริการระบบออนไลนผานเครือขายอินเตอรเน็ต Web Conference ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ซ่ึงสามารถนําเสนอไฟลเอกสารเว็บไซต วีดีโอไฟลและบันทกึการประชุมได 
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 เพื่อเปนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ จึงไดใหสํานักงานบริการลูกคา กสท เขตเหนือ ทํา
การนําเสนอรูปแบบการประชุมทางไกลดังกลาว โดยการทดลองใชจริง ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัด คร้ังที่ 4/2552 วันที่ 29 เมษายน 2552  ระหวางจังหวัด (หองประชุมหัวหนาสวนฯ) กับอําเภอ
ทดสอบ 3 อําเภอ ไดแก อ.เชียงดาว อ.แมออน และอ.สันปาตอง 
 ขอมูลความพรอมของอําเภอ  จังหวัดไดสํารวจความพรอมในดานเครื่องคอมพิวเตอร เครือขาย 
และบุคลากรของทุกอําเภอ ที่จังหวัดไดเคยจัดสงใหอําเภอ พบวา 
  -  อําเภอมีความพรอมดาน Hardware Network และบุคลากร จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อ.สันปา-
ตอง อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด อ.แมออน อ.เชียงดาว อ.หางดง อ.แมแจม อ.สารภี อ.ฝาง อ.พราว 
 -  อําเภอที่แจงวาคอมพิวเตอรและอุปกรณบางอยางไมสามารถใชงานได จํานวน 12 อําเภอ ไดแก 
อ.จอมทอง  อ.แมอาย  อ.เวียงแหง  อ.ฮอด  อ.อมกอย  อ.แมวาง อ.แมแตง อ.สะเมิง อ.แมริม  อ.เมือง                 
อ.ไชยปราการ อ.ดอยหลอ 
 ขอเสนอตอท่ีประชุม  ระบบการประชุมทางไกล CAT Conference เปนระบบการประชุมที่สามารถ
ใชงานไดงาย ผานเครือขาย Internet การนําเสนอของผูเขารวมการประชุม สามารถทําไดหลากหลาย เชน 
การนําเสนอไฟลเอกสาร (MS Word, Excel, PowerPoint) แสดงเว็บไซตวีดีโอไฟลและบันทึกการประชุม 
โดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดอัตราคาบริการสําหรับประเภทการประชุมที่มี
ผูเขารวมประชุมสูงสุด จํานวน 20 ราย โดยไมจํากัดจํานวนครั้งในการประชุม โดยมีคาบริการประกอบดวย 
 -  คาเริ่มใชบริการ 8,000 บาท 
 -  คาใชจายรายเดือน 27,600 บาท 
 แตเนื่องจากจังหวัดเชียงใหมมี 24 อําเภอ จําเปนตองขอเพิ่มจํานวนผูเขารวมประชุมใหครบทุก
อําเภอ ซ่ึงจากการประสานงานเบื้องตน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) แจงวาจังหวัดสามารถ
ทําหนังสือขอการสนับสนุนเพิ่มจํานวนผูเขารวมการประชุมเปน 25 รายได (24 อําเภอ และศาลากลาง
จังหวัด) 
 ดังนั้น เพื่อใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใชเพื่อการติดตอส่ือสาร เห็นควรมีการนํา
ระบบการประชุม CAT Conference มาใช โดยแบงระยะเวลาดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ไดแก 
 ระยะที่ 1 ดําเนินการอําเภอที่มีที่ตั้งอยูหางไกลศาลากลางจังหวัด จํานวน 8 อําเภอ ไดแก อ.แมอาย 
อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.แมแจม อ.เวียงแหง อ.อมกอย อ.ดอยเตา อ.ฮอด 
 ระยะที่ 2 อําเภอที่มีที่ตั้งอยูหางไกลศาลากลางจังหวัดปานกลาง จํานวน 8 อําเภอ ไดแก อ.จอมทอง 
อ .เ ชียงดาว อ.แมวาง อ.ดอยหลอ อ.สะเมิง อ.พราว อ.แมแตง อ.แมออน 
 ระยะที่ 3 อําเภอที่มีที่ตั้งอยูใกลศาลากลางจังหวัด จํานวน 8 อําเภอ ไดแก อ.สันปาตอง อ.หางดง     
อ.สารภี อ.แมริม อ.สันทราย อ.สันกําแพง อ.ดอยสะเก็ด  อ.เมือง 
 โดยมอบสํานักงานจังหวัดทําแผนการดําเนินงาน และการใชงบประมาณตอไป 
 

/ประธาน.... 



 16 

 ประธาน   ควรใหมีการปรับปรุงดานเทคนคิตางๆ เพิ่มเติม  เพื่อความสมบูรณของการสื่อสาร เชน 
ระบบกลองตองสามารถมองเห็นผูรวมประชุมทั้งหมด  นอกจากนี้จังหวัดจะไดปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสารมาอํานวยความสะดวกในการประชุม  เชน  การนํารถดาวเทียมมาใชในอนาคต  การใช
ระบบ Wireless มาชวยในการประชุม 
 
 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการ  และมอบหมายสํานกังานจังหวดัเชียงใหมดําเนนิการ
ปรับปรุงตามขอส่ังการของประธานในทีป่ระชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได 
                               ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  11  เร่ือง 
 5.1 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวนัฉตัรมงคล วันท่ี 5 พฤษภาคม 2552 และการรับเสด็จฯ   
                    พระบรมวงศานวุงศ   (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
              5.2 ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
                   (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัเชียงใหม) 

5.3 สรุปผลการดําเนินงานปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2552        
      (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม) 
5.4 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมวันแรงงานแหงชาติ วันท่ี 1 พฤษภาคม 2552         
       (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม) 
5.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจงัหวัดเชียงใหม 
      (สํานักงานประชาสัมพนัธจังหวดัเชยีงใหม) 
5.6 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552   
      (สํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม) 

              5.7 สรปุมติการประชุม ครม. เดือนเมษายน  2552  (สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม) 
      5.8 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
                  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม) 
    5.9 รายงานสถานการณอาชญากรรม   (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
    5.10 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน    (ศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ) 

5.11 ประชาสมัพันธเปดธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  
      ในวันท่ี 7  พฤษภาคม  2552        (ธนาคารกรุงไทย จาํกัด) 

 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 6.... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 ขอใหตรวจสอบวาระเพื่อทราบโดยเอกสาร 
 ประธาน    แจงขอความรวมมือสวนราชการไดอานเอกสารเพื่อทราบในวาระที่ 5 พรอมทั้งเนนย้ํา
ใหสวนราชการ/หนวยราชการ ไดรวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2552  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และขอเชิญสวนราชการรวมรับเสด็จฯ  
พระบรมวงศานุวงศตามกําหนดการ  
 สําหรับการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ขอใหสวนราชการไดให
ความสําคัญในการกํากับและเรงรัดเจาหนาที่ในการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 ใหทนัภายในเวลาที่กําหนด เนื่องจากหากมีการเบิกจายไดมาก จะชวยกระตุน
เศรษฐกิจของบานเมืองในชวงนี้ได 
 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
 6.2 การจัดการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการ 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง) ช้ีแจงและขอความรวมมือจากสวนราชการ
ในการปฏิบัตติามมาตรการดูแลความปลอดภัยของสถานที่ราชการ บริเวณศาลากลางจังหวดัเชยีงใหม เพื่อ
ปองกันอันตรายตอสถานที่ราชการ ซ่ึงเปนผลมาจากสถานการณการชุมนุมการเมืองที่ผานมา และมีส่ิงบอก
เหตุที่อาจเปนอันตรายตอสถานที่ราชการ  โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้

1) การจอดรถบริเวณศาลากลางจังหวดัเชยีงใหม กําหนดแนวจอดรถใหมโดยไมใหจอดรถติด
บันไดดานหนาอาคาร  

2) ในเวลาราชการกําหนดทางเขา-ออก ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมสองชองทาง โดยใชประตู
ดานหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยใหผูที่ปฎิบัติงานในศาลากลางจังหวดัเชยีงใหมติด
บัตรเขาออกซึ่งไดแจงสวนราชการยื่นจดัทาํบัตรไดที่สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม  แตหากยังไม
มีบัตรเขาออก ขอใหแลกบัตรดานหนา ซ่ึงไดจัดเจาหนาที่ใหบริการ และใหตดิบัตรผูมาติดตอ
ราชการที่หนาอกดานซาย  สวนนอกเวลาราชการ ชองทางออกจะปดจะใชชองทางออกรวมกับ
ทางเขาดานหนาเพียงชองเดยีว 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
6.3 ขอมูลและขอเสนอแนะของหอการคาจังหวัดเชียงใหม 

 ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหม (นายเฉลิมชาติ  นครังกุล) เสนอแนวคิดและขอมูลตอที่ประชุมใน
ประเด็นดานเศรษฐกิจ ดังนี ้

/1) ตามที่สํานักงาน.... 
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1) ตามที่สํานักงานประกันสังคม จะมีการลดวงเงินการจัดเก็บเงินประกันสังคมลง ทั้งสวนของ 
นายจางและลูกจาง เปนเวลา 6 เดือน เพื่อชวยรับภาระดานเศรษฐกิจแกลูกจางและนายจาง ซ่ึงหอการคา
จังหวัดเชียงใหมสนับสนุนมาตรการนี้ และจะไดทําหนังสือสนับสนุนการดําเนินการผานสวนราชการ 
ระดับจังหวัดที่เกี่ยวของตอไป 

2) จากปญหาดานสถานการณการเมืองที่ผานมา รวมถึงการระบาดของไขหวัดใหญเมก็ซิโก ที่ 
สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของจังหวดั  จึงเสนอแนวทางการบรรเทาปญหานี้ โดยควรกําหนดใหมาตรการ
ดานการทองเที่ยว เปนวาระสําคัญของจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจะได
รวมกันดําเนินการ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง)  ใหขอมูลวาในเรื่องการทองเที่ยวถือเปน
เร่ืองสําคัญของจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงไดมีการขับเคลื่อนใหเกิดผลผานทางประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด ใน
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  และจะไดมีการประชุมหารือกันเพื่อดําเนินการตอไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 6.4  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 5/2552  
            ประธาน  แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 5/2552  วัน
พฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม  2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และ
วาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
ปดประชุม   เวลา 12.30  น. 
  
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม   
  
 

(นายเสงี่ยม  กิง่สุวรรณพงษ)                    
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


