รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2551
วันที่ 29 พฤษภาคม 2551
ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม
----------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
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26

นายวิบูลย สงวนพงศ
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายเกียรติชัย ลออวรากุล
นายสุเมธ กลีบขจร
นายอภิวัฒน ธีระวาสน
นายนคร บุษยพันธุ
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายสมนึก ปน ถาวรรักษ
นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต
นายสุรพล สัตยารักษ
นายชัชวาลย ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายฐิติศกั ดิ์ กันเขตต
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายอนันตพล บุญชู
นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายสุเทพ ภัทรศยกุล
นายวิชิต บุญกังวาน
นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
ร.ต.ชยันต อยูส วัสดิ์
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคคะ
นายสายัณห ใจบุญ
นางสาวภัทราพร ลายจุด
นายดิเรก สุริวงศ
นายนิเวศน พูลสวัสดิ์

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
(แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน)นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
(แทน)นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
(แทน)นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน)นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอสะเมิง
(แทน)นายอําเภอเวียงแหง
(แทน)นายอําเภอสันปาตอง
(แทน)นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
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นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายประกาศิต มหาสิงห
นายพงษพีระ ชูสม
นายสถิตย เครือคําปลิว
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย
นายสุภัทร ไพสิน
นายจํานอง ปานทอง
นายชูชาติ ชัยเลิศ
นายสุธรรม วงคขจร
นางชมัยพร ทองพลี
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นายวราวุธ คันธาทน
นายธีรยุทธ โคสมมี
นางบุษกร อรรถโกมล
นายสุชิน สาระจันทร
นายโกศล ปราคํา
นายทวี อุปสุขิน
นายวิฑูรย วังตาล
นายธงชัย ทุนคํา
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายวรพจน เตียวกุล

50
51
52
53
54
55
56
57
58

นายสุรจิต คอทรง
รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร
ผศ.ประชัน รักพงษ
นายบพิตร วิทยาวิโรจน
นายดิษฐ โพธิยารมย
นายประยุทธ สังขรัตน
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
นายสมคิด ยังเยี่ยม
วาที่ รต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล

นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
(แทน)นายอําเภอดอยเตา
(แทน)นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมภิ าคที่ 5
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

(แทน)คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
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60
61
62
63
64
65
66

นายประยุทธ กฤษณพันธ
นายปณณทัต ใจทน
นายฤาชา ธีรกุล
นางวรรณงาม แกวคํา
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายจงกล ทิมอรุณ
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
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89
90

นายปราโมช ประสิทธิ์
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
นายภักดี พวงจิตร
นางเสาวภา จําป
นายมานพ ไทยประเสริฐ
นางสวางจิตต สุวรรณเนตร

นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล
นายวิเชียร โนจะ
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
นายวิทยา วิทยาศรัย
นายอารักษ พรหมณี
นายอนุรักษ ทศรัตน
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
นางกัญจนา กลิ่นทอง
ดร.ทพ.สุรสิงห วิศรุตรัตน
ดร. สลักจิต ชุติพงษวเิ วท
นางอรัญญา แพจุย
นพ.ภราดร มงคลจาตุรงค
นางวราพร วันไชยธนวงศ
นางสาวนันทินี รักรุงเรือง
นายประหยัด อนันตประดิษฐ

(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
(แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
(แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
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นายสิทธิชัย ออรพินท
นายธีรพล วุทธีรพล
นายวุฒิชัย มวงมัน
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
นางละออง ติบ๊ ดอนจันทร
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
นายกิตติ์ จิรกิตทากูร
นายเฉลิมชาติ นครรังกุล
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นางสาวศุภรา เสภาจารย
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบัญชา ภูอ มร
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นาชินวร แยมสอาด
นายนิรุทธ สุขเจริญ
นายณัฐชยา สุวรรณชัย
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายวิฑูร โพธิ์ศรี
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน
นายสนั่น เผือกไร
นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงศ
นายณัฐวัตร เตชะสาน
นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางวราวัลย สมิทธิกุล
นายชลาธิป ใหมมงคล
นายอุกฤษณ ศรียามาตย
นางอุปถัมภ วนพานิช
นายธรรมนูญ อุนธวัชนัดดา
นายประพนธ เครือปาน
นายวสันต นุย ภิรมย

(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจงั หวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 เชียงใหม
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาศูนย ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางเชียงใหม
(แทน)เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน)
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม

(แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
/124 นายนิยม…

5
124
125
126
127
128
129

นายนิยม สุวรรณประภา
นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
นายมณีโชค อุตตะโมต
นายนิพนธ ประไพตระกูล
นางศิรพิ ร นุรกั ษ
นายนพดล ผดุงพงษ

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

นายเชาว เหลืองอราม
นายบรรเจิด สันสุวรรณ
นายสบธนา อัน๋ ประเสริฐ
นายชัยเรศ เกิง้ บุรี
นายกระเษียร นวชัย
นายจํานง แกวชะฎา
นายอุดม ภิญโญ
นายกนก คนโทเงิน
นางอภิญญา เกงถนอมมา
นายศรายุทธ อภิญญาวัชรกุล
นายไพบูลย จิตมณีวรรณ
นายทวี เบญจรัตน
นายชาญชัย กีฬาแปง
นายอํานวย ทองประเสริฐ
นายเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท
พ.ต.ท.อนุชาต ทองอาภรณ
นายเรวัต โพธิ์เรียง
นางสมหญิง โพธิสุนทร
นางปรารถนา จัดพล
นายวสวัตติ์ ประภัสสร
นายอนงค เปลงปลั่ง
นางสาวเนตรนภัส จองสิทธิ์
นายปรีดา ชัน้ ประดับกุล
นายกฤษณุ ภูป ระเสริฐ
นายสุเทพ สายทอง
นายเริงเกียรติ รัตนพันธ

หัวหนาสํานักงานกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการรวมลงทุนและพีเ่ ลี้ยง SMEs สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจ
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
(แทน)ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอ ํานวยการ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ เขต 1

(แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเ ขต 5 เชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ.ทีโอที เชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
ผูจดั การ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
/156 นางสายพิณ...

6
156
157
158
159

นางสายพิณ เชิงเชาว
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางทิพยสุคนธ แสนจิตร
นายพยนต ยศสุพรหม

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

นายเกรียงศักดิ์ เจดียแ ปง
นายโสภณ แทงเพ็ชร
นายจําลอง กิติศรี
นางบุษบง จันทเลิศ
นายชุมพล อภิรติมัย
นางมยุเรศ ณ เชียงใหม
พ.ต.พิสิษฐ มุขเพชร
พ.อ.ชาติชาย ศุกระศร
พ.อ.ธํารงค ถาวร
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยกิจ
พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ พรกาศศรีนุ
พ.ต.ท.เจริญ เทพกอม
พ.ต.ท.สุจิน สุทธิแสน
พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย จํารัส
พ.ต.ท.หญิง ธนพร รูปขจร
ร.ต.ต.เทอดพงษ จุลศิลป

(แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11)
(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
รอง ผอ.รมน.จว.ชม.(ท)
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 33
(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายวิจิตร หลังสัน
นางสุภาพร พุกกะรัตน
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายถนอม กุยแกว
นายทองพูล ธนูศิลป
นายพัฒนพงษ ภูสุวรรณ
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสมศักดิ์ ออนอน

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
เศรษฐกรอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สนจ.ชม.
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.ชม.
หัวหนาฝายอํานวยการ สนจ.ชม.
/10 นางสาวพรทิพย.....

7
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นายวสันต มีจินดา
นายสามารถ หังสเนตร
นายเชวง บัวผัด
นายอาคม เพ็ญตาย
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

เริ่มประชุม

หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” จํานวน 3 ราย
โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม
- จังหวัดเชียงใหม มอบเกียรติบัตร แกโรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน ที่สนับสนุนจังหวัด
เชียงใหมในการจัดเตรียมสถานที่ลงนามไวอาลัยสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ฝายอํานวยการ
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน 1) กลาวขอบคุณสวนราชการ/หนวยงานตางๆ ที่รวมดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา
แมงอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งไดมีพิธีเปดโครงการรณรงคฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.ฝาง เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณหวย
ออด ตําบลแมงอน อําเภอฝาง
2) การดําเนินงานตางๆ ที่ตองดําเนินการติดตาม ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน
รวมกันดําเนินการตอไป เนื่องจากยังเปนปญหาที่ตองดําเนินการแกไขอยู เชน เรื่องผลผลิตการเกษตร (ลําไย)
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
- การแนะนําหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ที่เขามาดํารงตําแหนงใหม
1) นายชุมพร แสงมณี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
2) นายสุภัทร ไพสิน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
/3) นายสมชัย.....
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3) นายสมชัย เวชโพธิกลาง การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
4) วาที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 ในหัวขอ “งานสําคัญประจําเดือนพฤษภาคม 2551 ” ผานระบบวีดีทัศน สรุปได
ดังนี้
- เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2551 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นายมิ่งขวัญ
แสงสุวรรณ) ไดเดินทางมาเขารวมการเจรจาทางการคาระหวางผูซื้อกับผูขายลําไย ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน
การจัดงานที่เนนใหผูซื้อกับผูขายลําไยไดพบกันโดยตรง เปนการวางแผนเตรียมการสงออกลําไยกอนถึงฤดูกาล
ผลิต โดยมีกลุมผูซื้อ 3 กลุม 38 บริษัท จากการประเมินผลการเจรจาเบื้องตน พบวามีปริมาณความตองการซื้อ
ลําไย 818,000 ตัน และมีการเจรจาสั่งซื้อแลว 435,000 ตัน มูลคาการสั่งซื้อกวา 1,131 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 35,800 ลานบาท แสดงใหเห็นวาปนี้จะสามารถขายลําไยไดทั้งหมด โดยราคาจะสูงกวาปที่ผานมา 50150 % โดยกระทรวงพาณิชยจะขยายผลการซื้อขายลวงหนาไปยังพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ดวย
- เมื่อวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2551 จังหวัดเชียงใหมและมูลนิธิไหวสาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ได
จัดงานไหวสาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ สรงน้ําพระราชทาน สืบสานประเพณีเทียวขึ้นดอยเนื่องในวัน
วิสาขบูชา ประจําป 2551 เพื่อสืบสานประเพณีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมในงานมีพิธีเฉลิมฉลองน้ํา
สรงพระราชทานที่อัญเชิญมาจากสํานักพระราชวัง โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 มีพิธีอัญเชิญน้ํา
พระราชทานจากลานอนุสาวรียครูบาศรีวิชัยมายังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประกอบดวยขบวนแหจาก
อําเภอ 24 แหงและหนวยงาน/องคกรตางๆ รวมขบวนประมาณ 30 ขบวน
- เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไดเดินทางมาเปดโครงการรณรงค
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม และการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอนฯ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(นายวิบูลย สงวนพงศ) นําคณะสวนราชการ/หนวยงาน ประชาชนใหการตอนรับ โครงการนี้เปนการสนอง
พระราชดําริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรวมอนุรักษฟนฟูและพัฒนาลุมน้ําแม
งอน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดเชียงใหมในการปองกันอุทกภัยที่สรางความ
เสียหายในพื้นที่ โดยในวันพิธีเปดมีกิจกรรมการรวมสรางฝายตนน้ําลําธาร จํานวน 99 จุด และจะขยายผลการ
ดําเนินงานไปจนครบ 500 จุดในพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดวาจะสามารถฟนฟูสภาพแวดลอมไดอยางยั่งยืน และเกิด
ประโยชนแกราษฎรในพื้นที่โครงการ
-ขอแสดงความยินดีกับปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) ทีไ่ ดรับตําแหนง รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 2....
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน
2551
ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย เอกสาร จํานวน 22
หนา มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย สงวนพงศ) เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม จํานวน 60 หนวยงาน และไมมีสวนราชการ/หนวยงาน ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมแตอยางใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่องคางพิจารณา
ประธาน ขอใหมีการติดตามผลการดําเนินงานเรื่องที่ไดมีขอสั่งการในที่ประชุมครั้งที่ผานมา
จํานวน 3 เรื่อง ประกอบดวย
1) เรื่องระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส(E-Office) ติดตามหนวยงานที่คงคางอีก 48 หนวยงาน
ที่ยังไมเคยใชงานระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส รวมทั้งปญหาอุปสรรคตอไป
2) การรณรงคเรื่องความสะอาด และการคืนธรรมชาติสูทองถิ่น ติดตามเรื่องการรักษาความ
สะอาด ขยะริมทาง และการขุดลอกคูคลอง กําจัดวัชพืช ผักตบชวา ขอใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมดูแล
ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหรณรงคตั้งแตวันที่ 22-28 มิถุนายน 2551 และวันที่ 28
มิถุนายน 2551 เปนวัน Big Cleaning Day พรอมกันทั่วประเทศและใหรายงานผลตอที่ประชุมครั้งตอไป
3) การจัดการเรื่องขอรองเรียนของศูนยบานพักขาราชการ 700 ป ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ติดตามเรื่องขอรองเรียนของศูนยพักขาราชการ 700 ป เชน การเลนการพนัน การทิ้งขยะ การใหบุคคลภายนอก
เขามาพักอาศัย และใหรายงานผลตอที่ประชุมครั้งตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 สรุปไดดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร การแกไขปญหาความยากจน
- จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสงเสริมการ
เรียนรูระดับบุคคลในการลดรายจาย เพิ่มรายได และการจัดองคความรูดานการประกอบอาชีพ การศึกษาดูงาน
แหลงความรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อฟนฟูสภาพเศรษฐกิจ ใหกับกลุมประชาชนใน 24 อําเภอ จํานวน
5,642 คน (เกินกวาเปาหมายที่กําหนดไว 2,640 คน) หนวยงาน กศน.เชียงใหม
/ ศูนยเรียนรูเครือขาย.....
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- ศูนยเรียนรูเครือขายปราชญชาวบาน โดยสรางความรูความเขาใจในการพัฒนาการเกษตร
ตามแนวทฤษฎีใหม ใหกับเกษตรกร จํานวน 968 ราย (เปาหมาย 1,000 ราย) หนวยงาน สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
- จัดทําทะเบียนครัวเรือนยากจน โดยจัดทําทะเบียนเปาหมายครัวเรือนยากจน ที่มีรายไดต่ํากวา
20,000 บาท/คน/ป ในพื้นที่ 23 อําเภอ (228 หมูบาน) ใชงบประมาณดําเนินการ 3,515,200 บาท หนวยงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
- การสรางอาชีพ และสงเสริมการมีงานทํา โดยจัดบริการดานแรงงานในหมูบานยากจน 105
หมูบาน, สรางอาชีพใหคนวางงาน 3 รุน 60 คน, สงเสริมการรับงานไปทําที่บาน 4 รุน 80 คน, สงเสริมการมี
งานทําของผูสูงอายุ 2 รุน 40 คน หนวยงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม
- กองทุนผูสูงอายุ / กองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยใหทุนประกอบอาชีพ
สําหรับผูสูงอายุ จํานวน 1,837 ราย (40,589,400 บาท) หนวยงาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม
2) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมเกษตรครบวงจร และเพื่อการสงออก
- เจรจาซื้อขายลําไยสูตลาดโลกใหกับสหกรณการเกษตรและเกษตรกร และกลุมผูผลิตลําไย
อบแหงภาคเหนือรวม 100 ราย โดยเชื่อมโยงกับกลุมผูซื้อ จากตางประเทศ 16 บริษัทจาก 11 ประเทศ กลุมผูคา
รายใหญในประเทศไทย 7 บริษัท กลุมผูสงออกรายใหญ 15 บริษัท คาดวาจะมีปริมาณความตองการซื้อลําไยรวม
818,000 ตัน มีการเจรจาสั่งซื้อแลว 435,000 ตัน มูลคาการสั่งซื้อรวม 1,131 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 35,800 ลาน
บาท หนวยงาน สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม / ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ
3) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริม พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น
- ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการกลุมอาชีพเพื่อจัดทําแผนธุรกิจ โดยฝกอบรมใหกลุมอาชีพมีความรู มี
ทักษะในการทําแผนธุรกิจ เพื่อนําใปใชในการพัฒนาการประกอบการ จํานวน 7 รุน 561 ราย หนวยงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
4) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมการคาการลงทุน
- ภาวะการลงทุนภาคเหนือตอนบน 4 เดือนแรก (ม.ค. – เม.ย.) ของป 2551 โดยมีโครงการที่
ขอรับการสงเสริมการลงทุนในป 2551 จํานวน 23 โครงการ (เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่แลว 76.92 %) ,
มูลคาการลงทุน 1,460.4 ลานบาท (ลดลงจากชวงเดียวกันของปที่แลว 32.67%), จังหวัดเชียงใหมไดรับความ
สนใจมากที่สุดในภาคเหนือตอนบน จํานวน 7 โครงการ มูลคา 323 ลานบาท มีการจางงาน 287 คน, โครงการที่
นาสนใจคือ Movie Town มูลคาการลงทุน 50.5 ลานบาท (จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส) หนวยงาน ศูนย
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
5) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
- ประชุมเผยแพรมาตรฐานการทองเที่ยว โดยจัดประชุมชี้แจงผูประกอบการทองเที่ยว ใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานการทองเที่ยว หนวยงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเขต 1
/6) ประเด็นยุทธศาสตร.....
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6) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมสวนภูมิภาค ตามนโยบาย
หนึ่งจังหวัด หนึ่งอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร (OPOI) ป 2551 เพื่อพัฒนาและยกระดับใหสถาน
ประกอบการดานแปรรูปสินคาเกษตร ใหมีประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง มีกระบวนการผลิตที่มีความเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม โดยไดทําการคัดเลือกสถานประกอบการเขารวมโครงการในป 2551 แลว จํานวน 6 ราย
ไดแก
1. บ.ปรินเซส ฟูดส จํากัด อ.แมริม (ผัก ผลไม และอาหารแชแข็ง)
2. บ.มายเฮลตี้ ฟูด จํากัด อ.แมวาง (สาหรายสไปรูลินา)
3. บ.ชาระมิงค จํากัด อ.เมือง (ชา)
4. บ.พรีมา เฮิรบ จํากัด อ.เมือง (เครื่องสําอางจากสารสกัดในเมล็ดลําไย)
5. บ.เอส อาร แอกโกรแพค จํากัด อ.สันปาตอง (สตรอเบอรรี่, กระเทียม, พริก แปรรูป)
6. บ.โกลดมิลค จํากัด อ.สารภี (นมพาสเจอรไรส / นมยูเอชที)
หนวยงาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
7) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโลจิสติกส
- ก อ สร า งถนน / ซ อ มสร า งผิ ว ทาง / ปรั บ ปรุ ง โครงสร า งระบายน้ํ า / ก อ สร า งสะพาน 14
โครงการ มูลคา 38,913,000 บาท หนวยงาน สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
8) ประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมและพัฒนานวัตกรรม ภูมิปญญา เทคโนโลยี และ ICT
- จัดงาน Bar Camp Chiang Mai ซึ่งเปนการรวมตัวกันของผูพัฒนาซอฟตแวร ครั้งแรกใน
เชียงใหม โดยมีผูเขารวมงานประมาณ 180 คน ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ(หลายคนเดินทางมาจากตางประเทศ)
มีการแลกเปลี่ยนนําเสนอหัวขอเรื่องเทคโนโลยีที่ไดรับความสนใจ เชน การพัฒนา Application บน iPhone และ
Web 2.0 เปนตน อยางไรก็ตาม งานนี้ยังขาดการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ ในการประชาสัมพันธ และ
สถานที่ซึ่งไมเพียงพอกับจํานวนผูเขารวมงาน หนวยงาน SIPA สาขาเชียงใหม
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
1)ในเรื่องประเด็นยุทธศาสตร ประสบผลสําเร็จอยางไร การขยายผลไปในทิศทางใด การบรรลุตาม
ประเด็นยุทธศาสตรอยางไร สามารถแกไขปญหาของประชาชนอยางไร (เชน เรื่องลําไย การทองเที่ยว การฟนฟู
สวนราชพฤกษฯ ในชวงฤดูหนาว เรื่องถนนหนทาง)
2) เนื่องจากทราบขาววานายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีมีกําหนดจะเดินทางประชุมยังจังหวัดเชียงใหม จึง
มอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของเตรียมงานการจัดประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่จะมาประชุมยัง
จังหวัดเชียงใหม เชน เรื่องการชุมนุมประทวง สถานที่จัดการประชุม หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับภาครัฐ และ
เอกชน
3) คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ ควรจะมีการประชุมเปนประจําทุกเดือน เนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญ
(ดานการคา การลงทุน การศึกษาระหวางประเทศ)
/มติที่ประชุม.....
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มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (ดร.ทพ.สุรสิงห วิศรุตรัตน) รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานสังคม ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 ประกอบดวย ผลการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
โรคไขเลือดออก
กลยุทธ : สงเสริมปองกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพประจําถิ่น
ตัวชี้วัด : อัตราปวยดวยไขเลือดออกไมเกิน 40 คน/แสนประชากร(ไมเกิน 640 คน)
- ความสําคัญของโรคไขเลือดออก
- ถาปวยแลวเกิดอันตรายถึงแกชีวิต โดยหากเปนการปวยในครั้งที่ 2 จะมีความรุนแรง
กวา และอาจเปนสาเหตุใหเสียชีวิตได
- สงผลกระทบตอการทองเที่ยว
- จํานวนผูปวยและอัตราปวยโรคไขเลือดออก ป 2551 จังหวัดเชียงใหม (ขอมูล ณ วันที่ 20
พฤษภาคม 2551) เรียงตามอัตรารอยละเมื่อเทียบกับจํานวนประชากร ประกอบดวย อําเภอดอยเตา(25%) ดอย
หลอ(24.55%) ฮอด(17.07%) เมือง(11.56%) สันปาตอง(11.31%) ดอยสะเก็ด(10.92%) สันทราย(9.86%) และ
อําเภอหางดง(7.16%)
- มาตรการที่ตองดําเนินการ แบงเปน 2 ชวง คือ ชวงกอนเกิดโรค ตองทําลายแหลงเพาะพันธุยุง
(ทุกวันศุกร) โดยใหสวนราชการดําเนินการเปนตัวอยาง ขณะเกิดโรค ดําเนินการควบคุม ทําลายยุงตัวแก- ลูกน้ํา
โดยเร็วในรัศมี 100 เมตร
2) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมใหประชาชนเปนคนดี มีคุณธรรมและการเรียนรูตลอดชีวิต
นําเสนอผลการประเมินของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10 อันดับแรก ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2550 ผลการประเมิน พบวาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีผลการประเมินอยูในเกณฑ
ระดับตนๆ ตามแตละรายวิชา ดังนี้ วิชา ภาษาไทย
ไดลําดับที่ 2
คณิตศาสตร
ไดลําดับที่ 4
สังคมศึกษา
ไดลําดับที่ 2
วิทยาศาสตร
ไดลําดับที่ 4
ภาษาอังกฤษ
ไดลําดับที่ 5
3) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมใหประชาชนดําเนินชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น
- รายงานความกาวหนาในการรณรงคกิจกรรมทางวัฒนธรรม
1) ที่ทําการปกครองอําเภอ 9 อําเภอ
2) หนวยงานทางการศึกษา 215 แหง
/3) หนวยงาน.....
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3) หนวยงานราชการ 9 แหง
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 แหง
ผลการดําเนินงาน
การแตงกายพื้นเมือง : ไดมีการแตงกายพื้นเมือง/ชุดประจําเผาทุกวันศุกร และมีการจัดทําปาย
ประชาสัมพันธดานหนาหนวยงาน จัดนิทรรศการเผยแพรรูปแบบการแตงกายแบบลานนาที่ถูกตอง
พูดภาษาพื้นเมือง
1) มีการสงเสริมใหมีการสอนภาษาพื้นเมือง/คราวฮ่ํา/ซอ สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชน
เชน อูเมือง วันละคํา
2) จัดรายการวิทยุชุมชนสัมพันธดวยภาษาพื้นเมือง
3) สอนภาษาลานนาทางวิทยุสัมพันธ
4) จัดนิทรรศการเรียนภาษาและวรรณกรรมลานนา
อัธยาศัยไมตรี
1) มีการสงเสริมใหเจาหนาที่ทักทายยิ้มแยมแจมใสอยางสม่ําเสมอ
2) มีการใหความรูเกี่ยวกับมารยาทการพูดการฟง การปฏิบัติตนในสังคมดานคุณธรรม
จริยธรรม
ประเพณี
- มีการจัดแสดงที่รวมอนุรักษสืบทอดประเพณีทองถิ่น มีการประดับตกแตง สถานที่ทํางาน
ดวยวัสดุทองถิ่น มีการรณรงคใหเขาวัดฟงธรรมทุกวันพระ และจัดกิจกรรม “กาดหมั้วครัวฮอม” ในงาน
ประเพณีทองถิ่น
รายงานสั ป ดาห ส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนาในวั น วิ ส าขบู ช า มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมทาง
พระพุทธศาสนา ไดแก นิทรรศการโตะหมูบูชา ณ พุทธสถานเชียงใหม การประกวดอานพระสูตร ในพระสุตตัน
ปฎก ณ วัดสะดือเมือง, การประกวดสวดมนตหมูแบบลานนา ณ วัดพันอน, การแหโคมไฟวันวิสาขบูชาจากพุทธ
สถานเชียงใหมไปยังวัดพระสิงหวรมหาวิหาร การแสดงตนเปนพุทธมามกะ การทําบุญตักบาตรและเวียนเทียน
4) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมประชาชนไดรับสวัสดิการ การคุมครองพิทักษสิทธิ์ และการพัฒนาอยาง
ทั่วถึง
- การสัมมนาเครือขายการใหและการอาสาสมัคร เพื่อสงเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมอยาง
ทั่วถึง โดยจัดอบรมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีเครือขายเขารวม 150 คน จากเปาหมาย 1,000 เครือขาย
5) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศกั ยภาพและความมั่นคงในการทํางาน
- รายงานดานแรงงานของจังหวัดเชียงใหม
พบวาในไตรมาส 1 ป 2551 (ม.ค.-มี.ค.) จังหวัดเชียงใหมมีผูวางงาน 22,429 คน คิดเปน
รอยละ 2.4 (สูงกวาเปา 0.8) มีผูบรรจุงานใหม 1,280 คน คิดเปนรอยละ 45 ของผูสมัคร มีแรงงานที่ไดรับการฝก
ฝมือแรงงาน 3,508 คน
3) กลุมภารกิจ.....
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3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือนพฤษภาคม 2551 สรุปไดดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ผลการดําเนินงานโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (Community – Based Disaster Risk Management/CBDRM) กระบวนการจัดการความ
เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัติ
1) ประเมินโอกาศ/ความเสี่ยงที่ชุมชนจะเกิดภัยพิบัติ
2) ลดความลอแหลมตอการเกิดภัย
3) เพิ่มสมรรถนะของชุมชน
4) วางแผนลดความเสี่ยงที่เกิดภัยพิบัติ
การดําเนินงาน
- เมื่อวันที่ 29-30 เมษายน 2551 จัดโครงการเสริมสรางศักยภาพของชุมชนดานการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน(CBDRM) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย รุนที่ 1 ประจําป 2551
ณ หองประชุมที่ทําการ อบต. ทุงป มีผูเขารับการฝกอบรม 51 คน
- เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2551 จัดโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย โดยอาศัยชุมชนเปนฐาน (CBDRM) ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยรุนที่ 2 ประจําป 2551 ณ หอง
ประชุมที่ทําการ อบต. บานปง มีผูเขารับการอบรม 50 คน
- เมื่อวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2551 จัดโครงการอบรม อปพร. หลักสูตรจัดตั้งรุนที่ 11/2551 ในระหวาง
วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2551 ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมที่ 1 โดยรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) เปนประธานในพิธี
- เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 จะทําการฝกซอมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยและดินโคลนถลม
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจําป 2551 ณ บานนาเม็ง หมูที่ 1 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง โดยมีสวนราชการที่
เกี่ยวของเขารวมการซอมแผน
2) ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
การดําเนินงาน
- เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 กลุมชาวนาผูปลูกขาวเหนียวในพื้นที่อําเภอสันทราย จํานวน 200 คน ได
เดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีราคาขาวเหนียวตกต่ํา บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 กลุมชาวนาผูปลูกขาวเหนียวในพืน้ ที่อําเภอแมอาย จํานวน 30 คน ได
เดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีราคาขาวเหนียวตกต่ํา บริเวณหนาทีว่ าการอําเภอแมอาย
- เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 กลุมชาวนาผูปลูกขาวเหนียวในพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 150 คน
ไดเดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีราคาขาวเหนียวตกต่ํา บริเวณหนาที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด
/- เมื่อวันที่ 21.....
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- เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 กลุมชาวนาผูปลูกขาวเหนียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 คน
ไดเดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีราคาขาวเหนียวตกต่ํา บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 กลุมชาวนาผูปลูกขาวเหนียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวนประมาณ
300 คน ไดเดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีราคาขาวเหนียวตกต่ําโดยไดปดถนนขาเขาสายเชียงใหมเชียงราย
- เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 กลุมสมาชิกเครือขายเกษตรกรภาคเหนือจํานวนประมาณ 300 คน ได
เดินทางมาเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือกรณีการแกไขปญหาหนี้สินและความยากจนของเกษตรกร บริเวณศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ไดทําการฝกเตรีย มรับสถานการณ ของกลุมงานสืบสวน (ปพ.) ฝก
ทบทวนการควบคุมฝูงชนใหกับ สภ. ในปกครองในรอบ 6 เดือน ครั้งที่ 3 ณ สถานที่ฝก สภ.ไชยปราการ
3) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
การดําเนินการ
- เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2551 สามารถจับกุมผูคายาเสพติดได จํานวน 8 ราย พรอมของกลางยาบา
จํานวน 7,973 เม็ด เงินสด จํานวน 34,207 บาท และโทรศัพทมือถือ จํานวน 2 เครื่อง เหตุเกิดบริเวณทาอากาศยาน
เชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม
- เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ตรวจยึดของกลางยาบาได จํานวน 30,000 เม็ด โดยผูตองหาจํานวน 2 คน
สามารถหลบหนีไปได เหตุเกิดบริเวณเสนทางหมูบานถ้ําตับเตา ม.13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ กอนถึงจุด
ตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.ผาหงษ
- เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2551 สามารถจับกุมนายลอสี จะนา พรอมของกลางยาบา จํานวน 20,000 เม็ด
เหตุเกิดบริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.ผาหงษ ม.14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟนฟูสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นที่สูง เพื่อทดแทนการลักลอบ
ปลูกฝนอยางยั่งยืน โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่ และสํานักงาน ป.ป.ส. เปนเจาภาพหลัก ดําเนินการใน 3
จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม ตาก และแมฮองสอน และคัดเลือกหมูบานหลัก 10 หมูบาน ใหเปนศูนยกลางในการ
ประสานงานและพัฒนาไปยังบานอื่น
4) ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงแนวชายแดน
การดําเนินการ
- เมื่อวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2551 ดําเนินการฝกอบรมจัดตั้งหมูบาน อพป. ในพื้นที่ บานหวยน้ําเย็น ม.4
ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม โดยมีผูเขารับการฝกอบรม 52 คน
- เมื่อวันที่ 12-20 เมษายน 2551 ดําเนินการฝกอบรมจัดตั้งหมูบาน อพป. ในพื้นที่ บานปางตนฆอง ม.1
ต.มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม โดยมีผูเขารวมการฝกอบรม จํานวน 40 คน
- เมื่อวันที่ 22-30 เมษายน 2551 ดําเนินการฝกอบรมจัดตั้งหมูบาน อพป. ในพื้นที่ บานสันปาขา ม.9
ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม โดยมีผูเขารับการฝกอบรม จํานวน 47 คน
/- เมื่อวันที่ 16.....
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- เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 มท.1 ไดมีขอสั่งการในฐานะ ผอ.ศอ.ปส. เนนย้ําเกี่ยวกับชายแดน มี 2
ขอ คือ 1. จัดใหมีดานเคลื่อนที่มากๆ 2. เนนการปดลอมตรวจคนในพื้นที่เปาหมาย
5) ประเด็นยุทธศาสตร การอนุรักษ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
- ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
สรุปผลการดําเนินงานเบื้องตน
- คุณภาพอากาศดีขึ้นกวาป 2550 มีฝุนละอองเกินมาตรฐานเพียงเล็กนอย
- สถิติไฟปายังใกลเคียงกับป 2550 สามารถควบคุมได พื้นที่เสียหายลดลง ยังมีการพื้นที่เกษตร
การเผาไร
- ประชาชนในพื้นที่ไดรับขอมูล และตื่นตัวในการหยุดเผาในพื้นที่ชุมชน
- ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนถึงระดับที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
- มีการนําเสนอผลการดําเนินงานผานสื่อมวลชนนอย
- ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
- อยูระหวางประเมินผล การรับรู และความพึงพอใจ
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
1) ขอเนนย้ํา เรื่องการตรวจจับยาเสพติด ซึ่งปจจุบันมีการลักลอบนํายาเสพติดซุกซอนไวภายในอวัยวะ
ของรางกาย ทําใหการตรวจสอบทําไดยากขึ้น สําหรับดานตรวจคนยาเสพติด ทั้งดานตํารวจตระเวนชายแดน
ดานตรวจของทหาร หรือผูที่เกี่ยวของ อาจจะมีจุดที่มีการลักลอบดวยการเดินเทา ดังนั้น ควรมีการตรวจอีก
ชั้นหนึ่ง
2) การลักลอบปลูกฝน หนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสนใจปญหาการลักลอบปลูกฝน เนื่องจาก
การแกไขปญหาโดยการปลูกพืชผลการเกษตรอยางเดียวไมได ควรทําอยางอื่นดวย และควรระมัดระวังเรื่องการ
ยายพื้นที่ปลูกฝน
3) การแกไขปญหาหมอกควัน การแกไขปญหาหมอกควัน ควรจะดําเนินการอยางตอเนื่อง แมวาจะเปน
ฤดูฝน
4) โคมลอยและประทัดยักษ ขอใหหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการรณรงคเตรียมการลวงหนาเพื่อ
รองรับปญหาการปลอยโคมลอย ประทัดยักษที่อาจสงผลกระทบตอระบบไฟฟา และการจราจรทางอากาศ
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

4.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
4.2.1 โครงการพัฒนาพื้นที่ลมุ น้ําแมงอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) นําเสนอใหที่ประชุมทราบและ
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานโครงการรณรงคฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาพื้นที่ลมุ
น้ําแมงอน ฯ สรุปได ดังนี้
/ความเปนมา.....
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ความเปนมาของโครงการ
จากเหตุการณน้ําทวมพืน้ ที่ลุมน้ําแมงอน ในเขตตําบลแมงอน อําเภอฝาง เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม 2549 ได
สรางความเสียหายตอพื้นที่ตําบลแมงอน และโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนา
จํานวน 30,000,000 บาท เพื่อขุดลอกและขยายทางน้ําของลําหวยแมงอน ระยะทาง 6.7 กิโลเมตร รวมทั้ง
กอสรางพนังปองกันการกัดเซาะตลิ่งและกอสรางสะพาน 6 แหง โดยปจจุบันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
ตอมาไดมีพระราชดําริในการดําเนินการฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมลุมน้ําแมงอน รวมทั้ง
การพัฒนาอาชีพของประชาชน และการปรับปรุงโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ที่ไดรับความเสียหาย
จากเหตุการณน้ําทวม
ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ได แ ต ง ตั้ ง
คณะทํางานวางแผนและประสานการดําเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
อําเภอฝาง โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน และศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง-ไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนคณะทํางานและเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานให
เปนไปอยางบูรณาการและตอเนื่อง ซึ่งคณะทํางานฯ ไดมีการประชุมหารือ โดยสามารถจัดทําเปนแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 5 ป (พ.ศ. 2551-พ.ศ.2555)
โครงการรณรงคฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อันเนื่องมา
จากพระราชดําริ
มีพิธีเปดงานโครงการรณรงคฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 ณ บริเวณหวยออด ตําบลแมงอน อําเภอฝาง โดยมี
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดโครงการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย
สงวนพงศ) นําคณะสวนราชการ/หนวยงาน ประชาชนใหการตอนรับ มีกิจกรรมสําคัญ คือการรวมสรางฝายตน
น้ําลําธาร จํานวน 99 จุด และจะขยายผลการดําเนินงานไปจนครบ 500 จุดในพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดวาจะสามารถ
ฟนฟูสภาพแวดลอมไดอยางยั่งยืน และเกิดประโยชนแกราษฎรในพื้นที่โครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.2 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถลม จังหวัด
เชียงใหม ป 2551
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอขอมูลการเตรียมการปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จังหวัดเชียงใหมป 2551 สรุปไดดังนี้
1. สถานการณฤดูฝนของภาคเหนือ ป พ.ศ.2551
ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจงวาฤดูฝนจะเริ่มสัปดาหที่สองของเดือนพฤษภาคม 2551 เร็วกวา
คาเฉลี่ย 1 สัปดาห ประกอบกับ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะพัดปกคลุม และพัดพายุไซโคลนในทะเลอันดามัน
/จะเคลื่อนตัว.....
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จะเคลื่อนตัวเขาใกลดานตะวันตกของประเทศ ระยะปลายเดือนเมษายน ทําใหมีฝนทั่วไปในเดือนพฤษภาคม
ระยะปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม รองมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศจีนตอนใต ทําใหฝน
ลดนอยลง ตอจากนั้นเดือนสิงหาคมและกันยายนจะเลื่อนกลับลงมาพาดผานประเทศไทยตอนบน ประกอบกับ
พายุหมุนเขตรอนในทะเลจีนใตเคลื่อนตัวขึ้นชายฝงเวียดนามเขาใกลหรือเคลื่อนผานประเทศไทย (คาดวา 1-2 ลูก
ที่จะมีผลกระทบตอภาคเหนือ) ทําใหฝนชุกหนาแนนอีกครั้ง ฤดูฝนของภาคเหนือจะสิ้นสุดกลางเดือนตุลาคม ฤดู
ฝนปนี้ภาคเหนือจะมีปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ยเล็กนอย
ลักษณะอากาศเดือนพฤษภาคม อากาศจะแปรปรวนชวงเปลี่ยนเขาฤดูฝนในระยะกลางเดือน
จะมีความกดอากาศต่ํากําลังแรงกอตัวในทะเลอันดามัน ทวีกําลังแรงขึ้นเปนพายุไซโคลนและเคลื่อนตัวเขาใกล
ดานตะวันตกของประเทศได และมีฝนตกตอเนื่องเปนระยะๆ ตลอดทั้งเดือน และมีปริมาณมากขึ้นระยะครึ่งหลัง
ของเดือน สวนมากดานตะวันตกของภาคโดยทั่วไปอุณหภูมิใกลเคียงกับคาเฉลี่ยและปริมาณฝนสูงกวาคาเฉลี่ย
ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีเมฆบางสวน มีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรงเปนแหงๆ รอยละ 23-30 ของพื้นที่ และมี
ปริมาณและการกระจายของฝนจะมากขึ้นเมื่อเขาสูฤดูฝนในระยะครึ่งหลังของเดือน
ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครองออกเปน 24 อําเภอ 204 ตําบล และ
2,066 หมูบาน และไดมีการสํารวจและปรับปรุงขอมูลหมูบานเสี่ยงภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม จังหวัดเชียงใหม ป
2551 จํานวน 918 หมูบาน แบงเปนความรุนแรงอุทกภัย/ดินโคลนถลม ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 3 (สีแดง)
จํานวน 582 หมูบาน ระดับ 2 (สีเหลือง) จํานวน 329 หมูบาน ระดับ 1 (สีเขียว) จํานวน 7 หมูบาน
2. การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จังหวัดเชียงใหม ป 2551
2.1 ขั้นการเตรียมการ
- จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา อุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จังหวัด
เชียงใหม ป 2551 และจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จังหวัด
เชียงใหม ป 2551 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 นอกจากนี้ไดมีการประชุมคระกรรมการศูนย โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมเปนประธานที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม จังหวัด
เชียงใหม ป 2551 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ซึ่งกําหนดใหมีการประชุมเตรียม
รับสถานการณทุกสัปดาห โทรศัพท 053-221470,053-212626
- จัดระบบขาวพยากรณ จัดระบบแจงเตือนภัย ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ท จัดเตรียมกําลังคน
วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมทั้งขายหลักและขายสํารอง ยานพาหนะ เรือทองแบน เครื่องสูบ
น้ํา และเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไวใหพรอมรับสถานการณ ตลอด 24 ชั่วโมง
- กําหนดใหมีการซอมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย และดินโคลนถลม จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนการซอมแผนปฏิบัติการรวมระหวางจังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใน
พื้นที่หมูบานปาเลา หมูที่ 1 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2551 ซึ่ง
เปนหมูบานเสี่ยงน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม ระดับ 3
/2.2 ขั้นตอน.....
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2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ ติดตามสถานการณภัยอยางใกลชิด รายงานขอมูลและสถานการณพรอม
การประกาศแจงเตือนภัยใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบทันที เขาชวยเหลือผูประสบภัยอยางรวดเร็วและทันตอ
เหตุการณ โดยจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ทุกสวนราชการและหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นตองใหความสําคัญ
ถือเปนนโยบายเรงดวน
2.3 ขั้นตอนเผชิญเหตุ กําหนดแบงพื้นที่เผชิญเหตุเปน 3 โซน ไดแก
โซน 1 (เหนือ) ประกอบดวย อําเภอแมอาย อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว
อําเภอเวียงแหง อําเภอพราว อําเภอแมแตง
โซน 2 (กลาง) ประกอบดวย อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอสะเมิง
อําเภอแมออน อําเภอสันปาตอง อําเภอแมริม อําเภอเมือง อําเภอสารภี
อําเภอหางดง อําเภอแมวาง
โซน 3 (ใต) ประกอบดวย อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอดอยเตา อําเภอดอยหลอ
อําเภอฮอด อําเภออมกอย
3. การดําเนินงานของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3.1 ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 203 จุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จํานวน 248 จุด
โดยมุงเนนพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 3 สีแดง
3.2 จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอรเตือนภัย” เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสรางเครือขาย
ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการติดตามเฝาระวังและแจงเตือนสถานการณอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
หมูบานละ 2 คน จํานวน 644 หมูบาน 1,289 คน โดยมีแผนอบรมหมูบานเสี่ยงภัยใหครบทุกหมูบานในป 2551
และในเดือนพฤษภาคม 2551 กําหนดอบรม จํานวน 2 รุน 6 อําเภอ 145 หมูบาน 291 คน
3.3 จัดตั้งชุดอาสาสมัครกูชีพภัยประจําตําบล (OTOS) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไปแลว จํานวน 992 คน
90 ทีม จาก 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 15 เทศบาลตําบล 1 เทศบาลเมือง 73 องคการบริหารสวนตําบล และมี
แผนเพิ่มจํานวนใหครบทุกแหงในป 2551
3.4 อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 19,109 คน (รอยละ 1.16 ของประชากร
จังหวัดเชียงใหม)
3.5 จัดอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย(CBDRM)
ประจําป 2550 ของจังหวัดเชียงใหม ใหแก ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต. อสม. อปพร. กลุมพลัง
แผนดินและราษฎรในหมูบานพื้นที่เสี่ยงภัย ใหมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวน
รวมของประชาชนในการบริหารจัดการ สาธารณภัยในเบื้องตน จํานวน 292 คน ใน 5 อําเภอ 31 หมูบาน และมี
แผนอบรมในป 2551 เพิ่มจํานวน 5 รุน รุนละ 50 คน จาก 5 อําเภอ 5 ตําบล 15 หมูบาน
4. เพื่อเปนการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถลม ที่อาจสรางความเสียหาย ใหแกชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน ขอใหทุกหนวยงานเตรียมการและแจงเตือนประชาชนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ
/และขอใหอําเภอ.....
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และขอใหอําเภอกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยูปฏิบัติงานเพื่อเตรียมรับสถานการณ ตลอด 24 ชั่วโมง และหาก
เกิดอุทกภัยใหเตรียมความพรอมเจาหนาที่ อาทิ สมาชิก อปพร. ชุดปฏิบัติการคนหากูภัยตามโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) และอาสาสมัครมิสเตอรเตือนภัยในพื้นที่ ในการเฝาระวังและแจงเตือนใหประชาชน
อพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําปาไหลหลากและดินถลม ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ สามารถติดตามสถานการณ
และการรายงานขอมูลพรอมการประกาศแจงเตือนที่ website สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม http://www.cdpm10.com/ cmu/anewweb/ หรือที่ website สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม http://www.chiangmai.go.th
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
1) การเตรียมความพรอมเรื่องภัยน้าํ ทวม ดินโคลนถลม – มอบหมายสวนราชการที่เกีย่ วของการเตรียม
ความพรอมเรือ่ งภัยน้ําทวม ดินโคลนถลม
2) การตรวจสอบอาคาร/สิ่งกอสรางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว ขอใหสํานักงานทองถิ่น
จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ติดตาม ดูแล ตรวจสอบ อาคารที่มีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

4.2.3 การกวดขันการจราจรและการรณรงคการสวมหมวกนิรภัยอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต) นําเสนอขอมูลการรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุบนทองถนน ดังนี้
การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน
จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดใหญรองจากกรุงเทพฯ มีประชาชนจากตางจังหวัดเขามาอยูอาศัยเปน
จํานวนมาก และจํานวนยานพาหนะก็เพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากรทําใหการจราจรคับคั่ง และเกิดอุบัติเหตุ
บอยครั้ง โดยเฉพาะชวงเทศกาลตางๆ ที่มีวันหยุดราชการหลายวันมีประชาชนจากตางจังหวัดเดินทางมาเที่ยว
เชียงใหมมากขึ้น สถิติการเกิดอุบัติเหตุก็เพิ่มมากขึ้น ทาง ภ.จว.เชียงใหม ไดตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินที่ของประชาชนที่ตองสูญเสียไปกับอุบัติเหตุ จึงไดรณรงคปองกัน และกวดขันการจับกุมผูไม
ปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเฉพาะเทศกาลสําคัญดังนี้
1. การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2551 โดยมีพิธีปลอยแถวขบวน
ณ ศูนยการคาแอรพอรต พลาซา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550
2. การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 2551 โดยมีพิธีปลอยแถวขบวน
ณ ศูนยการคาแอรพอรต พลาซา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
นอกจากนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ยังไดจัดสื่อประชาสัมพันธ/เอกสาร พรอมทั้งจัดฝกอบรมให
ความรูเกี่ยวกับกฏหมายจราจรและการขับขี่อยางปลอดภัยแกกลุมเปาหมาย
/ผลการกวดขัน.....
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ผลการกวดขันจับกุมผูฝาฝนตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ใน 9 ขอหาหลัก ประจําป 2551
(มกราคม-เมษายน 2551)
ลําดับ
ขอหา
ม.ค.51
ก.พ.51
มี.ค.51 เม.ย.51
รวม
1 ไมสวมหมวกนิรภัย
1,049
3,856
2,340
2,044
9,289
2 อุปกรณรถจักยานยนตไม
268
463
718
440
1,889
ถูกตอง
3 เมาสุราขณะขับขี่
18
5
6
59
88
4 ไมคาดเข็มขัดนิรภัย
180
398
264
303
1145
5 ไมมีใบอนุญาตขับขี่
3,205
5,147
4,187
4,017
16,556
6 ขับรถเร็วเกินกําหนด
6
0
0
14
20
7 ขับรถฝาสัญญาณไฟแดง
48
94
75
88
305
8 ขับรถแซงในที่คับขัน
3
4
1
2
10
9 ขับรถยอนศร
5
90
32
32
159
รวม
4,782
10,057
7,623
6,999
29,461
การดําเนินการตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2551
มาตรา 3 ใหเพิ่มขอความเปน มาตรา 43 (9) แหง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
มาตรา 43 “ในขณะใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เวนแตการใชโทรศัพท เคลื่อนที่โดยใชอุปกรณเ สริ มสําหรับการ
สนทนา โดยผูขับขี่ไมตองถือ หรือจับโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น”
มาตรา 157 ผูฝาฝนไมปฏิบัติตามฯ ตองระวางโทษปรับตั้งแต 400 บาท ถึง 1,00 บาท
สถิติการจับกุมตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (9) (โทร. ไมขับ) ระหวางวันที่ 20-27
พฤษภาคม 2551
ยานพาหนะ
ผูขับขี่
จํานวนจับกุม
หมายเหตุ
1. รถยนต
ชาย
35
หญิง
24
2. รถจักรยานยนต
ชาย
41
หญิง
17
รวม
117
จับกุม ณ บริเวณจุดตรวจ
ขนสงจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงาน การกวดขันการจราจรและการรณรงคการสวมหมวก
นิรภัยอยางตอเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
-สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมผูเกี่ยวของในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา
09.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม สรุปมติที่ประชุมได ดังตอไปนี้./1. ใหจังหวัด.....
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1. ใหจังหวัดทําหนังสือแจงสวนราชการ สถานศึกษา ใหเขมงวดกวดขันการปฏิบัติตามกฎจราจร
โดยเฉพาะอยางยิ่งการสวมใสหมวกนิรภัยของผูขับขี่รถจักรยานยนต หากไมปฏิบัติตามหามไมใหเขาไปใช
บริการในบริเวณดังกลาว และจัดทําปายประชาสัมพันธเรื่องหมวกนิรภัย บริเวณทางเขาของหนวยงานตาง ๆ
2. ใหจังหวัดทําหนังสือแจงหางสรรพสินคาทุกแหงในจังหวัดเชียงใหมใหเขมงวดกวดขันการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสวมใสห มวกนิรภัยของผูขั บขี่ รถจั ก รยานยนต และใหจัด ทําปาย
ประชาสัมพันธเรื่องหมวกนิรภัยบริเวณทางเขาของหางฯ ดวย
3. ใหประชาสัมพันธจังหวัด สถานีวิทยุแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม และสถานีวิทยุทองถิ่นของ
จังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธเรื่องการบังคับใชกฎหมายการสวมหมวกนิรภัยอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 เดือน
กอนการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดในวันที่ 2 มิถุนายน 2551
4. ใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เปนตนไป
5. ใหมีการจัดทําปายประชาสัมพันธในลักษณะคัทเอาทขนาดใหญตามสี่มุมเมืองของจังหวัดเชียงใหม
6. ใหหนวยงานที่ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใชรถใช
ถนน (กปถ.) จัดสงโครงการใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2551 เพื่อรวบรวม
นําเสนอคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนพิจารณาคัดเลือกและสงให คณะกรรมการ กปถ.
ภายในเดือนพฤษภาคม 2551 เพื่อพิจารณาตอไป
7. ใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเพื่อพิจารณาเรื่องการดําเนินการรณรงคการสวมหมวกนิรภัย อยางตอเนื่อง
ของจังหวัดเชียงใหมดังกลาว และพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุน
กปถ. ภายในเดือนพฤษภาคม 2551 ตอไป
-โดยทานผูว าราชการจังหวัดเชียงใหมไดใหความเห็นชอบและมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกีย่ วของทราบ
และถือปฏิบัติแลว
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
การรณรงคการสวมหมวกนิรภัยของประชาชน นักเรียนนักศึกษา ขอความรวมมือสํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม ชวยหาหนวยงานที่อาสาเขามารณรงค และสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
ควรชวยสนับสนุนดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

4.2.4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการรณรงคเพื่อความสะอาด และโครงการคืนธรรมชาติสู
ทองถิ่น
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายสมนึก ปนถาวรรักษ) รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการรณรงคเพื่อความสะอาด ประจําเดือนเมษายน 2551 และโครงการคืนธรรมชาติสูทองถิ่น ดังนี้
/การดําเนินงาน.....
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การดําเนินงานตามโครงการคืนธรรมชาติสูทองถิ่น
ตามที่มีขอสั่งการจากการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 5/2551 วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2551 ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการเก็บขยะตามแหลงน้ําและที่สาธารณะเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและใหเกิด
ความสวยงาม รวมทั้งเปนการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เนื่องจากโครงการคืนธรรมชาติสูทองถิ่น เปนเรื่องที่เนนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง ซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดมีการดําเนินการอยูแลว ตามโครงการรณรงคเพื่อความสะอาด นอกจากการ
รักษาความสะอาด องคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมีการปลูกตนไมเพื่อเปนการคืนธรรมชาติสูทองถิ่นอีกทาง
หนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการรณรงคเพื่อความสะอาด ประจําเดือนเมษายน 2551
สํานักงานแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม
1. พรมน้ําสนามหญารอบคูเมือง
2. เก็บกวาดทําความสะอาดลางถนนรอบคูเมือง
อําเภอเมืองเชียงใหม
- เทศบาลตําบลชางเผือก
1. ทําความสะอาด เก็บกวาดตามถนน
2. ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณสองขางทาง
- องคการบริหารสวนตําบลสันผีเสื้อ
อําเภอแมริม
- เทศบาลตําบลแมริม
ถอนหญาและเก็บกวาดขยะมูลฝอย ใสปุยบํารุงรักษาตนไมบริเวณสองขางทาง
อําเภอสารภี
- เทศบาลตําบลยางเนิ้ง
1. ประชาสัมพันธเสียงตามสายและเว็บไซตของเทศบาลขอความรวมมือสถานที่ราชการ วัด
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และบานพักอาศัย ใหทําความสะอาดอาคาร สถานที่ รั้ว กําแพง
2. การรักษาความสะอาดบนทางเทา ทําความสะอาดบริเวณสวนสุขภาพ โดยเก็บกวาดขยะมูล
ฝอย กิ่งไม เศษใบไม ตามถนนเชียงใหม-ลําพูน
3. ติดปายประชาสัมพันธงดเผาขยะมูลฝอย ตัดหญาบริเวณเทศบาลตําบลยางเนิ้ง
อําเภอไชยปราการ
- เทศบาลตําบลไชยปราการ
1. ทําความสะอาด เก็บกวาดถนน ลางถนน
2. ลางทอระบายน้ําบริเวณถนนสองขางทาง
3. ลางทําความสะอาดบริเวณลานวัด
/- องคการบริหาร....
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- องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ
1. ปรับปรุงภูมิทัศน
2. เก็บกวาดขยะสองขางทาง
อําเภอแมอาย
ทําความสะอาด เก็บกวาดถนน ลางถนน
ทั้งนี้ สํานั ก งานทองถิ่น จัง หวั ด เชีย งใหม จ ะได มีการกํ าชับ เนน ย้ํ า ใหองค กรปกครองสว น
ทองถิ่น ดําเนินการตามโครงการคืนธรรมชาติสูทองถิ่นในการประชุมประจําเดือนอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.5 การจัดระเบียบสังคมและรานอินเตอรเน็ต
ผูแทนที่ ทําการปกครองจังหวัด เชียงใหม และวั ฒนธรรมจั งหวัด เชี ยงใหม นํ าเสนอผลการ
ดําเนินการจัดระเบียบสังคมและรานอินเตอรเน็ต ดังนี้
ความเปนมา
กระทรวงมหาดไทย ไดมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแกผูวาราชการจังหวัดและ
ผูเกี่ยวของเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 ณ วิทยาลัยการปกครอง และไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนกลไกในการอํานวยการ เรงรัด ติดตาม กํากับและดูแลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญ เรงดวนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รวม 5 เรื่อง การจัดระเบียบสังคมเปนหนึ่งในหัวเรื่องที่จะตองเนนหนักและ
เรงรัดการปฏิบัติตามนโยบายอยางเขมขนในชวงเวลา 90 วัน คือ ระหวางวันที่ 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม 2551
การดําเนินการ
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนกลไกในการบูรณาการและดําเนินการตามนโยบายจัด
ระเบียบสังคมรวมกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ไดนําแนวทางปฏิบัติและกระบวนการจัดระเบียบสังคม 90 วัน
ของกระทรวงมหาดไทย มาดําเนินการ ดังนี้
1. การกําหนดใหมีเจาภาพหลักรับผิดชอบในแตละเรื่อง รวม 6 หนวยงานหลัก
1) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม เจาภาพหลักตาม พ.ร.บ. สถานบริการ พ.ศ.2509
2) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เจาภาพหลักตาม พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทป
และวัสดุโทรทัศน พ.ศ.2530
3) สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม เจาภาพหลักการจัดระเบียบรานจําหนายสุรา
4) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมเจาภาพหลัก การ
จัดระเบียบหอพัก/สถานประกอบการที่เสี่ยงตอการคามนุษย/พ.ร.บ. คุมครองเด็ก พ.ศ.2546
5) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เจาภาพหลักการแกไขปญหากลุมวัยรุนมั่วสุม/แก็งครถ
ซิ่ง/การพนัน
6) สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม เจ า ภาพหลั ก การจั ด ระเบี ย บสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ เชน สปา/นวดเพื่อสุขภาพ/นวดเพื่อเสริมสวย
/ขอมูลสถานประกอบ....

25
ขอมูลสถานประกอบการประเภทตางๆ ของเชียงใหม
ประเภทสถานประกอบการ
1. ตาม พ.ร.บ. สถานบริการ
2. อาจเปนแหลงมั่วสุมของเด็กและเยาวชน
3. กิจการฉายซึ่งเทปและวัสดุโทรทัศน/เกมส
4. กิจการใหเชาแลกเปลี่ยนหรือจําหนายเทปหรือวัสดุโทรทัศน
5. โรงแรม

จํานวน (แหง)
110
405
1,108
457
196

ผลการตรวจตราตามนโยบายจัดระเบียบสังคม (ระหวางวันที่ 1 มีนาคม-23 พฤษภาคม 2551)
ดําเนินการตรวจสถานบริการ โรงแรม รานอาหาร รานคาราโอเกะ รานเกมส อินเตอรเน็ต หอพัก บาน
เชา รานคาของเกา การพนัน โตะสนุก สวนสาธารณะ แขงรถ และดานอื่นๆ (การละเมิดสิทธิ,หางสรรพสินคา,
รานสะดวกซื้อ ฯลฯ) โดยมีผลการตรวจรวมทุกรายการ 2,763 แหง/ครั้ง พบการกระทําความผิด 155 ราย/แหง
ป พ.ศ.2551 (มกราคม -23 พฤษภาคม 2551)
- สั่งปดสถานที่มีกําหนด 30 วัน 6 แหง
- สั่งพักใชใบอนุญาต 60 วัน 5 แหง รวม 11 แหง
การจัดระเบียบรานเกมส/รานอินเตอรเน็ต จากการสํารวจพบวามีจํานวนรานเกมส/อินเตอรเน็ต ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อําเภอ
เมืองเชียงใหม
สันทราย
สารภี
ฝาง
แมริม
สันกําแพง
สันปาตอง
หางดง
ดอยสะเก็ด
จอมทอง
แมแตง
เชียงดาว
แมอาย

จํานวน(แหง)
201
37
26
22
21
20
20
19
16
15
13
8
7

ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อําเภอ
ดอยหลอ
ฮอด
ไชยปราการ
อมกอย
พราว
แมออน
แมวาง
แมแจม
เวียงแหง
สะเมิง
ดอยเตา
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(แหง)
6
5
5
3
3
3
3
2
1
1
457
/จํานวนสถาน....
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จํานวนสถานประกอบกิจการใหฉาย หรือบริการ เทปวัสดุโทรทัศน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

อําเภอ
เมืองเชียงใหม
สันกําแพง
ดอยสะเก็ด
แมออน
แมริม
สันทราย
แมแตง
พราว
สะเมิง
เชียงดาว
ไชยปราการ
เวียงแหง
ฝาง

จํานวน(แหง)
310
94
66
15
7
107
69
3
5
10
55

ที่
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

อําเภอ
แมอาย
สารภี
หางดง
สันปาตอง
แมวาง
ดอยหลอ
จอมทอง
ฮอด
แมแจม
ดอยเตา
อมกอย
รวมทั้งสิ้น

จํานวน(แหง)
36
106
82
47
13
14
38
13
12
7
1,108

จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมดูแล โดยมีเงื่อนไขใน
การประกอบกิจการใหฉายหรือบริการเทปและวัสดุโทรทัศน
- หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป
1. เขาใชบริการชวงกอนเวลา 14.00 น. ของวันจันทร-วันศุกร ยกเวนวันหยุดราชการ
2. เขาใชบริการหลังเวลา 22.00 น. ของทุกวัน
3. เลนเกมสคอมพิวเตอรเกินกวา 3 ชัว่ โมงตอวัน
- หามจําหนายบุหรี่ สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล หามเลนการพนัน ไมมีสื่อลามกอนาจารใดๆ ใน
สถานที่ใหบริการ
- การฉายหรือใหบริการประเภทเครื่องดื่ม เลนเกมสทุกชนิดจะตองกระทําในเวลา 09.00-23.00 น.
สถานการณและสภาพปญหา
- เยาวชนอายุตา่ํ กวา 20 ป เปนกลุมที่ใชบริการมากที่สุด สวนใหญเปนการใชงานเพื่อบันเทิงมากกวา
การคนควา
- มีเด็กติดเกมสและมีแนวโนมควบคุมเวลาเลนไมได โดยเฉพาะเกมสออนไลน
- สถานประกอบการบางแหงยังประกอบการนอกเหนือเวลาเปด-ปดไมเปนไปตามประกาศนายทะเบียน
จังหวัดเชียงใหม
- ลักษณะของราน สถานประกอบการไมไดเปนไปตามทีร่ ะเบียบกระทรวงมหาดไทยกําหนด เชน แสง
สวางไมเพียงพอ อากาศถายเทไมสะดวก
- ผูปกครอง พอแมยังขาดการติดตาม ดูแลพฤติกรรมของเด็ก
/- แนวทางแกไข....
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แนวทางแกไขปญหา
- ติดตาม เรงรัด ตรวจสอบ สถานประกอบการ ใหปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทัศน พ.ศ.2530
- จัดประชุมชีแ้ จงผูประกอบการและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมกิจการเทปและวัสดุ
โทรทัศน พ.ศ.2530 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551
- จัดตั้งเครือขายเฝาระวังทางวัฒนธรรมรวมกับฝายปกครองในสถานศึกษา
- จัดอบรมนักเรียนเพื่อสงเสริมความประพฤติ ใหตระหนักถึงการใชอินเตอรเน็ต และการเลนเกมส
อยางเหมาะสม
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.6 การผลิตและจําหนายเหลาขาวและเหลาตอง
สรรพสามิตพืน้ ที่เชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินการเกีย่ วกับการผลิตและจําหนายเหลาขาวและเหลา
ตอง สรุปไดดงั นี้
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม ไดดําเนินมาตรการสงเสริมการผลิตสุราชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ภายหลังการเปดเสรีการผลิตสุราตั้งแต พ.ศ. 2546 เปนตนมาทั้งนี้เพื่อใหราษฎรในพื้นที่นําเอาวัตถุดิบ
ทางการเกษตร จําพวก ขาว แปง น้ําตาล ผลไม และวัตถุดิบทางการเกษตรอื่น ๆ ในทองถิ่น นํามาแปรรูปผลิต
เปนสุราออกจําหนาย ทั้งนี้เพื่อเปนการเพิ่มรายได แกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา และพัฒนาภูมิ
ปญหาทองถิ่น โดยผูผลิตตองไดรับอนุญาตใหทําสุรา ปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑที่กรมสรรพสามิตกําหนด
และตองชําระภาษีอยางถูกตอง
2. การดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2551 มีผูไดรับอนุญาตใหผลิตสุราชุมชน 335 ราย แบงเปน
1.สุรากลั่นชุมชน
302 ราย
2.สุราแชชุมชน (สุราแชพื้นเมือง ไวน)
33 ราย
แยกจํานวนตามกลุมลักษณะอาชีพไดเปน
นิติบุคคลตาม ปพพ.
จํานวน
44 ราย
สหกรณ
จํานวน
35 ราย
กลุมเกษตรกร
จํานวน
106 ราย
องคกรเกษตรกร
จํานวน
66 ราย
กลุมวิสาหกิจชุมชน
จํานวน
84 ราย
สถิติภาษีเฉลี่ยตอเดือน สุรากลั่นประมาณ 5.5 ลานบาท สุราแชประมาณ 50,000 บาท
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม จึงกําหนดมาตรการสงเสริม และควบคุมการผลิตสุราเพื่อเขาสู
ระบบการจัดเก็บภาษี ซึ่งกรมสรรพสามิตพรอมที่จะอํานวยความสะดวกทั้งในเรื่องของการอนุญาต การรับชําระ
ภาษี ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพน้ําสุรา เพื่อเปนการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน สงเสริมการใชผลผลิตทาง
การเกษตร
/มาตรการสงเสริม...
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มาตรการสงเสริม
1)ใหคําแนะนํา ผูผลิตสุราซึ่งสวนหนึ่งผลิตโดยไมไดรับอนุญาตใหมายื่นขออนุญาตทําสุราอยางถูกตอง
ตามกฎหมายและดําเนินการผลิตอยางถูกวิธี
2)จั ด อบรมให ค วามรูเ รื่ อ งกระบวนการผลิต สุ ร าอย า งถู ก วิ ธี แ ก ผูไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตเพื่ อป อ งกั น การ
ปนเปอนหรือสิ่งเจือปนในกระบวนการผลิต การทําตลาดสินคาชุมชน จริยธรรมของผูประกอบการและระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ เปนประจําทุกป ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากกรมสรรพสามิต ในปนี้กรมสรรพสามิต
ไดดําเนินการ 1 ครั้ง สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม ดําเนินการ 1 ครั้ง และยังไดจัดเจาหนาที่ไปบรรยาย
รวมกับหนวยงานที่จัดอบรมในจังหวัดเชียงใหม ไดแกคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 ครั้ง สมาพันธ
สุราชุมชนแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 1 ครั้ง
3)ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสุราชุมชนและขอมูลอื่น ๆ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบทาง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม ออกอากาศทางคลื่น FM.93.25 Mhz.รายการเมืองไทย
บานเรา ตอน“สรรพสามิตคุยกับประชาชน” ทุกวันอังคาร เวลา 09.10-10.00 น.
สุราชุมชนที่ผลิตไดตองผานขั้นตอนการชําระภาษีสุราโดยวิธีปดและขีดฆาแสตมปที่ปากภาชนะบรรจุ
สุรากอนนําสุรานั้นออกจําหนาย สวนใหญภาชนะบรรจุสุราขาวจะเปนขวดบรรจุสุราขาวทั่วๆ ไป การทําตลาด
สุราขาวสวนใหญจะสงใหรานคาปลีกในชุมชนเปนผูจําหนาย สวนไวนผลไมจะสงใหหางสรรพสินคาและ
รานคาตามแหลงทองเที่ยวตาง ๆ เปนผูจําหนาย โดยไดดําเนินมาตรการควบคุมการผลิตและจําหนายสุราชุมชน
ดังนี้
มาตรการควบคุม
1.ใหเจาพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจปฏิบัติการสถานที่ผลิตสุราชุมชนในพื้นที่โดยใชหลักบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อควบคุมสถานที่ผลิตและกระบวนการผลิตใหมีมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
ไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอม และควบคุมใหมีการชําระภาษีอยางถูกตองครบถวน
2.ใหเจาพนักงานสรรพสามิต ออกตรวจสอบตามรานคาและแหลงจําหนายสุราในชุมชน โดยการให
ขอมูลและแนะนํารานคาปลีกใหรับซื้อสุราที่ผานการชําระภาษีแ ลวเท านั้นมาจําหนาย สวนในรายที่ฝาฝน
กฎหมาย ลักษณะที่ตรวจพบอยูเนือง ๆ เชน การขายสุราที่ไมผานการชําระภาษีบรรจุถุงพลาสติคจะจับกุม
ดําเนินคดีตามอํานาจหนาที่ สถิติการกระทําผิดกฎหมายลักษณะดังกลาว ลดลงจากเดิม เฉลี่ยเดือนละ 100-200
คดี ในอดีต เปนเฉลี่ยเดือนละ 80-100 คดี ในปจจุบัน นอกจากการดําเนินการดังกลาวแลวยังไดแนะนําขอ
กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขายสุรา เชน เวลาจําหนาย บุคคลที่หามจําหนาย สถานที่หามจําหนาย โดย
จัดทําคูมือเปนแผนพับ แผนปลิวแจกจายใหรานคาเพื่อใชตรวจสอบและถือปฏิบัติ นอกจากนั้นยังไดดําเนินการ
สุมเก็บตัวอยางสุราชุมชนในทองตลาดสงใหกรมสรรพสามิตตรวจวิเคราะหคุณภาพเพื่อปองกันปญหาสารพิษ
ตกคางหรือสิ่งปนเปอนเปนระยะ ๆ ที่ผานมาไมเคยพบสารพิษอันตรายในสุราชุมชนที่ผลิตจากผูรับอนุญาตใน
ทองที่จังหวัดเชียงใหมแมแตรายเดียว
3.ในเขตตัวเมืองอําเภอรอบใน นอกจากจะเขมงวดในการออกใบอนุญาตขายสุราใหเปนไปตามระเบียบ
ของกรมสรรพสามิตอยางเครงครัดแลว ยังไดจัดเจาหนาที่ออกตรวจสอบควบคุมการขายสุราทั้งบริเวณริมถนน
/สายหลัก....
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สายหลัก ริมถนนสายรอง รานอาหารที่มี ดนตรี และแหลงบันเทิงยามค่ําคืนตาง ๆ รวมกันกับหนวยงานที่
เกี่ยวของอยางตอเนื่อง วิธีการตรวจสอบใชทั้งวิธีตระเวนตรวจตราและออกตรวจสอบตามที่ไดรับขอมูลหรือ
เบาะแสจากการรองเรียนผานทางโทรศัพท เวบไซคของสํานักงาน ซึ่งแนวโนมในการกระทําผิดระเบียบ
ขอบังคับทั้งของกรมสรรพสามิตและอื่น ๆ ลดจํานวนลง ซึ่งตองขอขอบคุณหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของที่ชวย
รณรงคเกี่ยวกับการจําหนายและบริโภคสุราใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางตอเนื่อง
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
ขอใหห นวยงานที่เ กี่ยวของติดตาม ดูแล และตรวจสอบการผลิตและจําหนายสุราขาวผิดกฎหมาย
เนื่องจากเกี่ยวพันกับหลายเรื่อง ทั้งการจัดระเบียบสังคม ผลิตภัณฑชุมชน
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การอนุรักษและแกไขปญหาคลองแมขา
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายประหยัด อนันต
ประดิษฐ) นําเสนอผลการอนุรักษและแกไขปญหาคลองแมขา พรอมเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน
องคกรภาคเอกชน รวมรณรงคทําความสะอาดคลองแมขา ดังนี้
ความเปนมา
1.1 คลองแมขา หรือน้ําแมขา 1 ในมงคล 7 ประการ หรือสัตตะมังคละ เมืองเชียงใหม แตเดิมคลอง
แมขามีตนทุนน้ําจากลําธารบริเวณดอยสุเทพ ไหลรวมลงมาเปนหวยตึงเฒา อางเก็บน้ําแมหยวก และมีสวนหนึ่ง
ที่บรรจบกับลําเหมืองแกว และแมน้ําปงที่บานพระนอน ตําบลดอนแกว จากนั้นไหลลงสูหนองบัวเจ็ดกอซึ่งเปน
เปนพื้นที่กักเก็บน้ํา(แกมลิง) กอนไหลผานตัวเมืองและลงแมน้ําปงที่บานสบแมขา ในชวงที่ผานมาถึง ป 2547 ได
มีก ารอนุรัก ษ และพัฒนาโดยการท องเที่ ย วแหงประเทศไทย คณะกรรมการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมจัง หวัด
เชียงใหม กรมโยธาธิการ Japan International Cooperation Agency กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี และ
เทศบาลนครเชียงใหม ใชงบประมาณ 537.8 ลานบาท ประกอบดวย คลองผันน้ําปองกันน้ําทวม ดาดคอนกรีต
แนวคลอง ปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม กอสรางระบบทอน้ําทิ้งตามแนวคลองในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม ขุดลอกและปรับปรุงสภาพตลิ่งปองกันแนวเขตคลอง ตั้งแตจุดบรรจบแมน้ําปงถนนสมโภช 700 ป
ถึงบานสบแมขา จัดทําระบบการผันน้ําดีไลน้ําเสีย โดยสูบน้ําปงเขาทอที่ถนนรัตนโกสินทร และผันน้ําจากคูเมือง
บริเวณแจงศรีภูมิและยายชุมชนที่บุกรุกสรางบานเรือนบนคลองแมขา
1.2 ประชาชนตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม และตําบลสบแมขา อําเภอหางดง รองเรียนผาน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เขต 1 (นายสุรพงษ โตวิจักษณชัยกุล) วาไดรับผลกระทบจากน้ําในลํา
น้ําแมขา เนาเสีย มีกลิ่นเหม็น เกษตรกรไดรับความเดือดรอนเรื่องน้ําทําการเกษตร และปลาแมน้ําปงตาย และผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม มีบัญชาใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาหาแนวทางแกไข และนําเสนอจังหวัดเชียงใหมโดยดวน
/การดําเนินงาน......
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การดําเนินงาน
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมระดมความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาคลองแมขา ในชวงเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม แลว 5 ครั้ง ประกอบดวย การประชุมเจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 3 ครั้ง และประชุมรวมกับผูแทนที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม เขต 1 และหนวยงานที่เกี่ยวของระดับจังหวัดและ
ระดับกรมเขารวมประชุม โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน จํานวน 2 ครั้ง โดยสามารถสรุป
สภาพปญหาและแนวทางแกไข ไดดังนี้
สภาพปญหา
ปจจุบันมีการระบายน้ําเสียจากบานเรือนลงสูทอระบายน้ํา คลองสาขา และไหลลงสูคลองแมขา จาก
ชุมชนตางๆ ในพื้นที่ 5 เทศบาล เนื่องจากมีทอดักน้ําเสียเพียงบางสวน มีชุมชนแออัดรุกล้ํา ลําคลองบางแหง มี
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ น้ําตนทุนนอยลง อัตราการไหลต่ํา ขาดการดูแลบํารุงรักษา ทําใหมีการทิ้งขยะลงลําคลอง
และมีวัชพืชปกคลุม จึงทําใหมีปญหาน้ําเนาเสีย
แนวทางการแกไขปญหา
ระยะสั้น(ที่ตองปฏิบัติ)
1. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเจาของพื้นที่ ตรวจสอบการบุกรุกลําคลอง บํารุงรักษา ดูแล วัชพืช
กําจัดขยะ อยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 3 เดือน
2. ใหหนวยงานที่เกีย่ วของ เชน กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี ทองถิ่นจังหวัด โยธาธิการและ
ผังเมือง องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สรุป
ปญหาอุปสรรค ขอเสนอแนะ และจัดทําแผนงาน/โครงการพัฒนาและฟนฟูคลองแมขา
3. ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยใหนําผลที่ไดจากการวิจยั ที่เกี่ยวของมาสูการปฏิบัติ สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา จัดทําหลักสูตรทองถิ่น โรงเรียน และสถาบันการศึกษา จัดกิจกรรมปลูกฝงสรางจิตสํานึกใหนักเรียน
นักศึกษาในพัฒนาและฟน ฟูคลองแมขา
4. ภาคเอกชน เชน โรงแรม คอนโดมิเนียม รานคา รานอาหาร อาคารพาณิชย สถานบริการ เปนตน
ควบคุมการบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามมาตรฐานกอนระบายสูทอระบายน้ําสาธารณะ
5. ขอความรวมมือประชาชน ติดตั้งบอดักไขมัน บําบัดน้าํ เสียในเบื้องตน ดูแลรักษาความสะอาด
6. ภาคธุรกิจการทองเที่ยว สนับสนุนการประชาสัมพันธ การบํารุงรักษาสภาพภูมิทัศน เพื่อใช
ประโยชนดานทองเที่ยว
7. ขอเชิญหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกร
ภาคเอกชน รวมรณรงคทําความสะอาดคลองแมขา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2551 (วันสิ่งแวดลอมโลก) พิธี
เปดงาน เวลา 09.00 น. บริเวณแยกศรีดอนไชย ตําบลชางคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม โดยขอความอนุเคราะหกําลัง
พล หรืองบประมาณ อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม ในการรณรงคทําความสะอาด
มติที่ประชุม

รับทราบ
/5.2 การปลูกตนไม....
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5.2 การปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี 76 ลานตน
ฝายเลขานุการ (นายเกียรติชยั ลออวรากุล) นําเสนอโครงการปลูกตนไม และเชิญชวนทุกภาคสวนรวม
การปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี 76 ลานตน สรุปไดดังนี้
ความเปนมาของโครงการ
1.1 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชประสงคอันแนวแนที่จะใหพสกนิกร
ของพระองค มีความกินดีอยูดีกันถวนหนา ดวยสายพระเนตรอันกวางไกล ทรงเล็งเห็นปญหาที่เกิดขึ้นเปนลูกโซ
จากการที่ผูคนไมไดใหความสําคัญที่พอเพียงตอการบํารุงรักษาปา ดังที่ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวา “พระ
เจาอยูหัวเปนน้ํา ฉันจะเปนปา ปาที่ถวายความจงรักภักดีตอน้ํา........พระเจาอยูหัวสรางอางน้ํา ฉันจะสรางปา”
รวมทั้งพระราชดํารัสเกี่ยวกับบานเล็กในปาใหญ ที่วา “ใหปาอยูกับคนได คนอยูกับปาได โดยไมมีการทําลาย”
1.2 จากการประชุ ม กระทรวงมหาดไทยครั้ ง ที่ 5/2551 เมื่ อ วัน พุ ธที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทราบว า
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะลงนาม MOU กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อจัดเตรียมกลาไมตามโครงการปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี 76 ลานตน โดยใหทุกจังหวัดแจง
ขอความรวมมือทุกสวนราชการ หนวยงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน ดําเนินการ
ปลูกตนไมตลอดป 2551 ใหได 76 ลานตน
จังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดทํา “โครงการปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี ของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
2551” โดยจะปลูกตนไมตามโครงการในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 เวลา 9.12 น. สวนสถานที่อยูระหวาง
ปรึกษาหารือความเหมาะสมของสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการดําเนินงาน คือ
- มอบสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมกลาไมและสถานที่ปลูก
ในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551
- สวนการปลูกตนไมตลอดป 2551 มอบให
1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงเชิญชวน
ประชาชนรวมปลูกตนไมตามวัน เวลา และสถานที่ที่เห็นสมควร
2) สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (ฝ า ยอํ า นวยการ) ประสานงานกั บ ส ว นราชการ/หน ว ยงานองค ก ร
ภาคเอกชน ภาคประชาชน เชิญชวนรวมปลูกตนไมในสถานที่ราชการ/หนวยงาน อาคาร บานพักและสถานที่
สาธารณะตางๆ
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายประหยัด อนันตประดิษฐ)
นํ า เสนอการเตรี ย มการปลู ก ต น ไม ใ นส ว นความรั บ ผิ ด ชอบของกรมทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ประกอบดวย
1. แผนงานโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป 2551 มอบหมายให กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพชื และกรมปาไม ในสวนของจังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้
1.1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมไดรับ
งบประมาณมาเพื่อเพาะชํากลาไมไวแจกจาย
/1.2 สํานักจัดการ.....
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1.2 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) กรมปาไม ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ
เพาะชํากลาไมไวแจกจาย ดังนี้
- ศูนยเพาะชํากลาไมเชียงใหม แมออน เพาะชํากลาไม 490,000 กลา แจกจายไปแลว
- คงเหลือ 15,000 กลา และยังมีตนทองกวาว ซึ่งเปนตนไมประจําจังหวัด 30,000 กลา
- สถานีเพาะชํากลาไมแมแตง เพาะชํากลาไม 140,000 กลา แจกจายไปแลว คงเหลือ 15,000
กลา
- สถานีเพาะชํากลาไมเชียงใหม (หวยดินดํา) เพาะชํากลาไม 300,000 กลา แจกจายไป
ทั้งหมดแลว
รวมกลาไมที่เพาะชํา จํานวน 930,000 กลา แจกจาย 870,000 กลา คงเหลือ 60,000 กลา ปจจุบัน
มีอําเภอที่แสดงความประสงคขอรับการสนับสนุนกลา รวม 9 อําเภอ จํานวนรวม 90,000 ตน
2. การรณรงคสงเสริมการปลูกตนไม ของจังหวัดเชียงใหมที่ผานมา ไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ปลูกตนไมตามสถานที่ตางๆ เชน สถานที่ราชการ สองขางเสนทาง วัด โรงเรียน รอบ
อางเก็บน้ํา และที่สาธารณะ เปนตน นอกจากนั้น หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ ไดจัดกิจกรรมปลูก
ตนไมเนื่องในวันตนไมประจําปของชาติ ประจําป 2551 ดังนี้
- กรมปาไม ปลูกตนไมบริเวณ วัดแทนพระ หมูที่ 6 บานโปง ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย
ปลูกตนไมจํานวน 78,000 ตน เนื้อที่ 200 ไร เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ปลูกตนไมบริเวณปาสงวนแหงชาติพิเศษ ปา
ดอยสุเทพ – ปุย หมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ปลูกตนไมจํานวน 7,000 ตน
เนื้อที่ 38 ไร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2551
ขอคิดเห็น / ขอสั่งการจากประธาน
-ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของกําหนดจุดที่จะปลูก และใหความสําคัญกับการเลือกกลาไม
มติที่ประชุม

รับทราบ และใหสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอคิดเห็น/ขอสั่งการของ
ประธานมาพิจารณาดําเนินการตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 5 เรื่อง
6.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
6.2 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤษภาคม 2551
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
6.3 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
/6.4 รายงาน....
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6.4 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
6.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน
(ศูนยอตุ ุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 มาตรการประหยัดพลังงาน และการสงเสริมพลังงานทดแทนตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551
ฝายเลขานุการ ขอเชิญชวนทุกภาคสวนรวมรณรงคประหยัดการใชพลังงาน เชน ปรับระดับอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศในสํานักงานที่ 26 องศาเซลเซียล การปรับเปลี่ยนรถยนตราชการไปใชกาซ NGV การปรับเปลี่ยนเวลาทํางานเพื่อลดภาระดานการจราจร เปนตน ซึ่งเรื่องนี้ถือวามีความสําคัญที่นอกจากจะชวยภาวะ
โลกรอนแลว ยังเปนตัวชี้วัดที่สํานักงาน กพร. กําหนดไว
ประธาน ขอพบหนวยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการประหยัดพลังงาน(หลังการประชุม) มาตรการ
ประหยัดพลังงาน ควรมีคณะทํางานของสวนงานนั้น ๆ หรือมีคณะทํางานติดตาม 2-3 คน วาสามารถดําเนินการ
ไดจริงหรือไม และรายงานผล
7.2 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 6/2551
ประธาน แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 6/2551 วันศุกรที่ 27 มิถุนายน 2551
เวลา 09.00 น. ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือ
เชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
ปดการประชุม เวลา 11.40 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

