รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2552
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายชูชาติ กีฬาแปง
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายกาศพล แกวประพาฬ
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธ
นายประจญ ปรัชญสกุล
วาที่ ร.ต ณัฐพงค ฐิตวิกรานต

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

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายชนะ แพงพิบูลย
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการการวิทยาลัยปองกันบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขต
เชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
/25 นายวิชัย…..

2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

นายวิชัย ลือวรรณ
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายชัยณรงค นันตาสาย
นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายเสียงชัย สุมิตรวสันต
นายจํานอง ปานทอง
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายพิรณ
ุ หนอแกว
นายสุธรรม วงคขจร
นางทิวาภา รักสัตย
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
น.ส.คนึงนิจ ศรีมูล
นายทิพเมษฐ สังขวรรณะ
นายธีรยุทธ ไครมณี
นายมนัส เฉียวกุล
นายอุดม แปงทิศ
นายสมพร เจนจัด
นายภูพ งศ ภูอาภรณ
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายพิฑูรย ปญญาศรี
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช

52
53
54
55

นายสิทธิพงศ ณ เชียงใหม
นายอดิสร พวงทอง
นายคนิตย เวสสุนทรเทพ
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล

นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
/55 รศ.ธีรภัทร…..
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

นายสยาม กันหาลิลา
นายชวาล มาลีหอม
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
นายดิษฐ โพธิยารมย
นายประสพสุข พองสาคร
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
นายสมคิด ยังเยี่ยม
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นางพูนสุข ปทมาคม
นางสดศรี พงศอุทัย
น.ส.ศิริลักษณ ไพโรจนรัตน
นายสุรพล วัฒนโยธิน
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

71
72
73
74
75
76
77
78
79

นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายยุทธนา พูลพิพฒ
ั น
นางพัฒนาพร ณ ถลาง
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
นายทวี ธินันท
นางสุรียพร ชูสุข
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
นางสวางรัตน สุวรรณภรณ
นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์

80
81
82
83
84

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
น.ส.เยาวมาลย งามสันติกุล
น.ส.กัญชัช ทองดีแท
นายวิเชียร โนจะ
น.ส.ชุติกาญจน พวงจิตร

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ผูอํานวยการ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
หน.สนง.การเคหะชุมชนเชียงใหม
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาบานมิตรไมตรีจังหวัดเชียงใหม

85

นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ

แรงงานจังหวัดเชียงใหม
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

นางดวงกมล คชหิรัญ
นางจินตนา พัฒนเรืองเดช
นายคมสัน พัวศรีพันธุ
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
น.ส.ขวัญใจ พัฒนาเศรษฐ
นพ.วัฒนา กาญจนกามล
นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย
นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
นางสุภิญญา พรมหขัติแกว
นางวราภรณ ธรรมประวัติ
นางฐิติวัฒน ทองอินทร
นายวีระวัฒน สุขสงาเจริญ
นางสุรางค ภาคสินธุ
นายประหยัด อนันตประดิษฐ
นายสิทธิชัย ออรพินท
นายธีรพล วุทธีรพล
นายมงคล ปรีสุขคํา
นางมุกดา ปงอินภา
นางตวงทิพย พรหมสอน
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นางมิ่งขวัญ มวงอยู
นายเฉลิมศรี วงศศรีใส
นายณรงค คองประเสริฐ
น.ส.ณัฐธิศา พิธนานนท
นางมนสิชา ไชยมณี
น.ส.จันทรจิรา อังธนาณุกุล
นายบัญชา ภูอ มร
นายสมพงษ ศรีเกษ
นายรัชไท ถมังรักษสัตร
นายพิจติ ร ธีระเสถียร
นายพนิต เจริญบูรณ

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
(แทน) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม
(รกท.) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคที่ 8
ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาศูนยชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากัด
(แทน) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
/117.นายทรงพล...
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149
117
150
118
151
119
152
120
153
121
154
122
155
123
156
124
157
125
158
159
126
160
127
161
128
162
129
163
130
164
131
165
132
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133
167
134
168
135
136
169
137
170
138
171
139
172
140
173
141
174
142
175
143
176
144
177
145
178
146
179
147
180
148

นางอภิญญา เกงถนอมมา
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
นายทวี เบญจรัตน
น.ส.อุทัยวรรณ สิงหโภช
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายวิทูร โพธิ์ศรี
นายอํานวย ทองประเสริฐ
นายวีรชาติ เขือ่ นรัตน
นายสุทธิ รวมศรี
นางอรุณี จอมมาวรรณ
นายสมชาย หลิมทอง
นายถาวร มีชยั
นายเรวัต โพธิ์เรียง
นายจํารัส จันทิวงค
นางระวีวรรณ เนตรคเวสนะ
นายกุลชฎา สุวรรณพรพิกุล
นายเติมศักดิ์ แสงโชติ
นางอรทัย ธรรมเสน
นายทวี ศรีนวล
นายสนธิรักษ อินทรพล
น.ส.กนกอร สัมพันธ
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นางวราวัลย สมิทธิกุล
นายชุมพร โชคพงษอุดมชัย
นายสุวรรณ หาญวิริยะพันธ
นายวีระพงษ รังรองธานินท
นายชลาธิป ใหมมงคล
นายอรุณ จันทรปรีดา
นายสุวิทย มวงเกษม
นายศักดิ์ชัย คําเรืองฤทธิ์
นายสุนทร เหมทานนท
นายพงศกร ตุลานนท
นายสุพจน ศิริอารยา
นางอุบลรัตน คงกระพันธ
นายอุดม มาเมือง
น.ส.ทิพยวรรณ เทศบุญ
นายอุดม มาเมือง
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นางปภาพินท จันทรดา
น.ส.วราภารณ พิมสาร
นายยรรยงค สมจิตต
นายสุรพงษ วิชัชรโกเศศ
นายจําลอง กิติศรี
นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นายอรรถเดช บุญไชย
น.ส.พจนา เอือ้ งไพบูลย
นายวิวัฒน โตธิรกูล
นายเกียรติชัย ลออวรากุล
นายสมชัย ใหมจันทรแดง
น.ส.บุษบง จันทเลิศ
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท
นางจิตสุรางค พรหมจิต
นายสุวิทย แรกขาว
นายจรัส ไชยยา
นายกระเษียร นวชัย
พ.อ.ทรรมศักดิ์ สุขวัฒนา
นายจํานง แกวชะฎา
พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
นายสมศักดิ์ แกวสอน
พ.อ.ตอคุณ ภักดีชนก
นายสุปน สิทธิสงคราม
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
นายกนก คนโทเงิน

(แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นธานและการเหมืองแร เขต 3
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
ผูอํานวยการศูนยอตุ ุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเชียงใหม
/149พ.อ.ธํ
นางระวี
/ 182
ารงคว.รรณ...
....
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181
182
183
184
185
186
187

พ.อ.ธํารงค ถาวร
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข
พ.ต.ท.สมจิต ชูเชิด
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
พ.ต.ท.นิตินยั สุขะวิริยะ
พ.ต.ท.ชัยชัช ตันบุญเจริญ
พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ํา

รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม. (ท)
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน) รองผูกาํ กับการศูนยตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงใหม
สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว

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

นายธนกร ประมูลผล
นางสุภาพร พุกกะรัตน
น.ส.อัญชลี อุทัย
นายสัญญา ทุมตาขบ
นางธีรา ธนูศิลป
นายเวสารัช ทองเจิม
นางคนึง กายกันทะ
น.ส.ฟองแกว บัวลูน
นางสุภาภรณ หรหมจรรย
นางนิภาพร อิทธิภรณ
นางกมลทิพย ยืนนาน ซาลิวสกี
พ.อ.ม.ล.นภดร จรูญโรจน
น.ส.พรทิพย วรพิทยาภรณ
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสมศักดิ์ ออนอน
นายสามารถ หังสเนตร
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

(แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จาจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาราชภัฎเชียงใหม
นักประชาสัมพันธ
หอการคาจังหวัดเชียงใหม
พศจ. เชียงใหม
สศช. เชียงใหม
ผูจัดการศูนยการเรียนรูภาคเหนือ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระเทพสิทธาจารย
วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร
(สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
- การประกาศระเบียบวาระจังหวัดเชียงใหมในการแกไขปญหายาเสพติด
(ศูนยปฏิบัตกิ ารตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบประกาศเกียรติคุณใหแกขาราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัตริ าชการ
ครบ 20 ป บริบูรณ (ชั้น 2) จํานวน 15 ราย
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบอุปกรณความปลอดภัยและอุปกรณในการจัดตั้งจุดตรวจรถยนตควันดํา เพื่อลด
มลพิษทางอากาศในเขตเมืองใหศูนยการจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) แจงใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
1) เนื่องจากผูวา ราชการเชียงใหม ติดภารกิจในการเดินทางไปกับคณะของทานขวัญแกว วัฒโรทัย
นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชอุปถัมถในการเดินทางตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของใหกบั
นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห อําเภอแมแจม พรอมมอบหมายใหทําหนาทีป่ ระธานที่ประชุมแทน
2) การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
2.1 หัวหนาสวน/หัวหนาหนวยงานที่ดํารงตําแหนงใหม
- นายสันติ สวัสดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลําปาง
- นายศักดิ์ชยั คําเรืองฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
2.2 การยายภายในจังหวัด
- นายจํานอง ปานทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ยายมาจาก อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวัยนบวาระที
ที่ 29 เมษายน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 4/2552/ระเบี
่ 2.....
2552 ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ประธาน ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2552
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวย
เอกสาร จํานวน 18 หนา มีนายอมรพันธุ นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม
มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม จํานวน 40 หนวยงาน
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มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณของโรค
ไขหวัดใหญเม็กซิโก สายพันธุ H1N1 และโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) สรุปไดดังนี้
โรคไขหวัดใหญเม็กซิโก สายพันธุใหม 2009
สถานการณทวั่ ไป ลักษณะของไวรัสชนิดนี้ จะมีลักษณะเหมือนผลเงาะ สถานการณขณะนี้มีการ
แพรระบาดไปแลว 48 ประเทศทั่วโลก พบผูปวยยืนยันทั้งสิ้น 13,398 ราย เสียชีวิตไป 95 ราย คิดเปนรอยละ
0.7 ประเทศลาสุดที่พบ คือ ประเทศไตหวัน เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผูเจ็บปวยและเสียชีวิตจากโรค
ไขหวัดนก ถือไดวาสถานการณยังไมรุนแรงเทา
กิจกรรมที่ดําเนินการที่ผานมา คือ
1) การคัดกรองโรค บริเวณสนามบิน
2) การตรวจคัดกรองในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม ไดดาํ เนินการเฝาระวังผูปว ยที่มีอาการไขหวัดและผูที่มีประวัติเดินทางกลับจากตางประเทศใน
ชวงหนึ่งเดือนที่ผานมา มีจํานวน 12 ราย ที่มีอาการไขหวัด และเดินทางกลับจากตางประเทศ ไมพบเชื้อ
ไขหวัดสายพันธุใหม เปนเพียงไขหวัดปกติ
3) การเตรียมพรอมอุปกรณตางๆ เชน หองตรวจแยกโรค หนากากอนามัย ยาทามิฟูล น้ํายาลาง
มือ ซึ่งไดรับสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
4) การประชุมหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน คณะกรรมการไขหวัดใหญจังหวัดเชียงใหม การประชุม
ใหความรูแ กเจาหนาที่สาธารณสุขทุกระดับ โรงพยาบาลรัฐ/ เอกชน โรงแรม เกสเฮาส ผูบริหารสถานศึกษา
และหัวหนาสวนราชการฯ นายอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งการประชาสัมพันธให
ความรูผานสื่อมวลชนรูปแบบตางๆ
5) การเฝาระวังโรคในชวงการแขงขันยกน้าํ หนักยุวชนโลก เมื่อวันที่ 19-24 พฤษภาคม 2552 ซึ่ง
พบวาไมมกี ารแพรระบาดของโรคในจังหวัดเชียงใหม และไดดําเนินการเฝาระวังตอจนครบ 7 วัน ในกรณี
/5) การเฝาระวังโรค.....
ผูที่เกี่ยวของกับนักกีฬาที่เขารวมแขงขันทุกคน
6) ประชุม war room ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมทุกวัน
7) จัดระบบการสื่อสาร video conference เพื่อเตรียมพรอมและความรวดเร็วในการสื่อสารตางๆ
รวมถึงจัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วทั้งระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
8) การจัดอบรมกลุมทหาร/ตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อเตรียมความพรอม หากพบวามีการระบาด
ของไขหวัดใหญสายพันธุใหม จนควบคุมสถานการณไมได จําเปนตองใชกําลัง ตํารวจ/ทหารเขามาชวย
การขอความรวมมือทุกภาคสวน
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1) ขอความรวมมือใหความรูแ กประชาชนหรือบุคลากรในสังกัด ในการสรางวามรูและความ
ตระหนักเพื่อปองกันและเฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม โดยเฉพาะการสงเสริมพฤติกรรม
สุขอนามัย เชน การลางมือบอย ๆ ในกรณีที่มีอาการเจ็บปวย ควรจะใสหนากากอนามัย ปองกันเสมหะ
หรือน้ํามูกน้ําลาย ไมใหเชื้อโรคกระจายสูผ ูอื่น นอกจากนี้ หากมีอาการเจ็บปวย ควรพักผอนอยูกบั บาน ไม
ออกไปทํางาน หรือไปในสถานที่ที่มีผูคนมากมาย จะชวยลดการแพรกระจายเชื้อโรคได ดังคําขวัญที่วา “
กินของรอน ใชชอนกลาง ลางมือบอย ๆ ”
2) การเฝาระวังในพื้นที่ สําหรับผูที่เดินทางมาจากพื้นทีเ่ สี่ยง ทั้งการเดินทางไปทองเที่ยว หรือการ
ไปเรียนหรือศึกษาตอ และกลับมาในชวงนี้ หากพบวาภายใน 7 วัน หากมีอาการไข ไขหวัด ปวดหัว ไอ มี
น้ํามูก ขอความรวมมือแจงเจาหนาที่สาธารณสุขใหทราบดวยเพื่อดําเนินการตอไป
โรคชิคุนกุนยา (Chikungunya)
สถานการณโรคชิคุนกุนยา (Chikungunya) ในจังหวัดเชียงใหม ถือวามีความเสี่ยง เนื่องจากมี
นักศึกษา/นักเรียน ที่มาจากภาคใตเขามาเรียนในพื้นที่จํานวนหนึ่ง พบวามีจํานวน 1 รายไดรับการวินจิ ฉัยวา
เปนโรคชิคุณกุนยา เปนนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย ซึ่งมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดสตูล เดินทางกลับไปบาน
แลวมีอาการปวยกลับมา ซึ่งเจาหนาที่สาธารณสุขไดเฝาระวังบริเวณที่อยูพักอาศัยโดยไดกําจัดลูกน้ํายุงลาย
และเฝาระวังติดตามแลว พบวาเหตุการณเปนปกติ แตความเสี่ยงลําดับถัดไป คือ วิทยาลัยพยาบาล ใน
จังหวัดลําปาง และจังหวัดพะเยา ที่มีการรับนักศึกษาพยาบาลจากภาคใต พบวามีผูปวยที่เปนโรคชิคุณกุนยา
แลว โดยในจังหวัดลําปางพบ 6 ราย และจังหวัดพะเยา มี 2 ราย สําหรับในจังหวัดเชียงใหม คาดวา
สถาบันการศึกษาฯ จะเริ่มเปดเรียนในชวงวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ คาดวาอาจจะพบผูปวยเหมือนกัน การ
เตรียมการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จึงไดดําเนินการกําจัดลูกน้ํายุงลาย ใหความรูแกนักศึกษา
และขอความรวมมือใหอาจารยในสถานศึกษาเฝาระวัง
ประธาน เนนย้ําวิธีปฏิบัติตวั เพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญ 2009 และโรคชิคุนกุนยา ตามแนวทางที่
กระทรวงสาธารณสุขประกาศแจงเตือน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธโครงการลดอวน /นายแพทย
ลดพุง พรอสมขอบคุ
าธารณสุณข...
หัวหนาสวนราชการ/หัวหนาหนวยงาน ทีใ่ หความรวมมือตามโครงการลดอวน ลดพุง ซึ่งจากการตรวจวัด
รอบเอว พบวาหัวหนาสวนราชการ มีภาวะรอบเอวเกิน หรืออวนลงพุง 50% จําเปนตองรณรงคกันตอไป
เพื่อลดอันตรายจากภาวะลดพุง ซึ่งมีมาตรการ 3 อ คือ อาหาร ออกกําลังกายและอารมณ ตามคูมือที่แจก
ใหในที่ประชุมแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การแกไขปญหาสินคาการเกษตร
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (น.ส.ณัฐธิศา พิธนานนท) และเกษตรจังหวัดเชียงใหม
นําเสนอขอมูลและสถานการณการแกไขปญหาสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม ตามประเด็นตางๆ ดังนี้
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1. การตรวจเยี่ยมเกษตรกรของรัฐมนตรีวา การกระทรวงพาณิชย ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกรของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย (นาง
พรทิวา นาคาศัย) ไดมาเดินทางตรวจเยี่ยมเกษตรกร ณ เทศบาลตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
โดยมีผูแทนเกษตรกรจํานวน 400 คน ยื่นหนังสือใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเพื่อขอบคุณในกรณี
ใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาราคาสินคาลิ้นจี่ตกต่ํา และขอความอนุเคราะหในการแกไขปญหา
สินคาเกษตร ประกอบดวย ลิ้นจี่ ขาวนาปรัง และหอมหัวใหญ ในประเด็นขอความชวยเหลือของเกษตรกร
เรื่องลิ้นจี่ขอชวยเหลือชดเชยตนทุนการผลิตไรละ 3,000 บาท รายละไมเกิน10 ไร สวนขาวนาปรัง ขอให
เปดจุดรับจํานําขาวเพิ่มใหกบั กลุมเกษตรกรในพื้นทีห่ างไกล เชน อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ รวมทั้งให
มีการประกันราคาหอมหัวใหญใหแกเกษตรกรในปตอไป
2. โครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ปการผลิต 2552
ผลผลิตขาวนาปรัง ปการผลิตนี้ จะเริ่มออกสูตลาดตั้งแตปลายเดือนเมษายน 2552 และสิ้นสุด
การเก็บเกี่ยวในเดือนกรกฎาคม 2552 โดยมีพื้นที่ปลูก ซึ่งเปนขาวเจาและขาวเหนียวนาปรังทั้งสิ้น 94,117
ไร ผลผลิตประมาณ 64,859.5 ตัน ซึ่งตามมติคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ หรือ กขช. เมื่อวันที่ 18
กุมภาพันธ เห็นชอบใหดําเนินการโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาปรัง ปการผลิต 2552 โดยมีเปาหมายการ
รับจํานําอยูที่ 2.5 ลานตันขาวเปลือก ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต 16 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2552 โดยมี
ราคาการรับจํานําขาวเปลือกเจา 100% ตันละ 12,000 บาท ขาวเปลือกเจา 5 % ตันละ 11,800 บาท
ขาวเปลือกปทุมธานีตันละ 12,000 บาท สวนขาวเปลือกเหนียว 10% (ชนิดคละ) ราคาตันละ 10,000 บาท
สําหรับจังหวัดเชียงใหมมีการประกาศเปดจุดรับจํานํา ตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 รวม 10 จุด โดยเปน
โรงสีในพื้นที่ 3 จุด คือ โรงสีเชียงใหมอินเตอรไรซ อําเภอดอยสะเกด สหกรณการเกษตรพราว อําเภอ
พราว โรงสีสมคิดหนองตุม อําเภอฝาง นอกจากนี้ยังมีโรงสีนอกพื้นที่จํานวน 7 จุด คือโรงสีขาวพะเยา
รุงเรือง เปดจุดที่สหกรณการเกษตรดอยสะเก็ด บริษัท แพรรุงเรืองอินเตอรไรซ 2007 เปดจุดที่ทาขาวพรพาณิชย อําเภอหางดง ทาขาวพอหลวงวิทยา อําเภอสันกําแพง ทาขาวพรพาณิชย อําเภอสันกําแพง สวน
/พาณิชย อําเภอ.....
บริษัทพิจิตรโรงสีรวมเจริญ 2 ไรซ จังหวัดพิจิตร เปดจุดที่ทาขาวพรพาณิชย อําเภอสันทราย ทาขาวพร
พาณิชย อําเภอดอยสะเก็ด และโรงสีก.เทพสวัสดิ์ จังหวัดเชียงราย เปดจุดที่สหกรณการเกษตรสันทราย
สรุปผลการรับจํานําขาว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ผานมา มีจํานวน 5,698 ตัน
3. การดําเนินการแกไขปญหาลิ้นจี่ ปการผลิต 2552
- ประมาณการผลผลิตลิ้นจี่ในฤดูกาลผลิต ป 2552 มีผลผลิตประมาณ 27,900 ตัน เพิม่ ขึ้น 46% เมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา มีมาตรการรองรับโดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลําไย (ลิ้นจี่ )ไดขอความเห็นชอบ
ตามขอเรียกรองของชมรมและสหกรณผูปลูกลิ้นจี่จังหวัดเชียงใหม โดยสงขอเสนอใหคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาดังนี:้
1. ใหรัฐบาลชวยเหลือตนทุนการผลิตแกเกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่ กิโลกรัมละ 3 บาท
2. ใหจดั ตั้งกองทุนชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนลิ้นจี่
3. ใหดาํ เนินการแปรรูปลิ้นจี่กระปองครบวงจร
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สําหรับผลความกาวหนา ในขอเรียกรองขอ 1. มาตรการตนทุนการผลิตแกเกษตรกรผูปลูก
ลิ้นจี่ กิโลกรัมละ 3 บาท มติ คชก. ไดเห็นชอบใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก
ลิ้นจี่ โดยมาตรการเรงรัดกระจายผลผลิตภายในประเทศ 18,500 ตัน มีการดําเนินการ คือ
- การจายคาชดเชยคาขนสงเหมาจาย และคาบริหารจัดการ ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน
2552 โดยจังหวัดไดรับจัดสรรเปาหมาย 5,000 ตัน วงเงิน 10 ลานบาท ตอมากระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไดอนุมัติเพิ่มเติมใหจังหวัดเชียงใหมอีก 5 ลานบาท เพิ่มอีก 2,500 ตัน ซึ่งตอนนี้ไดกระจายเปาหมายไปสู
อําเภอหลักๆ ตามสัดสวนของปริมาณลิ้นจี่ ในขณะนี้ไดดําเนินการตามมาตรการกระจายลิ้นจี่สดออกสู
นอกแหลงผลิตเปาหมาย 5,000 ตัน และใหอําเภอไดดําเนินการแลว มีผลผลิตที่ยังคางอยูตามเปาหมาย
ประมาณกวา 730 ตัน และสําหรับ 2,500 ตันที่ไดรับจัดสรรมาเพิ่ม จะไดดําเนินการจัดสรรใหเพิ่มเติม
- สวนการประสานสถานที่จําหนายลิ้นจี่ระหวางหนวยงานอื่น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เชน
ตลาด อตก. สนามเปา สนามหลวง กรุงเทพฯ สวนในจังหวัดเชียงใหม มีการจัดขายที่สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด สนามบินเชียงใหม ศูนยการคาบิ๊กซี นอกจากนี้ หนวยงานอื่นๆ ยังไดสั่งซื้อเขามาเปน
จํานวนมาก
ประธาน ไดเนนย้ําเรื่องขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของชวยกันดูแลเกษตรกรที่ประสบ
ปญหาราคาสินคาเกษตรใหเปนไปดวยความเรียบรอย พรอมขอบคุณทุกภาคสวนที่สนับสนุนการกระจาย
ผลผลิตลิ้นจี่สูผูบริโภค ดังนี้
1) ขอความร ว มมื อ อํ า เภอ ในการตรวจตรา กํ า กั บ ดู แ ล กระบวนการบริ ห ารจั ด การรั บ จํ า นํ า
ขาวเปลือกนาปรัง ที่มีการรับจํานําในจุดตางๆ ที่ไดประกาศออกไป ทั้ง 10 จุด เชน การออกคําสั่ง แตงตั้ง
ขาราชการ ตัวแทนเกษตรกรประจําจุดรับจํานํา การตรวจตราใหมีการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณท
เงื่ อนไข/ระเบี ย บที่ไ ด กํ า หนดไว โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การตรวจวั ด ความชื้ น การใช เ ครื่ อ งชั่ง น้ํ า หนั ก ที่
ซึ่งบางจุดอาจแออั
มาตรฐาน การจัดระเบียบคิวของเกษตรกรที่นํารถบรรทุกขาวเปลือกมาจุดรับจํานํา /มาตรฐานการจั
ด.....ดบน
ถนน ขอใหประสานตํารวจทองที่ไดชวยจัดระเบียบในเรื่องของการจราจรเพื่อปองกันอุบัติเหตุ การออก
หลักฐานใบประทวน ขอทางอําเภอไดชวยประสานอยางใกลชิดใหมีการออกหลักฐานใหเปนไปดวยความ
รวดเร็วและเรียบรอย
2) การแกไขปญหาลิ้นจี่ ขอขอบคุณหลายฝายที่กรุณาใหความรวมมือสนับสนุนมาตรการตางๆ ที่
ไดกําหนดขึ้นมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการอุดหนุนไปบริโภคเอง หรือซื้อไปฝากญาติมิตร เชน ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หอการคาจังหวัดเชียงใหม รวมถึงผูอํานวยการทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม
ที่อนุญาตใหใชสถานที่บริเวณลานจอดรถบัส ทางเขาทาอากาศยานระหวางประเทศเพื่อใหเกษตรกรไดไป
วางขาย หางสรรพสินคาตางๆ ไดใหความรวมมือใหใชสถานที่ใหเกษตรกรนําลิ้นจี่ไปจําหนาย เปนตน
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายอําเภอดําเนินการตามขอสั่งการของประธานในที่ประชุม

3.3 ประชาสัมพันธศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ และศูนยสาธิต
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และสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ
ผูจัดการศูนยเรียนรู ฯ ภาคเหนือ ประชาสัมพันธเชิญชวนทุกภาคสวนเยีย่ มชม และใชประโยชน
ในศูนยเรียนรูฯ พรอมขอรับการสนับสนุนการกอสรางอาคารฝกอบรม- ที่พัก สําหรับผูเขารับการฝกอบรม
สรุปไดดังนี้
ความเปนมา กอตั้งขึ้นเมื่อป 2544 ตามแนวคิดของคูสมรสคณะรัฐมนตรีในสมัยนัน้ และเปดใหทํา
กิจกรรมใน ป 2546 เปนตนมา โดยมีที่ตั้งในพื้นที่ของกองพันสัตวตางและเกษตรกรรมที่ 3 กส.ทบ. ตําบล
แมสา อําเภอแมริม โดยมีแมทัพภาคที่ 3 เปนประธานกรรมการบริหารงาน และมีผวู าราชจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานกรรมการดําเนินงาน โดย กส.ทบ. เปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงาน
วัตถุประสงค
1) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯและสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2) เปนศูนยการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและงานศิลปาชีพสําหรับเยาวชน เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไป
3) เพื่อเปนการเสริมรายได และอาชีพเสริมแกเกษตรกรและประชาชนในทองถิ่น
4) เพื่อเปนแหลงพักผอนหยอนใจสําหรับประชาชนทั่วไป
พื้นที่ในการดําเนินการ จํานวน 219 ไร ประกอบดวยพืน้ ที่สวนที่ 1 จํานวน 184 ไร เปนพื้นทีใ่ น
การแสดงนิทรรศการฯ การจัดกิจกรรมคายพักแรม พื้นที่สวนที่ 2 จํานวน 35 ไร เปนพื้นที่ในการสาธิต
การเกษตรอินทรียและโรงผลิตปุยอินทรียค ุณภาพสูง
/กิจกรรมและการดําเนินงาน...

กิจกรรมและการดําเนินงาน
1. นิทรรศการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริฯ
2. การสาธิตงานเกษตรทฤษฎีใหม 11 ฐาน ไดแก ฐานพืชผักไมผล ฐานบัญชีฟารม ฐานการเลี้ยง
สัตว ฐานนาขาว ฐานดิน,น้ํา,ปุย ฐานอนุรักษพลังงานทดแทนและสิง่ แวดลอม ฐานการกําจัดแมลงโดย
ชีวะวิธี ฐานการเพาะเห็ด ฐานการเลี้ยงกบในยางรถ (กบคอนโด) ฐานอิฐบล็อกประสาน ฐานหมูหลุมและ
การเลี้ยงสัตวผสมผสาน
3. งานสาธิตและสงเสริมงานศิลปาชีพ โดยการแสดงนิทรรศการงานศิลปาชีพ ความเปนมาของ
การกอตั้งงานศิลปาชีพ ฯ การแสดงสินคางานศิลปาชีพในภูมิภาคของภาคเหนือ
4. แผนงานดานการฝกอบรม แบงเปน การฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา ดวยโครงการมานะธรรม
สัมพันธ ยาเสพติด , ดานคุณธรรม (ตามแนวทางที่ตองการ) และการฝกอบรม เกษตรกร ดวยโครงการตาม
แนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
5. การศึกษาเรียนรูและการฝกอบรม แบงเปน 7 รูปแบบ
- รูปแบบที่ 1 ศึกษาเรียนรูใชเวลาไมเกิน 4 ชม.
- รูปแบบที่ 2 ศึกษาเรียนรูและปฏิบัติ ใชเวลา 4-8 ชม.
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- รูปแบบที่ 3 ฝกอบรมเฉพาะหลักสูตร ใชเวลา 1 วัน
- รูปแบบที่ 4 เขารับการฝกอบรม ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
- รูปแบบที่ 5 เขารับการฝกอบรม 3 วัน 2 คืน (หรือตามที่กลุมเปาหมายกําหนด)
- รูปแบบที่ 6 การจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ 1 วัน (one-day trip)โดยเรียนรูเชิง
บูรณาการ การสันทนาการ ความสามัคคี ความเปนผูนํา ความมีระเบียบ
วินัย โดยการทํากิจกรรมรวมกันเปนฐาน และบูรณาการกับความรู
เศรษฐกิจพอเพียง
- รูปแบบที่ 7 การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เชน หลักสูตรการทอผา , หลักสูตรการทํา
เครื่องเงิน หลักสูตรการผลิตและหัตถกรรมจากกระดาษสา การทําปุย
ชีวภาพ และ การเพาะเห็ด เปนตน
6. กิจกรรมการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ
7. การใหบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมตางๆ
การติดตอประสานงาน ศูนยการเรียนรูฯ ภาคเหนือ 222 หมู 2 ตําบลแมสา อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม โทร. 053-299758 fax 053-299855 www.northernstudy.org
ประธาน กลาวเชิญชวนสวนราชการ/ หนวยงาน/ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการพิจารณาจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริในศูนยการเรียนรูฯ สําหรับการขอรับงบประมาณจากทาง
จังหวัด จังหวัดจะไดพิจารณาเสนอตอคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
/,มติที่ประชุม...
3.4 งานสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น และ งานกิจกรรม “วันวิสาขบูชา”
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมลานนา 2 กิจกรรมหลัก
ประกอบดวย
งานเดือนสองหลาสืบสานลานนา ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม – วันที่ 24 พฤษภาคม 2552 ใน
โอกาสครบรอบ 80 วัสสา หรือ 80 ป เจาดวงเดือน ณ เชียงใหม ซึ่งดํารงตําแหนงประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมคนแรกมาตั้งแตป 2538 และเปนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดคนแรกของประเทศไทย
เนื่องจากมีการกอตั้งแหงแรกในจังหวัดเชียงใหม ในการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาจิต โดยเปน
ความรวมมือทั้งองคกรภาครัฐ/ภาคเอกชน และเครือขายทางดานวัฒนธรรม กิจกรรมประกอบดวย การสืบ
ชะตาแบบลานนา ณ วัดสวนดอก ขบวนแหวัฒนธรรมลานนาตามแบบโบราณ การฟอนรําทั้งชายและหญิง
การจัดกาดมั่วคัวฮอม การแสดงมหรสพเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของเมืองเชียงใหม งานกา
ลาดินเนอร การแสดงนิทรรศการประวัติของเจาดวงเดือน ณ เชียงใหม มีผูเขารวมงานประมาณ 5,000 คน
งานกิจกรรม “วันวิสาขบูชา” โดยความรวมมือขององคกรตางๆ จัดขึน้ ระหวางวันที่ 4-8
พฤษภาคมที่ผา นมา มีการจัดงานเกีย่ วกับการบําเพ็ญกุศล การทําบุญตักบาตร ฟงเทศน สมาทานศีล เจริญ
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ภาวนา การแสดงตนเปนพุทธมามกะ สวนกิจกรรมที่สําคัญ คือ ประเพณีเดินขึ้นดอย หรือเตียวขึ้นดอยสุเทพ
“ไหวสาปารมีพระบรมธาตุ” เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ซึ่งมีประชาชนทัง้ ในจังหวัดและตางจังหวัดเขามารวม
งาน ประมาณ 100,000 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การเชื่อมความสัมพันธบา นพี่เมืองนองกับนครชิงเตา และงานเชียงใหมแกรนดเซลล (Chiang
Mai Grand Sale 2009)
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม รายงานผลเดินทางเชื่อมความสัมพันธบานพี่เมืองนองกับนคร
ชิงเตา และประชาสัมพันธการจัดงานเชียงใหมแกรนดเซลล (Chiang Mai Grand Sale 2009) ดังนี้
- เมื่อวันที่ 18- 24 พฤษภาคม 2552 ไดเดินทางรวมกับคณะของจังหวัดเชียงใหม โดยผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พาณิชยจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัด และการ
ทองเที่ยวแหงประเทศ สํานักงานเชียงใหม นําภาคเอกชนโดยหอการคาและสมาคมนอรแมค ไปเชื่อม
ความสัมพันธกับนครชิงเตา วัตถุประสงคของการเดินทางครั้งนี้ไดแก การเชื่อมความสัมพันธ และการ
แสวงหาแนวทางการคา/การเปดตลาดใหมในประเทศจีน ซึ่งไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากเทศบาลนคร
ชิงเตา ระหวางการเยี่ยมชมไดมีการสํารวจหาตลาดสินคา ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม หรือการบริการวา
สามารถเขาไปในประเทศจีนไดหรือไม นครชิงเตาเปนนครที่งดงาม และเปนเมืองแหงการทองเที่ยว มี
เมืองทาที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศจีน ถือเปนบานพี่เมืองนองที่สําคัญ แตอุปสรรคอยางหนึ่ง คือการ
/เมืองทาที่ใหญ.....
เดินทางคอนขางไกลจากจังหวัดเชียงใหม
ผลการดําเนินการที่สําคัญ คือ การเชิญชวนจีนใหเขามาลงทุนการสรางโรงงานเบียรชิงเตาใน
ประเทศไทย สําหรับการแสดงสินคาไทยเอ็กฮิบิชั่น หอการคาฯ ไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการ
ส ง ออกในการเข า รว มงานแสดงสิ น ค า และหอการคา ไทยจะร ว มลงนามในหอการคา คูมิ ต รระหว า ง
หอการคาเชียงใหมและหอการคาชิงเตา
- งานเชียงใหมแกรนดเซลล (Chiang Mai Grand Sale 2009) ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม -2
สิงหาคม 2552 กําหนดเปดงานในวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณ 17.00 น. ณ บริเวณขวง
อนุสาวรียสามกษัตริย การแตงกายชุดพื้นเมือง โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนายกองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด ในการจัดงานครั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนจังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กิจกรรมที่
สําคัญ คือ ภาคเอกชน/ผูประกอบการ (โรงแรมที่พัก สนามกอลฟ ภัตตาคาร รานอาหาร สถานที่ทองเที่ยว
และขนสง สถาบันการเงิน ธุรกิจบริการสุขภาพ สินคาของฝาก ของที่ระลึก) เขารวมโครงการ 327 ราย
(ขอมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ) จะลดราคาสินคาและบริการ ตั้งแต 10-70% เปนตนไป ซึ่งจะได
เสริมสรางบรรยากาศของการคาการขาย การลงทุนในจังหวัดเชียงใหมใหดีขึ้น
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ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม ใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ “ ตลาดนัดการเงิน
ฝาวิกฤต ” ซึ่งเปนโครงการที่สนับสนุนการเงินในชวงเศรษฐกิจตกต่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการรายยอยในจังหวัดเชียงใหม ที่ประสบปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน การ
ไมทราบแหลงเงินกู หรือแหลงใหคําปรึกษา โดยการดําเนินงานหอการคาเชียงใหมรวมกับธนาคารแหง
ประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม กําหนดจัดโครงการในวันศุกรที่ 19 มิถุนายน 2552 เพื่อใหผูประกอบการ
ที่ประสบปญหาขาดสภาพคลองและตองการจะกูยืมเงิน ไดมาพบปะกับสถาบันการเงินตางๆ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสถาบันการเงินของรัฐ 7 ทั้งแหงในเชียงใหม และชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม เขารวมงาน
สําหรับกิจกรรมในภาคเชา ประกอบดวยการจัดแสดงสินคา OTOP การสัมมนาจากผูบริหารธนาคาร และ
การปากะฐาพิเศษ ในหัวขอ “เราจะเขาถึงแหลงเงินทุนในภาวะวิกฤตไดอยางไร” โดย ม.ร.ว. ปรีดิยากร
เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถลม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เสนอที่ประชุมเพือ่ ทราบ และ
พิจารณาใหความเห็นในการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถลม ประจําป 2552
/ความเปนมา....

ความเปนมา
ดวยศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ไดพยากรณอากาศฤดูฝน ป 2552 ของภาคเหนือ โดยคาดหมายวา
ฤดูฝนของประเทศไทยป พ.ศ. 2552 จะเริ่มตนตั้งแตสัปดาหที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม โดยมีมรสุมตะวันตก
เฉียงใต จะเริ่มพัดพาความชื้นเขาปกคลุมประเทศไทย และในชวงฤดูฝนนี้ อาจเกิดภัยธรรมชาติ คือฝนตก
ชุกหนาแนน ฝนตกหนักถึงหนักมาก ไดในหลายพื้นที่เปนบริเวณกวาง ซึ่งเกิดจากพายุไซโคลนในทะเล
อันดามัน เคลือ่ นตัวเขาใกลภาคเหนือดานตะวันตกชวงเดือนพฤษภาคม
รองมรสุมกําลังแรงพาดผานเขาใกลภาคเหนือดานตะวันออก ในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน
ประมาณ 1 – 2 ลูก และฝนทิ้งชวง ซึ่งเกิดจากรองมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผานประเทศจีนตอนใต ในชวง
ปลายเดือนมิถุนายน ถึงตนเดือนกรกฎาคม ประมาณ 2 สัปดาห ซึ่งฤดูฝนปนี้ จะสิ้นสุดลงในชวงครึ่งหลัง
ของเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณและการกระจายของฝนในภาคเหนือจะใกลเคียงกับคาเฉลี่ย 825-1390
มิลลิเมตร จํานวน 80-115 วัน
การดําเนินการ จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ ดังนี้
1) จั ด ตั้ งศู น ยอํา นวยการเฉพาะกิจ ปองกั น และแก ไขปญหาอุ ท กภัย วาตภัย และโคลนถลม
จังหวัดเชียงใหม ป 2552 ขึ้น ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 18
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พฤษภาคม 2552 เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติ และเปนศูนยขอมูลกลางในการปองกันและ
แกไขปญหา อุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม
2) จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม และกําหนดแบง
พื้นที่เผชิญเหตุ เปน 3 โซน ไดแก
1) โซนที่ 1 (เหนือ) ประกอบดวย อําเภอแมอาย, อําเภอฝาง, อําเภอไชยปราการ, อําเภอเชียง
ดาว, อําเภอเวียงแหง, อําเภอพราว, และอําเภอแมแตง หนวยงานใหความชวยเหลือ ไดแก ศูนยบรรเทา
สาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 33 หนวยพัฒนาการเคลือ่ นที่ 32 สํานักงานพัฒนาภาค 3, กองรอยตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 334-335, กองกําลังผาเมือง
2) โซนที่ 2 (กลาง) ประกอบดวย อําเภอแมริม อําเภอสันทราย, อําเภอสะเมิง, อําเภอเมือง,
อําเภอดอยสะเก็ด, อําเภอสันกําแพง, อําเภอสารภี, อําเภอหางดง, อําเภอแมวาง และอําเภอสันปาตอง
หนวยงานใหความชวยเหลือ ไดแก ศูนยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 33, กองกํากับการตํารวจ
ตะเวนชายแดนที่ 33 ,กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ , กองบิน 41
3) โซนที่ 3 (ใต) ประกอบดวย อําเภอจอมทอง, อําเภอดอยหลอ, อําเภอแมแจม, อําเภอฮอด,
อําเภอดอยเตา, อําเภออมกอย หนวยงานใหความชวยเหลือ ไดแก สํานักงานพัฒนาภาค 3 หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
สําหรับหนวยงานสนับสนุนของสวนราชการตามภารกิจ เชน สํานักทางหลวงที่ 1
เชียงใหม, ทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม, การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ, องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม, ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง, ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ,
กองกําลังผาเมือง และหนวยงานที่เกี่ยวของอื่น ๆ ใหคณะกรรมการปฏิบัติงานประจํ/กองกํ
าศูนยาลัฯงผาเมืเสนอให
อง.....
ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนจังหวัดเชียงใหม/ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาสั่งการตาม
สถานการณ
3) อําเภอและทองถิ่น จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย
และโคลนถลม ขึ้น ณ ที่ทําการปกครองอําเภอและสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยฯ และเจาหนาที่ประจําศูนย และจัดทําแผนเฉพาะกิจฯ ระดับอําเภอ และทองถิ่นเพื่อ
รองรับการเกิดสถานการณ
4) ใหอําเภอกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของอยูปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมรับสถานการณ ตลอด 24
ชั่วโมง และหากเกิดอุทกภัยใหเตรียมความพรอมเจาหนาที่ อาทิ สมาชิก อปพร. ชุดปฏิบัติการคนหากูภัย
ตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OTOS) และอาสาสมัครมิสเตอรเตือนภัยในพื้นที่ ในการเฝา
ระวังและแจงเตือนใหประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําปาไหลหลากและดินถลม ที่อาจจะเกิดขึ้น
5) ใหอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหความสําคัญในการจัดหาพื้นที่รองรับน้ํา
พรอมทั้งจัดหางบประมาณ เพื่อดําเนินการ ขุดลอก คู คลอง แหลงน้ําสาธารณะ ใหสามารถระบายน้ําออก
พื้นที่ ที่เกิดอุทกภัยไดอยางรวดเร็ว และสามารถเก็บกักน้ําไวในฤดูแลง และรายงานใหจังหวัดทราบ
6) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ
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- ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน จํานวน 203 จุด และไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน จํานวน
248 จุด โดยมุงเนนพื้นที่เสี่ยงภัยระดับ 1 สีแดง
- สํารวจและปรับปรุงขอมูลหมูบานเสี่ยงภัย อุทกภัย ดินโคลนถลม จังหวัดเชียงใหม ป
2551 จํานวน 916 หมูบาน แบงเปนความรุนแรงอุทกภัย / ดินโคลนถลม ออกเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับ 3
(สีแดง) 577 หมูบาน ระดับ 2 (สีเหลือง) จํานวน 328 หมูบาน ระดับ 1 (สีเขียว) 11 หมูบาน
- จัดตั้งอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอรเตือนภัย” เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและสราง
เครือขายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการติดตาม เฝาระวังและแจงเตือนสถานการณอุทก
ภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย หมูบานละ 2 คน จํานวน 789 หมูบาน 1,690 คน
- จัดตั้งชุดอาสาสมัครกูชีพกูภัยประจําตําบล (OTOS) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไปแลว จํานวน
1,118 คน 178 ทีม จาก 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 41 เทศบาลตําบล 1 เทศบาลเมือง 134 องคการบริหาร
สวนตําบล คิดเปนรอยละ 82 และมีแผนเพิ่มจํานวนใหครบทุกแหงในป 2552
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 20,155 คน (รอยละ 1.22 ของ
ประชากร จังหวัดเชียงใหม) และไดดําเนินการฝกอบรมอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกใหครบรอย
ละ 2 ของประชากรในจังหวัดเชียงใหม ตามเปาหมายของกระทรวงมหาดไทย
- จัดอบรมโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(CBDRM) ประจําป 2550 ของจังหวัดเชียงใหม ใหแก ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต.
อสม. อปพร. กลุมพลังแผนดิน และราษฎรในหมูบานพืน้ ที่เสี่ยงภัย ใหมีความรูความเข
าใจอปพร......
และตระหนัก
/อสม.
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการ สาธารณภัยในเบื้องตน จํานวน 732
คน ใน 11 อําเภอ 45 หมูบาน โดยประเภทของภัยที่ดําเนินการฝกอบรม ไดแก อุทกภัย และดินโคลนถลม
จํานวน 16 รุน และดาน สารเคมี จํานวน 1 รุน
ขอเสนอเพื่อใหที่ประชุมพิจารณา
- ใหความเห็นแนวทางการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม
เพิ่มเติมจากทีก่ ําหนดไวในแผนเฉพาะกิจฯ เพื่อจะไดนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ ตอไป
- ขอใหพิจารณาหนวยงานที่มีความพรอมดานกําลังคน วัสดุอุปกรณ ในการดําเนินการดานการ
ปอ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย วาตภั ย และโคลนถล ม เพื่ อจะได จัด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ง เพิ่ ม เติ ม และ
นัดหมายเขารวมประชุมตอไป
ประธาน เนนย้ําวาการเตรียมการปองกันแกไขปญหาอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม เปนเรื่องที่
สําคัญ ซึ่งการดําเนินการในระดับจังหวัดไดมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
อุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม แลว ดังนั้น ในระดับอําเภอควรจะเตรียมการรองรับเชนเดียวกัน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งจะตองมีการตรวจสอบ / การซักซอมแผนฯ กับฝายที่เกี่ยวของทั้งในเรื่องของบุคลากร อุปกรณ
การเฝาระวัง การวางระบบในการปองกันและแกไขปญหาใหพรอม

18

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบในแนวทางการดําเนินการ

4.1 มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นําเสนอเกี่ยวกับมาตรการการกระตุนการทองเที่ยว 6
มาตรการหลักของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา งานยกน้ําหนักยุวชนชิ งชนะเลิศแหงโลก ครั้งที่ 1
ประจําป 2552 (EGAT) พรอมประชาสัมพันธเชิญชวนรวมงานสําคัญของจังหวัด ไดแก งานเชียงใหม
แกรนดเซลล 2009 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2552 ดังนี้
1) มาตรการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด ไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20
มกราคม 2552 ในการกระตุน การทองเที่ยว 6 มาตรการหลัก คือ
1. การยกเวนคาวีซาเขาประเทศสําหรับนักทองเที่ยวตางประเทศเปนเวลา 3 เดือน
- โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินชดเชยใหกรมการกงสุล 800 ลานบาท มีผล ตั้งแตวันที่ 4
มีนาคม 2552 ถึง 5 มิถุนายน 52 ( ปรกติเก็บอัตราประมาณ 1,000 บาท)
2. มาตรการชวยลดภาระธุรกิจโรงแรม ใหชะลอการเก็บคาธรรมเนียมเขาพักหองละ 80
บาท ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2527 เรียกเก็บคาธรรมเนียมรายป 80 บาท/หอง
3. ลดการเก็บคาประกันการใชไฟฟา ให กฟน. และ กฟภ. ปรับลดอัตราคาประกันการใช
ไฟฟาจาก 2 เทา เหลือ 1.25 เทาของเดือน
/4. ลดคาธรรมเนียม.....

4. ลดคาธรรมเนียมการเขาชมอุทยานแหงชาติลง 2 ป ให กรมอุทยานฯ ลดคาเขาชม
อุทยานแหงชาติ ลดคาธรรมเนียมเขาชมลงรอยละ 50
5. มาตรการลดคาธรรมเนียมการขึ้น-ลงของอากาศยาน (แลนดิ้ง ฟ) และคาธรรมเนียมที่
เก็บอากาศยาน (พารคกิ้งฟ)
- กรมการขนสงทางอากาศลดคาธรรมเนียม Landing & Parking Fee ลงรอยละ50
มีผลถึงกันยายน 2552
- ทาอากาศยานไทย ลดคาธรรมเนียม Landing & Parking Fee ลงรอยละ20
สําหรับเที่ยวบินเชาเหมาลําทาอากาศยานเชียงใหม เชียงราย หาดใหญ และ
ดอนเมือง ลดรอยละ 50 มีผลถึงเดือนตุลาคม 2553
6. การขอความรวมมือกับผูป ระกอบการในการลดคาตั๋วเครื่องบิน
2) ขอเชิญเที่ยวชมงานเชียงใหม แกรนดเซลล 2009 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม 2552
สําหรับในสวนจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการฯ กระตุนการทองเที่ยว โดยการจัดประชุมระหวางภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหา
แนวทางในการกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม พรอมขอความรวมมือจากสวนราชการจังหวัด
เชียงใหม ปรับแผนการประชุมอบรม/สัมมนาใหมาจัดงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมมากขึ้น เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวในจังหวัด

19

ประธาน ไดเสนอความเห็นและใหขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้
1) การแขงขันกีฬายกน้ําหนักยุวชนชิงชนะเลิศแหงโลก ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป เปนสวนหนึ่งที่ทําใหผูคนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม และเกิดการใชจายเพิ่มขึ้น
2) การตกลูกของหมีแพนดาที่สวนสัตวเชียงใหม ซึ่งผูอ ํานวยการสวนสัตวแหงประเทศ
ไทย ไดแถลงขาวผานสื่อมวลชนไปแลว และไดรับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งในทองถิ่น ในประเทศ
และตางประเทศ ซึ่งจะเปนโอกาสทองของจังหวัดเชียงใหมทจี่ ะสามารถกระตุนบรรยากาศการทองเที่ยว
สํา หรั บ แพนด า ทั้ ง สองตั ว ในสวนสั ตว เ ชีย งใหม จัง หวั ด เชี ย งใหม ไ ดรั บ มอบจากสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น เมื่ อป 2546 จนถึงปจ จุ บัน นี้ เ ป น เวลา 6 ป โดยมีข อตกลงกัน วา จะใหประจําที่ส วนสั ต ว
เชียงใหม ประเทศไทยเปนเวลา 10 ป เมื่อครบกําหนดเวลาก็คงจะตองมอบคืนไป ในขณะเดียวกันก็มี
สัญญาวา ถาหากวามีการตกลูกออกมา ลูกหมีแพนดาสามารถอยูที่เมืองไทยไดเพียง 2 ป เมื่อครบสองปตอง
สงลูกคืนไปกอน
เพื่อใหการประชาสัมพันธเรื่อง ลูกหมีแพนดา เปนไปดวยความเรียบรอย
จึงมอบหมายให
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ซึ่งทานเปนเจาของมาตรการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ได รั บ เป น เจ า ภาพหลั ก ร ว มกั บ ผู อํา นวยการ ททท. สํ า นั ก งานเชี ย งใหม และผู อํ า นวยการสํ า นัก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม โดยใหทั้ง 3 หนวยงาน เปนตัวแทนจังหวัดในการประสานงานอยาง
ใกลชิดกับสวนสัตวเชียงใหม เพื่อติดตามสถานการณในเรื่องของความคืบหนา ขาวคราวความเคลื่อนไหว
/ใกลชิดกับสวนสัตว.....
การมีสวนรวมของจังหวัดเชียงใหมในการเฉลิมฉลอง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ใหขอ มูลวาจะเชิญผูที่เกี่ยวของประชุมพิจารณาเรื่องลูกหมี
แพนดานี้ รวมทั้งการประสานงานกับสวนสัตวเชียงใหม เพื่อจัดกิจกรรมและรวมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม การ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม และสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ
ตามขอสั่งการของประธานในที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 8 เรื่อง
5.1 การรับเสด็จฯ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
( สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําป 2552
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
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5.4 งานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ป 2552
(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนมิถุนายน 2552
(ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ)
5.6 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤษภาคม 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.7 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.8 รายงานสถานการณอาชญากรรม ( ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
ประธาน เนนย้ํา วาระที่ 5.1 เรื่องการรับเสด็จพระเจาวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชา
ธินัดดามาตุ ซึง่ มีกําหนดเสด็จจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ วัดเจดียหลวง ซึ่งจังหวัดได
เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ทีม่ ีภารกิจหนาที่ในการรับเสด็จที่ไดทราบลวงหนาแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 6.....

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2552 และแจงความกาวหนา
การปรับปรุงระบบเสียงในหองประชุม และระบบ Video Conference
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 6/2552 ในวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แหงนี้ เนื่องจากในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2552 ทานผูวาราชการจังหวัด
อาจจะมีราชการในชวงดังกลาว จึงขออนุญาตแจงใหทราบลวงหนา แตหากมีการเปลี่ยนแปลงอยางไร จะ
มีหนังสือเรียนเชิญอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง
การปรับปรุงระบบเสียงหองประชุมแหงนี้ ซึ่งระบบเสียงไมสมบูรณ มีเสียงกองและไมชัดเจน
จังหวัดเชียงใหมจึงไดของบประมาณสนับสนุนไปยังสํานักงบประมาณ และสํานักงบประมาณไดอนุมัติ
งบประมาณใหปรับปรุงระบบเสียงของหองประชุม จึงคาดวาจะแกไขปญหาระบบเสียงไดดีขนึ้
ประเด็นที่สองในการประชุมครั้งที่แลว มีการนํารองในการนํา Video Conference มาใชในสาม
อําเภอเพื่อเปนการทดลอง ความคืบหนาระหวางนี้ สํานักงานจังหวัดกําลังประสานกับ 24 อําเภอ ปรับปรุง
อุปกรณปรับปรุงความเร็วของเครือขาย รวมถึงการดําเนินการติดตั้งเครือขาย คาดวาในการประชุมครั้ง
ตอไป นายอําเภออาจจะสามารถประชุมหัวหนาสวนราชการประจําราชการ อยูที่อําเภอไดโดยผานระบบ
Video Conference
มติที่ประชุม
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6.2 การแขงขันกีฬายกน้ําหนักยุวชนชิงชนะเลิศแหงโลก ครั้งที่ 1 และเรื่องความคืบหนาในมิติทาง
วัฒนธรรม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) กลาวขอบคุณหนวยงานที่รว มสนับสนุน
การแขงขันกีฬายกน้ําหนักยุวชนชิงชนะเลิศแหงโลก และชี้แจงผลการดําเนินงานในมิติทางวัฒนธรรม ดังนี้
1) ขอขอบคุณทุกทานที่มสี วนรวมที่สําคัญในการแขงขันกีฬายกน้ําหนักยุวชนชิงชนะเลิศแหงโลก
โดยเฉพาะนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดอนุมัติงบประมาณพิเศษเขามาชวยเหลือ
จํานวน 1,000,000 บาท ทําใหจังหวัดเชียงใหม สามารถจัดพิธีเปดไดเปนที่ประทับใจ และจัดงานเปนไป
ดวยความเรียบรอยตรงตามเปาประสงค ซึ่งทานองคมนตรีไดกลาวชมเชยมา
2) แจงความกาวหนา เรื่อง มิติทางวัฒนธรรม เปนเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แลว ซึ่ง
ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เสนอดําเนินการใหเปนรูปธรรม ภายในระยะเวลา 4-5 เดือน ซึ่งขณะนี้
จังหวัดอยูระหวางการปรับโครงสรางคณะกรรมการฯ ในดานยุทธศาสตร ผลกระทบของวัฒนธรรมซึ่ง
เปนมิติของการสรางความสามัคคีการสรางความสมานทฉันท มีทั้งเชิงบวก- เชิงลบ การจัดงานของสภา
วัฒนธรรมที่จดั ขึ้น อยางอลังการ มีการแสดงในเรื่องของวัฒนธรรม สวนในภาพเชิงลบที่ยังพบอยูบ าง
/วัฒนธรรมที่จดั ขึ้น...
ไดแก รานคาในบางแหงทีไ่ มคอยเหมาะสม เชน ถนนลอยเคราะห ซึง่ ไดประสานหนวยงานตํารวจ และขอ
ความกรุณาไปยังผูบังคับการฯ และนายอําเภอเมือง ใหชวยดูแลดวย
มติที่ประชุม
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6.3 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการของศาลากลางจังหวัด
ประธาน เนนย้ําการขอความรวมมือดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
ราชการของศาลากลางจั ง หวั ด เพื่ อ ให ก ารทํ า งานต า งๆ เป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยตามนโยบายของ
ผูบังคับบัญชาที่ไดมอบหมายไว สืบเนื่องจากจังหวัดไดกําหนดใหมีการตรวจตราการเขา-ออกศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และไดกําหนดใหจัดทําบัตรติดหนาอก เพื่อใชแสดงตอเจาหนาที่ในการเขา-ออก แตยังมี
ขอสังเกตบางประการที่จะขอความรวมมือกับสวนราชการ ขอใหแจงย้ําเจาหนาที่ในสังกัดที่เขา-ออกศาลา
กลาง ไดกรุณาติดบัตร บริเวณหนาอกเสื้อดานซายดวย เพื่อเปนที่สังเกตใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานไดมองเห็น
ตรงประตู ท างเข า ได ท ราบ เพราะจะเกิ ด ความไม เ รี ย บร อ ยในทางปฏิ บัติ และในชว งที่ผ า นมาได รั บ
คําแนะนําจากรองผูวาราชการจังหวัดวาในชวงที่ฝนตก จะมีปญหาเรื่องของการนํารถเขาไปจอดที่ดาน
บันไดทางเขา จึงไดผอนปรนใหมีการเปดแผงกั้นออก แตสําหรับชวงปรกติที่ฝนไมตก จะขอความรวมมือ
สวนราชการใหจอดบริเวณที่ไดกําหนดไว
มติที่ประชุม
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ปดประชุม เวลา 11.50 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

