
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  10/2552 

วันพฤหัสบดีที่  29  ตุลาคม  2552  
ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                                 ประธาน 
2 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
4 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
5 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
7 นายรัชต  ลุมจนัทร (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชยีงใหม 
8 นายสุรพล  ศราทธทัต (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
9 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
10 นายสมนึก  ปนถาวรรักษ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหม 
11 วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 

จังหวดัเชยีงใหม 
12 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
13 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง 
14 นายมงคล  สุกใส นายอําเภอสารภ ี
15 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
16 นายฐานุพงศ  เจริญสุรภิรมย นายอําเภอสันกําแพง 
17 นายพัฒนพงษ  สรอยอินทรากุล (แทน) นายอําเภอดอยสะเกด็ 
18 นายชนะ  แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม 
19 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
20 นายวิจัย  เพ็ญพัฒนากุล (แทน) นายอําเภอฮอด 
21 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว 
22 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
23 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
24  นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
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25 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
26  นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง 
27 นายทรงทรัพย  พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง 
28  นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอแมอาย 
29 นายประทีป  โพธิ์เที้ยม (แทน) นายอําเภออมกอย 
30 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม 
31  นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
32  นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
33 นายเทิดศักดิ์  จารุอัคระ นายอําเภอแมออน 
34 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
35 นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย อัยการจังหวัดเชียงใหม 
36 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
37 นายพิรุณ  หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
38 นายสุธรรม  วงคขจร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
39  นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
40 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศุนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
41 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
42 นายทิพเมษฐ  สังขวรรณะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
43 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
44 นายภานุศร  สิทธิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 
45 วาที่ ร.ต.อาทิตย  เรืองวุฒ ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
46 นายธงชัย  ทนุคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 
47 นายพัฒนพงศ  พวงทอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 3 
48 นายพษิณุ  พนิจิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
49 นายสินอาจ  ลําพูนพงศ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
50  นายวิฑูรย  วังตาล ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6 
51 นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
52 นายมนัส  อาจองค (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวดัเชยีงใหม 
53 ผศ.นพ.ศุภชัย  เชื้อรัตนพงษ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
54 ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
55 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
56 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
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57 นางบรรเจิด  ดีมงคล หัวหนาหอสมดุแหงชาติรัชมงัคลาภิเษกเชยีงใหม 
58 นางโสภิต  พงษรัตนานุกูล (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
59 น.ส.ผกายมาศ  วิเศษพาณิชย (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
60 นายประยุทธ  กฤษณพนัธุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
61 นายสมชาย  เปยมสุข (แทน) สรรพาสามิตพื้นที่เชียงใหม 
62 นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูลย (แทน) สรรพากรภาค 8 
63 นางวรรธนภรณ  ทุนอินทร (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
64 นายพูนคณินท  เกื้อนาบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
65 นายยุทธนา  พลูพิพัฒน นายดานศุลกากรเชียงดาว 
66 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
67 นายนที  ศรีสุทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7 
68 นายวิทัศน  เตชะบุญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
69 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
70 นายทศพร  ถาวร (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
71 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
72 นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
73 นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
74 นางกนษิฐา  จนัทราศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
75 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
76 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
77 นางสาวกัญชชั  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
78 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
79 นายอนวัชช  ไทยขวัญ (แทน) หวัหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม 
80 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
81 นายสีหศักดิ์  ผลชีวัน (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
82 นางจินดา  พิชญชานน (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม 
83 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
84 นางนิรดา  จิรสุทธิกร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
85 นางประทุมพร  นรัตถรักษา (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจาํภาคเหนือ 
86 นางอรุณรัตน  สุคนธมาน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
87 นางสุดใจ  นันตารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
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88 นพ.ภาสกรณ  ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดรกัษายาเสพติดภาคเหนือ 
89 นพ.อากร  แสนไชย (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
90 นางวราภรณ  ธรรมประวัติ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
91 นายอภิชาต  มลูฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
92 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จังหวดัเชยีงใหม 
93 นายวิชัย  กจิม ี (รกท.) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนรัุกษที่ 16 เชียงใหม 
94 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
95 นางสาวนันทนิี  รักรุงเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 
96 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
97 ดร.กองกานดา  ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ 
98 นางมุกดา  ปงอินถา (แทน) ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
99 นางพจนยี  มโนดํารงธรรม (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
100 นายพงษพันธ  ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม 
101 นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
102 นายวิทยา  ครองทรัพย (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
103 นายสราวุฒิ  แซเตี๋ยว นายกสมาคมธรุกิจทองเที่ยวจังหวดัเชยีงใหม 
104 นายมานพ  ศิริภูม ิ ธนาคารสมองเชียงใหม 
105 นางสาวณฐัธิศา  พิธนานนท (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
106 นางสมใจ  ธนสิทธิ์สมบูรณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม) 
107 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
108 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
109 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
110  นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
111 นางละไมพร   สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
112 นายพนติ   เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
113 นางปรียา  เมฆบังวัน (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
114 นายธงชัย   ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
115 นายวิฑูรย  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
116 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
117 นายสนั่น   เผือกไร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
118 นายถาวร   มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
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119 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

120 นางบานเย็น  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
121 นายเจษฎาพร  สิทธิ (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
122 นายปาณวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
123 นายรุจ  ภูประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
124 นายนกิร  ทิพยอักษร (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
125 นายสุพจน  ศริิอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
126 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
127 นางเสาวณีย  อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
128 นางสาวฉัตรสุดา  จิรา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาการเกษตรกร  

สาขาจังหวัดเชียงใหม 
129 นายประพัฒนพงศ  ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม 
130 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
131 นายสมศักดิ์  ภูษิตศิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
132 ดร.พลยุทธ  สุขะสมิติ (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
133 นายสมมาตร  ตั้งสกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
134 นายชัยพร  แกวววิัฒน (แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 
135 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
136 นายสุวิทย    แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
137 นายวิรุต  มหาวงศนันท (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชียงใหม 
138 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
139 นายไพโรจน  บุญลือ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
140 นายสุปน  สิทธิสงคราม (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
141 นายประยูร  ปราณีสุทธิกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ 
142 นายพงศศกัดิ์  อริยจิตไพศาล ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม 
143 นายเสรี  กังวานกิจ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
144 นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
145 นายพีรพัฒน  ภูตันตกิุล ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชยีงใหม 
146 นายสมชาย  หลิมทอง ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
147 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
148 ร.ต.อ.ประภาวัต  ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
149 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
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150 นายทวี  ศรีนวล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
151 นายสนธิรักษ  อินทรพล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
152 นายชาญวิทย  เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3 
153 นายวงศนิพัทธิ  แกวกุลวงษ (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
154 นายอรุณ  จันทรปรีดา (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
155 นายอุทัย  พรหมแกว (แทน) ผูอํานวยการ สนง.ธกส.จังหวัดเชียงใหม 
156 นางนงนุช  กะดีแดง (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
157 นายกุลธวัช  วฒันะโชต ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
158 นางธารทิพย  ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ จังหวัดเชยีงใหม 
159 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  

จังหวดัเชยีงใหม 
160 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  

จังหวดัเชยีงใหม 
161 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
162 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
163 นายธัชไท  ถมงัรักษสัตว หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
164 นายคณพล  ปนแกว ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
165 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
166 นายวิมล  มงคลเจริญ  (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
167 พ.อ.พสิษฐ  มขุเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
168 พ.อ.ตอคุณ  ภกัดีชนก (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
169 พ.ท.ไพรัช  แกวแดง (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
170 น.ต.ธรรมนูญ  สังขริม ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสยีงจากทหารเรือ ส.ทร. 11 เชียงใหม 
171 น.อ.อานนท  วายวานนท หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือนจังหวดัเชียงใหม 
172 พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
173 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
174 ร.ต.ท.เอกชัย  อุดหนุน (แทน) ผูกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่ 33 
175 พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
176 พ.ต.อ.อิทธิผล  อิทธิสารรณชัย รองผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง 5 
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ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นางสุภาพร  พกุกะรัตน เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
3 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล จาจังหวัดเชยีงใหม 
4 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
5 นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
6 นายสําเริง  ไชยเสน (รักษาการ) หวัหนากลุมงานยทุธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
8 นางกนกอร  ใจด ี ฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
9 นายพงษพิพัฒน  มีเบญจมาศ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ภาคเหนือ (พอช.) 
10 นางพุธรัตน  ภาวัง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุข 

จังหวดัเชยีงใหม 
11 นายสัญญา  ทุบตะขบ สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายมานพ  คีรีภูวดล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
13 นางณัฐกานต  อมาตยกุล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม 
14 นายศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ สาขาเชียงใหม 
15 นายชัชวาล  รังธิยวง ส่ือมวลชน โทรทัศนกองทัพบกชอง 5 
16 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นายสามารถ  หังสเนตร นายชางไฟฟาชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
18 นายอาคม   เพญ็ตาย นายชางไฟฟาชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
19 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
20 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
21 นายสงัด  จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
22 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
23 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

- การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา โดยพระโสภณธรรมสาร เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย (ธ) 
อําเภอแมริม (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 

- พิธีมอบเงินขวญัถุงพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2552  
(ศูนยปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวดัเชยีงใหม) 

- พิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัลชนะเลิศ ศนูยอํานวยความเปนธรรม อําเภอตนแบบระดับเขต
อําเภอสันปาตอง 
(ที่ทําการปกครองจังหวดัเชยีงใหม) 

- การมอบรางวลัผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัดและระดับอาํเภอ 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน แจงแนะนําหวัหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และหวัหนาสวนราชการทีย่าย
ภายในจังหวดั ดังนี ้

- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
1) นายวิทัศน  เตชะบุญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 (ลพบุรี) 

2) นายพีรพัฒน  ภูตันตกิุล ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท จังหวัดเชยีงใหม 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลําพนู 

3) นายไพโรจน  บุญลือ  สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดขอนแกน 

 - หัวหนาสวนราชการที่ยายภายในจังหวดั 
1) นายธงชยั  ทุนคํา   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหม เขต 2 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 

2) นายพงศพนัธุ  ไชยวณัณ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 

3) นายวิฑูรย  วังตาล  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 

 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 29  
กันยายน  2552 ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ณ หองประชุม
เอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 21 หนา 
โดยในการประชุมวันดังกลาว มีนายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชมุ 
ซ่ึงไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม เปนการลวงหนาแลว 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  คร้ังที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 

3.1 แนวทางการดําเนินงานของกลุมภารกิจ 4 ดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (น.ส.ณัฐธิศา  พิธนานนท และ หอการคาจังหวัดเชียงใหม) ได

นําเสนอผลการดําเนินงาน ของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจใน 2 ประเด็น ประกอบดวย 
1) รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ / แผนงาน ปงบประมาณ 2552 ภายใตแผนพัฒนา

จังหวัด ประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมการคา การลงทุน 
1.1 โครงการศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน (TISC : Trade and Investment Service 

Center) ซ่ึงกอตั้งขึ้นเพื่อสนองความตองการขอมูลเชิงลึกแกผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ-เอกชน เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ และเพิ่มมูลคาการคาของจังหวัด ใชงบประมาณดําเนินงาน 
3,150,000 บาท แยกเปนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 2,500,000 บาท และงบประมาณจากกระทรวง
พาณิชย 650,000 บาท โดยไดดําเนินการจัดซื้ออุปกรณ / ครุภัณฑ  คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง สําหรับ
การบริหารจัดการขอมูล  ไดประชุมระดมความคิดเห็น การจัดจางจัดระบบบริหารขอมูล จัดจางลูกจางใน
โครงการ โดยไดใหบริการขอมูลผานทางเว็บไซต www.tisccm.moc.go.th
 ปญหาอุปสรรค 
 1. ในระยะแรกของการนําขอมูลเขาสูฐานขอมูลคอนขางลาชา เนื่องจากตองแกไข Program และ 
Application รวมทั้งขอมูลมีจํานวนมาก 
 2. ไมมีกําลังเจาหนาที่และงบประมาณอยางเพียงพอ ในการไปสํารวจและนําขอมูล รวมถึงภาพถายใน
ระดับอําเภอมาแสดง 
 แนวทางการแกไข 
 การบริหารจัดการการใชบุคลากรของสํานักงานพาณิชยจังหวัดใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งจัดทํา
คําของบประมาณ เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม ปงบประมาณ 2553 
 

/แผนการดําเนินงาน... 

http://www.chiangmai.go.th/
http://www.tisccm.moc.go.th/
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 แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 เพื่อพัฒนาฐานขอมูลเดิมใหเปนขอมูลเชิงลึก และขยายฐานขอมูลจํานวน 6 ฐานขอมูล ไดแก 

1. สินคาหัตถกรรม พัฒนาฐานขอมูลเดิมและขยายฐานขอมูลเพิ่มเติม 
2. สินคาเกษตร พัฒนาฐานขอมูลเดิมและขยายฐานขอมูลเพิ่มเติม 
3. ศักยภาพการคา การลงทุน พัฒนาฐานขอมูลเดิม และขยายฐานขอมูลเพิ่มเติม 
4. GMS และ Sister City พัฒนาฐานขอมูลเดิมและขยายฐานขอมูลเพิ่มเติม 
5. บริการสุขภาพ จัดทําขอมูลพื้นฐานเปนฐานขอมูลเชิงลึก 
6. การทองเที่ยวและบริการ จัดทําขอมูลพื้นฐาน 

1.2  โครงการการดําเนินการตลาดเชิงรุก งบประมาณ 3,900,000 บาท  
- โดยการจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai International 

Health Promotion Meeting) งบประมาณ 1,400,000 บาท เพื่อขยายชองทางการตลาด สรางเครือขายธุรกิจและ
เผยแพรประชาสัมพันธสินคาและบริการสุขภาพที่มีศักยภาพในจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมที่ดําเนินการ 
ประกอบดวย กิจกรรมงานเลี้ยงรับรองเอกอัครทูตตางประเทศประจําประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส และกิจกรรมการจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2552 ซ่ึงผล
การสํารวจจากแบบสอบถามผูเขารวมประชุม มีความเห็นวาระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในระดับดี
เลิศ (Excellent) คิดเปนรอยละ 46 ระดับความสําเร็จของการจัดกิจกรรมในระดับดีมาก (Very Good) คิดเปน
รอยละ 26 

สําหรับแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีดังนี้ 
1. กําหนดจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม 
2. นําผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม เขารวมงานแสดงและจําหนายสิ้น

คาในประเทศ 
3. สงเสริมการตลาดธุรกิจบริการสุขภาพผานกิจกรรม Local to Global ของกระทรวง

พาณิชย 
- การจัดงาน Business Matching เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม 

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิต ผูประกอบการสินคา OTOP SMEs CHIANGMAI 
BRAND และธุรกิจบริการการทองเที่ยวที่มีศักยภาพดานการตลาดของจังหวัดเชียงใหม และสงเสริมโอกาส
การเขาสูตลาด และการขยายชองทางการตลาดสินคาและบริการที่มีศักยภาพของจังหวัด โดยไดมีการจัด
กิจกรรม ณ อางนางวิลลารีสอรท จังหวัดกระบี่ จัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2552 มีผูประกอบการเขา
รวมงาน 49 ราย มียอดรวมการเจรจาและจําหนายสินคาจํานวน 2,095,590 บาท 

1.3 การจัดงาน In-Store Promotion งบประมาณ 1,600,000 บาท เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การ
ลงทุนของจังหวัดเชียงใหม สรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูผลิต ผูประกอบการสิ้น OTOP SMEs 
CHIANGMAI BRAND ที่มีศักยภาพในดานการตลาดของเชียงใหม โดยไดจัดกิจกรรม ณ บางนาฮอลล 
เซ็นทรัล พลาซา บางนา กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 1-5 สิงหาคม 2552 ประกอบดวยกิจกรรมการแสดงและจัด

/จําหนายสินคา... 
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จําหนายสินคา กิจกรรมการแสดง Fashion Show และการแสดงโดยนักแสดงชั้นนํา มีรายไดจากการเขา
รวมงาน 1,875,344 บาท 

สําหรับการดําเนินงานสงเสริมสินคาหัตถกรรมในปงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกอบดวย 
กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธสินคาในตางประเทศ (Road Show) ตามแผนงาน / โครงการพัฒนากลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมการสนับสนุนสินคา OPOP และกิจกรรม Local to Global ของกระทรวง
พาณิชย และการใหความรูดานการตลาด ทรัพยสินทางปญญาและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหม (นายวิทยา  ครองทรัพย) ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
สําคัญ ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม 3 ประเด็น ประกอบดวย 

 1. การจัดกิจกรรม ”คลินิกหอการคา” เพื่อแกไขปญหาจากการที่ผูประกอบการ SMEs 
ประสบปญหาจากการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน หอการคาจังหวัดเชียงใหมจึงไดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา 
เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําแนวทางแกผูประกอบการโดยไดรับความรวมมือจากธนาคารแหงประเทศไทย
และบยส. โดยกําหนดใหคําแนะนําปรึกษาในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น. 

2. การจัดสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ  คร้ังที่ 27 ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 27-29 
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม โดยหอการคาจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพ คาด
วาจะมีคนสนใจเขารวมงานประมาณ 2,000 คน และหอการคาจังหวัดไดจัดโปรแกรมการทองเที่ยวที่เหมาะสม
และนาสนใจผู เขารวมประชุมสัมมนาและเนื่องจากในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงเปนวันปดการ
ประชุมสัมมนา ไดเชิญ นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีปด จึงขอความรวมมือสวนราชการ / หนวยงานที่
เกี่ยวของในการจัดการเรื่องความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอยแกคณะนายกรัฐมนตรีและผูรวม
ประชุมสัมมนา ดวย 

3. การสัมมนา เร่ือง “ทิศทางพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย : กาวไกลหรือไกลกาวกรณีรถไฟ
รางคูกรุงเทพ – เชียงใหม” ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนา โครงการรถไฟรางคู
กรุงเทพ – เชียงใหม เพื่อเปนทางเลือกในการเดินทางแกนักทองเที่ยว โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากสวน
ราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

ประธาน    1. ใหขอมูลและขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการนําเสนอของกลุมภารกิจทั้ง 4 กลุม  
โดยกลาววาการนําเสนอของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ เปนกรณีตัวอยางที่มีการกําหนด 
แนวทางการปฏิบัติ เพื่อนําไปสู การแกไขปญหา ซ่ึงจะชวยเสริมการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานความมั่นคงและดานสังคม ดวย 

  2. ขอหารือกลุมภารกิจทั้ง 4 กลุม เพื่อหารือแนวทางและรูปแบบการนําเสนอในที่ประชุม  
เพื่อจะไดผลจากการปฏิบัติงานและผลที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหไดผลที่ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 

/2. กลุมภารกิจ... 
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2. กลุมภารกิจดานสังคม 
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินการขับเคลื่อน

ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนตุลาคม 2552 ใน 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
1) การขับเคลื่อนสังคมนาอยูแบบองครวม เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาสังคมนาอยูของจังหวัด

เชียงใหม และจะมีการดําเนินงานขับเคลื่อนในป 2553 เปนตนไป สามารถแบงการดําเนินการไดใน 2 ประเด็น
หลักคือ 

- การถอดบทเรียนและวิจัยเพื่อเก็บขอมูลในพื้นที่ตนแบบ เพื่อสรางสังคมนาอยู ซ่ึงประธาน
คณะทํางานกลุมภารกิจดานสังคม (ดร.สิทธิณัฐ  ประพุทธนิติสาร) ไดขอรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
กองทุนวิจัยแหงชาติ (สกว.) จํานวน 300,000 บาท เพื่อดําเนินงานในระยะเวลา 6 เดือนในปงบประมาณ 2553 
โดยจะดําเนินการใน 3 สวน คือ 

1. การถอดบทเรียนพื้นทีต่นแบบ ของชุมชนในจังหวัดเชยีงใหมทีเ่ปนตวัอยางความสําเร็จ
อยูแลว 

2. การเก็บขอมูลพื้นที่เปาหมาย กําหนดพืน้ที่เปาหมายรวมทั้งหมด 6 แหง แบงเปน พื้นที่
เขตเมือง 2 แหง ชนบท 2 แหงและพื้นที่สูง 2 แหง 

3. ถอดบทเรียนพื้นที่เปาหมาย 2 แหง เพื่อใชเปนขอมูลดาํเนินการตอไป 
2) การดําเนินการขับเคลื่อนการแกไขปญหาการขายเหลาและเครื่องดืม่ที่มีแอลกอฮอลรอบ

สถานศึกษา เปนผลสืบเนื่องมาจากการทีค่ณะนกัศึกษา 7 สถาบันการศึกษาในจังหวดัเชียงใหม ไดยื่นหนังสือ
ตอผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม ใหมกีารรณรงคงดขายเหลาและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลรอบสถานศึกษา โดย
ขอม ีการดําเนนิการใน 3 ประเด็นหลัก คือ 

1. หามจําหนายเหลาปน ในรานจําหนายเหลาทั่วไป ยกเวนในสถานบริการ สถานบันเทิง ที่มี
การจดทะเบียนตาม พรบ.สถานบริการฯ เทานั้น 

2. ขอใหมีการเขมงวดกวดขนัการบังคับใช พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล ป 2551  
3. ใหมีการจดั Zonning สถานบริการในระยะ 100-150 เมตร รอบสถานศึกษา 

ผลการประชุมหารือจากสวนราชการ / หนวยงานที่เกีย่วของ ไดสรุปผลแนวทางการดําเนินการ 
เพื่อใหการแกไขปญหาบรรลุผลใน 6 ประเด็น ดังนี ้

1. สงเสริมกิจกรรมเชิงบวกในโรงเรียน 
2. รณรงคใหเห็นถึงโทษและมภีูมิคุมกัน 
3. กวดขนักฎหมายที่บังคับใชแลว 
4. ภาครัฐใหความสําคัญเรื่องเหลามากขึ้น 
5. ใหรางวัลและยกยองกับผูทีท่ําดี 
6. สงเสริมกิจกรรมของกลุมนักศึกษาที่มารณรงค โดยใชเปนแกนกลางในการดําเนินงาน 

 
 
 

/3. กลุมภารกิจ... 
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3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง  
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน  แสงลี) นําเสนอขอมูลการจัดทําแผนปฏิบัติการ

ความมั่นคงชายแดน จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2553 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความมั่นคง
ชายแดน จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 สรุปไดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2550-2554) มีประเด็นยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร 
ไดแก 

- การพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดน 
- การผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน 
- การพัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 
- การบริหารจัดการ 

  โดยสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดแบงมอบความรับผิดชอบ การปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2550-2554) ของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานตางๆ เพื่อใหมีผล
การปฏิบัติการบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตร  

สําหรับกิจกรรม / แผนงาน / โครงการที่จะบรรจุลงในแผนปฏิบัติการความมั่นคงชายแดน  
ป 2553 มีหลักเกณฑกําหนด คือ 

1. เปนกิจกรรม / แผนงาน / โครงการ ที่กระทรวง ทบวง กรม องคปกครองสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกจิฯลฯ จะดําเนนิงานในปงบประมาณ 2553 (ปงบประมาณปจจุบัน) 

2. เปนกิจกรรม / แผนงาน / โครงการ ที่ตองปฏิบัติงานเปนปกติ หรือทีไ่ดรับการสนบัสนุน
งบประมาณโดยเฉพาะก็ได 

3. ตองดําเนินการในพืน้ที่ 5 อําเภอชายแดน ไดแก อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ เชียงดาว 
และเวียงแหง (เปาหมายเนนหนัก 12 ตําบล ติดชายแดน) 

2) ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความมั่นคงชายแดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 
จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการความมั่นคง

ชายแดน จําแนกรายกระทรวง รวมทั้งหมด 327 โครงการงบประมาณ 138,359,764 บาท 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา  ทุบตะขบ) นําเสนอผลการดําเนินงาน

โครงการ ป พ.ศ.2552 ในโครงการตนแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นที่อําเภอแม
แจมและอําเภออมกอยสรุปไดดังนี้ 
1. แนวคิดโครงการ 

นอมนําแนวพระราชดําริในการพัฒนาอยางยั่งยืนใหชุมชนพึ่งตนเองไดตามพระราชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเขาใจ เขาถึง เพื่อพัฒนาใหคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูล แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่อําเภอ 
แมแจมและอําเภออมกอย ซ่ึงเผชิญกับสภาพปญหาในการพัฒนา คือ วิกฤตการณความเสื่อมโทรมทรัพยากร  

 
/2. วัตถุประสงค...  
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2. วัตถุประสงคของโครงการ 
พัฒนาแนวทางในการดําเนินงานโครงการเพื่อสรางรูปแบบในการทํางานอยางบูรณาการเปนตนแบบ

ในการขยายผลการแกไขปญหาในพื้นที่อ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. เปาหมายของโครงการ 

ใหเกิดการพัฒนาคนอยูกับปาไดอยางเกื้อกูล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
4. กิจกรรมที่ไดดําเนินการในป พ.ศ.2552 

4.1 ดานการบริหารจัดการโครงการ 
1) ประชุมหารือ คนหาสาเหตุ เพื่อประสานความรวมมือในการไขปญหาหมอกควันและไฟปา 

กําหนดแนวทาง กฎเกณฑและบังคับใช 
2) ประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันทุกภาคสวน รัฐ แกนนําชุมชน องคกรพัฒนา องคกรทองถ่ิน 

เครือขายอนุรักษลุมน้ํา แสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาในระดับพื้นที่อําเภอแมแจม และอําเภออมกอย 
เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2551 

3) ออกประกาศ จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2551 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
พัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อําเภอแมแจมและอําเภออมกอย ตามแนวทางพระราชดําริ 

4) คณะกรรมการอํานวยการ ไดจัดทําโครงการตนแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นที่อําเภอแมแจมและอําเภออมกอย ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

5) อําเภอแมแจม และอําเภออมกอย ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะทํางานระดับตําบล และคณะทํางานเฉพาะ
กิจ เพื่อการปฏิบัติงานโครงการ 

6) ประสานงานโดยการติดตามการดําเนินงานและจัดใหมีการประชุมเพื่อแกไขปญหาอุปสรรค 
พรอมคนหาแนวทางออกในการพัฒนางานรวมกันอยางตอเนื่อง 

4.2 ดานการดําเนินงาน 
1) อํานวยการโครงการ ประชุม ติดตามและใหคําปรึกษา 3 คร้ัง 
2) การจัดระเบียบที่ดิน พื้นที่อําเภอแมแจม จํานวน 121 หมูบาน และอําเภออมกอย จํานวน 95 

หมูบาน 
3) การบูรณาการทางวิชาการ โดยการจัดประชุมทวิภาคี จัดตั้งหมูบานนํารอง สนับสนุนทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาแนวทางในการพึ่งตนเอง เสริมสรางบุคลากรบูรณาการ เรียนรูเพื่อสรุปรูปแบบหรือ
โมเดลในการพัฒนาที่เหมาะสม และจัดทําแผนแมบท 

4) การปฏิบัติการ ศูนยปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่อําเภอแมแจม และอําเภออมกอย 
4.1) สรางความเขาใจ และสรางกระบวนการประชาคม 
4.2) สํารวจ วิเคราะหพื้นที่ทํากินชุมชน 
4.3) จัดระเบียบที่ดิน จําแนกที่ดินทํากิน พื้นที่ปาไม 
4.4) บันทึกเพื่อการจัดทําแนวเขตพื้นที่โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
4.5) รวมกันสรางกฎระเยียบชุมชน และมาตรการในการบังคับใช 

/4.6) ฟนฟู ปลูกปา... 
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4.6) ฟนฟู ปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 ประการ 
4.7) ฝกอบรม ถายทอด ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาแนวคิด 
4.8) พัฒนาอาชีพเสริม 

5) การติดตามและประเมินผล 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การจัดงานวันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังท่ี 5 ประจําป 2552 “วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู
ความเปนเลิศ” 

ผูแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม (ผศ.นพ.ศุภชัย  เชื้อรัตนพงษ) ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวม
กิจกรรมในงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 5 ประจําป 2552 “วิถีวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สูความเปน
เลิศ” โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 
 หลักการและเหตุผล 

1. เพื่อเปนการเผยแพรผลงานวิจัย ที่มีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
 2. เพื่อตอบสนองพันธกิจหลักและนําความรูกระจายสูชุมชนโดยเนนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย 
 2. เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษา 
 3. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ และนําไปสูการพัฒนาในเชิงพาณิชย 
 4. เพื่อใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนองความรูระหวางคณาจารย นักวิจัย 
 5. เพื่อเปนเวทีทางวิชาการในการแสดงความคิดเห็น ใหความรูแกชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมอยาง
ตอเนื่อง 
 รูปแบบและกิจกรรม 
 1. การสัมมนาและการนําเสนอผลงานวิชาการ 
 2. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 
 3. การบริหารวิชาการแกชุมชน การออกบูธของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
 4. การแสดงโครงการวิจัยเดนและโปสเตอรงานวิจัย 
 5. การมอบ “รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม” แกนักวิจัยดีเดนและนักวิจัยรุนใหมดีเดน ประจําป 2552 
 6. การมอบทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม ประจําป 2552 
 ระยะเวลา และสถานที่ 
 กําหนดจัดงานขึ้นระหวางวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ
ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

/กําหนดการ... 
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 กําหนดการสําคัญ  วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2552  
10.10 – 11.00 น.  พิธีเปดและทรงบรรยายในหัวขอเร่ือง “ ความสําคัญของงานวิจัยตอการพัฒนาประเทศ ” 

โดยศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 
11.00 - 12.00 น.   เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม คร้ังที่ 5 
14.00 – 14.30 น.  ทรงเปนประธานเปดงานวันเกษตรภาคเหนือ คร้ังที่ 6  “เกษตรปลอดภัย ใสใจ 

ส่ิงแวดลอม นอมนําเศรษฐกจิพอเพียง” ณ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
กราบทูลรายงาน โดย รศ. ธีระ วิสิทธ์ิพานชิ  คณบดีคณะเกษตรศาสตร  

13.30 – 16.30 น.  การอภิปรายรวม “Role of Higher Education for the Rise of  ASEAN Community”  
โดย ดร.สุรินทร  พิศสุวรรณ (เลขาธิการ ASEAN) ดร.กฤษณา ไกรสินธุ (ผูไดรับ 
รางวัลแมกไซไซ ป 2552) และ Ms.Annette Dixon (Country Director ,Word Bank) 
ดําเนินรายการโดย ดร.พิสิฐ  ล้ีอาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  

 กําหนดการสําคัญ  วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552  
09.00 – 09.30 น.  บรรยายพิเศษในหวัขอเร่ือง “Role of  UNESCO  toward on the Conservation of  
   Cultural Heritage” โดย Dr.Richard A Engelhardt (อดีตผูอํานวยการ UNESCO) 
09.30 – 10.30 น.  การอภิปรายรวม “การอนุรักษมรดกและสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม”  

โดย ม.ร.ว. ดร.รุจยา  อาภากร (ที่ปรึกษาโครงการ Digitization Initiative for  
Traditional Manuscripts of Northern Thailand) รศ.วรลัญจก  บุญยสุรัตน  
(คณะวจิิตรศิลป) ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.อานันท  กาญจนพันธุ (คณะสังคมศาสตร) 

10.45 – 12.00 น.  การอภิปรายรวม “การจัดการปญหาภัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของจังหวัดเชยีงใหม” 
 โดย รศ.ชูโชค  อายุพงศ ,ผศ.ดร.ชยานนท  หรรษภิญโญ (คณะวิศวกรรมศาสตร)  
ผศ.ดร.ชิตชล  ผลารักษ (คณะวิทยาศาสตร) และดร.ณวทิย  อองแสวงชยั  
(คณะสถาปตยกรรมศาสตร) ดําเนินรายการโดย รศ. ดร.สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ 
 (คณบดีคณะวิทยาศาสตร) 

13.00 – 15.00 น.  การอภิปรายรวม “หนาวนี้ เตรียมรับคลื่นลูกที่สองจากไขหวัด 2009”  
โดย ศ.นพ.ขวญัชัย  ศุภรัตนภิญโญ ,รศ.นพ.นพพร  สิทธิสมบัติ (คณะแพทยศาสตร)  
รศ.สดศรี  เผาอินจันทร (คณะการสื่อสารมวลชน) ผศ.ภญ.ดร.สุนีย  จนัทรสกาว 
(คณะเภสัชศาสตร) ผศ. นสพ.ดร.อนุชา  ศริิมาลัยสุวรรณ (คณะสัตวแพทยศาสตร) 
ดําเนินรายการโดย รศ. ดร.อะเคื้อ อุณหเลขกะ (คณะพยาบาลศาสตร) 

15.15 – 17.15 น.  การอภิปรายรวม “เชียงใหมเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษจากการจราจร”  
โดยผูแทนจากจังหวดั, ผูแทนจาก GTZ , ผศ.ดร.วสันต  จอมภักดี และดร.ดวงจันทร   
อาภาวัชรุตม  เจริญเมือง ดําเนินรายการโดย รศ.นพ.ดร.พงศเทพ วิวรรธนะเดช 
(คณะแพทยศาสตร) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

/3.3.หลักเกณฑ... 
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 3.3  หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางกอน 
และมาตรการเรงรัด ตดิตาม การใชจายเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

ผูแทนสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม (น.ส.ผกายมาศ  วิเศษพาณิชย) นาํเสนอหลักเกณฑและ
เงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลางกอน และมาตรการเรงรัดติดตาม
การใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 สรุปไดดังนี ้

1) หลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ไปพลาง
กอน 

หลักเกณฑ 
1.1 ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552 เปนตนไป 
1.2 ใหสํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณ 

- งบประมาณรายจายสําหรบัสวนราชการ รัฐวิสาหกจิ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
สภากาชาดไทย จัดสรรงบประมาณไดไมเกินหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจายแตละแผนงานตาม พรบ.
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

- งบประมาณรายจายงบกลาง และงบประมาณรายจายเพือ่เปนกองทุน และเงินหมุนเวียน 
จัดสรรงบประมาณไดไมเกนิหนึ่งในสี่ของงบประมาณรายจาย แตละรายการตาม พรบ.งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
  1.3 ในกรณีสวนราชการ รัฐวสิาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา และสภากาชาดไทย มี
ความจําเปนตองจายเงินหรือกอหนี้ผูกพนัเกินกวา หรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไวใหสํานักงบประมาณมี
อํานาจจัดสรรงบประมาณ ไดตามความจําเปนเฉพาะในกรณี ดังตอไปนี ้

- มีขอผูกพันตามสัญญา 
- ตองดําเนนิการตามขอตกลงที่รัฐบาลทําไวกับรัฐบาลตางประเทศ สถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 
- มีความจําเปนและเรงดวน ซ่ึงหากไมดําเนินการจะเสียหายตอการบรหิารราชการ

แผนดิน 
  1.4 เมื่อ พรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 มีผลใชบังคับแลว 

- งบประมาณรายจายที่สํานกังบประมาณไดจัดสรรให ถือวาเปนสวนหนึ่งของ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

การขอเบิกงบประมาณ พ.ศ.2552 พลางกอน 
การขอเบิกเงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พลางกอน และการสรางใบสั่งซ้ือส่ังจาง (PO) ของ

งบประมาณ พ.ศ.2552 พลางกอน 
-  ขณะนี้ พรบ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลมที่ 126 ตอนที่ 79ก ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 แลว ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 
2552 เปนตนไป 

/- ยังมีสวนราชการ... 
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-  ยังมีสวนราชการหลายแหงเบิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พลางกอน ยังไมแลวเสร็จ 
ประกอบกับยงัไมไดรับเงินประจํางวดของงบประมาณ พ.ศ.2553 จึงขอใหทุกภาคสวน
ราชการเลิกจายเงินงบประมาณ พ.ศ.2552 พลางกอน ได จนกวาจะไดรับเงินประจํางวดของ
เงินงบประมาณ พ.ศ.2553 

2) การติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
  2.1 ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

ตั้งแตวนัที่ 1 ตลุาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2552 
 

รายจายประเภท งบประมาณทีไ่ดรับ เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 
ประจํา 18,473.88 18,125.70 98.12 348.18 
ลงทุน 7,432.77 6,099.41 82.06 1,333.36 
รวม 25,906.65 24,225.11 93.51 1,681.54 

 

2.2 มาตรการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
เปาหมาย

ไตรมาสที ่
เปาหมายอัตราการเบิกจายรายจาย 
ลงทุน สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

เปาหมายอัตราการเบิกจายรายจาย 
ภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

1 12.00 20.00 
2 33.00 43.00 
3 56.00 68.00 
4 75.00 94.00 

(วงเงนิงบประมาณ 1,700,000 ลานบาท) 
 

2.3 แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ จังหวดั และรัฐวิสาหกิจ 
1. ในสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบตัิตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ.2548 โดยเรงดําเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจายตามแผนงบประมาณ แผนงบประมาณ ในเชิง
บูรณาการ ผลผลิตหรือโครงการ ประเภทงบรายจาย และรายการในงบรายจายที่ตองดําเนินการในเขตพื้นที่
จังหวดั ยกเวน งบบุคลากรประเภทเงนิเดือนและคาจางประจํา ไปยังสํานักเบิกสวนภมูิภาคนั้นๆ 

2. ใหสวนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกจิดําเนินการเกีย่วกับการกําหนดคุณลักษณะ 
หรือแกไขครภุัณฑ แบบแปลน รูปแบบเปลี่ยนแปลงรายการ ปรับเปลี่ยนแผนงาน / โครงการ เพื่อให
สอดคลองกับนโยบายเหมาะสมกับการใชงาน สถานการณ หรือภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน และวงเงิน
งบประมาณทีไ่ดรับ ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 

3. ใหสวนราชการ จังหวัด และรัฐวิสาหกจิบันทึกใบสั่งซ้ือส่ังจาง (PO) ในระบบ GFMIS 
ใหเปนปจจุบนั เพื่อติดตามสถานะ การกอหนี้ผูกพันงบประมาณของแตละหนวยงาน 

/4. ในสวนราชการ... 



 19 

4. ในสวนราชการ และจังหวดัเรงการจัดฝกอบรม ประชุมสัมมนาใหแลวเสร็จภายใน
เดือน มิถุนายน 2553 และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดอืนสิงหาคม 2553 

5. การเรงรัดติดตามการใชจายเงิน ใหผูวาราชการจังหวดัมอบหมายใหคลังจังหวดั
ดําเนินการเรงรัดการใชจายเงินของหนวยงานในจงัหวัดเพื่อใหเปนไปตามเปาหมาย 
ขอเสนอแนะและขอส่ังการของประธาน 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) ใหขอคิดเหน็วา เนื่องจากในปงบประมาณ 
2552 มีการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด จึงไดแจงใหสวนราชการไดช้ีแจงเหตุผลของ
การเบิกจายทีต่่ํากวาเปาหมายแลว นอกจากนี้ยังไดมีการประชุมหารือ ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อ
กําหนดแนวทางการเรงรัดการใชจายเงนิงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ดังนี ้

1) ใหสวนราชการเบิกจายเงินงบประมาณตามไตรมาสที่กําหนด 
2) เสนอแนะทางใหสวนราชการ / หนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานตามแบบฟอรมที่กําหนด 

เปนประจําทกุเดือน และกรณีที่มีการเบกิจายไมไดตามเปาหมายที่ตั้งไว ใหสวนราชการใหช้ีแจง
เหตุผลประกอบมาดวย 

3) ในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั จะใหสํานักงานคลังจังหวดัรายงายผลตอที่
ประชุมเกีย่วกบัขอมูลเบิกจายเงินงบประมาณของสวนราชการทั้ง 2 สวน คือ การเบิกจายที่เปนไป
ตามเปาหมาย 10 อันดับแรก และการเบกิจายเงินงบประมารต่ํากวาเปาหมาย 10 อันดับสุดทาย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และใหสวนราชการ / หนวยงาน ถือเปนแนวทางปฏิบัติตามระเบียบตอไป 
 
 3.4 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา ภัยแลงของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป 2553 
 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอแนวทางการเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาภยัหนาว หมอกควัน ไฟปา ภยัแลงของจังหวัดเชียงใหม ประจํา 2553 ดังนี ้

1. สถานการณภัยหนาว 
ปที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมไดประกาศใหทุกอําเภอเปนพื้นที่ประสบภยัพิบัติ (ภัยหนาว) 

ตั้งแตวนัที่ 1 ธันวาคม 2551 มีความตองการเครื่องกันหนาวกวา 291,114 ช้ินแยกเปนผาหมนวม จํานวน 
175,672 ผืนผาหมไหมพรม จํานวน 55,211 ผืน และเสื้อกันหนาว จํานวน 60,231 ตวั และไดชวยเหลือจัด
เครื่องกันหนาวจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, องคกรการกุศลและเอกชน, องคการบริหารสวนจงัหวัด
เชียงใหมและจังหวดัเชยีงใหม โดยมกีารปลอยขบวนรถคาราวานตานภัยหนาว เพือ่นําเครื่องกันหนาวไป
แจกจายใหผูประสบภัยหนาวท่ีไดรับความเดือนรอน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และครั้งที่ 2/2552 
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 

สําหรับปนี้จังหวัดเชียงใหม ไดแจงใหอําเภอ อําเภอตรวจสอบและจัดทาํบัญชีผูประสบภัย
หนาวหรือคาดวาจะประสบภยัหนาว ซ่ึงมีความตองการเครื่องกันหนาว 226,229 ครัวเรือน ผูไดรับความเดือดรอน

/ 633,794 คน... 
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633,794 คน จํานวนเครื่องกนัหนาว 427,909 ช้ิน แยกเปน ผาหมนวม 263,172 พื้น ผาหมไหมพรม 78,279 ผืน 
และเสื้อกันหนาว 86,458 ตัว 

2. หมอกควัน และไฟปา 
ปที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศนูยอํานวยการเฉพาะกิจแกไขปญหาหมอกควันและไฟ

ปาแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนทําหนาที่เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปริมาณฝุนละออง และความถี่ที่เกิด
ไฟปา โดยปรากฏสถิติคุณภาพอากาศระหวางวนัที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2552 มีคาฝุนละอองมากกวาปที่
ผานมา มีจํานวนวันที่คา PM 10 เกินมาตรฐาน 20 วัน โดยมีคาสูงสุด 238.30 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตร ใน
วันที่ 14 มีนาคม 2552 สถิติความถี่การเกดิไฟปา 1,404 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 8,878 ไร (ลดลงจากป 2551 จํานวน 
886.13 ไร) การแจงเหตกุารณเผาพื้นที่ชุมชน ผาน Call Canter หมายเลย 053-409345 ตลอด 24 ช่ัวโมง จํานวน 
190 คร้ัง แยกเปนเผาขยะ/กิ่งไม จํานวน 143 คร้ัง ไฟปา 38 ครั้ง และโรงงานอุตสาหกรรม 9 คร้ังพบการเกิด 
Hot Sport 1,882 จุด โดยมีความถี่มากที่สุดในพืน้ที่ อ.แมแจม, อ.อมกอย และอําเภอเชียงดาวตามลาํดับ และยัง
มีการกระจายทั่วไปบริเวณภาคเหนือตอนบน และประเทศเพื่อนบานใกลเคียง 

เนื่องจากการเกิดหมอกควันในพื้นทีจ่ังหวดัภาคเหนือตอนบนนั้นมีสาเหตุหลายประการ บาง
สาเหตุเปนสิ่งที่สุดวิสัยที่จะปองกันไดโดยเปนปจจัยภายนอกและเปนปรากฏการณธรรมชาติ เชน สภาพ
อากาศที่ทําใหหมอกควนัไมสามารถลอยตัวขึ้นสูงได แตสาเหตุสําคัญสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมหรือการ
กระทําของมนษุย ซ่ึงที่ผานมาจังหวดัเชยีงใหม ไดจดัทําแผนปองกันและแกไขปญหาโดยการบูรณาการ
รวมกันทองถ่ินในการดําเนนิการควบคุมการเผาในที่โลงพื้นที่ชุมชนและเกษตรกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพ
การควบคุมโดยการจัดตั้งเครือขาย การประชาสัมพันธ และการลงโทษ 
  ซ่ึงไดกําหนดขั้นตอนในการดําเนินการโดยเริ่มจากการกําหนดสาเหตแุละพื้นที่ของการเกิด
หมอกควนั โดยใชระบบภูมสิารสนเทศเพื่อกําหนดพื้นทีเ่ฝาระวัง และกําหนดรูปแบบทางเลือกของการ
แกปญหาหมอกควัน เนื่องจากสภาพพืน้ที่มคีวามแตกตางกัน การกําหนดรูปแบบทางเลือกการแกไขปญหา
ยอมแตกตางกนั จากนัน้ใหมกีารนําองคความรูในรูปแบบทางเลือกมาปฏิบัติในพื้นที่นํารอง 7 พื้นที่ และสราง
องคความรูการจัดการปองกนัมลพิษหมอกควันและเผยแพรความรู พรอมพัฒนาเครือขายในระดับเยาวชนและ
ผูนําชุมชนเรื่องการปองกันมลพิษหมอกควนั และสรางภาคีความรวมมือระหวางภาครฐัและประชาชนใน
พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง 
  3. ภัยแลง 
  ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประสบภัยแลงจํานวน 12 อําเภอ 58  ตําบล 495 หมูบาน 
ราษฎรที่ไดรับความเดือนรอน 36,969 ครัวเรือน 123,331 คน พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย 44,962 ไร 
โดยไดจัดสรรน้ําดานการเกษตร จํานวน 11,000 ลิตร ดานอุปโภค/บริโภค จํานวน 3,081,300 ลิตร ขุดลอกลํา
คลองและคูน้ํา จํานวน 8 แหง โดยใชจายจากเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัตกิรณีฉุกเฉิน
อนุมัติโดย ก.ช.ภ.อ. แลว รวมจํานวน 1,999,418 บาท ไดแก อําเภอไชยปราการ และอําเภอดอยหลอ 
ปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 102 เที่ยวบนิ กรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อชวยเหลือในพื้นที่เกษตร 

/จํานวน 38 เครื่อง... 
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จํานวน 38 เครื่อง สํานักงานแรงานและสวสัดิการจังหวัดเชียงใหม จัดทาํโครงการจางงานเรงดวนและ
โครงการพัฒนาฝมือแรงงานในพืน้ที่ประสบภัย จํานวน 4,514,992 บาท 
  สําหรับปนี้ ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2552 ระดับน้ําในเขื่อนแมงัดอุดมธารา อ.แมแตง มี
ปริมาณน้ําอยู รอยละ 79.24 ของปริมาณความจุ และเขื่อนแมกวงอุดมธารา อ.ดอยสะเกด็ที่มีปริมาณน้ําอยูเพียง 
รอยละ 21.29 ของความจ ุ
  และคาดวาสถานการณภัยแลงจะมีผลกระทบตอพื้นที่เกษตรมากกวาปทีแ่ลว โดยเฉพาะพื้นที่
แลงซํ้าซาก และพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน 
  4. ประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ือง วาระของจังหวัดเชยีงใหมในการปองกันและแกไขปญหา 
ภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ประจําป 2553 
  เพื่อเปนการบรูณาการความรวมมือของทุกภาคสวน กระตุนเตือนใหประชาชนไดตระหนกั
ถึงปญหาแลง ประจําป 2553 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม โดยมผูีวาราชการ
จังหวดัเชยีงใหม ในฐานะผูอํานวยการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนยฯ มีรองผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม และ
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ หัวหนาหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ ตัวแทน
เครือขายภาคประชาชน เปนกรรมการ โดยมีสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม และ
สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม เปนกรรมการ และเลขานุการรวม และจัดทํา
แผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภยัหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลงประจําป 2553 เพื่อเตรียมความ
พรอมในการปองกันและแกไขปญหาสถานการณ ภัยพบิัติ ที่อาจเกิดขึ้น 
  ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม จะกําหนดใหมีการจัดกิจกรรมรณรงคการปองกันและแกไขปญหาภัย
หนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม ประกอบดวย พิธี
รณรงคการปองกันและแกไขปญหา ภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมอาน
วาระของจังหวัดเชียงใหมในการปองกนัและแกไขปญหา ภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง การจัด
นิทรรศการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของแตละหนวยงาน การสาธิตการปองกันและระงับภัยการ
ชวยเหลือผูประสบภัย 
   และเพื่อใหการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง 
ประจําป 2553 เปนไปตามวตัถุประสงคของจังหวดั จึงขอใหทุกอําเภอและทองถ่ิน ดาํเนินการจัดตัง้ศูนย
อํานวยการเฉพาะกจิและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว และหมอกควนั ไฟปา และภัย
แลง ประจําป 2553 ในระดับอําเภอและทองถ่ินโดยใหสอดคลองภัยแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัย
หนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ประจําป 2553 ของจังหวัด 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของประธาน 
ประธาน ช้ีแจงและใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ซ่ึงจังหวดั

เชียงใหมไดสํารวจขอมูลพืน้ที่ที่มีความถีใ่นการเกิดการเผาปา เผาขยะ / กิ่งไมมากทีสุ่ดใน
พื้นที่ อ.แมแจม อ.อมกอย และ อ.เชียงดาว แมวาจะมีการบูรณาการแกไขหมอกควนัในเมือง
เชียงใหม แตยงัพบวามีปริมาณหมอกควันที่เปนปญหาอยู ซ่ึงจังหวัดไดกาํหนดรูปแบบใน
การใชเทคโนโลยีเพื่อแกไขปญหา โดยมอบหมายคณะรฐัศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ศกึษาทางเลือกในการแกไขปญหาหมอกควันโดยมุงเนนการแกไข
ปญหาในพืน้ที่ชุมชน นอกจากนีย้ังไดจัดหาอุปกรณ เชน เครื่องโมวัสดุ เพื่อแปลงเศษใบไม 
กิ่งไม ในชมุชนเพื่อใชเปนปุย ลดการเผาไหมขยะซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ จะ
ดําเนินการรองรับในแตละพื้นที่ตอไป 
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 3.5 การบริจาคสิ่งของรางวลัสําหรับรานมัจฉากาชาด ประจําป 2553 
 ปลัดจังหวัดเชยีงใหม แจงประชาสัมพันธและขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานในการ
สนับสนุนกิจกรรมการหารายไดของเหลากาชาดจังหวดัเชียงใหม ประจําป 2553 ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 การจําหนายสลากกาชาดการกุศล 
  การจําหนายสลากกาชาดการกุศล ประจําป 2553 จํานวน 3,000 เลม ราคาฉบับละ 50 บาท 
รวม 60,000 ฉบับ ไดขอความรวมมือจากตวัแทนจําหนายผูคาสลากกินแบงรัฐบาลของจังหวดัเชยีงใหม ที่วา
การอําเภอทุกแหงเปนผูจําหนาย 
  โดยใหสวนลดแกผูจําหนายในอัตรารอยละ 10 ของเงินที่จําหนายไดเริ่มการจําหนายตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2552 เปนตนไป กาํหนดการออกรางวัลในวันเสารที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 21.00 น.  
ณ เวทีรานมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงานกาชาด ประจําป 2553 บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติดานหลัง
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม รายละเอียดรางวัล ดังนี ้
  รางวัลที่ 1 รถยนตโตโยตา (เอ็กตราแคป) จํานวน 1 คน 
  รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต ฮอนดา ขนาด 10 ซีซี จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 1 คัน 
  รางวัลที่ 3 สรอยคอทองคําน้ําหนัก 2 สลึง จํานวน 10 รางวัลๆ ละ 1 เสน 
  รางวัลที่ 4 สรอยคอทองคําน้ําหนัก 1 สลึง จํานวน 6 รางวัลๆ ละ 1 เสน 
  รางวัลเลขทาย 3 ตัว หมุน 2 คร้ัง รางวัลมูลคา 1,000 บาท จํานวน 120 รางวัล 
  รางวัลเลขทาย 2 ตัว หมุน 1 คร้ัง รางวัลมูลคา 200 บาท จํานวน 600 รางวัล 
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 กิจกรรมที่ 2 ขอความรวมมือสวนราชการบริจาคสิ่งของรางวัล 
  กิจกรรมขอความรวมมือบริจาคสิ่งของเปนของรางวัลสําหรับรานมัจฉากาชาดจังหวัด
เชียงใหม ไดแจงขอความรวมมือจากสวนราชการตางๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษา สมาคม 
สโมสร และผูมีจิตกุศล รวมบริจาคสิ่งของ เชน รถจักรยานยนต เครื่องใชไฟฟา รถจักรยาน เครื่องนุงหม 
เครื่องอุปโภคบริโภคและเงินตามจิตศรัทธา โดยจัดวันรวมน้ําใจชวยกาชาด ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ สนามหญาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และไดแจงสวนราชการตางๆ ทราบ ตาม
หนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0017.2/30730 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2552 แลว 
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 3.6 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปง ประจําปงบประมาณ 2552 
 ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) ประชาสัมพันธ และเชิญชวนรวมงาน
ประเพณเีดือนยี่เปง ประจาํปงบประมาณ 2552 

ประเพณีเดือนยี่เปงในปนี้ เทศบาลนครเชียงใหม ไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ในการรวม
จัดกิจกรรม เพื่อใหงานประเพณีเดือนยี่เปง มีความยิ่งใหญมากขึ้น ในการแสดง แสง สี เสียง แหงลําน้ําปง ที่
ยิ่งใหญ  ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2552 โดยการประดับเมือง การตกแตงไฟฟา แสงสวางทั่วเมือง และมีการ
ประกวดเทพียี่เปง หนูนอยยี่เปงโคมลอย กระทงฝมือใบตองดอกไมสด กระทงลอยน้ํา กระทงเล็ก กระทงใหญ
ชิงถวยพระราชทานฯ 

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสงเสริม
วัฒนธรรมที่เกาแกของเมืองเชียงใหม ซ่ึงมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 713 ป อาทิเชน ประติมากรรมโคมไฟ
ลานนาเฉลิมพระเกียรติฯ การประกวดรองเพลงไทยลูกทุงและการแสดงศิลปะพื้นบาน การแสดงสินคา
หัตถกรรมเครื่องเงินเครื่องเขิน “ประทีปเบิกฟา ยี่เปงลานนาเชียงใหม” การแสดงสินคาหัตถกรรมพื้นบาน
ลานนา พิธีเปดงาน “ประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป 2552” การประกวดขบวนแหโคมยี่เปง คร้ังที่ 18 ยานไนท
บาซาร การประกวดหนูนอยยี่เปง การประกวดเทพียี่เปงเชียงใหม และการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ อีก
มากมาย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 - โครงการประกันรายไดเกษตรกร 
    เกษตรจังหวัดเชียงใหม เสนอโครงการประกันรายไดเกษตรกรเพื่อใหที่ประชุมพิจารณาให
ความเหน็และขอเสนอแนะในการดําเนินการ โดยรัฐบาลไดกําหนดเปาหมายการประกันรายไดเกษตรกร ใน

/พืชเศรษฐกิจ... 
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พืชเศรษฐกจิดานการเกษตร 3 ชนิด ประกอบดวย ขาวโพดเลี้ยงสัตว 4.25 ลานตน มันสําปะหลัง 29.70 ลานตน 
ขาวนาป 23.50 ลานตน โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานและขอมูลโครงการ สรุปไดดังนี้ 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการประกันรายไดเกษตรกร ปการผลิต 2552/53 

1. การประชาสัมพันธ โครงการประกันรายไดเกษตรกร โดยคณะกรรมการนโยบายแหงชาติ
ระหวางเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2552 

2. การขึ้นทะเบยีนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ขาวโพดและขาวนาป (ระหวางเดือนกรกฎาคม-
ตุลาคม 2552) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ (เกษตรตาํบล) 

3. จัดประชุมประชาคม/ติดประกาศสาธารณะ ประกาศรายชื่อผูผานการรับรองโดย 
กระทรวงมหาดไทย (คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล (อบต./กํานัน/ผูใหญบาน) 

4. รับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ/จัดทําสัญญาระหวางเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน โดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (ธกส.) 

5. การพิจารณาอนุมัติสัญญา โดยการตรวจสอบคุณสมบัติ และประชุมทาํขอตกลงโดยธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร (ธกส.) 

6. การจัดทําประชาคม และ/หรือ การสุมตรวจสอบการผลิต (ถามีเหตุอันควร) ในระยะเวลาตั้งแต
เดือนกนัยายน 2552 โดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการตรวจสอบระดับตําบล (อบต./กํานัน/
ผูใหญบาน/ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร และเกษตรอําเภอ 

7. การประกาศราคาตลาดอางอิง ทุกวันที่ 1,16 ของเดือน โดยคณะอนกุรรมการกําหนดราคาตลาด
อางอิง 

8. การจายเงนิชดเชยสวนตางระหวางราคาประกันกับราคาตลาดอางอิง และรายงานผลการจายเงนิ
ชดเชย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร 
 

สําหรับจังหวดัเชียงใหม มีขอมูลการขึ้นทะเบียนและประชาคม ขาวนาป ในพื้นที่ 24 อําเภอ ของ
จังหวดั ดังนี ้

รายการ ขึ้นทะเบียน บันทึกขอมูล ผานประชาคม 
จํานวนเกษตรกร (ราย) 42,450 41,807 31,176 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 358,940.56 341,507.29 259,433.13 
ปริมาณผลผลิต (กก.) 157,330,120 254,931,891 199,285,131 
  

การขึ้นทะเบยีนประชาคมขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 18 อําเภอ
รายการ ขึ้นทะเบียน ผานประชาคม 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 8,419 8,268 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 121,200 118,829.25 
ปริมาณผลผลิต (กก.) 107,593,629 105,656,729 

 

/การขึ้นทะเบียน... 
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การขึ้นทะเบยีนและประชาคม มันสําปะหลัง จํานวน 3 อําเภอ (ฝาง แมอาย และแมวาง)
รายการ ขึ้นทะเบียน ผานประชาคม 

จํานวนเกษตรกร (ราย) 30 30 
พื้นที่เพาะปลูก (ไร) 1,966 1,966 
ปริมาณผลผลิต (กก.) 10,987,330 10,987,330 

 

ราคาประกันผลผลิต
ประเภทผลผลิต หนวย ราคาประกัน ผลผลิตครัวเรือนละไมเกิน (ตัน) 

1) ขาวโพดเลี้ยงสัตว บาท/กก. 7.1 20 
2) มันสําปะหลัง บาท/กก. 7.1 100 
3) ขาวเปลือก 
     - เปลือกหอมมะลิ / กข. 15 
     - เปลือกหอมจังหวดั 
     - เปลือกปทุมธานี 
     - เปลือกเจา 
     - เปลือกเหนียว 

 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 
บาท/ลิตร 

 
15,300 
14,300 
10,000 
10,000 
9,500 

 
14 
16 
25 
25 
16 

 

ราคาการอางอิงและราคาตลาด 
ขาวนาป ความชื้น  14% 

ขาวเปลือกตันละ (บาท) คร้ังท่ี ประจําวันท่ี 

หอมมะลิ หอมจังหวัด หอมปทุม เจานาป เปลือกเหนียว 
1 1 ตุลาคม 2552 14,986 13,899 9,896 8,806 7,523 
2 16 ตุลาคม 2552 14,940 13,860 8,940 8,466 7,470 

ขาวนาป ความชื้น 15% (ราคา ณ วันที่ 1- 27 ตุลาคม 2552) แยกตามชนิดขาวเปลือก 
1. หอมมะลิ  ราคาตันละ 13,000 – 15,500 บาท 
2. หอมประทุม ราคาตันละ 7,650 บาท 
3. เจานาป  ราคาตันละ 7,650 บาท 
4. เปลือกเหนยีว ราคาตันละ 7,000 – 8,500 บาท 
 

ผูแทนสํานักงานพาณชิยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวณัฐธิศา  พิธนานนท) ใหขอมูลเพิ่มเติมวา จากการ
ประชุมผานระบบ Video Conference เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 2552 ของกระทรวงพาณิชย มีมติคณะกรรมการ 
นโยบายขาว ดงันี้ 

1. ใหขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จากเดิมวนัที่ 15 ตุลาคม 2552 เปนวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2552 และใหขยายระยะเวลาการทําสัญญา ส้ินสุดภายในวนัที่ 15 ธันวาคม 2552 

/2. มีมาตรการ... 
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2. มีมาตรการเพิ่มเติมการประกันรายได จํานวน 6 มาตรการ ประกอบดวย 
 2.1 สนับสนุนผูประกอบการคาขาว โดยรัฐจะใหเงินกูเพือ่ชวยเหลือสนับสนุนแก

ผูประกอบการ ในอัตราดอกเบี้ย 2% ระหวางเดือนพฤศจกิายน 2552 – เมษายน 2553  
 2.2 จัดตลาดนดัคาขาว โดยจะดําเนินการ ณ แหลงเพาะปลูก โดย คชก. จะประชาสัมพันธให

ทาขาวและหนวยงานที่เกีย่วของทราบ เพื่อเปนทางเลือกแกเกษตรกรในการคาขาว 
 2.3 รับฝากขาวที่ยุงฉาง โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) จะเปน

หนวยรับผิดชอบ สงเสริมใหมีการเก็บขาวไวทียุ่งฉางของเกษตรกรเอง ซ่ึงผลตอบแทนที่เกษตรกรจะไดรับคือ
ตันละ 1,000 บาท 

 2.4 การตั้งจุดรบัซื้อขาว โดย อคส. และ อตก. จะเปนหนวยตั้งจุดรับซื้อขาวและจะเริ่ม
ดําเนินการไดตั้งแตวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป 

 2.5 การมอบหมายให กรมการคาตางประเทศดําเนินการผลักดันใหมีการสงออกขาวมากขึ้น 
 2.6 การเพิ่มปริมาณการสงออก ซ่ึงแตเดิมจะมีการเก็บขาวไวในที่ 500 ตัน จะเพิ่มปริมาณขึ้น  

 

มติท่ีประชุม รับทราบแนวทางการดําเนนิงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบโดยเอกสาร 
 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม แจงใหที่ประชุมทราบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสารซึ่ง 
หนวยงาน/สวนราชการ สามารถ Download เนื้อหาไดผานทางเว็บไซตของจังหวดัเชยีงใหม 
(www.chiangmai.go.th) จํานวน 8 เรื่อง ประกอบดวย 
 5.1  การแตงตัง้โฆษกจังหวัดเชียงใหม 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 5.2  ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

(สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 5.3  ประชาสมัพันธการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัด บําเหน็จ บํานาญ 

(สํานักงานคลงัเขต 5 เชียงใหม) 
 5.4  ผลการประเมินผลการดําเนินงานนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

(สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 5.5  การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2552 

(ศูนยอุตนุิยมวทิยาภาคเหนือ) 
 5.6  รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการับบริจาคโลหิต 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 
 5.7  รายงานสถานการณอาชญากรรม 

(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 

/5.8 สรุปมติ... 
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 5.8  สรุปมติการประชุม ครม. เดือนตุลาคม 2552 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 
 6.1 การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 11/2552  

หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม แจงใหที่ประชุมทราบ เร่ืองกําหนดการประชุมหัวหนาสวน
ราชการจังหวดัเชียงใหม  ครั้งที่ 11/2552 ซ่ึงจะใชสถานที่ภายนอกศูนยราชการจังหวัดเชยีงใหมเปนสถานที่จัด
ประชุม เนื่องจากอาคารเอนกประสงค หองประชุมเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา อยูระหวางการปรับปรุง โดย
กําหนดประชมุในวนัศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท จึงขอ
ความรวมมือสวนราชการ / หนวยงานเขาไป Download หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ไดในเว็บไซตจังหวดั www.chiangmai.go.th 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.2 ประชาสัมพันธการจัดงาน “โคมประทีปสองหลา มรดกล้ําคา เวียงทากาน” 

นายอําเภอสันปาตอง ประชาสัมพันธและเชิญชวนเทีย่วชมงาน “โคมประทีปสองหลา มรดกล้ําคา 
เวียงทากาน” ซ่ึงกําหนดจัดขึ้นในระหวางวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2552 ณ โบราณสถานเวยีงทากาน 
ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง โดยมีรายละเอียดการจัดงาน ดังนี ้

ความเปนมาของโครงการ  เปนโครงการตามพระดําริของพระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภา 
จุฑาภรณ ที่ทรงมีพระดําริ ใหจัดโครงการ โคมประทีปสองหลาฯ ขึ้นเพื่อหางบประมาณมาสนับสนุนการ
กอสราง พิพิธภัณฑเวยีงทากาน ณ โบราณสถานเวียงทากาน อ.สันปาตอง ซ่ึงมีอายุเกาแกกวา 1,000 ป เพื่อ
อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณสถานลานนา และเปนแหลงทองเที่ยวเชงิประวัติศาสตรในเชิง
อนุรักษ โดยการจัดกิจกรรม 2 สวน คือ กิจกรรมสรางศิลปเพื่อถ่ินเวยีงทากานในวนัที่ 31 ตุลาคม 2552 และ
โครงการประทีปสองหลา มรดกล้ําคา เวยีงทากาน โดยในโครงการ “โคมประทีปสองหลา มรดกล้ําคา เวียงทา
กาน” สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสดจ็เปนองคประธานเปดงาน ใน
วันที่ 1 พฤศจกิายน 2552 

กิจกรรมในงานประทีปสองหลา มรดกล้ําคา เวียงทากาน ประกอบดวย การประกวดโคมแขวน
ประเภทสวยงาม ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี การแขงขันโคมลอย
ลอดบวง ชิงถวยพระราชทาน พระเจาหลานเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ การจัดนทิรรศการ การแสดงละคร
อิงประวัติศาสตร โดยดารานกัแสดงชั้นนํา การจําหนายสนิคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ และมหรสพตางๆ (ไม
เก็บคาใชจายในการเที่ยวชมงาน) 

/การอํานวยความ... 
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การอํานวยความสะดวกในงาน  สําหรับผูที่ไมทราบเสนทางเขาชมงาน สามารถจะไปยังบริเวณจดั
งานไดโดยงาย เนื่องจากบริเวณถนนทางเขาจะมีการประดับประดาโคมไฟจํานวนมาก พรอมติดตัง้ปายบอก
ทางโดยตลอด นอกจากทีย่ังจัดสถานที่จอดรถประมาณ  9 ไร รองรับพาหนะไดประมาณ 1,000 คัน และมี
รถรางนําเที่ยวภายในบริเวณงานดวย 
 

ประธาน เชิญชวนหวัหนาสวนราชการ / หนวยงาน พรอมครอบครัวเที่ยวชมงานและรวมรับเสด็จฯ  
ในวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2552 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.3 ประชาสัมพันธการจัดงานยี่เปง ประจําป 2552 และโครงการ “ประทีปเบิกฟา ลานนาเชียงใหม” 

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม  แจงประชาสัมพันธ และเชิญชวนเที่ยวชมงานยี่เปง ของ
จังหวดัเชยีงใหม ซ่ึงไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวนนกัทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศเที่ยวชมงาน โดย
ไดดําเนินการประชาสัมพันธ ติดตั้งปายโฆษก ขนาด 30x30 เมตร บริเวณทางออกของสนามบินสุวรรณภูมิ และ
ประชาสัมพันธผานสื่อวิทยแุละโทรทัศนเพื่อประชาสัมพันธใหกวางขวางทั่วประเทศ สําหรับงบประมาณใน
การดําเนนิงาน ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม ไดมอบหมายใหสมาคมธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม จัดงาน “ประทีปเบิกฟา ลานนาเชียงใหม” บริเวณ
ถนนพระปกเกลา อนุสาวรียสามกษัตริย มีพิธีเปดงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณประตู
ชางเผือก 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.4 รณรงค “การแตงเมือง อูเมือง ลือเล่ืองน้ําใจ” 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม เชิญชวนหวัหนาสวนราชการ / หนวยงานรวมรณรงคการแตงเมือง  
อูเมือง ตามโครงการ “แตงเมอืง อูเมือง ลือเล่ืองน้ําใจ” ที่ไดดําเนนิโครงการมาระยะหนึ่งแลว โดย 
สภาวัฒนธรรมจังหวดัเชยีงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของไดจัดทําหนังสือคูมือการแตงกายพื้นเมืองมาเพื่อเปน
แนวทางการแตงกายพืน้เมืองที่ถูกตอง พรอมทั้งขอความรวมมือ แตงกายพื้นเมืองในเทศกาลสําคัญตางๆ และ
ในทุกวันศกุร เพื่ออนุรักษและสงเสริมประเพณีวฒันธรรมของชาวเชียงใหม 
 

ประธาน แจงขอความรวมมือ หนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ขอใหหัวหนาสวนราชการ / หนวยงาน และครอบครัวชวยรณรงค การแตงกายพื้นเมือง  

ในเทศกาลประเพณีที่สําคัญ และแตงกายพืน้เมืองในทกุวนัศุกร เชนเดิม 
2) ขอใหเทศบาลนครเชียงใหม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมือง
เชียงใหม ดําเนินการในการรณรงคและสนับสนุนใหพอคาแมคาที่ขายสินคาในบริเวณ

/ถนนคนเดิน... 
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ถนนคนเดนิ ถนนราชดําเนนิ และถนนวัวลาย โดยขอความรวมมือใหเทศบาลนคร
เชียงใหม เปนหนวยงานหลักในการดําเนนิงาน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมาย สวนราชการ/หนวยงาน ที่เกีย่วของ ดําเนินการตามขอส่ังการของ
ประธาน 

 
 6.5 ประชาสัมพันธการจัดนทิรรศการ “ผาเขมร : หัตถศิลปบนความเชือ่แหงศรัทธา” 

ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ ประชาสัมพันธการจัดนิทรรศการ “ผาเขมร : 
หัตถศิลปบนความเชื่อแหงศรัทธา” กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 -5 กุมภาพนัธ 2553 เวลา 
09.00 - 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. (เวนวันอาทิตยและวันหยุดธนาคาร) มพีิธีเปดนิทรรศการและการ
บรรยายทางวชิาการ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ภาคบาย โดยผูทรงคณุดานผาไดแก อ.เผาทอง ทองเจือ  
อ.วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย Ms.Gillian Green มีผูดําเนินรายการ คือ อ.วิถี  พานิชพันธ ในชวงเย็นมกีารแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทยอิสาน-เขมร ชุด “นฤมิตราอาภรณแหงราชอาณาจกัร อมปุระ” 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.6 มาตรการปองกันไขหวดัใหญ สายพนัธุใหม 2009 

ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางพุธรัตน  ภาวัง) ประชาสัมพันธการปองกัน
ตนเองจากไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ดังนี ้

สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ในจังหวดัเชียงใหม 
- ผูปวยรายงานเขาขายเฝาระวัง จํานวน 3,612 ราย 
- ผูเสียชีวิต 4 ราย 
- การจายยาทามิฟลูไปแลว 1,565 ราย 
การปองกันการระบาดในชวงฤดูหนาว 
กระทรวงสาธารณสุขคาดการณวา ฤดหูนาว จะมีผูปวยทีต่ิดเชื้อไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 

เพิ่มขึ้น ดังนัน้ จึงขอความรวมมือทุกภาคสวนไดดําเนินการตามมาตรการในการปองกันไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 อยางตอเนื่องตอไป สําหรับมาตรการที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดมกีารดําเนนิการเพิ่มเติม คือ 
ไดใหความรูผานสื่อวิทยุทั้งวิทยหุลักและวิทยุชุมชน รวมท้ังโรงเรียนกวา 100 แหง พรอมทั้งไดจดัทําโครงการ
โรงเรียนตนแบบใน 2 แหง คือโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒนโนทัยพายัพ โดยโรงเรียนเรยีนา - 
เชลีวิทยาลัย ไดดําเนนิการงดจัดกจิกรรมกฬีาสี และจดัแขงขันกีฬาพืน้บานแทน (ไมมีกิจกรรมการรองเพลง
เชียร) และนักเรียนไดพกหนากากอนามยัมาโรงเรียน คนละ 2 ช้ิน สวนในโรงเรียนวฒันโนทัยพายพั ไดมีการ
ประชุมและจดัเวทีระดมสมอง และจะไดมีการดําเนนิการในชวงเปดเทอมนี้ สําหรับโรงเรียนที่จะดําเนินการ
ตอไปคือ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อ.หางดง 

/มาตรการหลัก... 
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มาตรการหลักที่หนวยงาน / สวนราชการทีจ่ัดการประชุม ควรดําเนนิการ คือ ใหเตรียมหนากาก
อนามัย และเจลลางมือสําหรับผูเขารวมประชุมทุกคน และสวนราชการ หรือโรงเรียนหากพบวาปวยเปน
ไขหวดัใหหยดุเรียน หยดุทํางาน หรือเมื่อรวมงานที่มีการชุมนุมของคนหมูมากใหสวมหนากากอนามัย และ
ลางมือบอยๆ เพื่อความสะอาด 

ประธาน  กลาวเสริมวาเนื่องจากตัวเลขผูปวยสะสมของจงัหวัดเชียงใหม ในสัดสวนประชากรตอ
แสนคน มีอัตราที่คอนขางสูง จึงขอความรวมมือทุกภาคสวนชวยกนัระมัดระวังปองกันในสวนนี ้
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.7 เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบและขอความรวมมือ จํานวน 6 เร่ือง ไดแก 

1) การประชุมสหพันธธุรกิจทองเที่ยวอินเดีย 
ประธาน  กลาวขอบคุณทุกภาคสวนและประชาชนชาวเชียงใหม ทีใ่หความรวมมือสนับสนุน

การจัดประชุมสหพันธธุรกิจทองเที่ยวอินเดีย เมื่อวันที่ 21-25 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา ซ่ึงเจาของธุรกิจของ
อินเดีย ประมาณ 1,000 แหง มาประชุมหารอืรวมกัน โดยผูแทนของประเทศอินเดียไดเสนอใหจัดเที่ยวบนิตรง
ระหวาง จังหวดัเชียงใหมและบุมไบ ประเทศอินเดีย ซ่ึงจะชวยสรางการเชื่อมตอทางธุรกิจแกจงัหวัดเชยีงใหม
และประเทศอนิเดีย 

2) โครงการจมิม่ี – โรสลิน คารเตอร สรางบานลุมน้ําโขง 2552 
ขอความรวมมอืสวนราชการ / หนวยงานทกุภาคสวนในการเปนเจาบานที่ดี ดแูลและอํานวย

ความสะดวกแกคณะอาสาสมัครกวา 2,500 ราย ที่จะมาชวยสรางที่อยูอาศัย จํานวน 82 หลัง ใหแกผูไรที่อยู
อาศัย ระหวางวันที่ 15 -21 พฤศจิกายน 2552 ซ่ึงเปนภารกจิของมูลนิธิที่อยูอาศัยเพื่อมนุษยชาติ (Habitat for 
Humanity) รวมกันดําเนินการ ซ่ึงจะจัดสรางในพื้นที่บานหนองกนครุ ตําบลเมืองเล็น อําเภอสันทราย ซ่ึงผูนํา
คณะอาสาสมัครนี้ไดแก อดตีประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (นายจิมมี่ คารเตอร) พรอมภรรยาและบุตร 
รวมทั้งนักธุรกิจ เจาของกิจการขนาดใหญที่มารวมกันสรางบาน ทั้งนี้ ระหวางการพักอาศัยในจังหวัดเชียงใหม 
คณะอาสาสมัครจะใชเวลาในชวงกลางวันสรางบานและชวงเยน็จะเที่ยวชมสถานที่สําคัญเมืองเชียงใหม เชน 
ถนนนิมมานเหมินทร ไนทบาซาร เปนตน 

3) การประชุมหอการคาจังหวัดท่ัวประเทศ ระหวาง วันท่ี 27-29 พฤศจิกายน 2552 
ขอความรวมมอืทุกภาคสวน ใหการสนับสนุนการจดังานเพื่ออํานวยความสะดวกและใหเกิด

ความเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากจะมผูีนําในภาคธุรกิจ ผูวาราชการจังหวดัทุกจังหวัด รวมประมาณ 2,000 
คน รวมงานและนายกรัฐมนตรีและผูบริหารรัฐบาล จะมารวมงานนี ้

4) แนะนําผูอํานวยการเขตพืน้ท่ีการศึกษาจังหวัดเชียงใหม เขต 5 ไดแก นายสินอาจ  ลําพูนพงศ 
5) การประสานขอมูลการดแูลและอํานวยความสะดวกแกผูบริหารในรฐับาลและขาราชการประจํา

ระดับสูง 

/- ขอความรวมมือ... 
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- ขอความรวมมือสวนราชการ / หนวยงานไดประสานแจงขอมูลกรณีที่มีผูบริหารระดบัสูง 
(ฝายขาราชการประจํา) ของกระทรวง / กรม ตางๆ เดินทางมาดําเนินกิจกรรมในจังหวดัเชียงใหม เพือ่จะไดไป
รวมตอนรับดแูล หรือหากไมสามารถจัดสรรเวลาไปรวมได จะขอใหหวัหนาสวนราชการ / ผูแทนกระทรวง
ทําหนาที่ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกแทน เนือ่งจากขณะนี้รองผูวาราชการจังหวดั ที่ปฏิบัติงานมี 2 
ทาน (รองชูชาติ  กีฬาแปง อยูระหวางการเขาศึกษาโครงการวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักรไทย- วปอ.)  

- กรณีผูบริหารรัฐบาล หรืออดีตนายกรัฐมนตรี ที่มีภารกจิในพืน้ที่จังหวัดเชยีงใหม ทัง้ภารกิจ
ราชการหรือกึง่ราชการ ขอความรวมมือทุกภาคสวนแจงประสานขอมูลทั้งทางโทรศัพทและทางเอกสาร เพื่อ
เหตุผลดานความปลอดภัยและความเปนระเบียบเรียบรอย ในการดูแลอํานวยความสะดวกแกคณะบุคคลสําคัญ 

6) การดูแลสุขภาพในชางเขาสูฤดูหนาว 
เนื่องจากในชวงนี้เร่ิมเขาสูหนาหนาว ซ่ึงไดรับการประสานจากผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยา

ภาคเหนือวา สภาพอากาศจะหนาวเยน็ลงในชวงนี้ จึงฝากความหวงใยแกหวัหนาสวนราชการ / หนวยงาน ทุก
ภาคสวน ในการระมัดระวังรักษาสุขภาพโดยเฉพาะผูที่เริม่สูงวัยซ่ึงจะมคีวามเสี่ยงตอการเจ็บปวยไดงาย 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม เวลา 12.40 น. 
 

 
  

           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
             
 
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 
                                              หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
   

 


