
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  6/2552 

วันจันทรที่  29  มิถุนายน   2552  
ณ หองประชมุเอนกประสงค  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายอมรพันธุ   นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               ประธาน 
2 นายชูชาติ   กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
3 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
4 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
5 นายสําเริง  ไชยเสน (แทน) หวัหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6 นายอภนิันทน  ปาละวัธนะกลุ (แทน) เจาพนกังานที่ดนิจังหวัดเชียงใหม 
7 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
9 นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

เชียงใหม 
10 นายชวลิต  สาสกุล (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหม 
11 นายสายัญห  กาววีงค (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภยัวิทยาเขต

จังหวดัเชยีงใหม 
12 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
13 นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ นายอําเภอดอยสะเกด็ 
14 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย 
15 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
16 นายจํานอง  ปานทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
17 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจงัหวัดเชียงใหม 
18 นายมนตเทพ  กัณฑทอง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
19 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
20 นายอดุลย  สูสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
21 นายณพกร  ไชยนันท (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
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22 นายเกรียงไกร  ศรีแสง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
23 นายทิพเมษฐ  สังขวรรณะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
24 นายพนมพร  ฟูจันทรใหม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
25 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม      
26 นายภานุศร  สิทธิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการ 

การศึกษาที่ 1  
27 นายเจตน   สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
28 นายสมพร   เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
29 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
30 นายพงศพนัธุ   ไชยวณัณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
31 นายพิฑูรย  ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
32 นางพิณนนภ  บุญสิงห  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวดัเชียงใหม 
33 นายมนัส  อาจองค (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
34 นายสุทธิรักษ  ปนทกานนท (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
35 รศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
36 ผศ.ประชัน  รักพงษ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
37 นางอรอุมา  ไชยเศรษฐ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยพายัพ 
38 นางพีรญา  มงคลนัฎ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 
39 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
40 นายประสพสขุ  พวงสาคร (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย   

สํานักงานภาคเหนือ 
41 นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5 
42 น.ส.ผกายมาศ  วิเศษพาณิชย (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
43 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ (แทน) ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
44 นายประยุทธ  กฤษณพนัธุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 
45 นางสดศรี  พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
46 นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูลย (แทน) สรรพากรภาค 8 
47 นายพีรธรรม  ศุภศรี (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
48 นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
49 นายพูนคณินท  เกื้อนาบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
50 นายชัยวัฒน  วองสืบชาง (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
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51 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชยีงใหม) 

52 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
53 นายมงคล  ดานวิไลปติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
54 นายเมฆินทร   เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
55 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร ผูอํานวยการศูนยฟนฟอูาชพีคนพกิารหยาดฝน 
56 นางสุรียพร   ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
57 นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
58 นางนลินี  โลหชิงชัยฤทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ(เชยีงใหม) 
59 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
60 น.ส.เยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
61 น.ส.กัญชัช  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
62 นายอรุณ  ภูวฒันะ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภมูิพลจังหวดัเชยีงใหม 
63 นายอนวัชช  ไทยเจริญ (แทน) หวัหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม 
64 นางนิภาวดี  อินปนบุตร (แทน) แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
65 นางดวงกมล  คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
66 นางทิพยสุดา  บาลี (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม 
67 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
68 นางอัจฉรา  แกวกําชยัเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
69 น.ส.กัญจนา  กล่ินทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 
70 นายสมชาย  งามประจบ (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
71 นางอุไรวรรณ  กาวิเต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
72 นพ.ภาสกรณ  ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนอื 
73 น.ส.เสาวลักษณ  ลังการพินธ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพฒันาการเดก็ราชนครินทร 
74 นพ.พิรุณ  คําอุน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
75 นางเจนรา   วงคปาลี (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
76 นายอภิชาติ  มลูฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
77 นายภุชงค   อินสมพันธ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดเชียงใหม 

78 นายอนนัต  สอนงาย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
79 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
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80 น.ส.นันทินี  รักรุงเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 
81 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
82 ดร.กองกานดา  ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ 
83 นางมุกดา  ปงอินตา (แทน) ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
84 นายจิรศักดิ์  วรรณธนกานต (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8  
85 นายทรงพล  นาคะหน ุ (แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
86 นางมิ่งขวัญ  มวงอยู (แทน) หวัหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
87 นายณรงค  คองประเสริฐ ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
88 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
89 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
90 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
91 นายเกษศิริ   สุรพงษ (แทน) หวัหนาสํานักงานพฒันาธุรกิจการคาจังหวดัเชียงใหม 
92 นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
93 นายพิจติร  ธีระเสถียร (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
94 นายพนติ  เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
95 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
96 น.ส.อุทัยวรรณ  สิงหโภช (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
97 นายวิทูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม   
98 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
99 นางอรุณี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
100 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม   
101 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
102 นายสุรชัย  สุดสาคร (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธุขาวเชยีงใหม   
103 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
104 นางวาสนา  เรืองวลัิย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
105 นางพัทธนันท  พันธุ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชยีงใหม 
106 นายปาณวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
107 นายเกษม  ศรีโยทัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวดัเชยีงใหม 
108 นายสุนทร   เหมทานนท ผูอํานวยการสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
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 5 

109 นายสุพจน  ศริิอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
110 นายอุดม  มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
111 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
112 น.ส.วราภรณ  พิมสาร (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร 
113 นายประพัฒนพงษ  ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม 
114 นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
115 นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
116 นายวิวัฒน  โตธิรกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
117 นางศุภิสรา  ชมพาน (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 
118 นายจีรวัฒน  ทรัพยอนันต (แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
119 นายสุทน  วิชัยรัตน (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
120 นางปุณยภรณ  ประดิษฐ (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
121 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
122 นายกระเษยีร  นวชัย ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวดัเชยีงใหม 
123 นางสันสนีย  ไชยเชยีงพิณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
124 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
125 นายกนก   คนโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
126 นางอภิญญา  เกงถนอมมา (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม 
127 นายณรงศักดิ์  ไชยศร ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ 
128 นางศศิธร  สรณถาวรกุล (แทน) พลังงานจังหวัดเชยีงใหม 
129 นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
130 นายไมตรี  ธรรมโกสิทธ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
131 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
132 นายสมชาย  หลิมทอง ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
133 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
134 วาที่ ร.ท.จตุรงคพล  สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
135 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
136 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
137 นายปญญา  ภมูรินทร (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
 
 
 /138  นายปราโมทย…. 
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138 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
139 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
140 นายอินสน  ตานคือ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวัดเชยีงใหม 
141 นายศักดิ์ชัย  คาํเรืองฤทธิ์ ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวดัเชยีงใหม 
142 นางจิรพร  ทองบอ (แทน) ผูอํานวยการสํานกัประชาสัมพันธเขต 3 
143 นางธารทิพย  ทองงามขํา   ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
144 นางนวลฉวี  กลาวปยะภมรกลุ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11

จังหวดัเชยีงใหม 
145 นายยรรยงค  สมจิตต ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
146 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
147 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
148 นายคณพล  ปนแกว (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
149 นางอรนุช  แสงชูโต (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
150 นายชัยวิทยา  เชียงปว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
151 พ.ท.พิศิษฐ  กนัทะใจ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
152 พ.อ.พสิษฐ  มขุเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
153 พ.อ.ศิริรัตน  แสงชาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
154 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
155 นาวาเอกพิเชษฐ  เตียงเกต ุ หัวหนาสถานวีัดความสั่นสะเทือน จังหวดัเชียงใหม 
156 พ.ต.อ.หญิง วชัรี  ชูกิจคุณ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
157 พ.ต.ท.นพรัตน  ขัดเงางาม (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
158 พ.ต.ท.ธีรพงษ  สุริยะลังกา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
159 พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ  
160 พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์  บุญกล่ํา สารวัตรกองกาํกับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว 
 
ผูเขารวมประชุมผานทางระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) 
 

1 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
2 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง  
3 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
4 นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย นายอําเภอสันกําแพง 
5 นายชนะ  แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม 

 
/6  นายนําชัย….. 
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6 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ นายอําเภอแมแตง  
7 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
8 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว 
9 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
10 นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์ นายอําเภอฝาง 
11 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
12 นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
13 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
14 นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง 
15 นายทรงทรัพย   พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง 
16 นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอแมอาย 
17 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม  
18 นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
19 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคคะ นายอําเภอแมออน 
20 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นางสุภาพร  พกุกะรัตน เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
3 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
4 นายสมชาย  ทองคําคูณ รองประธานหอการคาจังหวดัเชียงใหม 
5 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค 
6 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
7 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
8 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
9 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
10 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
11 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
/เริ่มประชุมเวลา… 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
- การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิรังษี วัดพระธาตดุอยสะเก็ด 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม 
- การมอบเกยีรติบัตรอาสาสมัครเกษตรดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2552 
  โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชยีงใหม 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   กลาวแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย คือ 

  - นางอัจฉรา  แกวกําชัยเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
    ยายมาจาก นกัวิชาการพฒันาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ ศูนยพัฒนาฝมือ 
    แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ  

- ดร.กองกานดา  ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  
  ยายมาจากหวัหนาผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 5/2552  
เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม  2552 ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม        
 www.chaingmai.go.th 

ฝายเลขานุการ (นายสาํเริง  ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมพจิารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน 
การประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชมุเอนกประสงค อาคารเฉลิมประเกยีรติ 
80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 18 หนา มีนายชูชาติ  กีฬาแปง  รองผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม 
เปนประธานการประชุม  ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน  ขอแกไขหรือเพิม่เติมรายงานการประชุมแตอยางใด 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 
 

ระเบียบวาระที่ 3    เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
  - การใชระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในการประชุมระหวางจังหวัด 

  กับอําเภอ 
ฝายเลขานุการ (นายสาํเริง  ไชยเสน) ไดรายงานถึงความเปนมาและสถานะปจจุบันในการใชระบบ

การประชุมทางไกล ระหวางจังหวดักับอําเภอ  สรุปไดดังนี้ 
จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จังหวัด

เชียงใหม เพื่อใหจังหวัดมีชองทางในการติดตอส่ือสารไดอยางรวดเร็ว และสามารถประหยัดเวลาและ

/งบประมาณ.... 
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งบประมาณในการเดินทาง โดยไดจัดฝกอบรมเกี่ยวกับความรูเบื้องตนและวิธีการใชงานระบบการประชุม
ทางไกล ใหกับนายอําเภอพรอมกับเจาหนาที่  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552  ณ หองประชุม สํานักงานบริการ
ลูกคา กสท เขตเหนือ และทําการทดสอบการใชงานจริงกอนการประชุม ระหวางหองประชุมเอนกประสงค 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับอําเภอ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552 

ผลการทดสอบการใชงานระหวางหองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ
อําเภอเมื่อวนัที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2552 

 1) อําเภอที่สามารถประชุมผานระบบการประชุมทางไกลได จํานวน 18 อําเภอ ไดแก 
อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเกด็ อําเภอสนักําแพง อําเภอแมริม อําเภอสะเมิง อําเภอพราว อําเภอเชยีงดาว 
อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอแมแจม อําเภอ
เวียงแหง อําเภอแมวาง อําเภอแมออน อําเภอดอยหลอ 

2) อําเภอที่การใชงานระบบยังมีปญหา ระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดสัญญาณ
อินเตอรเน็ตขาดหายบอยคร้ัง จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภี อําเภออมกอย 
อําเภอดอยเตา อําเภอไชยปราการ อําเภอแมแตง 

จากการทดสอบระบบฯ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552 พบวา 
1) มเีสียงแทรกเขามาจากอําเภออื่นๆ  
2) สัญญาณเสียงบางครั้งไมชัดเจน 
สําหรับในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหมในครั้งนี้ จังหวัดได

จัดการประชุมโดยใหนายอําเภอเขารวมการประชุมผานระบบการประชมุทางไกล โดยประจําอยู  ณ ที่ตั้ง
ของอําเภอ 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกจิ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัด 
        เชียงใหม 
  1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 

ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสมชาย  ทองคําคณู) และประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
นําเสนอแนวทางการดําเนนิงาน ของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ทีไ่ดมีการปรับปรุงคณะกรรมการใหมตาม
แนวทางที่ผูวาราชการจังหวดัเชียงใหมไดมอบแนวทางการทํางานใหแกทุกกลุมภารกิจยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวดัเชยีงใหม และรายงานกิจกรรมขององคกรภาคเอกชน ดังนี ้

    1. การดําเนนิงานของคณะกรรมการฯ กลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ คณะกรรมการฯ ไดมี
การประชุมเมือ่วันที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุม 5 ช้ัน 5 ศาลากลางจังหวดัเชยีงใหม เพื่อช้ีแจงแนว

/แนวทางการ…. 
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ทางการดําเนนิการเบื้องตนของกลุมภารกจิใหแกคณะกรรมการฯ ทราบ การคัดเลือกประธาน และรอง
ประธานคณะกรรมการ และการหารือประเด็นดานเศรษฐกิจที่เกีย่วของ 
      - ผลการคัดเลือกประธานและรองประธานกรรมการ ไดแก 
        (1) นายยุทธพงศ  จีระประภาพงศ ประธานกิติมศักดิส์ภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม 
ประธานคณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
        (2) นายสมชาย ทองคําคูณ รองประธานหอการคาจงัหวัดเชียงใหม รองประธาน
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ 
        (3) นายองอาจ  กิตติคุณชัย รองประธานหอการคาจังหวดัเชียงใหม รองประธาน
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ 
       - ประเดน็ดานเศรษฐกจิทีจ่ะตั้งคณะทํางานศึกษาเชิงลึก โดยแบงเปน 4  ประเดน็ 
ประกอบดวย ประเด็นดานการทองเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร การคาการลงทุน
และบริการ และธุรกิจการศกึษา 
          2. รายงานกจิกรรมองคกรภาคเอกชน โดยหอการคาจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน 
มิถุนายน 2552 ประกอบดวย 
                (1) พิธีเปดโครงการเชียงใหมแกรนดเซลล 2009 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ ลาน
อนุสาวรียสามกษัตริย โดยมีรองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง) และนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด 
                (2) โครงการฝกอบรมดูงานเรื่อง “แนวโนมพัฒนาการบรรจุหีบหอสําหรับระบบ 
โลจีสติกสในอนาคต” เมื่อวนัที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ กรุงเทพฯ 
                  (3) การประชุมเตรียมงานโครงการ สูขาว  เอาขวัญ  แพนดานอย (4-6 กรกฎาคม 
2552) ในวันที ่12 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมหอการคาจังหวดัเชยีงใหม เพื่อเตรียมความพรอม การจัด
งานโครงการฯ 
                (4) โครงการตลาดนัด การเงินฝาวกิฤต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ อาคาร
เอนกประสงค ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
                 (5) หอการคาจังหวัดเชียงใหม ลงนาม MOU รวมกับ CCOIT Qingtao 
                 (6) จัดสมัมนา เร่ือง Asian Road Network 
 

  2) กลุมภารกิจดานสงัคม 
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ

ดานสังคม ดังนี้ 
     - การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานสังคมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ หอง
ประชุม   5   ช้ัน   5   ที่ประชุมไดเลือก  ดร.สิทธิณัฐ   ประพุทธนิติสาร    คณบดีคณะสังคมศาสตร   

/มหาวิทยาลัย..... 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน และเลือกนายจําลอง กิติศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม เปนรองประธานกรรมการ 
      โดยมีแนวทางการดําเนนิการ 6 ประการ คือ 

1. สงเสริมการนําหลักศาสนา วัฒนธรรมมาใชในการดําเนนิชีวิต 
2. สงเสริมความอบอุนในครอบครัว และการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน 
3. บูรณาการการทํางานรวมกนัระหวางเครือขายดานสังคมกบัภาครัฐ 
4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. สรางกระแสสังคมในการปรบัเปลี่ยน พฤตกิรรมดานสุขภาพ 
6. เตรียมความพรอม และพัฒนาคุณภาพแรงงาน 

 

3) กลุมภารกิจดานมั่นคง 
ผูแทนกลุมภารกิจดานมั่นคง (นายพฒันะ  แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน

ความมั่นคง ดงันี้ 
    (1) กลุมภารกิจดานความมั่นคงแบงการดําเนินงาน เปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมที่ 1 ดาน

การรักษาความสงบ กลุมที่ 2 ดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (2) การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกจิดานความมั่นคง ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

กลุมที่ 1 - ประธานคณะกรรมการ : รองผูอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจังหวัดเชียงใหม 
(ฝายทหาร) 

 - เลขานุการ คณะกรรมการ : ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
กลุมที่ 2 - ประธานคณะกรรมการ : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวดัเชยีงใหม 
 - เลขานุการคณะกรรมการ : หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวดัเชยีงใหม 
(3) ผลการประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมัน่คง กลุมที่ 1 คร้ังที่ 1/2552 

เมื่อวันที่ 22 มถุินายน 2552  
- ที่ประชุมกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมั่นคง กลุมที่ 1 

ทุกสัปดาหที่ 4 ของเดือน กอนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวดัประจําเดือน 
- สวนการประชุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดย

กองกําลังผาเมือง จะบูรณาการแกไขปญหารวมกับเครือขายประกอบตามแนวชายแดน โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ชายแดน 

- การพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และจัด
ระเบียบแรงงานตางดาว โดยไดมีการสํารวจบุคคลไมมีสัญชาติไทยในพื้นที่อําเภอ 
   

/4) กลุมภารกจิ… 
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  4) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ 
      ประธานกรรมการกลุมภารกิจกิจดานการบริหารจัดการ (ผศ.สุรพงษ  เลิศทัศนีย) เสนอ
ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานการบรหิาร ดังนี ้

    4.1 ไดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 
คร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน มีประเด็นสําคัญท่ีไดจากการประชุม ดงันี ้
         1) ไดรับทราบประกาศจังหวดัเชยีงใหม เร่ืองแตงตัง้คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัเชียงใหม ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ซ่ึงกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ มปีลัด
จังหวดัเชยีงใหม เปนประธานกรรมการทีป่รึกษากลุมภารกิจดานบรหิารจัดการ และมทีี่ปรึกษา 8 ทาน มี
กรรมการ รวม 22 ทาน 
         2) ที่ประชุมไดรับทราบ และนําแนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจ ที่ผูวาราชการ
จังหวดัเชยีงใหม มอบหมาย มาถือปฏิบัติ 
         3) ไดเลือกประธานและรองประธานกลุมภารกจิดานบริหารจัดการ  คือ 
   - ผศ.สุรพงษ  เลิศทัศนีย  เปนประธานกรรมการฯ 
   - นายชาญ  คําภีระแปง    เปนรองประธานกรรมการฯ 
         4) ไดรับทราบและผลการทบทวนยทุธศาสตรของกลุมภารกิจ ซ่ึงไดจากการประชุม
ทบทวนยุทธศาสตรของแตละกลุมภารกจิเมื่อวันที่ 15 มถุินายน 2552 ณ โรงแรมดิเอม็เพรส จังหวดั
เชียงใหม ซ่ึงประเด็นยุทธศาสตรของกลุมภารกิจ จากเดมิ 6 ประเด็นยทุธศาสตร ทบทวนแลวเหลือ 3 
ประเดน็ยุทธศาสตร ไดแก 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดาน ICT และจริยธรรม เพื่อความเปน
เลิศในการใหบริการอยางมปีระสิทธิผล 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 ใชการประชาสัมพันธ เสริมสรางการมีสวนรวมและ
สํานักประชาธปิไตยแตบุคลากรภาครัฐและประชาชน 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และบูรณการทุกภาค
สวนในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร 
         5) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ในประชุมในวันจันทร สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน โดยกําหนด
เร่ิม เวลา 09.30 น. 
         6) ไดกําหนดเจาภาพในแตละประเด็นยุทธศาสตรของกลุมภารกิจไดพิจารณาและ
กําหนดเจาภาพหลัก รวมของ 3 ประเด็นยทุธศาสตร ดังนี้ 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดาน ICT และจริยธรรม เพื่อความเปน
เลิศการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เจาภาพไดแก สํานักงานสถิติจังหวดัเชียงใหม, สํานักงานจังหวัด

/เชียงใหม, …. 
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เชียงใหม, สํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม และสํานกังานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม เปนเจาภาพหลัก
รวมกัน 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 2 ใชการประชาสัมพันธ เสริมสรางการมีสวนรวมและ
สํานึกประชาธปิไตยแกบุคลากรภาครัฐและประชาชน เจาภาพไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม และที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม เปนเจาภาพหลักรวมกนั 
   - ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มสรรถนะบุคลากรภาครัฐ และบูรณาการทกุภาค
สวนในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร เจาภาพไดแก สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม และที่ทาํการปกครองจังหวดั
เชียงใหม เปนเจาภาพหลักรวมกัน 
         7) ใหมกีารจัดทําแผนทียุ่ทธศาสตรของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ที่ประชุมใหมี
การประชุมเพือ่จัดทําความชดัเจนของประเด็นยุทธศาสตร จึงใหมีการประชุมเพื่อระดมความคิด จดัทํา   
แผนที่ยุทธศาสตร แผนที่การขับเคลื่อนของกลุมภารกิจโดยรวม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 
 

ประธาน   กลาวขอบคุณคณะกรรมการกลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน ที่ไดมกีารดําเนินงานขบัเคลื่อน การ 
ดําเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม และกอใหประโยชนมากยิ่งขึน้ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2  ความกาวหนาการดําเนนิงาน โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน 
     (Trade and Investment Service Center : TISC)  

 พาณิชยจังหวดัเชียงใหม   นาํเสนอโครงการศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน (Trade and 
Investment Service Center : TISC) เพื่อใชประโยชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา การลงทุน ของ
จังหวดัเชยีงใหม ดังนี ้
 ศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน ตั้งขึ้นจากขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการคา 
จังหวดัเชยีงใหม เพื่อนํามาขบัเคลื่อนยุทธศาสตรการคา การลงทุน โดยลักษณะของขอมูลเปนขอมูลเชิงลึก 
Information Intelligent ที่ถูกตอง ครอบคลุมทันสมัย เปนสิ่งจําเปนตอทั้งภาครัฐและเอกชนในการกําหนด
กลยุทธ การพฒันาจังหวัด การแกไขปญหา และเสริมสรางขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ  โดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวดัมาดําเนินโครงการ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร และ Server รวมทั้งการ
พัฒนาฐานขอมูลสูฐานขอมูล Information Intelligent จํานวย 4 ฐานขอมูล ประกอบดวย 

- ฐานขอมูลศักยภาพการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม/กลุมจังหวดั 
- ฐานขอมูลกลุมประเภท GMS และ Sister City ที่ทําขอตกลงกับจังหวดั

เชียงใหม 
- Product Items : Marketing Information Intelligent 

o สินคาเกษตร / สินคาเกษตรแปรรูป 
o สินคา OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพของจังหวดั 

/- การเชื่อมโยง.... 
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- การเชื่อมโยงขอมูล กับกระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
วัตถุประสงค 
- เพื่อจัดใหมีขอมูลการคา การลงทุนเชิงลึก (Information Intelligent) และพัฒนาสู Business 

Intelligent ที่ภาคเอกชนและภาครัฐมีความตองการ 
- เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ 
- เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวดั 
ขอมูลเนนดาน Demand Side เปนขอมูล Information Intelligent 
บทบาทหนาทีข่อง TISC : Role and Responsibility 
1. การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ (Capacity Building) 
  - ขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) 

      - การเพิ่มผลผลิต (Productivities) 
  - การพัฒนานวัตกรรม (Technology/Innovation Development) 
2. การเขาสูตลาด (Market Access)   การสงเสริมและขยายตลาด (Market Expanding) 

 3. สรางความเชื่อถือดานการตลาด (Marketing / Branding Capacity) 
    - การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development / Innovation) 
    - การพัฒนาผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล (products Standardization / Provincial Brand) 
 4. สงเสริมและกระตุนการลงทุน (Investment Enhancement) 
     สงเสริมเพิ่มมูลคาการลงทุน (Expanding / Increasing Investment) 
 5. สรางศักยภาพดานการคาและการลงทุนในภูมภิาค 
     - วิเคราะหขอมูลดานการผลิต 
     - วิเคราะหขอมูลดานการตลาด 
     - วิเคราะหจดุแข็งและจุดออนในการลงทนุ 
 การบริการของ TISC  
 ผูสนใจเขาใชบริการผานทาง Website : tisccm.moc.go.th หรือ ใชบริการโดยตรงที่ศูนยขอมูลฯ  
ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ช้ัน 2 อาคารอํานวยการศาลากลางจังหวดัเชยีงใหม โดยแบงการ 
ใหบริการเปน 3 ระดับคือ 
 - ระดับผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกประเภท 
 - สมาชิก สามารถเขาถึงขอมูลไดถึงระดับขอมูลเชิงลึกที่เปน Business Intelligent 
 - ผูสนใจทัว่ไป เขาถึงขอมูลเบื้องตนและระดับ Intelligent Information 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 
/4.3 การจัดงาน… 
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4.3 การจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบชูา  
       และวันเขาพรรษาประจาํป 2552  

 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม   ขอเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมงาน
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวนัอาสาฬหบูชา และวนัเขาพรรษา ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 2-
8 กรกฎาคม 2552 ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมืองเชยีงใหม ตามกจิกรรมตางๆ ที่กําหนด ดังนี ้
  วันพฤหัสบดทีี่ 2 กรกฎาคม 2552 
 - เวลา 9.00 น. พิธีเปดงานสปัดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวนัอาสาฬหบูชา 

และวนัเขาพรรษา และพิธีแสดงตนเปนพทุธมามกะของนักเรียน โรงเรียนสังกัด 
คณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กลุมที่ 1 (จํานวน 10 โรงเรียน) 

วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2552 
- เวลา 9.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรยีน โรงเรียนสังกดัคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กลุมที่ 2 (จํานวน 8 โรงเรียน) 

- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนกัเรยีนระดับอาชีวศึกษา 
- เวลา 19.00 น. การประกวดขบวนแหเตยีนวัสสาปาเวณเีจียงใหมเมือง จากสถานีรถไฟไป
ตามถนนเจริญเมือง ส้ินสุด ณ ขวงประตูทาแพ 

วันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2552  
- เวลา 13.00 น. การแขงขันตอบปญหาธรรมะชิงโลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชฯ พรอมทุนการศึกษา 

วันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2552  
- เวลา 09.00 น. พิธีหลอเทยีนพรรษา และมอบเทียนพรรษาใหกับผูแทนชุมชน โรงเรียน
ในเขตเทศบาล โรงเรียนเอกชน และหนวยงานตางๆ 

- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนกัเรยีนศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองเชียงใหม 

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 
- เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนไปทําบุญตักบาตร สมาทานศีล การฟงเทศน ณ วัดใกล
บาน 

- เวลา 19.00 น. พุทธศาสนิกชนไหวพระสวดมนต ฟงเทศน เวยีนเทยีน ณ วัดใกลบาน 
หรือที่ทางราชการกําหนด 

 ทั้งนี้ ในการประกอบกิจกรรมเนื่องในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 
และวนัเขาพรรษา ประจําป 2552 ขอเชิญชวนแตงกายนุงขาวหมขาว ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ ใหถูกตอง
ตามวัฒนธรรมและประเพณีนยิม 
  

/ประธาน. … 
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ประธาน   แจงย้ําขอเชิญชวน ทุกภาคสวนเขารวมงานตามปฏิทินกิจกรรมที่กําหนดไว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย” วันท่ี 4-6 กรกฎาคม2552 
ผูแทนสวนสตัวเชียงใหม (น.ส. จารุวรรณ  ชิงชัย) และผูแทนคณะกรรมการฝายกิจกรรมการจัด

งาน “สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย” ประชาสัมพันธการจดังานและเชิญชวนรวมกิจกรรมภายในงานระหวาง
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2552  สรุปได ดังนี ้

จังหวัดเชียงใหม โดยสวนสัตวเชียงใหม และสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดจัดพิธี
เฉลิมฉลองเพื่อรับขวัญหมีแพนดา  เนื่องจากแพนดาเปนสัตวที่สรางประโยชน สงเสริมสังคม เศรษฐกิจการ
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และนําความผาสุกมาสูประชาชน อีกทั้ง ยังเปนสัญลักษณเพื่อเชื่อม
ความสัมพันธไทย-จีน อีกดวย  โดยรูปแบบการจัดงานจะเนนสงเสริมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี
ลานนา ตามประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา โดยจะมีกิจกรรมทั้งในสวนสัตวเชียงใหมและในตัว
เมืองเชียงใหม เชน พิธีบายศรีสูขวัญ ขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ถนนคนเดิน นิทรรศการ การอนุรักษสัตวปา 
สวนสัตวเชียงใหม การจัดฉายภาพยนตรเกี่ยวกับแพนดา การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

ทั้งนี้ คาดวาจะไดรับความสนใจจากนกัทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากเปนวันหยดุยาวและอยู
ในชวงของการจัดงานเชยีงใหมแกรนดเซล 2009 ซ่ึงจะมีสถานประกอบการ โรงแรม รานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึก/สินคาตางๆ ประมาณ 400 แหง เขารวมงาน จะทําใหดึงดูดความสนใจจากประชาชนไดยิ่งขึ้น 

สําหรับการอํานวยความสะดวกในการจดัขบวนแหวันที่ 5 กรกฎาคม ขอใหผูรวมงานเขาในบริเวณ
งานกอนเวลา 08.30 น. เนื่องจากการจราจรอาจติดขัดจากขบวนแหบริเวณทางเขางาน สวนบัตรเขาชมงาน
ขณะนีไ้ดแจกจายใหกับสวนราชการ/หนวยงาน เรียบรอยแลว ในสวนของกําหนดการพิธี “สูขาว เอาขวัญ 
แพนดานอย” ในวนัที่ 5 กรกฎาคม 2552 โดยผูรวมเขาพธีิพรอมกันเวลา 08.30 น. ประธานในพิธีเดนิทางถึง
บริเวณพิธี เวลา 09.09 น. และประกอบพิธีรับขวญัแพนดานอยแบบลานนา เวลา 10.00 น. เปนตนไป 

 

ประธานหอการคาจังหวัดเชยีงใหม กลาวเนนย้ําวาในดานของประชาสัมพันธ ไดมกีารติดปาย 
ประชาสัมพันธในจุดตางๆ  รวมทั้งในจุดสําคัญ คือบริเวณขวงประตทูาแพ โดยจะมีการตัดตอภาพการจัด
งานและถายทอดผานทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ระหวางเวลาประมาณ 17.00 – 18.00 น. 
เนื่องจากเปนเวลาที่ประชาชนมีการรับชมมากที่สุด 
 

ประธาน   กลาวเนนย้ําเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมชมงานระหวาง วนัที่ 4-6 กรกฎาคม 2552  
เพื่อเปนการกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดเชยีงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 /ระเบียบวาระที่ 5..... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณา 
 - พืชผลทางการเกษตรกับการตลาด 
 เกษตรจังหวัดเชียงใหม  และพาณิชยจังหวดัเชียงใหม นําเสนอที่ประชมุพิจารณาใหความเหน็และ
เสนอแนะ เพิม่เติมเกีย่วกับสถานการณ และมาตรการปองกันและแกไขปญหาราคาลําไย ปการผลิต 2552 
ดังนี ้
 สถานการณลําไย  ปการผลิต 2552 
 1. สถานการณดานการผลิตลําไย มีผลผลิตลําไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ  ตั้งแตป 2551-2552 โดย
จังหวดัเชยีงใหมมีผลผลิต 178,861 ตัน จังหวัดเชียงรายมีผลผลิต 50,250 ตัน จังหวัดพะเยา 27,009 ตัน 
จังหวดันาน 17,732 ตัน จังหวัดลําปาง 9,279 ตัน จังหวัดแพร 4,218 ตัน จังหวดัตาก 12,906 ตัน และจงัหวัด
ลําพูน 149,045 ตัน 
 เปรียบเทียบผลผลิตลําไย ป 2552 พบวาในภาคเหนือ (8 จังหวัด) จังหวดัเชียงใหมมีปริมาณลําไย
สูงสุด คิดเปนรอยละ 40% รองลงมาคือจังหวัดลําพนู (33%) เชียงราย (11%) พะเยา (6%) นาน (4%) ตาก 
(3%) ลําปาง (2%) และแพร (1%) ตามลําดับ สวนผลผลิตลําไยในสัดสวนระดับประเทศ พบวาเชยีงใหมมี
ปริมาณผลผลิตเปน 33%  ลําพูน 27% จันทบุรี 12%  เชียงราย  8%   พะเยา 5%  นาน 3%  เลย 2%  ตาก 2%  
สวนที่เหลือเปนผลผลิตลําไยในจังหวดัอื่น ๆ  
 2. สถานการณดานราคาลําไย พบวาราคาเฉลี่ยลําไยของประเทศไทย ตั้งแตป 2548-2552 มีราคาไม
คงที่ มีการผันผวนตามปริมาณการผลิตและปจจยัอ่ืนๆ  
 3. สถานการณดานการสงออก 

- ปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสด ป 2547-2552  พบวาในป 2551 มีปริมาณการสงออก
สูงสุดมูลคา 2,500 ลานบาท แยกเปนปริมาณการสงออกลําไยสดไปตางประเทศ ป 2551 ไดแก ทวปียุโรป 
523 ตัน (คิดเปนรอยละ 0.43) ทวีปอเมริกา 3,115 ตัน (รอยละ 2.43) ทวปีเอเชีย แบงเปนประเทศจนี 38,536 
ตนั (รอยละ 31.35) ฮองกง 36,713 ตัน (รอยละ 29.87) อินโดนีเซีย 33,803 ตัน (รอยละ 27.50) และประเทศ
สิงคโปร 1,886 ตัน (รอยละ 1.53) นอกจากนี้ยังสงออกไปประเทศอื่นอีก 8,344 ตัน (รอยละ 6.79) 

- ปริมาณการสงออกลําไยสดแชแข็งของไทย ป 2551 โดยสงออกไปทวีปยุโรป 153 ตัน คิดเปน
รอยละ 54.45 ทวีปเอเชยี 105 ตัน รอยละ 37.46 ทวีปอเมริกา 15 ตัน รอยละ 5.34 โอเซียเนยี 7  ตนั รอยละ 
2.50 และอื่นๆ จํานวน 1 ตัน รอยละ 0.36 

- ปริมาณการสงออกลําไยอบแหงของไทย ป 2551 แยกเปน สงไปทวปีอเมริกา 64 ตัน คิดเปน
รอยละ 0.10 ทวีปเอเชีย 62,494 ตัน รอยละ 99.53 (มากทีสุ่ด คือประเทศจีน 57,358 ตัน  รอยละ 91.27)  

- ปริมาณการสงออกลําไยบรรจุกระปองของไทย ป 2551 แยกเปนทวปียุโรป 84 ตัน รอยละ 
1.37 สหรัฐอเมริกา 860 ตัน รอยละ 14.02 เอเชีย 4,032 ตัน รอยละ 65.73 
 4. สถานการณลําไยจังหวัดเชยีงใหม  จังหวดัเชียงใหมมีพืน้ที่เพาะปลูก ในป 2552 จํานวน 318,760 
ไร (เพื่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 1,587 ไร) คาดการณผลผลิตในป 2552 ประมาณ 178,861 ตัน (เพิ่มขึ้นจากป 

/2551 จํานวน… 
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2551 จํานวน 150,993 ตัน คิดเปนรอยละ 18.46)   อําเภอที่สําคัญที่มีปริมาณผลผลิตลําไยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ อ.จอมทอง  มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 29,527 ตัน อําเภอพราว (17,565 ตัน) อําเภอสารภี 
(17,453 ตัน) ดอยหลอ (15,155 ตัน) ฮอด (12,197 ตัน) แมวาง (11,620 ตัน) สันปาตอง (11,216 ตัน) ดอยเตา 
(10,778 ตัน) และอําเภอหางดง (10,756 ตัน) 
 5. การเตรียมการแกไขปญหาลําไย  โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) มีมติเมือ่วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ไดอนุมัติงบประมาณ 569.05 ลานบาท ตามโครงการบริหารจัดการ
ลําไยป 2552 ของ 8 จังหวดัภาคเหนือ ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 ประกอบดวยมาตรการ 5 
ดาน คือ 
  5.1 มาตรการสนับสนุนการซื้อลําไยสดและแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง 

- เงินทุนหมุนเวียน 120 ลานบาท ดอกเบีย้ 10% ตอป แกสถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกจิชมุชน กูซ้ือลําไยสดกระจายภายในประเทศ 20,000 ตัน 

- สนับสนุนการแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง 30,000 ตันสด กูยมืเตาละไมเกิน 500,000 บาท 
วงเงิน 250 ลานบาท 
  5.2 มาตรการชดเชยคาขนสงและบริหารจดัการ  โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท จายขาดคา
คัดแยก 1 บาท ใหแกสถาบันเกษตรและวิสาหกิจชุมชน คาขนสง 1 บาทแกผูเขารวมโครงการ 
  5.3 มาตรการผลักดันการสงออกลําไยสดไปตางประเทศ 30,000 ตัน จายขาด 75 ลานบาท 
ชดเชยคาขนสง เหมาจายและบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 2.50 บาท แกสถาบันการเกษตร วิสาหกจิชุมชน
และผูเขารวมโครงการซื้อลําไยสด โดยขนาดเกรด AA ราคา 18 ขนาด A ราคา 14 บาท ขนาด B ราคา 10 
และขนาด C ราคา 6 บาท 
  5.4 มาตรการสนับสนุนเงินทุนลําไยอบแหงทั้งเปลือก 100,000 ตันสด วงเงนิงบประมาณ 
50 ลานบาท ชดเชยดอกเบีย้แกธนาคาร ธกส. SME และธนาคารกรุงไทย รอยละ 5 / ป วงเงิน 1,000 ลาน
บาท  แกสถาบันเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน และผูเขารวมโครงการซื้อลําไยสดอบแหง ในราคาลําไย ขนาด 
AA ราคา 12 บาท ขนาด A ราคา 8 บาท และ B ราคา 4 บาท 
  5.5 มาตรการสงเสริมการตลาดภายในประเทศ 10 ลานบาท  
 

 ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 ใหขอมลูเพิ่มเติมเกีย่วกับสถานการณการสงออก
วาประเทศไทยสามารถสงลําไยไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ได  
 

ขอคิดเห็นและขอสั่งการของประธาน 
ประธาน 1. ใหขอมูลวาขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชนตอการแกไขปญหาลําไย และควรม ี
       การประชาสัมพันธหรือใหขอมูลแกตางประเทศและผูบริโภคในการปองกัน 
       อาการรอนในจากการรับประทานลําไย โดยใหรับประทานเกลือแกงประมาณ 
       ปลายนิ้วกอย   ภายหลังการรับประทานลําไย 

/2. ขอเชิญเกษตร... 
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2. ขอเชิญเกษตรจังหวดัเชียงใหม พาณิชยจังหวดัเชยีงใหม และผูอํานวยการ     
     สํานักงานการคาตางประเทศเขต 1 รวมประชุมในชวงเยน็ของวันนี้  ณ สวน 
     สัตวเชียงใหมไนทซาฟารี พรอมจัดเตรยีมขอมูลที่นําเสนอในวนันี้เขารวมการ 
     ประชุม 

   3. งานในลักษณะนี้ กลุมภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัควรจะเขามาม ี
        สวนดําเนนิการในการสงเสริม/สนับสนุนดวย 
 

นายอําเภอสารภี    เสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานการณลําไย ใน 2 ประเด็น ดังนี ้
  1. ปริมาณการผลิตลําไยในเขตอําเภอสารภี  คาดวาจะมจีํานวนสูงกวาขอมูลที่สํานักงาน 

พาณิชยจังหวดัเชียงใหมเสนอ คือประมาณกวา 6 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  
80-90 % เนื่องจากลําไยที่ปลูกเดิมมีผลผลิตมาก จึงเกรงวาหากฐานขอมลูที่มี 
ความผิดพลาดจะทําใหการแกไขปญหาไมเปนไปตามเปาหมาย 

2. ใหขอมูลเกีย่วกับราคาลําไยที่นําเสนอ วาอาจมีราคาสูงเกินกวาราคาที่เปนจริงมาก  
    เกรางวาขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ อาจจะไมสอดคลองกับความเปนจริง 
 

พาณิชยจังหวดัเชียงใหม   กลาวขอบคุณนายอําเภอสารภี ที่ใหขอมลู และชี้แจงวาราคาลําไยที่
นําเสนอตอทีป่ระชุมเปนราคาลําไยนอกฤดูกาล 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ  และมอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจงัหวัดและสํานักงานเกษตร 
จังหวดัเชยีงใหม นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อประกอบการดําเนนิการตาม 
มาตรการที่เกี่ยวของ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองแจงท่ีประชุมทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดใน 
                            เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 11 เร่ือง 

6.1 การรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพิธี 
       ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเดจ็พระ-

บรมโอรสาธิราช สยามมกฎุราชกุมาร วันท่ี 28 กรกฎาคม 2552  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

  6.2 ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

  6.3 ผลการเรงรัดการเบกิจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน 2552 
(สํานักงานคลงัจังหวดัเชยีงใหม) 

  6.4 การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ดานสาธารณภัย ประจําป 2552  
(C-MEX 09) (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหม) 

/6.5 การประชาสัมพันธ.... 
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  6.5 ประชาสัมพันธโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตราคาพิเศษ  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

  6.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 
(ศูนยอุตนุิยมวทิยาภาคเหนือ) 

6.7 การจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาตพิมา ลาว และกัมพูชา ท่ีอยู
นอกระบบผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552   

      (ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม) 
  6.8 สรุปมติท่ีประชุม ครม. เดือนมิถุนายน 2552 (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
  6.9 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 
  6.10 รายงานสถานการณอาชญากรรม(ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
  6.11 การเลือกตั้งผูแทนฝายนายจงและผูแทนฝายลูกจางเพื่อแตงตั้งเปน 
                                   ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5  

       (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม) 
 

ขอสั่งการของประธาน 
ประธาน   แจงย้ําขอใหสวนราชการไดใหความสําคัญ  เร่ืองการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป  

2552  ใหเปนไปตามกําหนดเวลา 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ 
 7.1  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 7/2552  
          ฝายเลขานุการ (นายสาํเริง  ไชยเสน)  แจงกาํหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม  คร้ังท่ี 7/2552  วันพฤหัสบดีท่ี 30 กรกฎาคม  2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  
อาคารเฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเวบ็ไซต  www.Chiangmai.go.th 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 7.2 ประธานเนนย้ําการดําเนินงานและแจงขอสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ ดังนี ้
  1. โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009   ขอใหหนวยงาน/สวนราชการ ระมัดระวังและ
ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําการปองกัน และควบคุมการแพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด ตามคําขวัญที่วา “ลาง
มือ  กินรอน ใชชอนกลาง” 

/2. โรคไขเลือดออก.... 



 21 

  2. โรคไขเลือดออก   การระบาดของไขเลือดออก ซ่ึงสามารถเปนไดทั้งเด็กและผูใหญ โดย
วิธีการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกที่สําคัญ  คือ  การระมัดระวังไมใหยุงกดั และควบคุมการเกดิของยุง 
  3. การทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหวางจังหวัดและอําเภอ 
จากการทดสอบการใชระบบประชุมทางไกลพบวายังมีอุปสรรคหลายประการ ทั้งระบบเสียง ภาพ รวมถึง
สัญญาณความเร็วของระบบอินเทอรเน็ตที่ไมคงที่ในบางอําเภอ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชประกอบการ
ประชุมที่ยังมีสมรรถนะไมเพียงพอตอการใชระบบนี้ เชน กลองวิดีโอ เปนตน ขอใหปรับปรุงใหดีขึ้นใน
การประชุมครั้งตอไป  และสําหรับการประชุมครั้งตอไป   หากจังหวัดเชียงใหมสามารถติดตั้งระบบ 
Wirelesses ในที่ประชุมเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุมทุกทานสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร Notebook มา
ใชในที่ประชุมได ซ่ึงจะชวยลดปญหาการใชกระดาษในที่ประชุมแหงนี้ดวย 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบแนวทางปฏิบัติ และมอบหมายสํานักงานจังหวดัเชียงใหมและอําเภอทกุ
แหง  ปรับปรุงอุปกรณส่ือสารระบบการประชุมทางไกล ใหมีสภาพสมบูรณและ
พรอมตอการใชงาน 

 

 
ปดประชุม   เวลา 11.50  น. 
  
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม   
(นายเสงี่ยม  กิง่สุวรรณพงษ)                        

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


