
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่ 12/2552 

วันอังคารที่   29   ธันวาคม   2552 
ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายอมรพันธุ  นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                                  ประธาน 
2 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
4 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายสุวิชา  ดามพวรรณ เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
6 นายกอพงษ  โกมลรัตน (แทน) พฒันาการจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
8 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
9 นายประดิษฐ  ทายะมหา ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
10 วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต ผูอํานวยการวทิยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต 

จังหวดัเชยีงใหม 
11 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
12 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง 
13 นายชัชวาลย  ปญญา (แทน) นายอําเภอสารภ ี
14 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
15 นายฐานุพงศ  เจริญสุรภิรมย นายอําเภอสันกําแพง 
16 นายพัฒนพงษ  สรอยอินทรากุล (แทน) นายอําเภอดอยสะเกด็ 
17 นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร (แทน) นายอําเภอแมริม 
18 นายอดิศกัดิ์  วรรณลักษณ นายอําเภอแมแตง 
19 นายวิชิต  บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
20 นายชัชวาลย  พุทธโธ (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
21 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
22 ร.ต.ชยันต  อยูสวัสดิ์ นายอําเภอฝาง 
23 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
24 นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
25 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
26 นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง 
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27 นายชัยณรงค  นันตาสาย (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
28 นายมนัส  สุริยสิงห (แทน) นายอําเภอแมอาย 
29 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย 
30 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม 
31 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
32 นายสถิตย  เครือคําปลิว (แทน) นายอําเภอแมวาง 
33 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคระ นายอําเภอแมออน 
34 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
35 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
36 นายสมศักดิ์  ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชยีงใหม 
37 นายเสียงชยั  สุมิตรวสันต (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
38 ร.ต.อ.คณิต  อินทกรณ (แทน) อัยการจังหวดัคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
39 นายไพโรจน  งาสวาง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
40 นายสุธรรม  วงคขจร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
41 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
42 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
43 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
44 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
45 นายสุชิน  สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาที่ 1 
46 นายอุดม  แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
47 นายสมพร  เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
48 นายวิฑูรย  มูลละ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
49 นายสุเทพ  ทพิาคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 5 
50 นายปราโมทย  เลิศชีวกานต (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
51 นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาศัยจงัหวัดเชียงใหม 
52 นายอดิสร  พวงทอง ผูอํานวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะหเชียงใหม 
53 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
54 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
55 นางสาวเสาวนีย  ไชยวณัณ คลังจังหวัดเชยีงใหม 
56 นายปณณทัต  ใจทน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
57 นายสมชาย  เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
58 นางสาวศิริลักษณ  ไพโรจนรัตน สรรพากรภาค 8 
59 นางสาวจันทรตัน  โกยดุลย สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
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60 นายชาตรี  ตันติวาณิชกุล สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
61 นายพรเทพ  ศรีสิทธิโชค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
62 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
63 นายมนัสพร  ภมรบุตร (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
64 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
65 นายทศพร  ถาวร  ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
66 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
67 นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
68 นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
69 นางอุบลวรรณ  จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ  
70 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
71 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
72 นางสาวกัญชชั  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
73 นายกระจาย  หนูเกื้อ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภมูิพลจังหวดัเชยีงใหม 
74 นางสาวชุติกาญจน  พวงจิตร หัวหนาบานมติรไมตรีเชียงใหม 
75 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
76 นางดวงกมล  คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
77 นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน (แทน) ประกนัสังคมจังหวดัเชียงใหม 
78 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
79 นางสาวกัญจนา  กล่ินทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 
80 นพ.วัฒนา  กาญจนกามล นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
81 นายบํารุง  คงดี ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 
82 นางนภัสสรณ  รังสิเวโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
83 นพ.ชัชวาลย  ศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
84 นางเจนนารา  วงศปาลี (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม  
85 นางวงเดือน  นิศากรเกรยีงเดช (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
86 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวดัเชยีงใหม 
87 นายอนนัต  สอนงาย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชยีงใหม) 
88 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1(เชียงใหม) 
89 นางมุกดา  ปงอินถา (แทน) ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม 
90 นายอิศเรศ  สิทธิโรจนกุล หัวหนาสถานคีวบคุมไฟปาจังหวดัเชยีงใหม 
91 นายอุดม  เพชรโรจน (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
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92 นายสิทธัตถ  พวงมาล ี (แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
93 นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
94 นางสาวณฐัธิศา  พิธนานนท (รักษาการแทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
95 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
96 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายใน จังหวดัเชยีงใหม 
97 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชยีงใหม 
98 นางละไมพร  สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
99 นายพนติ  เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
100 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
101 นายบุญเลิศ  สมบูรณ (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
102 นายวิฑูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
103 น.สพ.สมพร  พรวิเศษศิริกุล (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม  
104 นายอัครเดช  บุญผองศรี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
105 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
106 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
107 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
108 นางสาวบานเย็น  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
109 นางเอมอร  ทองทรัพย (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
110 นายสุวรรณ  หาญวิริยะพันธ ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตร เขต 1 
111 นายปารวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศนูยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
112 นางเขมวรรณ  ดวงจนัทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดั

เชียงใหม 
113 นายสุพจน  ศริิอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
114 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
115 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
116 นางสาววราภรณ  พิมสาร (แทน) หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร  

สาขาจังหวัดเชียงใหม 
117 นายประพัฒนพงศ  ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม 
118 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
119 นายอรรถเดช  บุญไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
120 นายสมมาตร  ตั้งสกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
121 นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชยีงใหม 
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122 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
123 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
124 นายกระเษยีร  นวชัย ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวดัเชยีงใหม 
125 นายชวลิต  ฉัตรอุทุมพร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
126 นายสุพันธ  ศรีแสง (แทน) สถิติจังหวดัเชียงใหม 
127 นายสุปน  สิทธิสงคราม (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
128 นายประพันธ  ศรีธิหลา หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวดัเชยีงใหม 
129 นางอภิญญา  เกงถนอมมา (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม 
130 นายศราวุธ  เลาหะวิสุทธิ์ (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ  

สาขาเชียงใหม 
131 นายธีรศักดิ์  จรัสศรีวิสิษฐ ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม) 
132 นายสมศักดิ์  อัพภาสกิจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
133 นางพิชญชัญญา  ศิริพัฒนกลู (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
134 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
135 นางสาวศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
136 นายไฉน  นาคทรัพย (แทน) หวัหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
137 ร.ต.อ.ประภาวัต  ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
138 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
139 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
140 นายวสวัตติ์  ประภัสสร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 2 
141 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
142 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
143 นายอรุณ  จันทรปรดีา (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
144 นางอุบลรัตน  คงกระพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
145 นางสาวทิพยวรรณ  เทศบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพนัธจังหวดัเชยีงใหม 
146 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11  

จังหวดัเชยีงใหม 
147 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  

จังหวดัเชยีงใหม 
148 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
149 นายอนุสรณ  กรานจรูญ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
150 นายธัชไท  ถมงัรักษสัตว หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
151 นางสาวบุษบง  จันทเลิศ (แทน) นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดเชยีงใหม 
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152 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
153 นายชาตรี  กนัทว ี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
154 พ.อ. พสิษฐ  มขุเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
155 พ.ท.ไพรัช  แกวแดง (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
156 พ.ต.อ.วีระวุฒ ิ เนียมนอย (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
157 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 
158 พ.ต.ท.อุดม  สุวรรณเลขา (แทน) ผูบังคับการกองบังคบัการตรวจคนเขาเมือง 5 
159 พ.ต.ท.ธีรพงษ  สุริยะลังกา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
160 พ.ต.ต.เจษฎา  สถิตยรัมย (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5. กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
161 แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

. 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
3 นางจารุณี  จุลวรรณ (แทน)หวัหนาตรวจสอบภายในจังหวดัเชียงใหม 
4 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายสมศักดิ์  ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ สํานกังานจังหวดัเชยีงใหม 
6 นางรัตนมาลา  เทียมถนอม โรงพยาบาลนครพิงค 
7 นายสัญญา  ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานกังานทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมจังหวดัเชียงใหม 
8 นายภานุเดช  ตันรักษา ส่ือมวลชน สํานักขาวไทย 
9 นายศักดิ์สิทธิ์  มีทรัพยกวาง ส่ือมวลชน  หนังสือพิมพแนวหนา 
10 นางณัชชา  อุตตะมัง ส่ือมวลชน  อ.ส.ม.ท. เชียงใหมโลกวนันี ้
11 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
14 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายสงัด  จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการปฏิบัติการ  สํานักงานจงัหวัดเชียงใหม 
17 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
18 นางสาววนัทนีย   สองแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
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เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
 - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระครวูิมลญาณประยุต เจาคณะอําเภอ 
สันกําแพง   (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน  กลาวเปดการประชุม และแนะนาํหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และ
แนะนําหวัหนาสวนราชการ ที่ดํารงตําแหนงใหมภายในจงัหวัด ดังนี ้
 - หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 

1) นางสาวจนัทรัตน  โกยดลุย  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นที่ลําพูน 

2) นายชาตรี  ตันติวาณิชกจิ  สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นที่ลําปาง 

3) นายธีรศักดิ ์ จรัสศรีวิสิษฐ  ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาค 10 (เชียงใหม) 
ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวดัชลบุรี 

4) นายประดิษฐ  ทายะมหา  ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม ทองถ่ินจังหวดัแมฮองสอน 

 - หัวหนาสวนราชการที่ดํารงตําแหนงใหมภายในจังหวดั 
1) นายอัครเดช  บุญผองศรี  ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 
2) นายวสวัตติ ์ ประภัสสร  ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 2 

ตําแหนง นายชางโยธาอาวุโส แขวงการทางเชียงใหมที่ 1 สํานักทางหลวงที่ 2 (เชยีงใหม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 11/2552 เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน  
                            2552 ซ่ึงไดนําลงเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552  ณ หอง     
เลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ประกอบดวยเอกสารจํานวน 22 หนา มีนายไพโรจน  แสงภูวงษ  รองผูวา-
ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน  ซ่ึงไดนําเผยแพร เว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.1 แนวทางการดําเนินการ ของกลุมภารกจิ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
  - กลุมภารกจิดานเศรษฐกจิ 
  - กลุมภารกจิดานสังคม 
  - กลุมภารกจิดานความมั่นคง 
  - กลุมภารกจิดานการบริหารจัดการ 
 

1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต  มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนนิการของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนธันวาคม 2552 สรุปไดดังนี ้
  กลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั 
เพื่อดําเนนิการ ตามประเด็นยทุธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง อยางยั่งยนืตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29 
โครงการ วงเงนิ 122,612,000 บาท โดยแยก ประเดน็การดําเนินการตามกลยุทธตางๆ ประกอบดวย  
  1) กลยุทธที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาเชยีงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเทีย่ว 
7 โครงการ วงเงิน 49,000,000 บาท 
  2) กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการคาการลงทุน จํานวน 11 โครงการ วงเงิน 41,118,000 บาท 
  3) กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดาน
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 7 โครงการ วงเงิน 18,400,000 บาท 
  4) กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน เพื่อการกระจายรายได อยางเปน
ธรรม 4 โครงการ วงเงิน 14,094,000 บาท 
  สําหรับรายละเอียดของกลยทุธในแตละดาน มีดังนี ้
  กลยุทธท่ี 1 การสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว 
ประกอบดวย 4 กระบวนงานหลัก 7 โครงการ 
กระบวนงานที่ 1 บูรณาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ประกอบดวย โครงการพัฒนาเครือขายทองเที่ยว

ชุมชนอยางยั่งยืน 2,000,000 บาท และโครงการปสงเสริมการทองเที่ยวเชียงใหม 2554 
จํานวน 20,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 2 การพัฒนาสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว ประกอบดวย โครงการพัฒนาตลาด MICE 
สูสากล วงเงิน 6,000,000 บาท โครงการถนนสายวัฒนธรรม วงเงิน 10,000,000 บาท และ
โครงการจัดกจิกรรมทองเทีย่วเชิงกีฬา วงเงิน 3,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาสนับสนุน ประกอบดวยโครงการลานนาเอ็กโซติก วงเงนิ 3,000,000 บาท 
กระบวนงานที่ 4 ดําเนินงานการตลาดเชงิรุก ไดแก โครงการเชยีงใหม ลองสเตย ซิตี้ วงเงิน 5,000,000 บาท 
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 กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการคาการลงทุน ประกอบดวย 5 กระบวนงานหลัก 11 โครงการ 
กระบวนงานที่ 1 พัฒนาการใหบริการดานการคาการลงทุนและการบริการ ประกอบดวย โครงการพัฒนา

ศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท และโครงการสื่อ
อิเลคทรอนิคส สนับสนุนการคาการลงทุน E-Investment วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 2 สงเสริมการคาการลงทุนเชื่อมโยงกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ ไดแก โครงการ
เชื่อมโยงการคากับกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ วงเงินงบประมาณ 15,000,000 
บาท 

กระบวนงานที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการทองถ่ิน ประกอบดวย โครงการพัฒนาผูประกอบการ
และเครือขาย ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น 2,000,000 บาท โครงการสงเสริม
ตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม วงเงิน 1,500,000 บาท และโครงการสงเสริม
มาตรฐานผูประกอบการธุรกจิ วงเงนิงบประมาณ 3,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 4 สงเสริมการคา การลงทุนในธุรกิจเปาหมายที่มีศกัยภาพ ประกอบดวย โครงการยกระดับ
มาตรฐานบุคลากรในระบบการบริการนวดสปาสูสากลฯ วงเงิน 4,250,000 บาท โครงการ
สงเสริมตลาดธรุกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร อาหารสุขภาพ วงเงนิ 3,000,000 บาท 
โครงการพัฒนาเครือขาย ICT และ Software ของจังหวัด 2,000,000 บาท และโครงการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ IT/ICT ในสถานประกอบการ วงเงิน 1,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 5 พัฒนาระบบโลจิสติกส ไดแก โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรถโดยสารขนสง
สาธารณะฯ วงเงิน 3,368,000 บาท 

 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดาน
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ประกอบดวย 
กระบวนงานที่ 1 พัฒนาองคความรูในทุกภาคสวนการเกษตร ไดแก โครงการสงเสริมเกษตรอินทรยีในระบบ

เกษตรกรรมอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 2,000,000 บาท 
กระบวนงานที่ 2 การพัฒนากลุมองคกรเครือขายเกษตรกร ไดแก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรแบบมีสวน

รวม วงเงนิ 2,000,000 บาท 
กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร ไดแก โครงการนํารองเขตสงเสริม

การผลิตลําไย คุณภาพจังหวดัเชียงใหม วงเงิน 2,000,000 บาท และโครงการปรับโครงสราง
ระบบการผลิตสินคาเกษตรทีม่ีปญหา (กระเทียม) วงเงิน 1,400,000 บาท 

กระบวนงานที่ 4 การสรางโอกาสทางการตลาด ไดแก โครงการถนนคนกนิ (เกษตรอินทรีย) วงเงิน 3,000,000 
บาท และโครงการตลาดผลไมเชียงใหมสูสากล วงเงิน 5,000,000 บาท 

กระบวนงานที่ 5 การสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคาเกษตร ไดแก โครงการพฒันาการใชเทคโนโลยี และ
นวตักรรมในกระบวนการผลิตฯ  วงเงิน 3,000,000 บาท 
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  กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน เพื่อการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม ประกอบดวย 4 กระบวนงาน 4 โครงการ ดังนี ้
กระบวนงานที่ 1 การพัฒนาแบบการบรหิารจัดการกลุมวิสาหกจิชุมชน ไดแก โครงการเพื่อพัฒนาภูมิปญญา

ทองถ่ินสูเศรษฐกิจเพื่อสรางสรรคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,094,000 บาท 
กระบวนงานที่ 2 การสรางมาตรฐานและคณุภาพสินคา ไดแก โครงการพฒันามาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑ 

OTOP วงเงนิ 1,000,000 บาท 
กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภณัฑ ไดแก โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู 

(KBO) พัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ดานการตลาด วงเงนิ 3,000,000 บาท 
กระบวนงานที่ 4 การพัฒนาตลาดและชองทางการกระจายสนิคาชุมชน ไดแก โครงการ Chiang Mai Grand 

Sale วงเงิน 5,000,000 บาท 
  

 ทั้งนี้ สามารถแสดงสัดสวนงบประมาณตามกลุยุทธดานเศรษฐกิจ 4 กลยุทธตามลําดับ คือ  
กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเทีย่ว สัดสวนงบประมาณคิด
เปนรอยละ 33.54 กลยุทธสงเสริมการลงทุน คิดเปนรอยละ 33.54 กลยทุธการสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปน
ผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป คดิเปนรอยละ 15.01 และกลยุทธ
การสงเสริมและพฒันาผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน เพื่อการกระจายไดอยางเปนธรรม คิดเปนรอยละ 11.49 
 

 2. กลุมภารกิจดานสงัคม 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินการของกลุมภารกิจดาน
สังคม ในประเด็น “สรุปภาพปญหาสังคมในการดําเนินงานดานสังคมในภาวะปจจุบนั”  ดังนี ้
 - สรุปปญหาดานมิติวัฒนธรรมและศาสนา ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก คือ 

1) ความเบีย่งเบนทางศาสนาวัฒนธรรม มีสาเหตุมาจากการเรา หรือรูปแบบจากสื่อและเทคโนโลยี 
การเขามาอาศัยของคนตางถิ่น และความสําคัญของภาษา อัตลักษณและศาสนาลดลง 

2) ความเปลี่ยนแปลง ชวงเทศกาล มีสาเหตุมาจากการมีธุรกิจเขามาเกี่ยวของมากขึน้ ประเพณีอันดี-
งามถูกมองวาไมทันสมัย และมีการหลงลืมแกนแทของประเพณวีัฒนธรรม 

3) ความไมเหมาะสมทางสังคม มีสาเหตุมาจากรูปแบบความบันเทิงแบบใหม การแตงกายเอาอยาง
หรือเลียนแบบ การเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ และการขาดจิตสํานึกที่เหมาะสม 
 

 - สรุปปญหาดานสุขภาวะ พบวาโรคที่สําคัญในจังหวัดเชยีงใหมในปจจบุัน มี 6 ชนิด ไดแก 
โรคเบาหวาน ความดันโลหติสูง มะเร็ง  วณัโรค โรคเรงดวน (ไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009) และโรคเอดส 
(โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน) ซ่ึงสาเหตุของการเกดิโรคสวนใหญเกิดจาก การกินอาหารไมเหมาะสม 
ขาดการออกกาํลังกาย ขาดความรูและเขาใจในโรค  มีพฤติกรรมเสี่ยงและขาดความตระหนกัและเฝาระวัง 
  
 
 /สรุปปญหา... 



 11 
- สรุปปญหา การพัฒนาคนและครอบครัว แยกเปน 3 ประเภท 

1) ปญหาของเด็กและเยาวชน พบวามีปญหาความเครียด มีการดื่มแอลกอฮอรในเวลากลางคืน และ
การใชเวลาวางไมเหมาะสม สาเหตุการเกดิปญหามาจากภาวะเศรษฐกจิแบบทุนนิยมและวัตถุนยิม ที่เปนผล
การเกิดปญหาที่สําคัญ นอกจากนีก้ารขาดพื้นที่หรือกจิกรรมทางบวกทีส่งเสริมการพัฒนาของเด็กกเ็ปนสาเหตุ
สําคัญ การมีปจจัยเสีย่งและสิ่งเรามากขึ้น และการขาดทกัษะชวีิตและภูมคิุมกัน 

2) ปญหาผูสูงอายุ พบวามจีํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผูสูงอายุไมมีคนดูแล หรือตองอยูตาม
ลําพัง ผูสูงอายุขาดโอกาสการมีสวนรวม และปญหาไมสามารถจัดการตนเองสาเหตมุาจากภาวะเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมและวตัถุนิยม การขาดความรูถึงสิทธิโอกาส การขาดการเตรียมความพรอม และสังคมขาดความ
ตระหนกั 

3) ปญหาครอบครัว พบวาครอบครัวในปจจุบันมีสถิติการหยารางเพิ่มสูง มีความรุนแรงภายใน
ครอบครัว ปญหาความแตกแยก และปญหาการขาดความอบอุนในครอบครัว สาเหตกุารเกิดปญหามาจาก
สภาพสิ่งเราทางสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสื่อตางๆ สงผลตอพฤติกรรมในครอบครัว และการขาดความ
ตระหนกัของบุคคล 
 - สรุปปญหารายไดและการมีงานทํา จากภาวะเศรษฐกจิตกต่ํา ไดสงผลตอปญหาการเลิกจางแรงงาน 
โดยในจังหวัดเชียงใหม  มีกลุมกิจการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอปญหาดานการเลิกจาง
แรงงาน ไดแก กลุมผลิตเสื้อผา 403 คน กลุมโรงแรม/ภัตตาคาร จํานวน 203 คน และเครื่องเรือนเครื่องประดับ 
191 คน สาเหตุของการเลิกจางแรงงาน ประกอบไปดวย สถานประกอบการประสบภาวะขาดทุน ขาดสภาพ
คลอง ยอดการซื้อสินคาลดลง มีการยายฐานการผลิตไปยงัแหลงอื่น และการโอนกจิการไปยังบริษัทอื่น 

ซ่ึงจากสภาพปญหาและสาเหตุของการเกดิปญหาทั้งหมด จะนําไปสูการดําเนินการแกไขตาม
แนวทางที่กําหนดตอไป 
 

ประธาน 1) กลาวชมเชยการนําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจทางดานสังคมวาเปนวธีิการ 
ดําเนินการที่ถูกตอง คือ ไดวธีิการดําเนินการแลว และนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้ง 
เสนอแนะใหกลุมภารกิจทั้ง 3 ดาน นํามาปรับใชเปนแนวทางการดําเนนิการ 

  2) ปจจุบันมจีาํนวนผูสูงอายเุพิ่มมากขึ้น ขอใหกลุมภารกจิดานสังคมใชเปนแนวทางในการ 
ดําเนินการวางแผนและแกไขปญหาดานสงัคมตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายกลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน นําขอเสนอแนะมาปรบัใชเปนแนวทางการ 
ดําเนินการ 

  

 3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง 
3.1 กลุมภารกิจดานความมัน่คง 1 

ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน  แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 ประจําเดือนธันวาคม 2552 ดังนี ้

/- การดําเนินงาน... 



 12 
  - การดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มี
โครงการที่เกี่ยวของประกอบดวย 
  1) โครงการบูรณาการสรางองคความรูและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหาภยัคุกคามดานความมั่นคงในพื้นที่ของจงัหวัดเชียงใหม วงเงินงบประมาณ 12,571,000 บาท 
ประกอบดวยกิจกรรมการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 3 กิจกรรม คือการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 
(1 กิจกรรม) การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั ( 1 กิจกรรม) และกจิกรรมรักษาความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพยสิน (จํานวน 2 กิจกรรม) 
  2) โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ เพื่อปองกันและแกไขปญหาดานความมัน่คงโดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน วงเงินงบประมาณ 14,156,000 บาท แยกเปนกจิกรรมการเสริมสรางความ
มั่นคงชายแดน 3 กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 กจิกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 1 กจิกรรม และการรักษาความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน รวม 3 กิจกรรม 
  3) โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการเครอืขายความรวมมือ โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยดานความมั่นคง วงเงินงบประมาณ 14,326,000 บาท ประกอบดวย
กิจกรรมเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 6 กิจกรรม การปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 2 กิจกรรม และรักษา
ความปลอดภยัในชวีิตและทรัพยสิน 4 กจิกรรม 
  4) โครงการพัฒนาปจจยัสนบัสนุนการปองกันและแกไขปญหาภัยคกุคามดานความมัน่คง
วงเงินประมาณ 4,767,700 บาท ประกอบดวยกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 1 กิจกรรม และการ
รักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสิน 
  - การดําเนินงานตามแผนปฏบิัติการความมัน่คงชายแดนจงัหวัดเชียงใหม ประจําป 2553 โดย
ฝายเลขานุการกลุมภารกิจไดรวบรวมการดาํเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฉพาะในสวนการบูรณาการระหวาง
จังหวดักับกองทัพภาคที่ 3 ตามโครงการพัฒนาราษฎรชายไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 95 โครงการ 
วงเงินงบประมาณ 139,125,980 บาท พรอมทั้งขอใหสวนราชการที่เกีย่วของ ที่ไดรับการแบงมอบความ
รับผิดชอบการดําเนินงานยทุธศาสตรความมั่นคงชายแดน พ.ศ.2550-2554 ใหรวบรวมแผนงาน/โครงการที่
ไดรับอนุมัติประจําป 2553 สงใหจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ 2553 
 

  3.2 กลุมภารกิจดานความมัน่คง 2 (ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม) 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา  ทุบตะขบ) นําเสนอผลการดําเนินการดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี ้
1) การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซ่ึงไดจัดกจิกรรมเครือขายลุมน้ําจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552 พิธีเปดการประชุมโดยผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม  (นายอมรพันธุ  นิมานนัท) 

2) การขับเคลื่อนวาระจังหวดัเชียงใหม ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปา
โดยมีกระบวนงานขับเคลื่อนการดําเนินการ โดยการพฒันาองคกรเพือ่เตรียมความพรอมการขยายเครือขาย

/ความรวมมือ... 
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ความรวมมือ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพือ่สรางความรูและภาพลักษณการบูรณาการการปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมนิผลใหรางวัลและการลงโทษ ทั้งนี้ ไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย 

2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนมกราคม 2552 พบวาคุณภาพอากาศ PM 10 อยู
ระหวาง 40-60 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซ่ึงเปนเกณฑที่ถือวามีปริมาณคุณภาพอากาศดี สําหรับการปองกันและ
ควบคุมการดับไฟ ไดมีการตั้งศูนยรับแจงเหตุและประสานการดับไฟ ณ สํานักงานปองกันและบรรเทา          
สาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท 0-5340-9345 

2.2 การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก (1) โครงการจกัรยานพิทกัษโลก 
เพื่อลดการเผา ลดหมอกควนั ของเครือขายชมรมจักรยาน จัดการรณรงคระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน-5 
ธันวาคม 2552  (2) การรณรงคเนื่องในวันสิง่แวดลอมไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552  และ (3)โครงการปลูก
ราชพฤกษ 8,599 ตน เฉลิมพระเกยีรติ 85 พรรษา โดยชมรมกํานันผูใหญบานตําบลแมเหียะ ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมือง อุทยานแหงชาตดิอยสุเทพ-ปุยและสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวดัเชยีงใหม 

3) กิจกรรมของกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1) ไดมีการประชุมรัฐมนตรส่ิีงแวดลอมเอเซียน คร้ังที่ 10 (10th AMME) และการประชุม

ประเทศภาคีตอขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน คร้ังที่ 5 (COP-5) และการเตรียมการรับ
สถานการณของประเทศไทย ในป 2553 ในระหวางวนัที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร 

2) กิจกรรมรณรงค งดเผา บรรเทาโลกรอน โดยโครงการจักรยานพทิักษโลก ลดการเผา
หมอกควนั ลดโลกรอน เมือ่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จังหวัดแพร มี
นายภมิุข  สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธานเปดโครงการ 
กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการจัดแสดงนิทรรศการ การปนจักรยาน โครงการจักรยานพิทักษโลก การ
ทําแนวกันไฟ และการสาธิตการทําปุยหมกั 

3) หัวหนาผูตรวจราชการ สํานักรัฐมนตรแีละคณะเขาพบหารือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา และประชุมตดิตามการทํางานของหนวยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพื้นทีภ่าคเหนือ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม 

4) การจัดตั้งศนูยเฉพาะกจิเพื่อปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2553 ของ
กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดําเนนิการตามเปาหมาย  ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2552 – เมษายน 2553 

ขอเสนอแนะการดําเนนิการ 
เนื่องจากปญหาการเผา จะมกีารเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มกีารเผาในที่โลง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ

รอยตอพื้นที่อําเภอดอยสะเกด็และจังหวดัเชียงราย จึงใหหนวยงานทีเ่กีย่วของทั้งระดบัพื้นที่และระดับอําเภอ 
ดําเนินการอยางจริงจัง  หรือการใชมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหมมารวมกันดําเนนิการ 
 

ประธาน     แจงย้ําขอมูลเพิ่มเติมแกนายอําเภอวา เนื่องจากปญหาการเผาเกิดขึ้นเรว็ข้ึนกวาในปที่ผานมา ทั้งการ
เผาในที่โลง พื้นที่ปา (รอยตอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชยีงราย) ประกอบกับการหารือกับองคมนตรี  
(นายพลากร  สุวรรณรัฐ) พบวาปญหาการเผาปามีเพิ่มขึ้นจึงขอใหอําเภอและหนวยงานที่เกีย่วของ มีความ
ตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น 
 

/มติที่ประชุม... 
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มติท่ีประชุม มอบหมายอําเภอ และหนวยงานดําเนนิการตามขอส่ังการของประธาน 
 
 4. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นายสุเทพ  แสนมงคล) และคณะ นําเสนอผลการดําเนนิการ
ของกลุมภารกจิดานการบริหารจัดการ โดยไดนําเสนอโครงการ “ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเชิง
พื้นท่ีระดับครวัเรือนของจังหวัดเชียงใหม (พื้นท่ีนํารอง: อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง)” มีขอมูล ดังนี้ 
  ความเปนมา  จังหวัดเชียงใหมไดวาจางมหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ระดับครัวเรือนของจังหวัด  ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ
การบริการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ระดับ
ครัวเรือนของจังหวัด ในพื้นที่นํารอง 2 อําเภอ (อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง)  ประจําปงบประมาณ 2552  
งบประมาณ 600,000 บาท เพื่อใหมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวาง
แผนการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และทองถ่ินได  ตั้งแตกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  การกําหนดโครงการ การ
กําหนดพื้นที่ดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  
  ผลการดําเนินงาน โครงการดังกลาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร  ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย    
ฟารอีสเทอรน โดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  ในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม  โดยไดดําเนินการใน
พื้นที่นํารอง 2 อําเภอ ไดแก อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง  ไดดําเนินการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่นํารอง 2 อําเภอ คือ อ.สารภี และ อ.สันปาตอง  ซ่ึงระบบ
สามารถแสดงขอบเขตของหมูบาน และพิกัดของครัวเรือน ซ่ึงใชขอมูลพื้นฐานครัวเรือนจากขอมูล จปฐ. เปน
ขอมูลเบื้องตน  ผลการดําเนินโครงการประกอบดวย 

1) การสํารวจขอมูล 
การสํารวจขอมูลในโครงการฯ มีความมุงหมายในการทาํงานรวมกนัของเจาหนาทีใ่น

องคกรตาง ๆ ภายใตระยะเวลาอันจํากัด  มกีระบวนการสาํรวจขอมูลที่สําคัญ ดังนี้ 
1) ประสานงานเบื้องตนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2) ขอความอนเุคราะหขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ 
3) ขอความอนเุคราะหขอมูลจากผูนําชุมชน 
ผลจากการสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่  ไดขอมลูที่นําเขาระบบที่มีความหลากหลายและจากหลาย

แหลงที่มา  ไดแก 
1) แผนที ่AUTOCAD ของ อบต. หรือ เทศบาลที่ไดจัดทําไว 
2) แผนที่นําจายของไปรษณยี 
3) แผนที่เดินเทาของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
 

/4) แผนที่จากการ... 
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4) แผนที่จากการออกภาคสนาม  เปนขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจาก กํานนั 

ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน  อสม.  และประชาชนในหมูบาน  
เมื่อไดขอมูลแผนที่ที่ไดจากการสํารวจแลว จึงไดนํามากาํหนดรหัสทีใ่ชแทนตวัเลข บานเลขที่  

ช่ือเจาบาน และบันทึกลงในตารางการบันทึกขอมูล  เพื่อใหใชเปนขอมลูนําลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของจังหวดัตอไป 

 

2) การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศใชแนวคิด การใหผูใชงานไดมีสวนรวมในการพัฒนางานตาม

ความตองการของผูใชงาน  โดยระบบสารสนเทศดังกลาว 
1. สามารถทํางานบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตผานเวบ็บราวเซอรที่เปนมาตรฐาน โดยไม

ตองใชโปรแกรมเฉพาะทางติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอรลูกขาย 
2. สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่ ขอมูลดาวเทียม ในพืน้ที่ดําเนินโครงการ พรอมกับขอมูล

ขอบเขตหมูบานและตําแหนงครัวเรือน รวมถึงการแสดงผลและการเรียกคนขอมูลจากขอมูลอธิบาย
รายละเอียดของครัวเรือนตางๆ 

3. มีเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานเพื่อจดัการแสดงผลขอมูลแผนที่ เชน การยอ/ขยายแผน
ที่ การเลือกแผนที่ เปนตน 

4. สามารถกําหนดสิทธิ์ใหกบัผูเขาระบบไดตามระดับของการใหสิทธิ์ รวมถึงการกําหนด
สิทธิ์ในการแกไขและปรับปรุงขอมูล 

5. สามารถใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถนําเขา และ/หรือ ปรับปรุง แกไขขอมูลเชิงพื้นที่
ในสวนของขอบเขตหมูบานและตําแหนงครัวเรือนได 

6. สามารถใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถนําเขา และ/หรือ ปรับปรุง แกไขขอมูล
รายละเอียดที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ได 

7. มีสวนเครื่องมือสําหรับการคนคืนขอมูลตามเงื่อนไขทีผู่ใชงานระบุโดยยดึตามโครงสราง
ฐานขอมูลที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในการดําเนนิโครงการ 

 3) การนําไปใชประโยชน   การเรียกใชงานระบบสารสนเทศ  ผูใชงานสามารถใชงานผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตได  โดยสามารถเขาไปใชงานไดที่ http://123.242.165.9:8080/geoHousehold/  และเพื่อ
ความปลอดภยัของการใชขอมูลสารสนเทศจึงไดกําหนดระดับการเขาถึงระบบไวดวย โดยผูที่จะสามารถ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศในระดับครัวเรือน ตองมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password สําหรับ
ผูที่ไมมีสามารถดูขอมูลในระดับอําเภอ และตําบลได  

การแสดงผลขอมูล ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 1. ขอมูลทั่วไป ที่จะแสดงผลในรปูแบบ
ตารางขอมูล  แผนภูมิ  และแผนที ่2. การสืบคนขอมูลแบบมีเงื่อนไข  แบงออกเปน 4 หมวด ไดแก คนหาตาม
ชวงอายุ  รายได  การศึกษา  และอาชีพ  โดยผูใชสามารถกําหนดชวงของขอมูลที่ตองการคนหาไดเอง 

 
 

/ สรุป ระบบสารสนเทศ... 
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สรุป   ระบบสารสนเทศนี้ จะเกดิประโยชนสูงสุดไดเพราะความรวมมอืขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ในอําเภอสารภีและอาํเภอสันปาตอง  ฉะนั้นจึงขอความกรุณาจากนายอําเภอสารภีและนายอาํเภอสัน
ปาตอง กํากับดูแลการนําเขาขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางตอเนื่องและเปนปจจุบันตามนโยบาย
ของผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2 มหกรรมจิตอาสาพฒันาเชียงใหม 
ผูแทนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 (นายอุดม  แปงทิศ) และคณะ   นําเสนอผลการ

ดําเนินการโครงการ “มหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม” ที่ไดมีการเปดโครงการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552 
ณ ลาน-ประตทูาแพ ดังนี ้

โครงการมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม  เกิดขึ้นจากคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ซ่ึงเปนองคกรนักเรียนที่ผานกระบวนการเลือกตั้งจากประธานนักเรียนจากทุกโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีวัตถุประสงคที่สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในวิถีชีวิตสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน โดยเร่ิมตนจากโครงการทําดีเพื่อเชียงใหม ซ่ึงเปน
การสรางจิตอาสา ฝกการคิดเกงพรอมกับทําความดี ในระดับโรงเรียนสูชุมชน จากนั้นมีการขยายผลจาก
โรงเรียนสูระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคิดตอยอดกิจกรรม
โดยประสานงานกับประธานนักเรียนแตละโรงเรียน จัดทําโครงการมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม ซ่ึงมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดประชุมวางแผนการทํางานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ  
2. เขาพบทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและหวัหนาหนวยงานสําคัญเพื่อแนะนําโครงการ 

ขอรับความชวยเหลือและรับฟงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการทํางาน ซ่ึงไดรับความสนใจจากหนวยงาน
เปนอยางด ี

3. เชิญผูบริหารและครูฝายกจิกรรมในโรงเรียนรับทราบ สนับสนุนใหโอกาสประธานนักเรียน
ทุกคนไปเชิญชวนนกัเรียนทีม่ีจิตอาสาเขารวมโครงการ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเปดเวทใีห
คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติการจริง ในวนัพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 

ผลการดําเนินงาน พบวา มีนักเรียนของโรงเรียนตางๆ กวา 30 โรงเรียนทั้งสังกัด สพฐ.เอกชน
เทศบาลนครเชียงใหม นํานักเรียนเดินรณรงคการแกไขปญหาเมืองเชียงใหมบนถนน 5 สาย ขอใหทุกฝาย
ชวยกันแกปญหาสําคัญของเมืองเชียงใหม คือ การปองกันการใชยาเสพติด การใชรถใหถูกกฎจราจร การ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ยุติการใชความรุนแรงในเด็กและสตรี และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ทั้งนี้ ขบวน
บนถนนทุกสายมุงสูศูนยกลาง ณ ลานประตูทาแพ  กิจกรรมในงานประกอบดวยพิธีเปดและการกลาวคํา
ปฏิญาณของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรผูมีอุปการคุณ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ และการทํา
ความสะอาดถนนรอบคูเมือง ทุกขั้นตอนคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่และนักเรียนที่มีจิตอาสา เปนฝาย
ดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 

/ โครงการนี้... 
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โครงการนี้ประสบความสําเร็จในเชิงปริมาณ มีนักเรียนเขารวม 2,500. คน นอกจากนี้

ระยะเวลาของกิจกรรมชวงเชาสั้น ควรเพิม่กิจกรรมใหตอเนื่อง 
ผลการทํางานดานคุณภาพ  ทําใหคณะกรรมการเขาใจเรือ่งการคิด วิเคราะหและแกปญหางานใน

สถานการณจริง นักเรียนเขาถึงคําวาสามัคคีธรรมในทางปฏิบัติ 
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 
1) ปลัดจงัหวัดเชียงใหม คลังจังหวัดเชยีงใหม และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม กลาวชื่นชมให

กําลังใจและสนับสนุนการดาํเนินงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม 
2) แพทยหญิงประคอง  วิทยาศัย (สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง) ใหขอมลูและขอคิดเหน็ของ

โรงเรียนและโรงพยาบาลตางๆ ที่ไดมีการดําเนินการจิตอาสาในพื้นทีท่ั้งจังหวดัเชยีงใหมและพื้นที่ภาคเหนือ 
3) ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (นางเจนนารา  วงคปาลี) ใหขอมูลตอที่ประชุมวา 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีโครงการจิตอาสา ซ่ึงสวนใหญจะดําเนนิการในพื้นทีช่นบทเปนประจําอยาง
ตอเนื่องตามโครงการ ซ่ึงวิทยาลัยพยาบาลฯ มีความยนิดทีี่จะสนับสนนุกิจกรรมนี้และหากมีความเปนไปไดจะ
ไดดําเนินกจิกรรมรวมกันในโอกาสตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.3 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รายงานสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ประจําเดือนธันวาคม 2552 ดังนี ้

สถานการณทัว่ไป สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ของจังหวัดเชียงใหมระหวาง
วันที่ 29 เมษายน 2552 – 29 ธันวาคม 2552 มีขอมูล ประกอบดวย 

1) จํานวนผูปวยรายงานในขายเฝาระวังทั้งหมด จํานวน 4,061 ราย พบผูปวยยืนยัน 2,348 ราย จาย
ยา Tamiflu จํานวน 1,646 ราย ผูปวยเสียชีวติ 5 ราย ผูปวยอยูระหวางการสอบสวนและรอผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 14 ราย ผูปวยยืนยันรายใหมในสัปดาห ระหวางวนัที่ 22-27 ธันวาคม 2552 จํานวน 7 ราย 

2) จําแนกผูปวยตามกลุมอาย ุพบมากที่สุดเรียงตามลําดับในกลุมอายุ 5-9 ป รวม 534 ราย คิดเปน
อัตรา 600.55 ตอแสนประชากร กลุมอายุระหวาง 10-14 ป จํานวน 656 ราย คิดเปนอตัรา 571.60 ตอแสน
ประชากร กลุมอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 628 ราย คิดเปนอัตรา 240.41 ตอแสนประชากร 

3) จํานวนผูปวยจําแนกตามพืน้ที่ พบวามจีํานวนผูปวยที่พบมากที่สุดอยูในพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหม 956 ราย อําเภอสันทราย 335 ราย อําเภอสารภี 160 รายและอําเภอหางดง จํานวน 146 ราย ตามลําดับ 

4) จํานวนผูปวยจําแนกตามอาชีพ พบวามีผูปวยในกลุมนกัเรียนมากที่สุด จํานวน 1,383 ราย 
นักศึกษา 293 ราย คนทํางาน 240 ราย และอาชีพอ่ืนๆ 196 ราย 

5) จํานวนผูปวยจําแนกตามประเภทผูปวย แบงเปนประเภทผูปวยนอก 945 ราย และผูปวยใน 
1,403 ราย รวมทั้งสิ้น 2,348 ราย 

/สําหรับมาตรการ... 
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สําหรับมาตรการในการดําเนนิการเฝาระวังและปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ตามที่

ไดมีการประกาศแนวทางการดําเนินการไวนั้น ขอความรวมมือหนวยงานและสวนราชการไดดําเนนิการตาม
แนวทางที่กําหนดตอไป เพือ่ปองกันและควบคุมมิใหเกดิการแพรระบาดของโรคมากขึ้น 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.4 งานทิวลิปบานที่ไชยปราการ จังหวัดเชยีงใหม (31 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553) 

นายอําเภอไชยปราการ  ประชาสัมพันธและขอเชิญชวนทุกภาคสวนเที่ยวชมงานทิวลิปบานที่
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 3 ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ณ บริเวณแปลงดอก
ทิวลิป บานผาแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคของการจัดงาน 
เพื่อเปดเสนทางทองเที่ยวแหงใหม เชื่อมโยงไปยังสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
โดยจะมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือการประกวดธิดาชนเผา ซ่ึงรวบรวมชนเผาจํานวนมากที่สุดของลานนากวา 10 
ชนเผา การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแขงขันกีฬา การแสดงนิทรรศการของสวนราชการ และการออกราน
มัจฉากาชาดอําเภอไชยปราการ จุดเดนของงานคือ การจัดกิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม (Count Down) 
ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริเวณแปลงดอกทิวลิป นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังสามารถเดินทางทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่ใกลเคียงกับแปลงดอกทิวลิป เชน โครงการหลวงดอยอางขาง กาดเมืองผี ถํ้าลอดบาป ถํ้ารมบุญ ทั้งนี้
ผูสนใจสามารถประสานรายละเอียดขอมูลไดที่ อําเภอเชียงดาว และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
สํานักงานเชียงใหม  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 3.5 การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดบั จังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 34 ประจําป 2553 

ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  ประชาสัมพันธการจดังานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวดัเชียงใหม คร้ังที่ 
34 ประจําป 2553 และประชาสัมพันธอําเภอแหงที่ 25 ของจังหวดัเชียงใหม ดังนี ้

1. งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 34 ประจําป 2553 กําหนดจัดงานขึ้น
ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และลาน
เอนกประสงคขวงประตูทาแพ โดยงานดังกลาวนี้ไดจัดตอเนื่องสืบทอดกันมาเปนเวลากวา 30 ป ภายใตความ
รวมมือจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ใหการ
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ 

กิจกรรมภายในงานประกอบดวย 8 กิจกรรม ไดแก นิทรรศการและการประกวดไมดอกไม
ประดับ การแหประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงดนตรีในสวน การประกวดนางงามบุปผชาติ และ
นางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดกาดหมั้ว การแสดงและการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัด
เชียงใหม การตกแตงเสนทางและการทําถนนดอกไม การจัดมหกรรมอาหาร 

 /นอกจากนี้... 
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นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการจัดงานฝายตางๆ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2552  เห็นชอบใหเพิ่มเติมกจิกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1.1 ใหมีการขอพระราชทานถวยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อเปนถวยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ จํานวน 3 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ความคิด
สรางสรรค และประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการดําเนินการขณะนี้จังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือถึง
สํานักราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณากราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ขอพระราชทานถวยรางวัลแลว หากไดรับการโปรดเกลาฯ จะกําหนดทําพิธีมอบถวยรางวัลพระราชทานฯ ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 เวลา 19.00 น. ณ เวทีดนตรีในสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

1.2 การอนุรักษความเปนพืน้เมืองลานนาในดานการแตงกายและภาษาพูด  โดยผานการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน การจัดกาดหมั้ว การจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดเชียงใหม การจดัมหกรรม
อาหาร เปนตน 

1.3 การจัดกจิกรรมถนนคนเดินชวงถนนสามลาน เพื่อเชื่อมกับถนนคนเดินที่เทศบาลนคร
เชียงใหม ไดจดัขึ้นเปนประจําทุกวนัอาทิตย เพื่อเปนการเชื่อมโยงการจดังานที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด 
กับบริเวณลานอเนกประสงค ขวงประตูทาแพ ในวันที่ 7 กุมภาพนัธ 2553 

ทั้งนี้ ในการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ดังกลาว ขอความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรภาคเอกชน ไดพิจารณาเขารวมโครงการฯ 
โดยการจัดรถบุปผชาติเขารวมขบวน ในวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2553 และจัดสงสาวงามเขารวมประกวด
นางงามบุปผชาติ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจงความประสงคไดที่
ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โทร.0-5311-2610, 0-5311-2617 หรือทาง
เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th 

2. อําเภอกัลยาณิวัฒนา  ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการตั้งอําเภอใหมแหงที่ 25 ของ
จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอลําดับที่ 878 ของไทย ซ่ึงขณะนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2552 ประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยพื้นที่ 3 
ตําบล คือตาํบลแจมหลวง บานจันทร และตําบลแมแดด ซ่ึงแยกมาจาก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในการ
บริหารราชการในพื้นที่ ไดมีการแตงตั้งจาจังหวัดเชียงใหม รักษาการในตําแหนงปลัดอําเภอรักษาราชการแทน
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนาแลว  สําหรับที่ตั้งที่วาการอําเภอถาวร ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลแจมหลวง เนื้อที่ 82 ไร ซ่ึง
เปนที่สาธารณะประโยชนและที่บริจาคให   ในการดําเนินการดานการบริหารไดมีการเตรียมการในสวนตางๆ 
ดังนี้ 

- บุคลากร ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดแตงตั้งขาราชการไปทําหนาที่ตามกรอบอัตรากําลัง สวน
เร่ืองที่พักของบุคลากรขณะนี้ยังไมมีที่พกัให ขอใหเชาอาศัยไปกอน 

- วัสดุอุปกรณ ขอใหหนวยงานจัดเตรยีม วสัดุอุปกรณ แบบพิมพตางๆ ไปใชรองรับการ
ดําเนินงานในระยะ  1-2 ป 

 
 / -สาธารณูปโภค... 
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- สาธารณูปโภค ทั้งเรื่องไฟฟา ถนน อางเก็บน้ํา ขอความรวมมือหนวยงานดําเนินการตาม

แผนงานที่กําหนด พรอมทัง้ยกระดับการดําเนินการใหเปนระดับเรงดวน  เพื่อใหพรอมตอใชงานดวย 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ                     
       
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดใน

เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เร่ือง    
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   แจงใหที่ประชุมทราบวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร 

จํานวน 7 เร่ือง คือ  
5.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตทุางถนนชวงเทศกาลปใหม 2553  “7 วัน ขบัขี่

ปลอดภัย เทดิไทองคราชันย”   
     (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม) 

  5.2 ความกาวหนาในการขบัเคลื่อนระเบยีบวาระแหงชมุชนจังหวัดเชยีงใหม 
(สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

  5.3 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 
(สํานักงานคลงัจังหวดัเชยีงใหม) 

  5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนมกราคม 2553 
(ศูนยอุตนุิยมวทิยาภาคเหนือ) 

  5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 

  5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
  5.7 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนธันวาคม 2552 (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอื่นๆ 
 6.1 การเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานวุงศ ในเดือนมกราคม 2553 

ประธาน   แจงใหที่ประชุมทราบการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ ที่มีกําหนดจะมาปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม รวมถึงการพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 มกราคม 2553 นี้ 
สําหรับกําหนดการรับเสด็จฯ จะแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 

/6.2 การจัดสราง... 
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 6.2 การจัดสรางพระราชานสุาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และสมเด็จพระเจา - 

     พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร 
ประธาน  แจงวาจังหวัดเชียงใหม  มีแนวคิดในการจัดสรางพระราชานุสาวรีย  สมเด็จพระศรีนคริน-

ทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พรอม
อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ บริเวณดานหนาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระ
เมตตาคุณที่มีตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการสังคมสงเคราะห  โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทั้งสองพระองค
ไดทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออําเภอใหมเปนอําเภอที่ 25 
ช่ือวา “อําเภอกัลยาณิวัฒนา”  โดยรูปแบบการกอสรางประกอบดวย สวนสาธารณะ สระน้ํา และอาคาร
ประมวล พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค 

ขณะนี้อยูในการเสนอแนวความคิดในการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
จากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลนิธิขาเทียม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 6.3 การจัดเวรยามดูแลความปลอดภยัในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม 

ประธาน  ขอความรวมมือหนวยงานใหความสําคัญเปนพิเศษในการกําชับผูปฏิบัติงานในการอยู      
เวรยามในชวงวันหยุดสงทายปเกาตอเนื่องเทศกาลปใหม 2553 โดยใหเขมงวดทั้งผูอยูเวรยามและผูตรวจเวร-
ยาม  โดยเฉพาะอําเภอ  กรุณาแจงเตือนสวนราชการที่มีสํานักงานแยกจากอําเภอในการใหความสําคัญในการ
ดูแลรักษาสถานที่ราชการในชวงวันหยุด 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายหนวยงานที่เกีย่วของดําเนินการตามขอส่ังการของประธาน 
   
 6.4 ขอเชิญรวมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปใหม 2553 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  แจงประชาสมัพันธและขอเชิญชวนหวัหนาสวนราชการทุกภาคสวน
รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนือ่งในโอกาสวนัขึ้นปใหม 2553  ในวนัศุกรที่ 1  มกราคม  2553  
ณ บริเวณขวงประตูทาแพ โดยขอใหพรอมกันเวลา 06.30 น. และกําหนดประกอบพธีิทางพุทธศาสนา เวลา 
07.00 น. เปนตนไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

6.5 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 1/2553  
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   แจงกาํหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

เชียงใหม ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิม- 
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พระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณดานขางอางเก็บน้ําหวยหยวก) สําหรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
และรายงานการประชุม สามารถ Download ไดทางเว็บไซตจังหวดัเชยีงใหม www.chiangmai.go.th  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา 12.08 น. 
  

           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
              นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
             
 
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 
                                              หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร   
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 


