
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่   9/2551 

วันที่   30  กันยายน   2551  
ณ  หองเลควิว   โรงแรมกรีนเลครีสอรท    อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายวิบูลย  สงวนพงศ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธาน 
2 นายชูชาติ  กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม              
4 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
5 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
6 นายชัช    กิตตนิภดล หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
8 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
9 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
10 นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก (แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

11 นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
12 นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
13 นายเดช   สุนศิริ (แทน)นายอําเภอหางดง 
14 นายชัชวาลย   ปญญา (แทน)นายอําเภอสารภ ี
15 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
16 นายอธิคม    จนัทรศัพท นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายสุรศักดิ์   เจริญศิริโชติ นายอําเภอดอยสะเกด็ 
19 นายศรัณยู   มทีองคํา (แทน)นายอําเภอแมริม 
20 นายอดิศกัดิ์   วรรณลักษณ นายอําเภอแมแตง 
21 นายสมชาย   ทวีวัฒน (แทน)นายอําเภอฮอด 
22 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอเชียงดาว  
23 นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ ์ (แทน)นายอําเภอพราว 
24 ร.ต.ชยันต   อยูสวัสดิ ์ นายอําเภอฝาง 
25 นายณรงคธรรม   ทองมี (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ นายอําเภอสะเมิง 
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27 นายวิชัย   ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
28 นายนิมิต  วันไชยธนวงศ นายอําเภอสันปาตอง 
29 นายสุพจน   หอมช่ืน นายอําเภอจอมทอง 
30 นายนิเวศน   พูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมอาย 
31 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย  
32 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอแมแจม  
33 นายคมกริช   ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
34 นายพุฒิพงศ   ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
35 นายรพินทร  ถาวรพันธ นายอําเภอแมออน 
36 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
37 นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย อัยการจังหวัดเชียงใหม 
38 นายมนตรี    นามขาน (แทน)อัยการจังหวดัคดีศาลแขวงเชยีงใหม 
39 นายจํานอง   ปานทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
40 นายชูชาติ   ชัยเลิศ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
41 นายถาวร   คงมั่น (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
42 นางเนาวรัตน    ธนะศรีสุธารัตน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
43 นายปรีชาพล   ภัทรโกมล ผูอํานวยการศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชยีงใหม 
44 นางนงนุช    กมุศัสตรา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
45 นายธีรยุทธ   ใคสมณี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมภิาคที่ 5 
46 นางบุษกร   อรรถโกมล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม      
47 นายสุชิน   สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1 
48 นายโกศล   ปราคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 
49 นายไพศาล   เขื่อนเพชร  (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
50 นายวรพจน   เตียวสกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
51 นายชํานาญ  ธรรมไชย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
52 ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
53 นางขนิษฐา  จนัทรลักษม ี (แทน)วัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม 
54 นายอดุลย   วงศมาลี (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
55 นายชนนิทร   เพชรไทย (แทน)ผูอํานวยการอาวโุส ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 

56 นางมัลลิกา   อัพภาสกิจ (แทน)คลังเขต 5 
57 นางสุภมาศ    ศิริละ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม 
58 นางศิริพร  บุญสุวรรณ (แทน)ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
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59 นายประยุทธ  กฤษณพนัธ (แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
60 นายสมชาย   เปยมสุข (แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม 
61 นายฤาชา  ธีรกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
62 นายพีรธรรม   ศุภศรี (แทน)สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
63 นางเจียรผจง   เอี่ยมรัศม ี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
64 นายอนุชาต  ประยูรทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
65 นางจริณยา   ศรีประทุม (แทน)นายดานศลุกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
66 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
67 นายมงคล   ดานวิไลปติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
68 นายภกัดี   พวงจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวดัเชยีงใหม 
69 นายบรรพต   นวลมณ ี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
70 นายมานพ  ไทยประเสริฐ (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
71 นายอํานาจ  สิริภาคิไนย (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
72 นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
73 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 
74 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
75 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
76 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
77 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
78 นายวิทยา  วิทยาศรัย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
79 นายอารักษ  พรหมณ ี ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
80 นายคมสัน   พวัศรีพันธุ (แทน)จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
81 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
82 นางประทุมพร  นรัตถรักษา (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน  ประจาํภาคเหนอื 
83 ดร. สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
84 ดร. สลักจิต  ชุติพงษวเิวท (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
85 นพ.อากร    แสนไชย (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
86 นพ.ชัชวาลย  ศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
87 นางสาวฤทัย  อุตมะ (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนเีชียงใหม 
88 นางผุสดี  ธรรมานวัตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
89 นางปราณี   โควินทวงษ   (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 
90 นายภุชงค  อินสมพันธ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชียงใหม 
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91 นายประกิจ   จูตะพงษ (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
92 นายธีรพล   วทุธีรพล (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
93 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
94 นายวันชัย   คําพตร (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

95 นายศักดิ์ชัย   จงกิจวิวัฒน หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม 
96 นายอิศเรศ   สิทธิโรจนกุล หัวหนาสถานคีวบคุมไฟปาจังหวดัเชยีงใหม 
97 นางผาสุก  สุดชูเกียรต ิ (แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
98 นายพงษพันธ   ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม  
99 นางสาวพัชรี   ฉั่วริยะกุล หวัหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
100 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
102 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
103 นายธรรมเชษฐ  บุญสาธร (แทน)หวัหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวดัเชยีงใหม 
104 นายสุรชัย   สังขศรีแกว หัวหนาศูนย ช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชยีงใหม) 
105 นายนฤมิต  หญิชีระนันทน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทาง เชียงใหม 
106 นางเยาวภา  ล่ิวเกยีรต ิ (แทน)เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
107 นายชยุธ   หงสหิรัญ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม 
108 นางปรียา  เมฆบังวัน (แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
109 นายธงชัย   ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
110 นายสวิง   กาญจนประโชต ิ (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
111 นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน ปศุสัตวจังหวดัเชียงใหม 
112 นายวีรวัฒน   เตจะ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
113 นายเจิมศักดิ์   กล่ันเรืองแสง (แทน)หวัหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
114 นายณัฐวัตร  เตชะสาน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
115 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
116 นางสาวบานเย็น  หลาปอม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
117 นางพวงทอง  ปานอุทัย (แทน)หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
118 นางพชรวรรณ   เผดิมชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
119 นายปาณวัตร   สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ(พืชสวน) 
120 นายอํานวย  ทบัเลื่อน (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
121 นายนยิม   จันทนพันธ (แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
122 นายสุพจน    ศิริอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
123 นายสุเทพ   นอยไพโรจน ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
 /124 นายอาจิตร.... 
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124 นายอาจิตร    สุวานิชวงศ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
125 นางปภาพนิท   จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
126 นายสุรพงษ  ววิัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
127 นางสาวสิริลักษณ   อุตเถิน (แทน)หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร 
128 นายสงกรานต   มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
129 นายอรรคเดช  บุญไชย   (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
130 นายวิวัฒน  โตธิรกุล (แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  เขต  3 
131 นางศภุิสรา   ชมพาน (แทน)ผูอํานวยการศูนยเศราฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
132 นายนพดล  บํารุงพงษ ผูจัดการศูนยบริการรวมลงทุนและพีเ่ล้ียง SME สํานักงานสงเสริม

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) 
133 นายเชาว   เหลืองอราม รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม 
134 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
135 นายเฉลิมศักดิ ์  สุระนันท ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม 
136 นายชัยเรศ  เกิง้บุรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
137 นางสันทนีย   ไชยเชยีงพิณ (แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
138 นายอุดม   ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
139 นายสุบิน  สิทธิสงคราม (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5  เชียงใหม 
140 นายกนก  คณโทเงิน (แทน)หวัหนาสํานักงานไปรษณยีจังหวัดเชยีงใหม 
141 นายปริญญา   สุภาวรรณ (แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที  เชียงใหม 
142 นายไพบูลย   จิตรมณีวรรณ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
143 นายทวี  เบญจรัตน   หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
144 นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
145 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
146 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
147 พ.ต.ท.อนุชาต  ทองอาภรณ (รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
148 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
149 น.ต. มณธนิท  รักงาม (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
150 นายจุมพจน   นิยมสิริ (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
151 นายพงษเทพ  วงศเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
152 นายสนธิรักษ   อินทรพล (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
153 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
154 นายปรีดา  ช้ันประดับกุล (แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
 
 
 

/155 นายประสิทธิ.์... 
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155 นายประสิทธิ์   ตาสุวรรณ (แทน)ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
156 นายประมวล  ธรรมปญญา (แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จงัหวัดเชียงใหม 
157 นายพงศกร  ตุลานนท (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
158 นายทศพร  บญุจันทร (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
159 นางธารทิพย    ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
160 นางจินตนา  สิงหสุรเมธ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 
161 นายจําลอง   กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
162 นายคณพล   ปนแกว (แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม 
163 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
164 นางมยุเรศ  ณ เชียงใหม (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพฒันา 
165 พ.ท.พิศษิฐ    กันทะใจ (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่  33 
166 พ.อ.พสิษฐ   มขุเพชร (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
167 พ.อ.ศิริรัตน   แสงชาง (แทน)ผูอํานวยการสํานักพฒันาภาค 3 
168 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
169 พ.อ.ธํารงค   ถาวร รอง  ผอ.รมน.จว.ช.ม.(ท) 
170 พ.ต.ท.พรเทพ   นองการ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
171 พ.ต.อ.ทรงยศ   เดชจบ (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
172 พ.ต.ท.ธีรพงษ   สุรัตลักขณา (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
173 พ.ต.ท.จําเริญ    กันทาหน (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
174 พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย  จํารัส (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายศิริธนากร   มูลศรีแกว เทศบาลตําบลแมเหยีะ 
2 นายวรากร  สุรวงศ สํานักงาน ทสข.ชม 
3 นายวสันต  มจีินดา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
4 นายวิจิตร  หลังสัน ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
5 นายภาษเดช  หงสลดารมย จาจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสําเริง   ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  
7 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
8 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ   
9 นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัด 
10 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
 
 

/11 นายอาคม...... 
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11 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00  น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ือง สําคัญแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 วาระกอนการประชุม 
-  พิธีมอบโลเกียรติคุณ แกบริษัทพรหมประธาน เชียงใหม จํากัด ที่ไดสนับสนุนการจดัการ
ประกวดนางสาวเชียงใหม ประจําป 2551  โดยสํานักงานทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 

-  พิธีมอบโลรางวัล และประกาศเกยีรติบัตร สําหรับรางวัลชมเชย  แกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่ไดรับรางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจําป 2551 โดยสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 

-  การมอบทุนสงเสริมการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย  กรมการปกครอง 
(จังหวัดเชยีงใหม) โดยท่ีทําการปกครองจงัหวัดเชียงใหม 

 1.2  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน   แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
                                   1) ฝากทุกภาคสวนตดิตามการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม  เพื่อจะไดเปนแนว

ทางการดําเนนิงานตามนโยบาย และเปนขอมูลในการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ 
ประจําป 2553 

                                   2) ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดรวมประชุมในวันนี้ และไดชวยกันประคับประคอง
บานเมือง ในสถานการณทีม่ีความแตกแยกทางความคิด  ใหสามารถดําเนินการไดดวย
ความปกติสุข 

                                   3) แจงใหทราบวาจะมีการประเมินผลงานของจังหวัดเชียงใหม เพื่อรับทราบความกาวหนา 
และผลสําเร็จของโครงการในพื้นที่จังหวดัเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  

             1.3  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ฝายเลขานุการ   แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
1) การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
    - นางผสุดี  ธรรมานวัตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  

ยายมาจาก นายแพทย 9 วช สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนพรัตน ราชธานี 
 /2) ผูเกษียณอายุ.... 
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2) ผูเกษยีณอายุราชการและผูยายไปดํารงตําแหนงใหม 
     - ผูเกษยีณอายุราชการ 
 1) พล.ต.ต. อนุสรณ  สูศิริ  ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
 2) นายชูชาติ  ชัยเลิศ  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
       3) นางเนาวรัตน  ธนะศรีสุธารัตน  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

4) นางสาวปรางทิพย  บุศยศริิ  ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ 

 5) นางปรานอม  เชื้อศักดาหงษ  ผูอํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายพั 
            - ผูยายไปดํารงตําแหนงใหม 
  - นางศิริพร  นรัุกษ  ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

   ยายไปดํารงตําแหนงกงศุล (ฝายสงเสริมการลงทุน) สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน 
นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กนัยายน 2551 

- นายวรชัย  อุทยัรัตน ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชียงใหม  ยายไปดํารงตําแหนงปฏิรูปที่ดิน 
   จังหวดักําแพงเพชร 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.4  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจงัหวัดเชียงใหม 
 ประชาสัมพนัธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของ คณะทํางานโฆษก จังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือน กนัยายน 2551  ผานระบบวีดทีัศน  สรุปไดดังนี ้
       1) เดือนกันยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2551 จังหวัดเชียงใหม  มีกิจกรรมที่
สําคัญ  คือ “โครงการ 116 วัน จากวันแมถึงวันพอ สรางสามัคคี ”   ซ่ึงมีหลายหนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง โดยผูวาราชการจังหวัดไดเปนประธานในกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
ธงพระราชทาน ณ ขวงประตูทาแพ และการสงมอบธงพระราชทานไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 24 อําเภอ และในวันที่ 
3  ธันวาคม 2551 จะอัญเชิญธงพระราชทานไปรวมเฉลิมฉลองที่กรุงเทพมหานคร 
     2) การจัดอบรมลูกเสือชาวบาน 24 อําเภอ มุงใหเกิดความสามัคคีในหมูลูกเสือชาวบานของ
จังหวัดเชียงใหม ใหสามารถดํารงชีวิตในแนวทางที่ดีตามกฎของลูกเสือชาวบานตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเรียนรูการดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนอยางสามัคคี เสียสละ และ
อดทน ตลอดจนการไดรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในวิถีไทยอยางยั่งยืน โดยจัดฝกอบรมทั้งหมด 9 คร้ัง 
จํานวน 24 รุน 24 อําเภอ 
  3) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดกิจกรรมตามโครงการ 116 วันจากวัน
แมถึงวันพอ สรางสามัคคี  โดยรวมกับศูนยตอสู เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม   จัดโครงการ
ประชาสัมพันธความรูปองกันยาเสพติดผานสื่อบันเทิง ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย   การจัดงานครั้งนี้ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี มีเยาวชนเขารวมโครงการกวา 300 คน 

/4) กิจกรรม..... 
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         4) กิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติ นายชุมพร แสงมณี (รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม)  เปดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลองแหงชาติ  โดยมีประชาชนในชุมชนใกลเคยีง 
รวมรณรงคทําความสะอาดเก็บขยะ กําจัดวัชพืชบริเวณคลองแมขาและคลองสาขา เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดทรงเห็นความสําคัญของแมน้ํา คูคลอง
เปนการรณรงคอนุรักษ ฟนฟูสภาพชุมชนริมฝงแมน้ําคูคลองใหมีความสะอาดสวยงาม และใชประโยชนทางดาน
การเกษตรได  
         5) เตรียมความพรอมรับภัยธรรมชาติ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติรวมกับสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเชียงใหม จัดงานมหกรรมเตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ เพื่อสรางความรู
ใหกับประชาชนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน เพื่อการปฏบิตัติวั
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ  รวมทั้งสามารถสรางความมั่นใจใหกับผูมาเยือน เปนการสงเสริมการทองเที่ยวและ
เศรษฐกิจดวย   สําหรับกิจกรรมภายในงานเนนการใหความรูดวยเทคโนโลยีทันสมยั 
         6) งานดานตางประเทศ จังหวัดเชียงใหม ใหการตอนรับคณะผูแทนระดับสูงจากมณฑล       
ยูนาน มณฑลกุยโจว และมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับ
ความสัมพันธระหวางผูนําระดับสูงของทั้งสองฝายในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยมีการหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางสองฝายใหแนนแฟนยิ่งขึ้น การติดตามสถานการณดานการคา การลงทุนระหวาง
ประเทศไทยกับจีน รวมถึงไดเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและคณะผูแทนเขารวมงานดานวัฒนธรรมที่เมือง
เยหยาง มณฑลหูหนาน  ปลายเดือนตุลาคมนี้ 
         7) การอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธอําเภอและหนวยงาน ซ่ึงสํานักประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหมไดจัดขึ้น เพื่อสรางเครือขายดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารประชาชนอยางทั่วถึง 
มีขาราชการและเจาหนาที่อําเภอตางๆ สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ เขารับการอบรม
จํานวน 94 คน เกินกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ   คร้ังท่ี  8/2551  วันท่ี 28 สิงหาคม 
 2551  ซ่ึงไดลงในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th 

 ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2551 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ณ หองอิมพีเรียลแกรนดบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซด 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 21 หนา มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มี
ผูเขาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม จํานวน 28 หนวยงาน ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการ/หนวยงานขอแกไข
หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด 
 

 มติท่ีประชุม    รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  8/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 
  
 
 
 

/ระเบียบวาระที่ 3 .... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
  - ผลการดาํเนนิการของกลุมภารกิจ 5 ดาน 
     1.  กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  โดยพาณชิยจังหวัดเชยีงใหม  นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกันยายน 2551 ในประเด็นตางๆดังนี ้

1. การลงนามสถาปนาความสัมพันธบานพี่เมืองนอง   Chiangmai - Chongqing Sister City 
    การลงนามสถาปนาความสัมพันธ Sister City 
   เมื่อวันที่  19  กันยายน 2551 นายชูชาติ กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม  และนายโจว มูปง  

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครฉงชิ่ง ไดรวมลงนามสถาปนาความสัมพันธ บานพี่เมอืงนอง ระหวาง จังหวดั
เชียงใหม กับเทศบาลนครฉงชิ่ง   โดยมีสาระสําคัญในขอตกลง Sister City  คือ จะรวมมือซ่ึงกันและกันเพื่อ
สงเสริมความมั่งคั่ง และการพัฒนารวมกันบนพื้นฐานของความเทาเทยีม  ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และพนัธกรณรีะหวางประเทศของคูภาคี  รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามความตกลง  โดยขอตกลงมีผลใชบังคับภายในเวลา  5  ป 

2. การสานสัมพันธและเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของคณะจงัหวัดเชียงใหม 
1) คณะไดเขาพบและหารือกับนายหวง จือ้เหลียง รองอธิการบดี 
2) เยีย่มชมและศึกษาโรงงานบําบัดน้ําเสยี บริษัท Sino French Tangjiatou waste Water  

Treatment Co. Ltd. เปนบริษัทรวมทุนระหวางจีนกับบรษิัท Suez ฝร่ังเศส  ลงทุนฝายละ 247  ลานหยวน  
ตั้งอยูบนฝงแมน้ําแยงซีเกียง 

3. การศึกษาดงูานเพื่อการจดัตัง้  TISC: Trade & Investment Service Center 
    ความเปนมา   สืบเนื่องจากจังหวัดเชยีงใหมไดมอบหมาย สํานักงานพาณิชยจังหวดัเชียงใหม  ดาํเนิน

โครงการจัดตัง้ศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน (TISC: Trade & Investment Service Center) ในปงบประมาณ 
2552   ในการดําเนินการจังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจการคาจังหวัด โดยรองผูวา
ราชการจังหวดัเชียงใหม(นายชูชาติ กฬีาแปง) เปนประธาน  ผูชวยพาณิชยจงัหวัดเชยีงใหม เปนกรรมการและ
เลขานุการ   เพื่อดาํเนินการในสวนทีเ่กีย่วของ  ในการดาํเนินการ เพื่อเตรียมการรองรับการจัดตั้ง TISC  จังหวัด
เชียงใหมไดนาํคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัดฯ ไปศึกษาดูงาน  ณ ศนูยขอมูลของกระทรวงพาณิชย  
กสท.โทรคมนาคม  และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เมื่อวันที่ 16  กนัยายน  2551 

วัตถุประสงคการจัดตั้ง TISC 
-  จัดทําฐานขอมูลการคา การลงทุนเชิงลึก ที่จําเปนตอความตองการของภาคเอกชนและภาครัฐ 
-  ขอมูลเปนลักษณะขอมูลเชิงวิเคราะห (Information Intelligent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
    แขงขันของผูประกอบการ 
-  เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดเชียงใหมไดอยางยั่งยนื 
 
 

/ประเภทฐานขอมูล…. 
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ประเภทฐานขอมูล เนนดาน Demand Side 
- ฐานขอมูลจังหวัดเชียงใหม เนนศักยภาพดานเศรษฐกจิ 
- ฐานขอมูลกลุมประเทศ GMS และ Sister City 
- ฐานขอมูลดานการลงทุนของจังหวดัเชียงใหม/กลุมจังหวัด 
- Product Items :  Marketing Information Intelligent 

    สินคาเกษตร / สินคาเกษตรแปรรูป 
    สินคา OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพของจงัหวัดเชียงใหม 

- เชื่อมโยงขอมูลและการจัดการองคความรูดานการตลาด  ฯลฯ 
4. สรุปการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรของจงัหวัดเชียงใหมท่ีผานมา 
    พืชที่มปีญหาในป  2551 ไดแก  ขาว กระเทียม หอมหัวใหญ และเกษตรอินทรีย 

4.1 สภาวะความสมดุลยการผลิตในป 2551 
           - พืชผลทางการเกษตรของจังหวดัเชียงใหม  
 

พืช 
(จังหวัดเชียงใหม) 

พื้นท่ีปลูก (ไร) ผลผลิต (ตัน) ความสมดุลย (ตัน) เกินดุลย(ตัน) 

ขาวเหนียวนาปรัง 84,190 62,060 45,030 17,030 
กระเทยีม 27,533 32,612 21,000 11,612 

หอมหัวใหญ 11,108 46,504 38,000 12,104 
  
           - พืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย 
 

พืช 
(ประเทศ) 

พื้นท่ีปลูก (ไร) ผลผลิต (ตัน) ความสมดุลย (ตัน) เกินดุลย(ตัน) 

ขาวเหนียว  นาปรัง 12,801,226 8,791,016 6,378,657 2,412,359 
กระเทยีม 87,422 85,648 85,000 648 
หอมหัวใหญ 11,776 52,748 38,142 14,606 
 

   4.2 ปญหาราคาตกต่ํา ณ วันที่เกษตรกรเรยีกรอง 
 

พืช วัน/เดือน/ป ตนทุนการผลติ 
(บาท/กก.) 

ราคาที่เกษตรกรจําหนายได 
(บาท/กก.) 

ขาวเหนียวนาปรัง 12 พ.ค.51 6.93 4.50 - 5.30 
กระเทยีม 4 มี.ค.51 17.53  (น้ําหนกัแหง) 12 - 15 

หอมหัวใหญ 11 เม.ย.51 5.87 5 
 

/4.3 การแกไข..... 
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   4.3 การแกไขปญหาของคณะกรรมการเพือ่แกไขปญหาเกษตรกร  อันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด 

ขาวเหนียวนาปรัง คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด  ไดมีการประชุม จํานวน 5 คร้ัง  กระเทียม คณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุม  11 คร้ัง  หอมหัวใหญ  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุม 
จํานวน 3 คร้ัง  เกษตรอินทรีย  คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุมจํานวน 2 คร้ัง และคณะกรรมการ
รวมกับภาครัฐและประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเชียงใหม ไดมีการประชุม  2 คร้ัง 
         ผลการแกไขปญหา    
 การแกไขปญหาขาวเหนยีวนาปรัง  จังหวดัเชียงใหมไดติดตอโรงสีมารับซื้อขาวเหนยีวนาปรังของ
เกษตรกรเรยีบรอยแลว  แตคงคางเกษตรกรบางรายยังไมไดรับเงิน 
 ปญหากระเทยีม ไดดําเนินการตามโครงการแทรกแซงราคากระเทียมจังหวัดเชียงใหม  งบประมาณ  114 
ลานบาท ไดรับซื้อทั้งหมด  5,043.563 ตัน  งบประมาณ 108,058,383 บาท ในพื้นที่ 7 อําเภอ คือ แมแตง เชียงดาว  
สะเมิง  ฝาง  เวียงแหง  ไชยปราการ  และแมอาย  โดยกาํหนดราคารับซื้อตามความชื้นคุณภาพ  เกรดราคา 20 ,21,  
22  บาท/กิโลกรัม  แตยังมีปญหาที่คงคางอยูคือ กระเทยีมแหงของเกษตรกรยังคงเหลอื  4,400  ตัน (7 อําเภอ)    
รวมทั้งราคากระเทียมแหงยงัตกต่ํา  เหลือเพียงกิโลละ 6  บาท  สวนกระเทียมของโครงการแทรกแซงราคา
กระเทยีม ยังไมไดจําหนาย  จํานวนทั้งสิ้น 5,043.563 ตัน (7 อําเภอ) เนื่องจากราคาต่ํากวาที่รับซื้อ  ซ่ึงแนวทาง
การแกไขปญหาตอไปนัน้  ที่ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ระดบัจังหวดัมีมตใิหนําเรื่องการแกไขปญหา
กระเทยีม  นําเสนอคณะกรรมการ  คชก. เพื่อพิจารณาตอไป 

5. ผลดําเนินงานของสาํนกังานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
     5.1 จังหวดัเชียงใหมไดรับรางวัลเมืองนาเทีย่วในเอเชยี  โดยนิตยสารและเว็บไซต (ประเทศ

สหรัฐอเมริกา) www.travelandleisure.com จัดลําดับใหจงัหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัล 1 ใน 10 ของเมืองที่นาเที่ยว
ที่สุดในเอเชยี ประจําป 2551 ในลําดับที่ 3  รองจากโตเกยีว และกรุงเทพฯ  นอกจากนี้ เว็บไซตเพื่อการทองเที่ยว
ระดับโลก(ประเทศอังกฤษ) www.tripadvisor.co.uk จัดอันดับใหจังหวดัเชียงใหมไดรับรางวัล 1 ใน 25 ประจําป 
2551 ของเมืองทองเที่ยวทีด่ทีี่สุดของเอเชียในลําดับที่  9 
  5.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคเหนืออยางยั่งยืน  เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคาํ สรุปผลการสัมมนา ไดดังนี้ 

แนวทางการพฒันาการทองเที่ยวในภาคเหนือ  
1.  ใชจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวหลักที่มีความโดดเดนระดับประเทศและระดับโลก 
2.  พัฒนาการทองเที่ยวโดยใชแนวคิด ในการจัดกลุมการทองเที่ยวที่สําคัญ 
3.  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว  

ยุทธศาสตรการทองเที่ยวภาคเหนือ 
1. ยุทธศาสตรอํานวยความสะดวกใหแกนกัทองเที่ยว 
2. ยุทธศาสตรพัฒนาการตลาด สงเสริมตลาดเดิม และสรางตลาดใหม 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 /4. ยุทธศาสตร.... 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการ 
5. ยุทธศาสตรการสรางความปลอดภัย สาธารณสุขขั้นมูลฐาน และสุขอนามัย  
6. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นทีภ่าคเหนือ  
7. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

 ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
 นายอําเภอแมวาง เสนอขอมลูตอที่ประชุมในเรื่องการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้   

1) จังหวัดควรเตรียมแผนการรองรับปญหาหอมหวัใหญและกระทยีม ที่จะเกิดขึ้นในอีก 
ประมาณ 4 เดอืนขางหนา เนื่องจากผลผลิตกระเทยีมป 2552 มีมาก ประกอบกับประเทศญี่ปุนที่เคยรับซื้อเดิม  ได
แจงวาจะงดรบัซื้อหอมหัวใหญของไทยในป 2552  จึงคาดวาจะมีปญหาเกิดขึน้ 
  2) เร่ืองขาวเปลือกเจา/ขาวเปลือกเหนยีว  เนื่องจากเงนิทีไ่ดรับจัดสรรเพื่อชําระหนีแ้กเกษตรกร  
จังหวดัเชยีงรายจะไดรับการจัดสรรกอน  อาจจะสงผลใหเกิดการรวมกลุมประทวงของกลุมเกษตรกรในจังหวดั
เชียงใหม ณ บริเวณทีว่าการอําเภอตางๆ จงึขอใหเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษดวย 
 ประธาน   มอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของนําแนวทางขอคิดเห็นจากอําเภอแมวาง ไปพิจารณา
ดําเนินการ  พรอมเสนอแนะขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 
  1) การจัดตั้งศนูยขับเคลื่อนยทุธศาสตร การคาการลงทุนหรือ TISC : Trade & Investment 
Service Center  ขอใหสํานกังานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบประสานทุกภาคสวน พิจารณาขอมูลและ
การนําไปใชประโยชน 
  2) ขอใหหนวยงานรับผิดชอบเตรียมการเพือ่การทองเที่ยวโดยใหเตรยีมความพรอมในเรื่องการ
รักษาความสะอาด  ความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อตอนรับฤดูกาลการทองเที่ยวที่จะมาถึงในเวลา
อันใกลนี้ ขอใหทุกภาคสวนรวมประชุมและประสานการทํางานรวมกนั 
 

 มติท่ีประชุม     รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานทีเ่กีย่วของนําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพจิารณา 
                          ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
 

2. กลุมภารกิจดานสงัคม 
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม  (ดร. สุรสิงห  วิศรุตรัตน) และคณะ  นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม

ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนกันยายน 2551 ตามประเดน็ยุทธศาสตร  ดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพด ี
โดยมีผลการดาํเนินงานดานการรณรงคไมเผาขยะและเศษใบไมในเขตอําเภอสารภี  ซ่ึงเดิมพบวาโรค

ระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด มสีถิติอยูในระดับสูง  หลังจากการดาํเนินงานมาระยะหนึ่ง พบวาในป 
2550-2551  มีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดนิหายใจ และโรคมะเร็งปอดลดลง  ดังตารางที่ปรากฏ 

โรค ป  2549 ป 2550 ป 2551 (9M) 
โรคระบบทางเดินหายใจ 22,478:100,000 อันดับที่ 13 29,767:100,000  อันดับที่ 19 16,601:100,000 อันดับท่ี 20 
โรงมะเรง็ปอด 67.9:100,000  อันดับที่   4 154.1:100,000  อันดับท่ี 10 - 

 /ประเด็นยุทธศาสตร….. 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมใหประชาชนเปนคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต  โดยสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1   ซ่ึงไดสงเสริมการเขาศึกษาตอในระดบัที่สูงขึ้นของ
ประชากร   สรุปรวมผลการรับนักเรียน/นกัศึกษาทีเ่ขาเรียนในภาคเรยีนที่ 1 ปการศึกษา 2551  รวมทั้งสิ้น 92,086  
คน   แยกเปนการศึกษาตอในโรงเรียนรัฐบาล  ระดับปฐมวัย  จํานวน  2,653  คน  ประถมศึกษา 15,489  คน  
มัธยมศึกษาตอนตน  9,798  คน   มัธยมศกึษาตอนปลาย  7,129  คน  รวมทั้งสิ้น  35,069  คน  การศึกษาตอใน
โรงเรียนเอกชน  ระดับปฐมวัย  จํานวน  7,638  คน  ประถมศึกษา 19,583  คน  มัธยมศึกษาตอนตน 12,920  คน   
มัธยมศึกษาตอนปลาย  16,876  คน  รวมทัง้สิ้น  57,017  คน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี  3  สงเสริมใหประชาชนดาํรงชีวิตบนพื้นฐานหลกัศาสนาและวัฒนธรรม 
ทองถิ่น  

1) โครงการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูการปฏิบัติในชุมชน จัดอบรมเมื่อวันที่  5  
กันยายน  2551  ณ บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง  โดยมีเปาหมาย คอื ประชาชนในพื้นที ่จํานวน 50 คน  
สามารถเปดเวทีถอดบทเรียนความเขมแขง็ของศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) โครงการฝกอบรมการเรียนรูศาสนพิธีของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม  
เมื่อวันที่  13 กันยายน 2551   ณ มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย   โดยมีเปาหมายคือ บุคลากรจากเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 จํานวน 70  คน  มีผลสําเร็จ คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติศาสนพิธีไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ  และเปนแบบอยางได  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนา 
อยางทั่วถึง  

- กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ  เมื่อวันที่  20 กันยายน 2551  ดําเนินงานโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม   ประกอบดวยกิจกรรมการเดินรณรงคเพื่อแสดงพลังของเดก็และเยาวชนในการกระตุนทุกคนในสังคม
เพื่อลดปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม   โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและใหความรูดานตาง ๆ  และจัดการ
แสดงทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนกลุมตาง ๆ ตลอดวัน รวมทั้งการประกวดการแสดง เพื่อใหเด็กไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5  สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน  
              สํานักงานจดัหางานจังหวัดเชยีงใหม  ไดดําเนนิการตามตัวช้ีวัด  โดยในปงบประมาณ 2551 มีจํานวน
อัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม  เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.6   
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะในทีป่ระชุม 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) เสนอขอมูลที่มีการลักลอบนํากะเหรีย่งคอยาว
จากจังหวดัแมฮองสอนออกนอกพื้นที่มายงัจังหวดัเชยีงใหม  ขอฝากหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยตรวจสอบและ
ดูแล   สําหรับกรณีการที่บุคคลตางดาวในพื้นที่อําเภอแมอายออกนอกพื้นที่ที่กําหนด  จําเปนตองมกีารดูแลและ
กวดขนัใหเปนไปตามระเบยีบกฎหมาย  สวนการจดัระเบียบสถานบริการใหเปนระเบียบเรียบรอยที่ไดดําเนนิการ
ผานมานั้น  ขอขอบคุณนายอําเภอเมืองเชยีงใหม และสวนราชการที่เกี่ยวของที่รวมกันดแูลและกวดขันใหอยู
ภายในกรอบแนวทางที่กําหนด 
 

/มติท่ีประชุม... 



 15 

มติท่ีประชุม   รับทราบ  
 

3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง 
     ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือน กนัยายน 2551 

1)  ประเด็นยุทธศาสตร การพฒันาระบบปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
                  - เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2551 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดจัดงาน 
“เตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ” 
      - การฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครตางๆ ประกอบดวย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
20,020 คน  อบรมชุดอาสาสมัครกูชีพประจําตําบล (OTOS) 1,300 คน จํานวน 119 ทีม อบรมการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาดานสาธารณภัย (CBDRM) 490 คน อบรมอาสาสมัครเตือนภัย 
“มิสเตอรเตือนภัย” จํานวน  1,377 คน  
     - การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย การฝกซอมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด การฝกซอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ 
     - โครงการบูรณาการเพื่อการปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ป 2551 โดยการจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2551 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
      - การดําเนินการจับกุมบุคคลตางดาวที่ผิดกฏหมายและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยไดออกแผนรองรับการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหสถานีตํารวจภูธรในปกครองปฏิบัติไปในทางเดียวกันตามแผนปราบปรามแรงงานตางดาวที่
หลบหนีเขาเมือง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 โดยกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5 จะกําหนดชวงระดมพรอม
กันทั้ง 8 จังหวัด เปนประจําทุกเดือนๆ ละ 10 วัน 
       - ผลการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ไดดําเนินการควบคุมฝูงชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 2 กลุม 
คือ กลุมคัดคานรัฐบาล 5 คร้ัง และกลุมสนับสนุนรัฐบาล 18  คร้ัง นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปฏิบัติการดานการ
ควบคุมฝูงชน  กลุมเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา มีการเคลื่อนไหว 3 กลุม 
ไดแก กลุมเกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ กลุมเกษตรกรชาวนาผูปลูกขาวเหนียว และกลุมเกษตรกรผูปลูก
กระเทียม รวมทั้งหมด 28 คร้ัง และกลุมอื่นๆไดแก กลุมประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสภาพแวดลอมเปน
พิษ การชุมนุมเรียกรองสันติภาพนักศึกษาพมา, การยื่นขอเรียกรองขององคกรชุมชนตางๆ ฯลฯ รวม 18 คร้ัง  
      - การเตรียมความพรอมรับสถานการณการชุมนุมของกลุมพลังตางๆ โดยการจัดเตรียมและฝกซอม
เจาหนาที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชน 3 กองรอยๆละ 145 นาย รวม 435 นาย และการจัดตํารวจนอกเครื่องแบบกลุม
งานสืบสวน 
 3) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
      - เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมืองรวมกับสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ สามารถจับกุม
ผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 40,000 เม็ด ณ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บานผาหงส  อําเภอไชยปราการ 

/- เมื่อวันที่ 20  .... 
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      - เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมือง ไดปดลอม และตรวจคนบานเลขที่ 141 หมูที่ 7 
ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง สามารถจับกุมผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 17,979 เม็ด  
      - เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมือง รวมกับสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ สามารถจับกุม
ผูตองหาได 1 คน  พรอมของกลางยาบา 9,946 เม็ด ณ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บานผาหงส อําเภอไชยปราการ  

     - การประชุมปองกันและแกไขปญหาการลักลอบขนยาเสพติด  ผานรถโดยสารจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 2 รุน ในวันที่ 10 และ 12 กันยายน 2551 โดยการประชุมไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหา   ดังนี้ 
  1. การรับฝากสิ่งของสัมภาระของผูโดยสาร ตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการฝาก 
  2. การรับฝากสิ่งของสัมภาระของผูโดยสารระหวางเสนทางตองจดเลขบัตรประจําตัวประชาชน 
  3. การฝากบรรทุกสิ่งของสัมภาระของผูโดยสารบนรถประจําทาง (รถทัวร) ตองจดเลขที่นั่งให 

    ชัดเจน 
  4. การจัดทําทําเนียบพนักงานของบริษัทขนสงใหเปนปจจุบัน 
  5. การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ ที่ใชในการตรวจประจําจุดตรวจ/สถานีขนสง  

                  (GT 200 อัลฟา – 6 CCTV)  
      - การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2552 วันที่ 24 กนัยายน 
2551 ณ โรงแรมเชียงใหมภคูํา อําเภอเมืองเชียงใหม 
      - โครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2551 โดยไดรับประทานเงินขวัญถุง กองทุนแม
ของแผนดิน 59 หมูบาน/ชุมชน โดยมีหมูบานกองทุนแมของแผนดินดีเดนระดับจังหวัด 1 หมูบาน/ชุมชน คือ 
บานหัวริน หมูที่ 11 ต. ทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน  
       - การดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
2551  ประเด็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตามความมั่นคงชายแดน มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด 249 
โครงการ งบประมาณ 92,772,259 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 98  แยกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  
  1. ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดน 216 โครงการ งบประมาณ  

    88,103,997 บาท 
  2. ยุทธศาสตรผนึกกําลัง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน 23 โครงการ 

    งบประมาณ 4,021,762 บาท  
  3. ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 2 โครงการ  

     งบประมาณ 40,000 บาท 
  4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 8 โครงการ งบประมาณ 606,500 บาท 
       - การเปดจุดผอนปรนการคาชองทางกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว การดําเนินการของ
จังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการศูนยส่ังการชายแดนไทย-พมา จังหวัดเชียงใหม ไดมีมติใหยกเลิกการระงับ
การผานเขา-ออก บริเวณจุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2551 ซ่ึงปจจุบันจุดผอนปรน 
 /การคากิ่วผาวอก.... 
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การคากิ่วผาวอกยังไมมีการซื้อขายสิ้นคาอุปโภค บริโภค เพราะฝายประเทศสหภาพเมียนมารยังไมไดใหความ
รวมมือในการเปดจุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก ฝงดานสหภาพเมียนมาร จังหวัดเชียงใหม ไดนําปญหาดังกลาว
เขาประชุมกรรมการระดับทองถ่ินไทย-เมียนมาร (TBC) และคณะกรรมการระดับภูมิภาคไทย-เมียนมาร (RBC)   
      - ดําเนินโครงการอําเภอชายแดนดีเดน ประจาํป 2551 กรมการปกครองไดคัดเลือกอําเภอชายแดนที่มี
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนดีเดน โดยอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ไดรับ
คัดเลือกใหเปนอําเภอชายแดนดีเดนดานประเทศเมียนมาร ประจําป 2551 ไดรับโลรางวัล และเงินรางวัล  50,000 บาท 
      - การฝกจัดตั้งและฝกทบทวนหมูบาน อพป. จังหวัดเชียงใหม โดยในป 2551 ไดมีจํานวนหมูบานที่
เขารวมรับการฝกอบรม ทั้งหมด 14 หมูบาน รวมจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ทั้งหมด 612 คน ผลการฝกอบรม
เปนไปดวยความเรียบรอย ราษฎรใหความรวมมือเปนอยางดี แตพบปญหาดานหวงระยะเวลาในการอบรมที่บาง
หมูบาน การฝกอบรมจะตรงกับการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร 
         สําหรับแผนการดําเนินการตามโครงการ อพป. ป 2552 ไดมีการจัดทําแผนการฝกอบรมจัดตั้งและ
ทบทวนหมูบาน อพป. 28 หมูบาน รวมเปนเงิน 2,660,000 บาท  
       - โครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ไดจัดประชุมสัมมนาวิทยากร และ
เตรียมการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน จังหวัดเชียงใหม ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา มีผูเขารวมประชุมกวา 400 คน 
      - โครงการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อําเภอแมแจม และอําเภออมกอยตามแนวของพระราชดําริ 
  1) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ  โดยมีพลเอกสุรินทร  
พิกุลทอง เปนประธานการประชุม ณ หองประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
  2) เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2551 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ณ พื้นที่อําเภอแมแจม 
และอําเภออมกอย 
 ขอคิดเห็นขอเสนอแนะในทีป่ระชุม 
                รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน   แสงภูวงษ) เนนย้ําแนวทางการดําเนนิงานของกลุม
ภารกิจดานความมั่นคง  ที่ตองใหความสําคัญ  ประกอบดวย  การปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ที่พบวาใน
บางพื้นที่ เชน อําเภอฝาง มีเยาวชนติดยาเสพติดจํานวนมาก  เร่ืองปญหาคนตางดาว  และปญหาสืบเนื่องจากคน
ตางดาว คือ การทุจริตทําบัตรประจําตัว หรือทะเบียนของราชการตางๆ     
 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

4. กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม  โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ประจําเดือน กนัยายน 2551 ดังนี ้

1) ไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทาํงานปฏิบัติการ  กลุมภารกิจดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  2 คร้ัง คือ คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551  ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม 
คร้ังที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551  ณ โรงแรมโนโวเทล  จ.เชียงใหม  โดยคณะกรรมการอํานวยการและ 
 /คณะทํางาน.... 
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คณะทํางานปฏิบัติการไดดําเนินการจัดทําแผนงาน โดยการจัดทําแผนใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงแผน
ในแตละระดับ รวมทั้งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ  และเชื่อมโยงในทุกภารกิจ  ประกอบดวย 
ประเด็นยุทธศาสตร  6  ดาน  คือ 

1. สรางความรวมมือในการบรหิารจัดการ 
2. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
3. ปองกัน ควบคมุ และแกไขปญหามลพิษ 
4. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5. การประหยัดพลังงาน และใชพลังงานทดแทน  
6. การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 

สําหรับผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําเดือน กันยายน  
2551  ประกอบดวย  
 1.  พิธีมอบหนังสืออนุญาต สทก.1   ในโครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอดอยเตาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จงัหวัดเชียงใหม  โดยนายพลากร   สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสวัสดิ์  วฒันายากร  องคมนตรี เมื่อ
วันที่  17  กนัยายน  2551  ณ  โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา  จงัหวัดเชียงใหม  รวมทั้งหมด 703 ราย 
จํานวน 891 แปลง เนื้อที่ 4,701–1–68 ไร ในพื้นที่ 4 หมูบาน 
 2. วันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกป  การ
ดําเนินงานไดมีการประชุมคณะทํางานฯ และการรณรงคทําความสะอาดคลองแมขา “ฮวมแฮง ฮวมใจ คืนน้ําใส 
ใหน้ํากวง”  ประกอบดวย  กจิกรรมรณรงคฟนฟูน้ํากวง โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 จํานวน 3 จุด คือ 
จุดที่ 1 ศูนยทองเที่ยว จ.ลําพูน  จุดที่ 2  อ.สารภี จ.เชียงใหม   จดุที่ 3 บานออนกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม  
 3. การแกไขปญหาหมอกควนั   โดยการมอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วัด โรงเรียน
ปลอดการเผา ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 3 แหง (เทศบาลตําบลสันกําแพง  องคการบริหารสวนตําบล
บอสลี องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง)  วัด 4  แหง (วัดพระธาตุดอยผาสม วัดหางดง อ.ฮอด วดัปาดาราภิรมย 
และวดัเวฬวุัน อ.แมริม)  และโรงเรียน 60 โรงเรียน   นอกจากนี้สวนราชการที่เกี่ยวของไดดําเนินการตรวจจับ
รถยนตควันดําในชวงระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน 2551  ซ่ึงเจาหนาที่ตํารวจไดเรียกตรวจ รวม 2,008  คัน  
ผลการตรวจพบวามีรถยนตผานเกณฑมาตรฐาน 1,240 คัน (รอยละ 62)  
 4. โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพื่อการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
ปาไม และสิ่งแวดลอมพื้นที่ดอยสุเทพ  ประกอบดวย กิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการ
กอสรางฝายตนน้ํา 1,750 ฝาย ในพื้นที่อําเภอเมือง หางดง และอําเภอแมริม  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 
Shop) การประชาสัมพันธและสรางการมีสวนจากทุกภาคสวน  การรวมมือรวมใจกอสรางฝายตนน้ําลําธาร  การ
กอสรางศาลาอเนกประสงคแหงความรวมมือรวมใจ  และการติดตามประเมินผล  ทั้งนี้  ไดรับการสนับสนุนจาก 
การไฟฟาสวนภูมิภาค  เพื่อดําเนินการตามโครงการ  จํานวน  9,710,000 บาท    
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของประธาน 
              ขอเชิญทุกภาคสวน และขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานเขารวมโครงการและใหการสนับสนุน
โครงการฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ  ภายในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปยุ  ในวันเปดตวัโครงการ  
และใหหนวยงานรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ 

 

 มติท่ีประชุม    มอบหมายสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ 
         และรายงานผลการดําเนินการใหทราบตอไป 

 

 5. กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม  เขต 1
รายงานผลความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม  ดังนี ้
     กลุมภารกิจดานการบริหารจดัการ ไดดําเนนิการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกลุม
จังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ดานการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดวยการบริหารโครงการ  ระหวางวนัที่  18 – 
19 กันยายน 2551 ณ หองเชยีงแสน ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม โดย สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM)  โดยผูวาราชการจังหวดัเชยีงใหม (นายวิบูลย   สงวนพงศ)  กลาวเปด
การสัมมนาเชงิปฏิบัติการ ฯ   การบรรยายพิเศษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และการทาํ Workshop 
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 

การประเมินผลการดําเนินงานจากผูเขารวมสัมมนา  จํานวน  100  คน มีผูตอบแบบสอบถาม  60  คน 
พบวาผูเขารวมการสัมมนามีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก (4.06)  มีความรูที่ไดรับหลังการสัมมนาอยู
ในระดบัมาก  (4.10) เนื้อหาวิชาในการสัมมนาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ในระดับมาก (4.08) 
 สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ของกลุมภารกิจตางๆ ขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการ ซ่ึงตองขอความรวมมือจากทุกภาคสวนที่ดําเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรในการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 
 

 มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป 
 3.2.1 การประกอบพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2551 (23 ตุลาคม 2551)  
ฝายเลขานุการ   แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมการประกอบพิธีวันปยมหาราช 

ของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 ณ. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม 
วันที่ 23 ตุลาคม 2551  มีกําหนดการดังนี้ 
 เวลา 07.00 น. ผูรวมพิธีพรอม ณ. บริเวณพธีิและนําพวงมาลาวางถวายบงัคม 
 เวลา 08.00 น. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เร่ิมประกอบพธีิ 
การแตงกาย ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบขาวปกติ สวมหมวก 

 ขาราชการทหาร ตํารวจ : เครื่องแบบขาวปกติ กระบี่ ถุงมอื สวมหมวก 
 /บุคคลทั่วไป.... 
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 บุคคลทั่วไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ 
 สมาคม ชมรม สโมสร : เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสภุาพ 
 นักเรียน นักศกึษา : ชุดนักเรยีน นกัศึกษาตามสังกัด 
 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

 3.2.2 โครงการแขงขนัคณติศาสตรระหวางประเทศ (IMC 2008)  
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 1  แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนทุกภาคสวน

ใหการสนับสนุนโครงการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ (IMC 2008) ระหวางวันที่ 25-30 ตุลาคม 2551 
โดยขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย  
รวมทั้งรวมใหการตอนรับในฐานะเจาบานที่ดี   สําหรับกิจกรรมในโครงการดังกลาวจะมีการแขงขันคณิตศาสตร
ระหวางประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มีประเทศที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 25 ประเทศ  
ประกอบดวยกิจกรรมดําเนินการ  ดังนี้ 

1. การตอนรับ ปฐมนิเทศ และมอบของที่ระลึก  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2551 
2. งานพิธีตอนรับ (Welcome Party) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน 
3. พิธีเปด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.30-11.30 น.)  ณ โรงเรียนเชียงใหมภูคํา 
4. พิธีปด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 (เวลา 08.00-12.30 น.) 
5. การสอบแขงขัน  ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551  
6. การทัศนศึกษาและปลูกตนไม ระหวางวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2551 โดยนักเรียนและผูควบคุมดูแล  

นักเรียน โดยกําหนดสถานที่ทัศนศึกษา ณ. ศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ศูนยรมบอสราง อําเภอ    
สันกําแพง โรงเรียนตนแบบในฝน (โรงเรียนสันกําแพง) สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ฯ ปางชางแมสา ดอยสุเทพ   
และสวนสัตวเชียงใหม เปนตน 

    ทั้งนี้  เพื่อใหการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 เปนไปดวยความเรียบรอย 
และบรรลุวัตถุประสงค  กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งที่ 410/2551  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการ
แขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  เปนประธาน 
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

      3.2.3 การรณรงคลดการเกิดไฟดับเนื่องจากการปลอยโคมลอยในเทศกาลประเพณียี่เปง 
                 ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม (นายประสิทธ์ิ  ตาสุวรรณ) และคณะ นําเสนอการ
รณรงคลดการเกิดไฟฟาดับ เนื่องจากปลอยโคมลอยในเทศกาลประเพณียี่เปง ในรูปแบบวีดีทัศน ดังนี้ 

โคมลอย หมายถึง โคมที่ทําดวยกระดาษวาว มีหลายขนาด รมดวยควันไฟหรือความรอนใหพองแลว 
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ปลอยข้ึนสูทองฟา จะปลอยจํานวนมากชวงเทศกาลประเพณียี่เปง  โคมลอยอาจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โคม
ควันและโคมไฟ โดยโคมควันคือโคมที่ปลอยในเวลากลางวัน   สวนโคมไฟจะใชปลอยในเวลากลางคืน ซ่ึงเปน
โคมลอยที่มีปญหาทําใหเกิดไฟฟาดับ 
 ผลกระทบจากการปลอยโคมลอยที่มีตอประชาชนในชวงป 2548-2551 คือมีการเกิดไฟฟาดับตั้งแตป 
2548-2551 รวมเวลา  166 ช่ังโมง 20 นาที  รวม 308 คร้ัง สําหรับลักษณะปญหาของการปลอยโคมลอยที่มีผลตอ 
การเกิดไฟฟาดับ คือ  
 1) โคมลอยตกและติดคางบริเวณสายสง 115 kv แมจะยังไมเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย 
แตเมื่อเกิดความชื้น อาจเปนตัวนําทําใหลัดวงจรได ดังนั้น จึงจะตองดับไฟเพื่อนําโคมลอยออก 
 2) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําให Drop Out Fuse ขาด และเกิดไฟฟาดับในบริเวณกวาง 
 3) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําใหเบรคเกอรที่สถานีไฟฟาทํางานเพื่อกําจัดการลัดวงจร
ในระบบจําหนาย ทําใหเกิดไฟกระพริบหรือไฟดับ 

แนวทางแกไขปญหา  
 การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตฯ เสนอแนวทางแกไขปญหา โดยการไฟฟาฝายผลิตฯ  
และธุดงคสถานลานนา ไดออกแบบและปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการทําโคมลอยเพื่อไมใหมีผลตอไฟฟาดับ  ซ่ึง
วัสดุที่ใชทําโคมลอยที่ปรับปรุงใหม คือวัสดุที่ใชยึดไสโคมลอย ไดแก ลวดยาว 20 ซม. เชือกธรรมดายาว 70 ซม. 
สวนวัสดุอ่ืนๆ ยังคงสภาพเดิม  หากผูผลิตโคมลอยสามารถปรับปรุงวิธีการออกแบบ และปรับเปลี่ยนวัสดุทํา  
โคมลอย  จะทําใหชวยลดปญหาไฟฟาดับได รวมทั้งแกไขปญหาการเกิดอัคคีภัยได 
 ขอสั่งการของประธาน 
 การรณรงคปลอยโคมลอยในชวงเทศกาลยี่เปง ซ่ึงจะมีการรวมประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดย
มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) รวมกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานใหทราบ 
 

 มติท่ีประชุม  มอบหมายสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ทาอากาศยานเชียงใหม 
และสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ตามขอส่ังการของประธาน 

 

 3.2.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551 
 ผูแทนคลังจังหวัดเชียงใหม (นางศุภมาส  ศิริละ) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551 
ไตรมาสที่ 4  (เดือนกรกฎาคม 2551 – กันยายน 2551) ประกอบดวย 
   - ผลการใชจายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  (ณ. วันที่ 24  กันยายน 
2551) โดยมีงบประมาณที่สวนราชการตางๆไดรับจัดสรรรวมทั้งหมด 25,937.5 ลานบาท แยกเปน  งบประจํา 
19,464.6 ลานบาท งบลงทุน 6,472.8 ลานบาท เบิกจายไปแลวทั้งสิ้น 24,675.7   ลานบาท ( 95.14  %)  แยกเปนงบ
ประจํา 19,114.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.20 งบลงทุน 5,561.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.92  
 
 

/สวนราชการ.... 
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 สวนราชการที่อยูระหวางกระบวนการเบิกจาย ขอใหเรงรัดการดําเนินการตอไป 
 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

 3.2.5 พิธีบําเพ็ญกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพุทธ พจนวราภรณ  
           (หลวงปูจันทร กุสโล)  
 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธ และเชิญชวนทุกภาคสวน 
รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ (หลวงปูจันทร  
กุสโล) ซ่ึงกําหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2551  ณ. พระวิหารหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร   อําเภอ
เมืองเชียงใหม  โดยมีนายกรัฐมนตรี  เปนประธานในพิธี   เร่ิมพิธี เวลา 09.00 น. และเวลา 11.00 น. ถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน 500 รูป   
 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อท่ีทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download  เนื้อหาได ใน   
                             เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เร่ือง 
 5.1 ความกาวหนาในการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
       (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 5.2 โครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2551 
        (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 5.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกันยายน 2551  
       (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 5.4 รายงานผลการรับบริจากโลหิตและแผนการรับบริจากโลหิต    
       (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม 
       (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
 5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน 
      (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1 การเตรียมการถวายการตอนรับเจาหญิงอเล็กซานดรา  แหงสหราชอาณาจักร 
 ฝายเลขานุการ   แจงประชาสัมพันธและขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการ 
เตรียมการถวายการตอนรับเจาหญิงอเล็กซานดรา แหงสหราชอาณาจักร  ที่กําหนดเสด็จเยือนประเทศไทย 
 /ในฐานะพระราช.... 
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ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหวางวันที่  7-11 พฤศจิกายน 2551 ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มี
กําหนดเสด็จเยือนในครั้งนี้ดวย  โดยคณะลวงหนาฝายไทย ประกอบดวย  สํานักพระราชวัง  สํานักราชเลขาธิการ  
ทําเนียบรัฐบาล  กรมราชองครักษ  และกระทรวงการตางประเทศ กําหนดจะเดินทางมาสํารวจสถานที่ในจังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 7-8  ตุลาคม  2551  
 

 มติท่ีประชุม    รับทราบ 
 

 6.2  การถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
 หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธพิธีถวายดอกไมจันทน  ในงานพระ-
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
ในสวนของจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงรัฐบาลกําหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ระหวางวันที่ 14 -19 พฤศจกิายน 
2551 และกําหนดใหทุกจังหวัด และอําเภอทุกแหง เปนเจาภาพในการจัดพิธีถวายดอกไมจันทนในวันพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. โดยใหทุกจังหวัดทุกอําเภอ 
พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสมจังหวัดและอําเภอละ 1 วัด (ยกเวนอําเภอเมืองฯ จัดรวมกับจังหวัด) ซ่ึงจังหวัด
เชียงใหม  กําหนดจัดงาน ณ. วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม  โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม เปนหนวยดําเนินการจัดทําแบบแปลนสถานที่สําหรับการถวายดอกไมจันทน 
 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

 6.3  การประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 10/2551 
 ฝายเลขานุการ  แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังที่ 10/2551 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 
2551 เวลา 09.00 น. ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม ใหสวน
ราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดใน
เว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th  
 

 มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

ปดประชุม    เวลา 12.30 น. 
  

           บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางศิริพร  รือเรือง) 
          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    
            
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 

                       หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  


