
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่  7/2552 

วันพฤหัสบดีท่ี  30  กรกฎาคม   2552  
ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

1 นายอมรพันธุ   นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               ประธาน 
2 นายชูชาติ   กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
3 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
4 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
5 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจงัหวดัเชียงใหม 
7 นางกาญจนา  กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
9 นางศิริพรรณี  บุญยมาลิก (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหม 
10 นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
11 นายสายณัห  กาววีงค (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัวิทยาเขต

จังหวดัเชยีงใหม 
12 นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย อัยการจังหวัดเชียงใหม 
13 นายจํานอง  ปานทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงจงัหวัดเชียงใหม 
14 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
15 นายพิรุณ  หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม 
16 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
17 นางทวิาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
18 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
19 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
20 นายพนมพร  ฟูจันทรใหม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
21 นายมนัส  เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม 
22 นายภานุศร  สิทธิชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 
23 นายเจตน  สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
24 นายสมพร   เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
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25 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
26 นายเปรม  ศรีวิชัยสําพรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 5 
27 นายพิฑูรย  ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
28 น.ส.ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาศัยจงัหวัดเชียงใหม 
29 นายบรรเลง  ตั้งโภคานนท (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวดัเชยีงใหม 
30 นายคนิต    เวสสุนทรเทพ (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8 
31 ร.ศ.ธีรภัทร  วรรณฤมล (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
32 ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
33 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ ผูอํานวยการสํานักงานวัฒนธรรมเชียงใหม 
34 นายสหวัฒน  แนนหนา ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม 
35 นายดนัย  นอยช่ืน (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
36 นายประจักษ  ฝนพรม (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
37 นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5 
38 น.ส.ผกายมาศ  วิเศษพาณิชย (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
39 น.ส.กิตติพร  แกวมณีชัย (แทน) ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
40 นายอํานาจ  อริยจินดา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5 
41 นายสมชาย  เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
42 นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูรณ (แทน) สรรพากรภาค 8 
43 นายพีรธรรม  ศุภศรี (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
44 นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
45 นายจงกล  ทิมอรุณ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
46 นางอัจฉรา  สงวนพงศ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
47 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
48 นายอดิสรณ  สุขเขียว (แทน) ธนาคารออมสินภาค 7 
49 นายมนัสพร  ภมรบุตร (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
50 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
51 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
52 นางสุรียพร  ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
53 นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
54 น.ส.พัฐภรณ  กิ่งแกว (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
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55 นางกนษิฐา  จนัทรศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ
บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 

56 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
57 นางเยาวมาลย  งานสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
58 น.ส. กัญชัช  ทองดีแท หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
59 นายกระจาย  ทูนเกื้อ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภมูิพลจังหวดัเชยีงใหม 
60 น.ส.กฤษณา  สัมบัติปน (แทน) หวัหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม 
61 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
62 นางดวงกมล  คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
63 นายอุดม  บวัทอง ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
64 นางพรรณวดี  พลอยทบัทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
65 นางอัจฉรา  แกวกําชยัเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
66 ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
67 ดร.สลักจิต  ชุติพงษวเิวท (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
68 นางมณทิรา  เมธา (แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
69 นพ. สมัย  ศิริทองถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
70 นางวราภรณ  ธรรมประวัติ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
71 นางฐิติรัตน  ทองอินทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
72 นายอภิชาต  มลูฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
73 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

จังหวดัเชยีงใหม 
74 นายวิริยะ  ชวยบํารุง ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
75 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
76 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
77 ดร.กองกานดา  ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ 
78 นางมุกดา  ปงอินถา (แทน) ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
79 นางพจนยี  มโนดํารงธรรม (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
80 พ.ต.ท.วัฒนา  คําฤทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
81 น.ส. เฉลิมศรี  วงศศรีใส (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
82 นายณรงค  คองประเสริฐ ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
83 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
84 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
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85 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายใน จังหวดัเชยีงใหม 
86 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
87 นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
88 นายพิจติร  ธีระเสถียร (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
89 นายชูชาติ  อรุโณทยานนัท (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
90 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
91 นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
92 นายวิฑูร  โพธ์ิศรี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
93 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
94 นางอรุณี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
95 นายเจิมศักดิ์  กล่ันเรืองแสง (แทน) หวัหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
96 นายจํารัส  จันทิวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
97 นายวรสิทธิ์  วรพล ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
98 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
99 น.ส.บานเยน็  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 

100 นางพัทธนันท  พันธุ หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชยีงใหม 
101 น.ส.ธารทิพย  นิติชาต ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขต 1 
102 นางมัยตรี  หาญไท (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน) 
103 นายสุวิทย   มวงเกษม ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
104 นายอินทรโพธ์ิ   สิงหล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  

จังหวดัเชยีงใหม 
105 นายสมชาย  รุจิจินดามนณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวดัเชยีงใหม 
106 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
107 นางเสาวนยี  อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
108 นายสรุพงษ  ววิัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
109 นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
110 นายวิวัฒน  โตธิรกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรเขต 3 
111 นายรัชไท  ถมงัรักษสัตย (แทน) หวัหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชยีงใหม 
112 นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร (แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
113 นายรัชต  สําราญชลารักษ (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
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114 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
115 นายกระเษยีร  นวชัย ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวดัเชยีงใหม 
116 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
117 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
118 นายดําเนิน  รูปะวิเชตร ผูจัดการไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม 
119 นายกนก   คนโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
120 นางอภิญญา  เกงถนอมมา (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ.ทีโอที เชียงใหม 
121 นายณรงศักดิ์  ไชยศร ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนอื 
122 นายเสรี  กังวานกิจ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
123 นายทวี  เบญจรัตน หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหมสถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
124 นางวราภรณ  วรพงศธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
125 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
126 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
127 นางศศิกานต  อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
128 นายทรงกลด  ดวงหาคลัง (แทน) หวัหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
129 วาที่ ร.ท.จตุรงคพล  สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
130 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
131 นายวิพากษ  จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
132 นายสนธิรักษ   อินทรพล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
133 นายปราโมทย   อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
134 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
135 นายประสิทธิ์  ตาสุวรรณ (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
136 นายอุทัย  พรหมแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตร

จังหวดัเชยีงใหม 
137 นางเหมือนใจ  วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
138  นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 

จังหวดัเชยีงใหม 
139 นางอาภาภรณ  นาควัชระ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  

จังหวดัเชยีงใหม 
140 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
141 นายเกียรติชัย  ลออวรากุล (แทน) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
142 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 

 
/143. นายสุธางค… 



 6 

143 นายสุธางค  อนันตชัย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
144 นายเอกชยั  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
145 พ.อ.พสิษฐ  มขุเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
146 พ.อ.ศิริรัตน  แสงชาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
147 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
148 พ.อ.ธํารงค  ถาวร รอง ผอ.รมน.จว.ชม.(ท) 
149 พ.ต.อ.หญิง วชัรี  ชูกิจคุณ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภธูรจังหวัดเชยีงใหม 
150 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
151 พ.ต.อ.พงศพิชญ  วงศสวัสดิ ์ (แทน) ผูกาํกับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
152 พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ  
153 พ.ต.ต.เกรียงไกร  นุชนา (แทน) รองผูบังคับการศูนยตรวจคนเขาเมืองจังหวดัเชยีงใหม 
154 แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั สมาชิกสภาพฒันาการเมืองเชียงใหม 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายธนกร  ประมูลผล ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
2 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล จาจังหวัดเชยีงใหม 
3 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
4 น.ส. ฟองแกว  บัวลูน นักประสัมพันธ   โรงพยาบาลนครพิงค 
5 นายกฤษฎา  บญุพล นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
6 นายวสันต  มีจ่ินดา สํานกังานประชาสัมพันธ จังหวัดเชียงใหม 
7 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
8 น.ส.พรทิพย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัดเชียงใหม 
9 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
10 นายชัยนรงค  วงศใหญ สํานักบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
11 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 น.ส. สุดาทิพย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานกังานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
/เริ่มประชุมเวลา… 



 7 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
  - การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา  โดยพระมหา ดร. ดวงจันทร  คุตตสีโล 
     เจาอาวาสวัดพันแหวน  อ.เมืองเชียงใหม 
     (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 
  - การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดานความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอม 

   ในการทํางาน ( 9  ราย) 
     (สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม) 
  - การมอบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไดรับการคัดเลือกแผนยุทธศาสตรพัฒนาอาํเภอ 

   ดีเดนระดับจังหวัด  (ที่ทําการปกครองจงัหวัดเชียงใหม) 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1) กลาวแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย  คือ 

- นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
   ยายมาจาก หัวหนาสํานักงานจังหวัดลําพูน 
- นายวิริยะ  ชวยบํารุง  ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
  ยายมาจาก ผูตรวจราชการกรม  กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

    2) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการประชุม   
- ที่ประชุมแหงนี้ไดริเร่ิมนําระบบ wireless มาใช  เพื่อใหสวนราชการ/หนวยงาน  

ใชประโยชนจากการประชุมผานเครือขายออนไลน   ซ่ึงในการประชุมครั้งตอๆ ไป  ขอความกรุณาหัวหนา
หนวยงาน/หัวหนาสวนราชการไดนําเครื่อง Computer แบบ Notebook มาใชในการประชุมหัวหนาสวน
ราชการแหงนี้ดวย  เปนการลดการใชกระดาษ  ทั้งนี้ กอนการประชุมสามารถดาวนโหลด-ขอมูลการประชุม
ไดจากเว็บไซต www.chiangmai.go.th   นอกจากจะมีการใชระบบ wireless ในการประชุม ณ สถานที่
ประชุมแหงนี้แลว  สถานที่ประชุมในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดฯ  ก็จะจัดทําระบบในลักษณะ
เดียวกันนี้ดวย  เพื่ออํานวยความสะดวก และลดคาใชจาย  โดยเนนการใช Information technology  มา
ทํางานใหมากขึ้น  

- การใชระบบการประชุมผานระบบ Video Conference กับอําเภอทั้ง  24  แหง 
เพื่อประโยชน และประหยัดงบประมาณ  ซ่ึงนายอําเภอจะประจํา ณ ที่ตั้งของอําเภอ  ซ่ึงขณะนี้ระบบยังไม
สมบูรณ 100% ตองมีการพัฒนาใหดีขึ้น  และขอเชิญชวนสวนราชการที่จะประชุมกับอําเภอ สามารถใช
ระบบบริการนี้ได  จังหวัดยินดีใหบริการระบบนี้    

 

มติท่ีประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 6/2552 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 
                              2552  ซ่ึงไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชยีงใหม  www.chiangmai.go.th 

หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  ไดเสนอที่ประชุมพจิารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน 
การประชุมครั้งที่ 6/2552  เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2552  ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 21  หนา มีนายอมรพันธุ   นิมานันท  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
เปนประธานการประชุม  ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน  ขอแกไขหรือเพิม่เติมรายงานการประชุมแตอยางใด 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2552 เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2552   

 

ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกจิ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 
  1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 

ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต  มูลวิจิตร)  นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน ของ
กลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552  ดังนี ้
  - การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ คร้ังที่ 2  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2552  ณ หองประชุมกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  โดยนายวีรพงศ  ศิระประภาพงศ  ประธาน
กิตติมศักดิ์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานกลุม  ผลการประชุมไดมีการกําหนดประเด็น
ในการพัฒนาทั้งหมด 4 ประเด็น ประกอบดวยการทองเที่ยว  การคาการลงทุน การเกษตร- อุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร และการศึกษา  โดยไดเนนในประเด็นของการศึกษา   มีการวิเคราะหสภาพของ
สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม  มุงสูจุดหมาย “ จังหวัดเชียงใหม เปนเมืองแหงการศึกษา ”  จากการ
วิเคราะหขอมูลดานการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม พบวามีจํานวน มหาวิทยาลัย 7 แหง (รัฐบาล 4 + เอกชน 
3)  สถาบันอาชีวศึกษา 17 แหง (รัฐบาล 7 + เอกชน 10)  โรงเรียนมัธยม 62 แหง (นานาชาติ 7 แหง + 
ภาษาไทย 55)  (รัฐบาล 38 + เอกชน 17)    

เปาประสงค 
ระยะสั้น  สรางการหมุนเวียนเม็ดเงินในธุรกิจการศึกษาจากจังหวัดอื่น ๆ 
ระยะกลาง   บูรณาการการทํางานรวมกันของสถาบันการศึกษาตาง ๆ อยางมีระบบ 
ระยะยาว  สรางการรวมตัวของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อใหแขงขันกับจังหวัดอื่นได 
โครงการระยะสั้น  โดยสรางการหมุนเวียนเม็ดเงินในธุรกิจการศึกษาจากจังหวัดอื่น ๆ  การจัด

ประกวดตาง ๆ เชน ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร การแขงขันทางคณิตศาสตร  การแขงขันทาง
ภาษาอังกฤษ  การเปนศูนยกลางการสอบคัดเลือกตาง ๆ  การจัดแขงขันกีฬาในระดับตาง ๆ 

 
 /โครงการระยะยาว… 
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โครงการระยะกลาง  บูรณาการการทํางานรวมกันของสถาบันการศึกษาตาง ๆ อยางมีระบบ  จัด
สอบ Pre-Quota  ติวนักเรียนที่ตองการสอบเขาระดับมหาวิทยาลัยในรูปแบบการเขา Camp ประมาณ 1 
เดือน  จัด Package การทองเที่ยวสําหรับนักเรียน/นักศึกษาที่มาจากตางจังหวัด  และเขามาเรียนในจังหวัด
เชียงใหม  และจัด Package การทองเที่ยวสําหรับผูปกครองที่มางานพระราชทานปริญญาบัตรของ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ 
 โครงการระยะยาว   สรางการรวมตัวของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อใหแขงขันกับจังหวัดอื่นได 
จัด Road Show ระดับจังหวัด โดยการรวมตัวของสถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม และกลุม
ประเทศ GMS  สรางศูนยการเรียนรูสําหรับนักเรียนนักศึกษา   การแลกเปลี่ยนนักเรียนตางจังหวัด ใหเขามา
ศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีช่ือเสียงของจังหวัดเชียงใหม 
 

 ประธาน   กลาวขอบคุณผูแทนจากกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ที่นําเสนอผลการดําเนินงานในชวง
เดือนที่ผานมา เปนงานที่มีความพยายามและริเร่ิมที่จะทําเรื่องใหมๆ  และเปนประโยชนกับจังหวัดเชียงใหม
เขามาดําเนินการในหนวยงานตางๆ ของจังหวัดตอไป 
 

  2) กลุมภารกิจดานสงัคม 
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร)  นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ

ดานสังคม ดังนี้ 
1) การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานสังคม  เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2552 ไดมีการประชุม

และนําผลจากการประชุมครั้งที่ผานมาใชในการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนดานสังคมของจังหวัด ภายใต
กรอบแนวคิดที่จะสรางสังคมใหอยูดีมีสุข โดยในระดับตนน้ํา จะไดประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคพุทธศาสนา ภาควัฒนธรรมและจะมีการบูรณาการในดานของ
งบประมาณและองคความรู  โดยมุงไปที่กลุมเปาหมายตาง ๆ   และสงเสริมมีสวนรวมของเครือขายองคกร
ภาคเอกชน หรือกลุมตางๆ ในการพัฒนา  เร่ิมตั้งแตปจเจกบุคคล เด็กและเยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ 
ผูสูงอายุ กลุมชาติพันธุ กลุมตางดาว และกลุมคนทั่วไป รวมถึงกลุมครอบครัวและกลุมชุมชน  

แนวทางการขับเคล่ือนสังคมนาอยูแบบองครวม โดยเริ่มจากการคนหาชุมชนตนแบบซึ่งมีอยูแลว
จํานวนมาก เปนชุมชนที่นาอยู  หลังจากที่ไดตนแบบแลว  จะนําตนแบบเหลานี้มาสังเคราะหโดยใช
งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากจังหวัด จํานวน 100,000 บาท  นํามาสังเคราะหและถอดบทเรียนให
เปนสังคมที่นาอยู โดยการบูรณาการทั้งดานการมีคุณธรรมจริยธรรม  มีการศึกษาตลอดชีวิต มีสภาพแวดลอม
ที่ดี   นอมนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช  ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ  ไดรับความเปน
ธรรม  และไดรับสวัสดิการอยางครอบคลุมทั่วถึงและเทาเทียมกันทุกคน ซ่ึงในสวนนี้จะเริ่มดําเนินการ
ในชวงเดือนสิงหาคม เปนการถอดบทเรียนและเปนการดึงเอาแนวคิดแนวการพัฒนาสังคมที่นาอยูมาปรับ
ใช และหลังจากนั้นก็คงจะมีการลงพื้นที่ ดวยการนําชุมชนที่มีศักยภาพอยูแลว  มาขับเคลื่อนเปนชุมชนนํา
รอง   เปนสังคมนาอยูตามยุทธศาสตรจังหวัด(ใหม) ที่ไดมีการปรับปรุงแลว   

/2) เรื่องเรงดวน.... 
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2) เร่ืองเรงดวน  
   - ปญหาไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะไดนําเสนอในวาระ

ตอไป สําหรับใน สวนของกลุมภารกิจสังคม ไดหารือกนัวากลุมภารกิจสังคมจะมีสวนชวยเพราะมเีครือขาย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ขาถึงประชาชนและกลุมของประชาชนไดอยางเต็มที่  จํานวน  3 ประการ คือ  

1)  ส่ือที่ประชาชนไดรับสวนมากมักจะเปนเชิงลบ  ขอมูลที่ไดรับไมถูกตองครบถวน และ 
ที่สําคัญ คือ สังคมหรือชุมชนขาดจิตสาธารณะที่จะชวยเหลือกัน และการแกไขปญหาในสวนรวม มติที่
ประชุม จึงเสนอใหมีการรวมมือกันโดยใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดทําเอกสารหรือรูปแบบองค
ความรูที่สามารถเขาถึงประชาชนไดงาย  องคความรูเกี่ยวกับโรค  แนวทางปฏิบัติที่จะเหมาะสมชัดเจน และ
รณรงคสรางจิตสาธารณะในชุมชน  โดยกลุมภารกิจดานสังคมจะทําหนาที่เปนศูนยกลางในการกระจาย
ความรูและองคความรู เขาถึงประชาชนใหไดมากที่สุด  

2) การสรางความสมานฉันทภายใตมติของศาสนาและวฒันธรรมของเชียงใหม  ซ่ึง 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด จะเปนเจาภาพในการจัดงานศาสนิกสัมพันธ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2552           
ณ พุทธสถานจังหวัดเชียงใหม โดยมีการรวมเอาศาสนาตางๆ มาทํากิจกรรมรวมกัน  ซ่ึงศาสนิกสัมพันธ
ประกอบไปดวย 5 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และซิกส  และเนื่องจากในระหวางจัด
กิจกรรมเปนชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  จึงมีกิจกรรมในการ
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพร  การสรางความสัมพันธและความเขาใจเกี่ยวกับคนตางศาสนา การ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแนวคิดของแตละศาสนา รวมไปถึงการบรรยายขอคิดคําสอนหรือวา
หลักธรรมจากผูแทนของศาสนาตางๆ ดวย  ซ่ึงคาดวาจะสามารถสรางสัมพันธระหวางคนตางศาสนาได  ถือ
เปนแนวทางหนึ่งในการสรางความสมานฉันทระหวางคนในชุมชนได 
 

 ประธาน   กลาวขอบคุณผูแทนจากกลุมภารกิจดานสังคม  และผลงานที่นําเสนอ  ขอใหสงตอให
จังหวัด  เพื่อมอบหมายใหหนวยงาน/สวนราชการไดนําไปดําเนินการ เปนอีกสวนหนึ่งที่กลุมภารกิจดาน
สังคมจะไดชวยช้ีประเด็นที่จะนําไปสูการปฏิบัติได 
 

  2) กลุมภารกิจดานความมั่นคง 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง   (นายพัฒนะ  แสงล)ี นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม

ภารกิจดานความมั่นคง   ดังนี้ 
1) รายงานผลการดําเนินโครงการตามงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  
- การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ไดมีการพัฒนาและจัดตั้งแหลงขาวของผูประสานพลัง

แผนดิน  รวม  508 คน ซ่ึงจากผลการอบรมการพัฒนาและจัดตั้งแหลงขาวของผูประสานพลังแผนดิน 
 

 
/สามารถที่จะ…. 
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สามารถที่จะขยายผลเพื่อสงเสริมหมูบานเขมแข็ง และสามารถจะ Re x-ray ผูเสพผูคามากขึ้น จนทําใหกลุม
ผูเสพนั้นเขารวมสมัครใจเขารวมการบําบัด   ซ่ึงไดดําเนินการไปแลวในรุนที่ 2   

- งานสงเสริมงานความมั่นคงตามแนวชายแดน  ซ่ึงไดดําเนินการ ดังนี้  
1) ฝกอบรมในการเพิ่มประสิทธิภาพของกํานันทั้งจังหวัด เพื่อสรางความเขาใจในเรื่องของความ

แตกแยกของสังคมในปจจุบัน และไดเพิ่มประสิทธิภาพของผูใหญบานในพื้นที่ชายแดน รวม 100  คน  
2) ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหลงขาวภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 2 รุน รวม

จํานวน 300 คน   ผลจากการอบรม คือ ผูนําทองถ่ินสามารถเขาใจปญหาของสภาพการเมืองปจจุบัน และได
นําไปชี้แจงใหประชาชนทราบ  

3) การประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจงานดานความมั่นคง ประจําป 2552 โดยสํานัก
ประชาสัมพันธ เขต 3 เชียงใหม    ไดนําไปดําเนินการตอในเรื่องของสื่อผานสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหง
ประเทศไทย และสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง โดยไดจัดทําสปอตวิทยุเพื่อแจกจายไป
ใหกับสถานวีทิยุชุมชน ในการสรางความเขาใจในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่ และจะไดมกีาร
ประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศนของสถานีโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม ในรายการมองเมือง
เหนือ 2 คร้ัง และบทโทรทัศนพิเศษอกี 3 ตอน  ผลที่คาดวาจะไดรับ คอืประชาชนมคีวามรูความเขาใจมาก
ขึ้นดานความมั่นคง 

4) การฝกอบรมหรือสงเสริมการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการดําเนินการตามยุทธศาสตร 
ความมั่นคงชายแดน (พ.ศ. 2552-2554) ของอําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ เชียงดาว และเวียงแหง   มี
ผูเขารวมทั้งหมด 1,007 คน  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว จะทําใหเกิดการพัฒนาดานยุทธศาสตรความมั่นคง
ตามแนวชายแดนมีความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

 2) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกลุมท่ี 1  (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย) 
คณะกรรมการกลุมที่ 1  (ดานการรักษาความสงบเรียบรอย) ไดประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552  

โดยไดนําโครงการของกองทัพภาคที่  3 ไปเสนอตอสภาความมั่นคงแหงชาติ เร่ืองการพัฒนาชาวไทยภูเขา          
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จํานวน 13  หมูบาน  ซ่ึงไดนอมนําเพื่อมาใชในพื้นที่  โดยเปนพื้นที่ของอําเภอ
เวียงแหง 6 หมูบาน และอําเภอเชียงดาว 7 หมูบาน  เพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับราษฎร  ใหเกิดการพัฒนา
ในเรื่องของหมูบานปลอดยาเสพติดและยกระดับชีวิตของราษฎรในพื้นที่ตามแนวทางพระราชดําริ   ทั้งนี้ 
ขอความรวมมือจากทุกสวนราชการที่เกี่ยวของไปชวยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการยกระดับพื้นที่  โดย
อาจจะปรับแผนงานโครงการตางๆ เขามาในพื้นที่  เพื่อยกระดับของหมูบานเปาหมายตางๆ เพื่อใหเปนไป
ตามพระราชประสงค  
 

  4) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ 
ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ (นายสุเทพ  แสนมงคล)  เสนอที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ

ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ ดังนี ้

/1. จังหวัดเชียงใหม.... 
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 1. จังหวดัเชียงใหม   ไดมอบหมายใหกลุมภารกิจดานบรหิารจัดการเปนเจาภาพหลัก 
และศึกษาความเหมาะสม ความคุมทุน ตามนโยบาย “เชยีงใหม นครแหงไมซ”       
 2. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ   ไดจัดใหมีการประชุมรวมระหวางกรรมการฯ กลุม
ภารกิจดานบริหารจัดการ  หนวยงานที่เกี่ยวของ  และผูแทนสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สส.ปน. เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม 2552  ณ หองประชุม 1 ช้ัน  2  อาคาร
อํานวยการ   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล และไดทิศทางความรวมมือระหวางกัน 

ความหมาย/ ความสําคัญ   การจัดงานประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล การจัดงานประชุม
นานาชาติ และการจัดงานแสดงสินคา หรือที่เรียกวาอุตสาหกรรม MICE  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับกิจกรรม 4  ประเภท ไดแก Meetings (การประชุม,สัมมนา), 
Incentives (การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล), Conventions (การประชุมขนาดใหญ) และ Exhibitions (การจัด
งานแสดงสินคา) อุตสาหกรรม MICE นับวาเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญเปนอยางมากในปจจุบัน 
สามารถสรางรายไดเขาสูประเทศไทยในลําดับตน ๆ  โดยการจัดงานสวนใหญจะจัดประชุม และแสดงสินคา
ในกรุงเทพมหานคร 

ศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม ตอการพัฒนาเปน MICE  สส.ปน. เห็นวา จังหวัดเชียงใหมนับวาเปน
จังหวัดที่มีความพรอม และมีศักยภาพในการจัดงานประชุมนานาชาติและงานแสดงสินคามาก สามารถเปน
ทางเลือกในการจัดประชุม การทองเที่ยวเพื่อเปนรางวัล และการจัดนิทรรศการของประเทศ หากมีการ
สงเสริมใหอุตสาหกรรม MICE ขยายตัวข้ึนในจังหวัดเชียงใหม ในฐานะที่เปนศูนยกลางของภาคเหนือใน
ดานการคา ธุรกิจ การคมนาคม และการทองเที่ยว จะกอใหเกิดการสรางรายไดแกทองถ่ิน การถายทอด
ความรู เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกตอเนื่องดวย 

ขอบเขตความรวมมือระหวางจังหวัดเชียงใหม กับ สส.ปน.  โดยสส.ปน. ไดเสนอขอบเขต ใน 
ความรวมมือระหวาง สส.ปน. กับจังหวัดเชียงใหม ในการสงเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชยีงใหม 
ดานตางๆ ดังนี้  

1.  ดานประชาสัมพันธและการตลาด 
- ประชาสัมพนัธจงัหวดัเชยีงใหมในฐานะเมืองไมซหลัก 1 ใน 4 แหงของไทย 
- เชิญจังหวัดเชียงใหมเขารวมการทําตลาดของ สสปน. ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

2. การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ศึกษาและวางแนวทางยกระดับสิ่งอํานวยความสะดวกดานไมซ  

3. การพัฒนาบุคลากร 
- สสปน.กับเมอืงและสถานศึกษาในทองถ่ิน รวมมือวางแนวทางพัฒนาบุคลากร เชน การวาง 

หลักสูตรสิ่งที่จะดําเนินการตอไป   เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2552   คณะผูแทนฯ สํานักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)  หรือ สส.ปน.  ไดเขาพบปะหารือกับผูวาราชการจังหวัด

/เชียงใหม… 
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เชียงใหม ในเรื่องการรวมมือในภารกิจการสงเสริมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม และ
กําหนดใหมีการประชุมปรึกษาหารือกันอีกครั้ง ในตนเดือนสิงหาคม 2552 
 

 ประธาน 1) ขอใหกลุมภารกิจนําประเด็นที่จะนําไปสูการปฏิบัติ ใหแกจังหวัดเพื่อนําไป 
        ดําเนินการตอดวย  

2) ขอขอบคุณทุกกลุมภารกิจไดดําเนินการและผลการดําเนินการเปนที่ชัดเจนและ 
     เปนคุณประโยชนอยางยิ่งสําหรับจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงจะไดพยายามชวยกันทํา 
    ใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอไป 

 

มติท่ีประชุม มอบหมายกลุมภารกิจทั้ง 4 ดาน นําขอส่ังการของประธาน ไปดําเนินการตอไป 
 

3.2 การประชาสัมพันธการจัดงานศิลปาชีพ 
ผูแทนมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพเชียงใหม  ประชาสัมพันธและเชิญชวนหัวหนาหนวยงาน/สวน

ราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป  เที่ยวชมและซื้อสินคาในงานศิลปาชีพ  ระหวางวันที่   7 – 
12  สิงหาคม 2552 ณ บริเวณลานจอดรถของศูนยราชการปศุสัตวและอาคารจําหนายสินคาของศูนยศิลปาชีพ  
ดังนี้ 

ความเปนมา   เดิมมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ  กําหนดจะใชช่ืองานวา  “ศิลปาชีพเชียงใหมนอมใจ
ถวายองคมหาราชินี  คร้ังที่ 2 ”   ตอมา องคการบริหารสวนจังหวัด สํานักงานสงเสริมรัฐวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม หรือ สสว. สมาคมผูผลิตและสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ ไดมาขอรวมจัดงาน
ดวย  จึงไดใชช่ือใหมวา “ ศิลปาชีพเชียงใหมเมืองแหงหัตถกรรมและการทองเที่ยวนอมใจถวายองคมหา
ราชินี ”  เพื่อความสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดงาน 

วัตถุประสงคของการจัดงาน 
1.เพื่อรวมถวายพระเกียรติที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระ-

ชนมพรรษาครบ 77 พรรษา  ในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นี้  
2.เปนการเผยแพรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะ

โครงการตามพระราชดําริตางๆ ซ่ึงสวนมากจะอยูในภาคเหนือ  
3. เพื่อประชาสัมพันธ อาคารจําหนายผลิตภัณฑศิลปาชีพจังหวัดเชียงใหม ใหเปนที่รูจักอยาง

แพรหลาย 
4. เปนการสนับสนุนการทองเที่ยวและสินคาหัตถกรรมรวมไปถึงสินคา SMEs และ OTOP ของ

จังหวัดเชียงใหมดวย  
สถานที่จัดงาน   บริเวณลานจอดรถของศูนยราชการปศุสัตวและอาคารจําหนายสินคาของศูนย

ศิลปาชีพ    ซ่ึงจะอยูตรงขามกับสวนสัตวเชียงใหม ระยะเวลาในการจัดงานตั้งแตวันที่ 7 – 12 สิงหาคม 
2552    ตั้งแตเวลา 10.00 น. – 21.00 น.  

 /รูปแบบ… 
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รูปแบบของการจัดงาน 
1. จัดลงนามถวายพระพรแด สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
2. การจัดนิทรรศการเกี่ ยวกับพระราชกรณียกิจต างๆ  ของสมเด็จพระนางเจ าสิ ริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โครงการฟารมตัวอยางฯ โครงการบานเล็ก
ในปาใหญ  เปนตน 

3. การจําหนายผลิตภัณฑจากโครงการตามพระราชดําริตาง  ๆ เชน  ผลิตภัณฑหมูจินหัว              
เปดอี้เหลียง และปลาเทราส 

4. การจําหนวยผลิตภัณฑจากศิลปาชีพทั่วประเทศ เชน ผาไหม ผาฝาย ไมแกะสลัก เซรามิค 
ดอกไมประดิษฐ   และผลิตภัณฑจากยานลิเภา 

5. จัดใหมีกาดมั่วคัวแลงกวา 100 รายการ 
6. จัดใหมีสินคาจากตลาดนัดธงฟา ราคาประหยัด 
7. การจัดนิทรรศการและใหความรู เกี่ยวกับการสงออกและการจําหนายสินคาจากนอรแม็ค ซ่ึง

จะมีรานจําหนาย และจัดแสดงกวา 100 ราน 
8. การจัดนิทรรศการและจําหนายผลิตภัณฑจากกลุม SMEs และ OTOP จาก 24 อําเภอของ

จังหวัดเชียงใหม 
 

ประธาน   แจงย้ําเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงาน พรอมครอบครัว  รวมงานในวันที่ 7- 12 
สิงหาคม 2552  ระหวางเวลา 09.00 น.-21.00 น.  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.3 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินนีาถ 77  พรรษา 12 สิงหาคม 2552  
       และการประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   เชิญชวนรวมงานเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาฯ  

พระบรมราชินีนาถ  ในวันที่ 12  สิงหาคม  2552  ดังนี ้
ความสําคัญ  พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในปนี้ถือวาเปนปพิเศษครบรอบ 77 พรรษาของสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ   สํานักนายกรัฐมนตรีไดขอความรวมมือจังหวัดจัดกิจกรรม 2 ประเด็น 
 1. การประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษรพระนามาภิไทย  “สก”   พรอมทั้งตั้งเครื่องสักการะและพระ
ฉายาลักษณของสมเด็จพระนางเจาฯ  พระบรมราชินีนาถ ระหวางวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2552 ซ่ึง
จังหวัดเชียงใหมไดทําหนังสือขอความรวมมือกับทุกสวนราชการดําเนินการตามแนวทางนี้ 
 2. การจัดพิธีทําบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ(ถวายพุมเงิน-พุมทอง หรือ พุมดอกไม) จุด
เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล   จังหวัดไดมีการแจงเชิญชวนสวนราชการไปรวมกิจกรรม 3 สวนดังนี้ 
  - ในภาคเชาจะมีพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ 78 รูป เวลา 06.00 น. ณ ขวงประตูทาแพ  
แตงกายชุดไทยหรือชุดพื้นเมือง 

/พิธีถวายพระพร… 
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  - พิธีถวายพระพรชัยมงคล  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมเวลา 08.15 น. 
ขาราชการเครื่องแบบปกติขาว 
  - ภาคค่ํา  มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร   ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย
ชุดไทยสากลและชุดสุภาพ  โดยจังหวัดไดทําหนังสือขอความรวมมือทุกสวนราชการ จึงขอเชิญชวนเขา
รวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันดวย 
 

ประธาน    แจงย้ําหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน  ไดศึกษารายละเอียดกําหนดการ และเอกสาร
จากเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  และเชิญชวนไปรวมงานโดยพรอมเพรียงกัน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.4 โครงการปลูกตนไมเพื่อแมของแผนดนิ 23 สิงหาคม  2552  เนื่องในวโรกาสเฉลิม - 
       พระชนมพรรษาครบ 77  พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
ผูอํานวยการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติฯ์  ประชาสัมพันธเชิญชวนเขาโครงการ 

ปลูกตนไมเพือ่แมของแผนดิน 23 สิงหาคม  2552  เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 77  พรรษา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  ดังนี้ 

วัตถุประสงค    มีจุดมุงหมายทําใหเปนศูนยกลางดานพฤกษศาสตรที่สําคัญที่สุดในภูมิภาค มี
วั ต ถุประสงค ในการอนุ รักษท รัพยากรพันธุพื ชของประ เทศไทย  และสมเด็ จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ไดมีความสนพระทัยและทรงเยี่ยมดูการพัฒนาของสวนพฤกษศาสตรฯ อยางตอเนื่อง  

กําหนดการ  ในวันที่  23  สิงหาคม 2552  จะมีการจัดการปลูกตนไมเพื่อแมของแผนดิน โดยจะขอ
ความอุปถัมภจากหางราน/หนวยงานตางๆ ที่จะอุปถัมภตนไมในสวน  สําหรับรายไดจากการดําเนินกิจรรม  
จะนํามาพัฒนาสวนใหเปนมาตรฐานสากลในระดับภูมิภาค โดยตนไมที่มีผูอุปถัมภในการปลูก  จะมีการติด
ปายชื่อและชื่อผูปลูก  เพื่อใหลูกหลานของผูปลูกไดไปติดตามชมความงามของตนไมไดตลอดไป  สําหรับ
กําหนดการตามโครงการจะเชิญทานผูวาราชการฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของไดไปทําพิธีปลูกรวมกัน   โดย
มีประธานในพิธี คือรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ภาคบาย  มีการประชุมวิชาการเรื่องผลของสภาวะโลกรอนตอความหลากหลายทางชีวภาพ   โดย
รศ. ดร.กรรชี  บุญประกอบ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคําแหง   รวมกับ ผศ.ดร. พิพัฒน พัฒนผล
ไพบูลย จากภาควิชาพฤกษศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   ซ่ึงจะเปนรูปแบบการศึกษาวิจัย การรวบรวม
ขอมูลเชิงวิชาการ รวมไปถึงแนวทางในการลดกาซคอรบอนไดออกไซนผานการอนุรักษระบบนิเวศ
หลากหลายทางชีวภาพ   กําหนดการและแผนพับตางๆ ทางคณะทํางานจะจัดสงใหสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ ตอไป 

 
 /ขอคิดเห็น… 
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ขอคิดเห็น/ขอสั่งการของประธาน     
1) การจัดโครงการปลูกตนไมเพื่อแมของแผนดินวันที่ 23 สิงหาคม  2552  เปนงานสําคัญที่ถวาย

พระเกียรติอีกงานหนึ่ง และถือเปนงานที่ยิ่งใหญของจังหวัดเชียงใหมดวย  
2) เนื่องจากหนวยงาน/สวนราชการในจังหวัดเชียงใหม  มักจะไดรับเกียรติจากผูบริหารระดับสูง

ของรัฐบาลในการเดินทางมาเปดงาน/ รวมงานตางๆ บอคร้ัง  ดังนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกเรียบรอย  จึง
ขอใหหัวหนาสวนราชการ/หนวยงานเจาของโครงการ  ไดประสานงานโดยตรงกับผูบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อจัดการรักษาความปลอดภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ เพื่อไมใหมีขอบกพรองในการดูแลความ
ปลอดภัยของบุคคลสําคัญ / ผูบริหารระดับสูง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกภาคสวน 
 

3.5 การเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552   
 ผูแทนคลังจังหวัด (นางผกายมาศ  วิเศษพาณิชย) ใหขอมูลและชี้แจงการเบิกจายเงิน ประจําป
งบประมาณ 2552   

- เปาหมายการเบิกจายไตรมาสที่  3  มีเปาหมายอัตราการเบิกจายสะสม ณ ส้ินไตรมาส รอยละ 70  
โดยจังหวัดเชียงใหม  สามารถเบิกจายไดแลวรอยละ 75.15  สําหรับไตรมาสสุดทายอยูที่รอยละ 94 ซ่ึงหาก
สามารถเบิกจายไดรอยละ 94  จะไดคะแนนตัวช้ีวัดเต็ม  5 คะแนน   

- หนวยงานที่เบิกจาย  แยกเปนหนวยงานที่เบิกจายไดสูงกวาเปาหมาย มี  97 หนวยงาน และ
หนวยงานที่เบิกไดต่ํากวาเปาหมายมี  82  หนวยงาน  โดยจังหวัดเชียงใหม  สามารถเบิกจายไดเปนลําดับที่ 
17  ของประเทศ   

- การขยายเวลาการฝกอบรม  ตามหนังสือของสํานักงานจังหวัด ดวนที่สุด ที่ ชม 0016.2/21893    
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2552  ที่กระทรวงมหาดไทยแจงวากรมบัญชีกลางอยูระหวางการเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาใหเห็นชอบการขยายระยะเวลาในการฝกอบรมและสัมมนาใหกับสวนราชการออกไปอีกจากเดือน 
มิถุนายนไปเปนเดือนกรกฎาคม  นั้น   มีความคืบหนาจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 
2552  สรุปวา  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบที่จะใหสวนราชการขยายเวลาจัดประชุมสัมมนาไปถึงเดือนกรกฎาคม 
2552 ไดแตในกรณีที่สวนราชการไมสามารถดําเนินการไดทัน ใหเสนอใหรัฐมนตรีตนสังกัดพิจารณา แต
ในกรณีในสวนของสวนราชการในสวนภูมิภาคนี้ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดใหพิจารณาใหความเห็นชอบ  
กรณีที่จัดอบรมไมทันในเดือนกรกฎาคม   

-  การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป การขยายเวลาเบิกจาย  ซ่ึงในหนังสือฉบับนี้ยังไมออกมา แตผูมีอํานาจ
ไดลงนามแลว  หากหนังสือออกเมื่อไรจะนําเรียนใหทราบอีกครั้งหนึ่ง  ซ่ึงจะขอแจงหลักการที่จะกันเงินใน
เบื้องตน  คือ หากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจตางๆ ไมสามารถกอหนี้ผูกพันคาใชจายตางๆ ใหทันเดือน
กันยายน 2552   ขอใหรีบดําเนินการปรับแผนการใชเงินและสามารถเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2552 หรือกอหนี้ผูกพันทันภายในสิ้นเดือนกันยายน  ซ่ึงมีแนวทางการพิจารณาในการกันเงินอยู 2 

/กรณีคือ… 
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กรณี คือ 1. การกันเงินป 2552 ไวเบิกเหลื่อมปจะพิจารณาอนุมัติใหกันเงินไดถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 โดย
กรณีที่มีหนี้ผูกพันตองมีวงเงินตั้งแต 50,000 บาทขึ้นไป   กรณีที่ 2  ไมมีหนี้ผูกพัน วงเงินตั้งแต 2,000,000 
บาทขึ้นไป    

ประธาน    ใหความเห็นและขอส่ังการวา การเบิกจายเงินงบประมาณ  เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก  
มีกรอบเวลาและเงื่อนไขที่ชัดเจน   โดยในสวนของจังหวัดเชียงใหม  ก็พบวามีความผิดพลาดเกดิขึน้จากการ
เบิกจายเงินงบประมาณ  วงเงิน 24 ลานบาท  ซ่ึงจังหวัดพยายามแกไขปญหานี้อยู   จึงขอใหสวนราชการได
ใหความสําคัญ  หากหัวหนาสวนราชการมีประเด็นที่จะสอบถามเพิ่มเติม  ใหกรุณาประสานไปยังสํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหมไดโดยตรง 

 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกภาคสวน 
 

3.6 การขอจัดตั้งอําเภอกรณพีิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา  
      กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  
ปลัดจังหวัดเชยีงใหม   แจงความคืบหนาของการดําเนินการจัดตั้งอําเภอเปนกรณพีิเศษ เพื่อ

เทิดพระเกียรตสิมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ดังนี ้
ความเปนมา  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ไดอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งอําเภอ

ดังกลาวขึ้น และไดมีการขอพระราชทานชื่ออําเภอไปยังสํานักราชเลขาธิการ  ขณะนี้ทราบเปนการภายในวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชวินิจฉัยทรงเลือกชื่ออําเภอวา “อําเภอกัลยาณิวัฒนา”  ขณะนี้
กําลังรอเอกสารที่สํานักราชเลขาธิการจะแจงกลับมายังกระทรวงมหาดไทย   และกระทรวงมหาดไทยจะยก
รางเปนพระราชกฤษฎีกา ตั้งอําเภอประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป 

การเตรียมการในสวนของจังหวัด  เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 1  มิถุนายน 2552 ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (นายอมรพันธุ  นิมานันท) ไดเดินทางไปตรวจความพรอมสถานที่ที่จะจัดตั้งอําเภอชั่วคราวและ
อําเภอถาวร  รวมกับอําเภอแมแจม  มีความเห็นวาศูนยศิลปาชีพ  บริเวณวัดจันทร มีสถานที่ที่สามารถ
ปรับปรุงได  ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติเงิน  500,000  บาท เพื่อการปรับปรุงอาคารสถานที่ที่จะใช
ช่ัวคราวในการใหบริการประชาชนเปนที่วาการอําเภอแหงใหม   และเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 จังหวัด
ไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน  แสงภูวงษ)และคณะ  ไปตรวจหาพื้นที่ที่
เหมาะสมในการตั้งที่วาการอําเภอถาวร  ซ่ึงอําเภอไดนําเสนอมา  4 แหง  คาดวาจะเปนแปลงที่ดิน พื้นที่หมู
ที่ 2 จํานวน 82 ไร 2 งาน 39  ตารางวา  สวนแปลงอื่น จะใชดําเนินการอยางอื่น เชน สวนสมุนไพร บอขยะ    

การเตรียมการเรื่องบุคลากร   การสรางที่วาการอําเภอ และบานพักตางๆ ของอําเภอไดมี
งบประมาณในป 2553  ของกรมการปกครองรองรับแลว  ดานบุคลากรในปแรก  สวนราชการตางๆ จะไม
จัดสรรเพิ่มบุคลากรใหอําเภอใหมนี้  เปนหนาที่ของสวนราชการและจังหวัดในการเกลี่ยอัตรากําลังที่มีอยู
ในพื้นที่ไปปฏิบัติหนาที่   สําหรับรายละเอียดใหประสานกับที่ทําการปกครองจังหวัดโดยตรงหรือ
นายอําเภอแมแจม  

/ความคืบหนา..... 
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ความคืบหนาการขอจัดตั้งจังหวัดฝาง    เมื่อสัปดาหที่ผานมา คณะกรรมาธิการทองถ่ินของสภา
ผูแทนราษฎร  ไดมาพบผูวาราชการจังหวัดและผูแทนของจังหวัดในการสอบถามความคิดเห็น ความเปนไป
ได  ความคืบหนาในกรณีที่มีผูยื่นขอจัดตั้งจังหวัดฝาง  ซ่ึงขอแยกอําเภอฝาง แมอาย และไชยปราการเปน
จังหวัดใหม   มีหลักเกณฑ/มติคณะรัฐมนตรี ในการขอตั้งจังหวัดใหม    ดังนี้ 

1.  จังหวดัเดิม  ตองมีจํานวนอําเภอไมนอยกวา 12  อําเภอขึ้นไป 
2. สําหรับจังหวัดที่แยกใหม  ควรมีอําเภอไมนอยกวา 6 อําเภอ  ปจจุบันนี้มีการเสนอเพียง 3 อําเภอ 

อยูระหวางประสานอําเภอพราว  เชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง เขารวมดวย  แตยังไมไดขอสรุปในเรื่องนี้ 
3.จํานวนพื้นที่และจํานวนประชากร   อยางไรก็ตามมติคณะรัฐมนตรีนั้น  มีกรณียกเวนได

เชนเดียวกับการตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ   
 

ประธาน    ไดขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ  ไดเตรียมพรอมเรื่องบุคลากร ใน
การตั้งอําเภอใหมเปนอําเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม  และอําเภอใหมลาสุดของประเทศไทย  บุคลากร
ของอําเภอตองพรอมที่จะไปปฏิบัติงานในพื้นที่   สวนราชการควรจะไปดูสถานที่จริง  ส่ิงอํานวยความ
สะดวก  ความพรอมตางๆ ดวย   โดยเฉพาะอยางยิ่งจะมีการรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี ในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ณ  บริเวณวัดจันทร   

 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกภาคสวน 
 

ระเบียบวาระที่ 4  การปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ชนิด A 
H1N1  

 ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร.สุรสิงห   วิศรุตรัตน) เสนอขอมูลใหที่ประชุม
พิจารณาใหความเห็น เร่ืองการปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
และแจงผลการดําเนินการโครงการคนไทยไรพุง  

1) ผลการวัดรอบเอวโครงการคนไทยไรพุง  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ได
ดําเนินการมาแลว 3  คร้ัง  พบวา คร้ังที่ 1 เดือนมีนาคม 2552 มีคนอวนลงพุงมาประชุม 42%  คร้ังที่ 2 
จํานวน 47% และในปจจุบันนี้คือคร้ังที่ 3  จํานวน 32%  สรุปไดวา สุขภาพของหัวหนาสวนราชการมี
แนวโนมดีขึ้น   
 2) สถานการณไขหวัดใหญ  ขณะนี้มีผูปวยยืนยันการตรวจแลว จํานวน 349 คน มีจํานวนขอมูลที่
ไมยืนยันจํานวน  391 คน และยังรอผลอีก 50 คน  มีผูปวยที่รายงานการเสียชีวิตแลว 1 ราย  เปนเด็กอายุ 7 
เดือน    

สถานการณปจจุบันคาดวาโรคนี้มีบุคคลอยูสามกลุม ใน 100 คนที่ไดรับเชื้อนี้ 90 คนจะมีอาการไข
เล็กนอย  ในวันที่สอง-สามอาการไขจะหายไป  จํานวน 10  คน จะตองไปโรงพยาบาล และอีก 0.5  คน จะ
เสียชีวิต (200 คน  จะมีคนเสียชีวิต 1 คน ) 

/การควบคุมโรค… 
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การควบคุมโรคนี้ทําไดคอนขางยาก  เนื่องจากเปนการติดตอโดยคนสูคน มีขอมูลพบวาผูปวยที่ไป
โรงพยาบาลมีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก  ตัวอยางเชนโรงพยาบาลนครพิงค  ในบางวันมีคนไขมากกวาหนึ่งพันคน
จากปกติ  สวนโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  ประมาณ 400-500 คน  สวนโรงพยาบาลอําเภอ  
ประมาณ 100-200   คน /วัน  

ขอมูลพื้นที่ที่ยังไมพบการติดตอของโรคไขหวัดใหญ  คือ อําเภอเวียงแหง แตคาดวาจะมีการติดตอ
ในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากมีการเดินทางติดตอระหวางพื้นที่   ดังนั้น  เพื่อปองกันไมใหประชาชนและบุคลากรใน
องคกรติดเชื้อหรือปวยจนสงผลกระทบตอองคกร  ตลอดจนชะลอการมีผูปวยจํานวนมากในเวลาเดียวกัน 
ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพการจัดบริการรักษาพยาบาล  จึงจําเปนตองใหการแพรระบาดอยูในวงจํากัดใหได
นานที่สุด  และลดโอกาสการแพรกระจายของโรคไปสูพื้นที่ที่ยังไมมีการแพรระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่
ชนบท และในกลุมประชากรที่ดอยโอกาส    จึงขอใหหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรธุรกิจเอกชน 
องคกรชุมชน องคการบริหารสวนทองถ่ิน ตลอดจนกลุมบุคคล องคกรตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม  ใหความ
รวมมือ ดําเนินการตามมาตรการ ดังตอไปนี้ 

1. ใหหนวยงาน องคกรตางๆ กําหนดมาตรการที่เปนรูปธรรมในการปฏบิตัิ เพื่อลดโอกาสการแพรเชื้อ 
ในสถานที่ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑทางวิชาการ  ความสอดคลองกับวิถีชีวิต การเคารพสิทธิสวน
บุคคล และ การรับผิดชอบตอสังคม โดยมีแนวปฏิบัติที่สําคัญ คือ 
           1.1 สงเสริมใหสมาชิกในองคกรทีม่ีอาการ ไข ไอ จาม สวมหนากากอนามัย 
           1.2 สมาชิกในองคกรที่มีอาการ ไข ไอ จาม ตอง หยุดงาน (หยดุโรงเรียน) อยูบาน 7วัน 
           1.3 สงเสริมใหมีการลางมือดวยน้ํากบัสบู หรือเจลลางมอืในองคกร 

2. ใหหนวยงาน องคกรตางๆ สนับสนุนการใหความรู ความเขาใจ การปฏิบัตตินที่ถูกตองเกี่ยวกับโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมแกสมาชิกขององคกร ชุมชน รวมท้ังการสรางสํานึกรับผดิชอบตอสงัคม    
โดยยดึหลักการพึ่งพาตนเองไดในระยะยาว ทั้ง 3ดาน คอื  

                2.1 การสรางสุขภาพใหแขง็แรงเพื่อตานทานโรค    
                       2.2 การลดโอกาสการรับเชื้อจากผูอ่ืนหรือแพรเชื้อใหผูอ่ืน   
                       2.3 การประเมินความเสี่ยงของตนเองตอการมีอาการรุนแรงหากติดเชื้อ 

3.  การพิจารณาปดโรงเรียน/หนวยงาน กรณมีีคนในองคกรปวย  กรณีที่มผูีปวยในองคกร เชน
สถาบันการศึกษา โรงงาน บริษัท   การพจิารณาปดสถาบันหรือหนวยงาน  ตองมีวัตถุประสงค เพื่อ
ปองกันการแพรเชื้อจากผูปวยสูคนในองคกร ทั้งนี้จะปดหรือไม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขแตละสถานการณ  
โดยสามารถพิจารณาจาก โอกาสที่ผูปวยจะแพรเชื้อสูผูอ่ืน   จํานวนคนในองคกรที่มีโอกาสสัมผัส
ใกลชิดหรือไดรับเชื้อ  และผลกระทบอื่นๆตอองคกร   

 ทั้งนี้ หากพิจารณาปด ตองมมีาตรการดงัตอไปนี้รวมดวย 
                       3.1 มีการทําความสะอาดสถานที่ ส่ิงแวดลอม อุปกรณที่เปนจุดสัมผัสและมีโอกาสแพรเชื้อ 

          3.2  หลังจากเปดตามปกติ  ตองมีระบบการคัดกรองคนในองคกรที่อาจติดเชื้อและ  

/ปวยอยางชัดเจน… 
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                        ปวยอยางชัดเจนและตอเนื่อง(และใหบุคคลดังกลาวหยุดงาน หยดุโรงเรียน)          
                           เพื่อมิใหเกดิการแพรระบาดในองคกรตอไป  ซ่ึงจะนําไปสูการปดอกี  
            3.3  มีกระบวนการทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ เชน ครูประจําชัน้ ครูอนามัย 
        ผูปกครองนักเรียน 
            3.4  มีกระบวนการทําความเขาใจกับคนในองคกร  ในเรื่อง การปฏิบัติตัวกรณีทีต่ิด-  
                     เชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อ  โดยมุงเนน ความรับผิดชอบตอสังคมโดยการไมไป      
                         ในที่ชุมชน  การใชหนากากอนามัย และการเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

4. หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมที่นํานักเรียน หรือประชาชนจากพื้นท่ีตางๆมารวมกันจํานวนมาก   หาก
จําเปนตองเพิม่มาตรการดังตอไปนี้                     

  4.1 ตองมีการคัดกรองผูปวย ผูที่มีอาการ ไข ไอ จาม(ดวยวิธีการวัดอณุหภูมแิละ 
        การสอบถามอาการ)  และขอความรวมมือไมใหเขารวมกิจกรรม 
  4.2 ผูจัดตองเตรียมหนากากอนามัยสําหรับผูเขารวมกิจกรรมอยางเพียงพอหรืออยางนอย 
        สํารองไว  สําหรับผูมีอาการ ไข ไอ จาม (อยางนอยรอยละ30ของผูเขารวมกิจกรรม) 
  4.3 ผูจัดตองจดัใหมีที่ลางมอื และอุปกรณจําเปนในการลางมือเชน สบู กระดาษเช็ดมือ 

     และ/หรือเจลลางมือ 
4.4 หลีกเลี่ยงการจัดกจิกรรมที่มีการสัมผัสใกลชิด  การใชเสียงระหวางผูเขาประชุม 

  4.5 มีมาตรการเสริมสําหรับผูที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมเพื่อไมใหเสียประโยชนจากการ 
       ไมเขารวมกิจกรรม  

5. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพืน้ที่ เตรยีมความพรอม 
การสนับสนุนการควบคุมปองกัน และการสงเคราะห ดแูล ผูปวย และผูไดรับผลกระทบในชุมชน 

 

สมาชิกพัฒนาการเมืองจังหวัดเชียงใหม  (แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั) ใหขอมูลและเสนอ
ความเหน็เกีย่วกับมาตรการปองกันปญหาไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ดังนี ้

1) การตรวจวดัอุณหภูมิผูรวมประชุม เพื่อปองกันการตดิตอโรค  มาตรการนี้อาจปองกันได 
เพียง  10% เนือ่งจากวาหากทุกคนมีอาการไข  อาจจะรับประทานยามาเรียบรอยแลว  ซ่ึงทําใหระดับ
อุณหภูมิในรางกาย เปนปกต ิ   

2)  การสวมหนากากอนามัยในที่ชุมชน  เปนสิ่งที่ควรจะปฏิบัติอยางเครงครัดทุกคน ไมใช 
เนนปฏิบัติเฉพาะคนที่มีอาการหวัดเทานั้น จึงจะสามารถชะลอการแพรเชื้อได ดังเชน ประเทศญี่ปุน  
สําหรับการเตรียมหนากากอนามัย  สํานักงานจัดหางานหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรจะสนับสนุนการหา
งานใหคนในทองถ่ิน โดยใชผาทําเปนหนากากอนามัย   พรอมเสนอแนะวาทุกคนควรจะสวมกันทุกครั้งที่
อยูในที่ชุมชน  รูปแบบหนากากอนามัย ควรจะเปนผา และในหนึ่งคนควรจะมีสองอัน เพื่อสลับกันใชงาน
และทําความสะอาด   นอกจากนี้การจัดกิจกรรมตางๆ ที่มีคนจํานวนมาก  ควรจะงดเวน หรือใชเปนการ
ประชุมผานระบบ Video Conference แทน   

/3) การลางมอื... 
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3) การลางมือ หรือเช็ดอุปกรณที่เสี่ยงตอการติดตอโรคอยางสม่ําเสมอ  เชน  ลูกบิดประตู  
คอมพิวเตอร โทรศัพท  ไมโครโฟน ราวบันได ฯลฯ โดยไมจําเปนตองทําความสะอาดครั้งใหญทั้งหมด  
สวนคําขวัญทีว่า “กินรอน ชอนกลาง ลางมือ ”  จะชวยปองกันโรคไดระดับหนึ่งเทานัน้  เนื่องจากวาหากจับ 
ชอนกลาง แลวคนนัน้ไมลางมือ  ก็สามารถติดตอโรคสูผูอ่ืนได   ดังนัน้ การลางมือบอยๆ จึงจําเปน และควร
หลีกเลี่ยงการใชมือสัมผัสหนาตา   

 

นายอําเภอฝาง  นายอําเภอดอยเตา  และนายอําเภอแมออน  รายงานสถานการณไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม  2009  ผานระบบ Video Conference  
 

ประธาน  แจงย้ําการดําเนินการเพิ่มเติมจากที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  สมาชิกสภา
พัฒนาการเมืองและอําเภอตางๆ ไดรวมใหขอมูลเกี่ยวกับการปองกันการแพรระบาดโรคไขหวัดใหญสาย
พันธุใหม 2009  โดยแจงเนนเรื่องความสะอาดเปนหลัก ทั้งในสวนของการทําความสะอาด/ ลางพื้นหอง  
แตที่ควรเอาใจใสเปนอยางมาก คือ โตะ-เกาอี้ทํางานที่ทุกคนตองสัมผัส และมีบุคคลอื่นมาติดตออยู
ตลอดเวลา  ควรจะมีการทําความสะอาดอยูเสมอ ดวยน้ํายาฆาเชื้อ  เพื่อจะลดโอกาสในแพรระบาดใหมาก
ขึ้น รวมทั้งการหลีกเลี่ยงการเคลื่อนที่ของกลุมคนจากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง  แตหากจําเปนตองเขา
สูชุมชน ตองปองกันโรคโดยการสวมหนากากอนามัย  นอกจากนี้  ในบุคคลที่มีความเสี่ยงทั้งเด็ก ผูสูงอายุ  
หญิงตั้งครรภ  และคนที่มีโรคประจําตัวตางๆ มีโอกาสเสี่ยงสูงกวาปกติ  ใหระมัดระวังเพิ่มขึ้น  ควร
หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง และหาทางปองกันตนเอง  หากมีอาการไข ไอ จาม  ตองหยุดทํางาน หยุด
เรียน อยูบานดูแลรักษาตนเอง  

ในกรณีหนากากอนามัย หากพบวามีการขาดตลาด  ขอใหทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ประสาน
ชวยเหลือในการปองกัน โดยอาจประสานไปยังกลุมแมบานที่เย็บผาในหลายๆ พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม ทีม่ี
การผลิตหนากากอนามัยชนิดผา ราคาไมแพง และสามารถซักไดดวย  และนายอําเภอ ขอใหประสานไปยัง
ทองถ่ินตางๆ ใหชวยดูแลในเรื่องนี้  ซ่ึงการดําเนินการในสวนของจังหวัดเชียงใหม ที่ศาลากลางจังหวัด  
ขณะนี้ไดจัดหนากากอนามัยไวบริการใหแกขาราชการและผูมาติดตอราชการ โดยใหเจาหนาที่ที่รับแลก
บัตรหนาศาลากลางจังหวัด เปนผูคัดกรองบุคคลที่เขามาในศาลากลางจังหวัดดวย หากพบวามีอาการ   จะให
หนากากอนามัยไปและขอความรวมมือใหกลับบาน ซ่ึงในลําดับตอไปจะตองมีเครื่องมือวัดอุณหภูมิรางกาย
กอนเขามายังอาคาร  เพื่อลดการแพรกระจายของโรค 

เร่ืองของการคัดกรองที่โรงเรียน/สถานศึกษา  ขอเสนอแนะใหโรงเรียนเมื่อคัดกรองระดับหนึ่งแลว  
กอนจะเริ่มเรียนหนังสือ ควรจะใหนกัเรียนชวยดแูลทําความสะอาดฆาเชื้อโตะเรียนของตนเอง  เปนการ
ปองกันตนเอง โดยใชงบประมาณของโรงเรียนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุน   สวนนกัการ-
ภารโรง ใหชวยดูแลหองน้ํา ราวบันได   สําหรับกรณีสถานที่ราชการหรือสถานประกอบการตางๆ ก็ควร
ปฏิบัติเชนเดียวกัน  และควรใหมีสถานที่ลางมือพรอมสบูชําระลางในหลาย ๆจุด  จะชวยแกปญหาไดมาก 

 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือเปนแนวทางการปฏิบัติของทุกภาคสวน 
/ระเบียบวาระ … 



 22 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได 
                              ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  8  เร่ือง 
              5.1  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี   
                    ระหวางวันท่ี 6-7 สิงหาคม 552     (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
              5.2  “ การจัดกิจกรรมโครงการจังหวัดไรพุงมุงสูสุขภาพดี ”  ในที่ประชุมหัวหนาสวนฯ  
                      (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม) 
              5.3 ประชาสัมพันธ “ วันขาวและชาวนาแหงชาติ ” (วันท่ี 5 มิถุนายน ของทุกป) 
                     (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
              5.4  ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
                     (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 
                5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ  ประจําเดือนสิงหาคม 2552 
                      (ศูนยอุตนุิยมวทิยาภาคเหนือ) 
              5.6 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกรกฎาคม  2552    (สํานักงานจังหวดัเชียงใหม) 
      5.7 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
                   (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม) 
    5.8 รายงานสถานการณอาชญากรรม        
                   (ตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม) 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1  จัดงานเทดิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
 ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี 16  ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมงานเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ดังนี้ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่พระชนมายุครบ 77 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม
โดยสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 ไดรับเกียรติใหจัดงานในสวนของภาคเหนือทั้งหมด กําหนดจัดงานใน
วันที่ 14 สิงหาคม 2552    มีกิจกรรมสําคัญ  4  ดาน  คือ  

1. ปลอยสัตว 78 ตัว (พระชนมายุ 77 พรรษา + 1) 
2. มอบอุปกรณลาสัตว เพื่อถวายคืนชวีิตสัตวปา 
3. ปลูกปาจํานวน  78 ไร 
4. การจัดนิทรรศการ 

/สถานที่ดําเนินการ...
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สถานที่ดําเนินการ  จะจัดเวทีบริเวณ หลักกิโลเมตรที่ 36 บนดอยอินทนนท   กิจกรรมสําคัญที่รวม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ คือ พิธีมอบปนถวายคืนชีวิตสัตวปา ซ่ึงในสวนของ
จังหวัดคาดวาจะดําเนินการไดตั้งแตวันนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม โดยใหหัวหนาสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะทองถ่ินและอําเภอตางๆไดมีกิจกรรมนี้ โดยใหราษฎรแตละพื้นที่ใหมอบ
ฝายปกครอง เชน ปนแก็ป หรือที่ดักสัตว  ไดดําเนินการแตละอําเภอ  ในสวนของสํานักบริหารพื้นที่ 
อนุรักษที่ 16 จะดําเนินงานในฐานะจังหวัด  และจะทําหนังสือเรียนเชิญสวนราชการรวมงานในพิธีเปดวัน
ศุกรที่ 14  สิงหาคม   และเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  หากทานใดจะไปพักคางคืนบนดอยอินทนนทในวันที่ 
13 สิงหาคม  หนวยงานยินดีที่จะสนับสนุนที่พัก  หรือหากในวันศุกรที่ 14  ทํากิจกรรมเสร็จ ตองการพักคาง
คืนตอนเย็น  ก็สามารถทําไดเชนกัน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.2  การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม  คร้ังท่ี 8/2552  
                 หัวหนาสํานกังานจังหวดัเชียงใหม   แจงกําหนดการประชุมหวัหนาสวนราชการประจําจังหวดั
เชียงใหม  คร้ังที่ 8/2552 วันศกุรที่ 28 สิงหาคม  2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคาร
เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download  หนังสือ
เชิญประชุม  วาระการประชมุ และรายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจงัหวัด www.Chiangmai.go.th 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ปดประชุม   เวลา 11.40  น. 
  
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม   
(นายเสงี่ยม  กิง่สุวรรณพงษ)                        

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 


