
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  3/2552 

วันที่  30  มีนาคม   2552  
ณ หองประชมุเอนกประสงค  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายอมรพันธุ   นิมานันท ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               ประธาน 
2 นายชูชาติ   กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
3 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
4 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                
5 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
6 นายกาศพล  แกวประพาฬ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
7 นายสเุมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
8 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
9 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
10 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
11 นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
12 วาที่ รอยตรี ณฐัพงค  ฐิตวกิรานต หัวหนาโครงการฝกอบรมวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม 
13 นายชุติเดช   มจีันทร (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
14 นายเดช   สุนศิริ (แทน) นายอําเภอหางดง  
15 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
16 นายวิโรจน   ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
17 นายเศรษฐา  เศรษฐี (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
18 นายพัฒนพงษ  สรอยอินทรากุล (แทน) นายอําเภอดอยสะเกด็ 
19 นายศรัณยู  มทีองคํา (แทน) นายอําเภอแมริม 
20 นายอดิศกัดิ์  วรรณลักษณ นายอําเภอแมแตง  
21 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
22 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว  
23 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
24 นายทณิศักดิ์  บุญดิเรก (แทน) นายอําเภอฝาง 
25 นายปกรณ  สุริวรรณ (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
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26 นายสงัด  บูรณภัทรโชต ิ (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
27 นายสายณัห  ใจบุญ (แทน) นายอําเภอเวยีงแหง 
28 นางสาวภัทราพร  ลายจุด (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
29 นายชัยณรงค  นันตาสาย (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
30 นายมนัส  สุริยสิงห (แทน) นายอําเภอแมอาย 
31 นายประทีป  โพธ์ิเกี้ยม (แทน) นายอําเภออมกอย 
32 นายบุญเกื้อ  คณุาธารกุล (แทน) นายอําเภอแมแจม  
33 นายพงษพีระ  ชูช่ืน (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
34 นายสถิตย   เครือคําปลิว (แทน) นายอําเภอแมวาง 
35 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคระ นายอําเภอแมออน 
36 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
37 นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย อัยการจังหวัดเชียงใหม 
38 นายยุทธนา  โพธ์ิทองสุนันท (แทน) อัยการจังหวดัคดีศาลแขวงเชยีงใหม 
39 นายจํานอง  ปานทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
40 นายพิรุณ  หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
41 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
42 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
43 นายอภฑิูรย    ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
44 นายชัยวิทย  อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม 
45 นายมนัส   เฉยีวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม      
46 นายสุชิน  สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศกึษาที่ 1  
47 นายเจตน   สะสะรมย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
48 นายมงคล  พทุธัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
49 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
50 นายพงศพนัธุ   ไชยวณัณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
51 นายพิฑูรย  ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
52 นายคณติ  เวสสุนทรเทพ (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8 
53 น.ส.ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวดัเชียงใหม 
54 นางสุวรรณา  ฉุยกลัด (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
55 รศ.ดร.จิราวรรณ  ฉายสุวรรณ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
56 นายชวาล  มาลีหอม (แทน)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
57 ผศ.ประชัน  รักพงษ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
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58 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
59 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
60 นายประจักษ   ฝนพรม (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย   

สํานักงานภาคเหนือ 
61 นางมัลลิกา  อัพภาสกิจ (แทน) คลังเขต 5 
62 นายสมคิด  ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชยีงใหม 
63 นายสันติ  จนัเสวี (แทน) ธนารกัษพื้นที่เชยีงใหม 
64 นายอํานาจ  อริยจินดา (แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
65 นางสดศรี  พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
66 นางสาวศิริลักษณ   ไพโรจนรัตน   สรรพากรภาค 8      
67 นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
68 นายชัยวัฒน  วองสืบขาว (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
69 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชยีงใหม) 
70 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
71 นายมนัสพร   ภมรบุตร (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
72 นายเมฆินทร   เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม 
73 นายทวี  ธินันท (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
74 นางสุรียพร   ชูสุข ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
75 นางจรัสวรรณ  รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
76 นางจิราพร  เชาวประยูร  ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
77 นางกนษิฐา  จนัทรศัพท (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ(เชยีงใหม) 
78 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
79 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
80 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชยีงใหม 
81 นายเฉลิมศักดิ ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
82 นางดวงกมล  คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
83 นายอุดม   บวัทอง ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
84 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
85 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
86 นางกัญจนา  กล่ินทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ 
87 ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
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88 นางสุธีวรรณ  ศรีอุปโย ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 
89 นางนภัสสรณ  รังสิเวโรจน ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
90 นางวราภรณ  ธรรมประวัติ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
91 นายขวัญใจ  ชัยมงคล (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
92 นางสาวอภวิันท  แกววรรณรัตน (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 
93 นางศวิาพร  ตัง้ฑีฆะรักษ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
94 นายภุชงค   อินสมพันธ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจงัหวัดเชียงใหม 

95 นายสุรพล  ลีลาวโรภาส (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
96 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
97 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
98 นางสาวฐิตินนัท  ชีวะวัฒน (แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8  
99 นางพงษพนัธ  ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม 

100 นายนเรศร  ภาชนะพรรณ หัวหนาสถานตีรวจสอบการใชความถี่วิทยเุชียงใหม 
101 นางสาวพัชรี   ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
102 นางสาวเฉลิมศรี  วงศศรีใส (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
103 นายณรงค  คองประเสริฐ ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
104 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
105 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
106 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
107 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
108 นายสมเพชร  สําลีเติมศิริ (แทน) หวัหนาศูนยช่ัง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
109 นายสมพงษ  ศรีเกษ บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากดั 
110 นางละไมพร  สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
111 นายพนติ  เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
112 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
113 นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
114 นายวิทย  นพรัตน สหกรณจังหวดัเชียงใหม   
115 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชยีงใหม 
116 นางอรุณี   จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6     
117 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม   
118 นายจํารัส  จันทิวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
119 นายวรสิทธิ์  วรพล ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม   
120 นางสาวบานเย็น  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
 /121 นางวราวลัย.... 
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121 นางวราวัลย   สมิทธิกุล (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
129 นายสุนทร  เหมทานนท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
130 นายปาณวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
131 นายสุวิทย  มวงเกษม ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
132 นายสุรชัย  เจรยีงประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวดัเชยีงใหม 
133 นายธรรมนูญ   อุนธวัชนัดดา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวดั

เชียงใหม 
134 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
135 นางเสาวณีย   อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
136 นายนยิม  สุวรรณประภา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
137 นายประภัฒนพงศ  ทักสินสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม 
138 นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
140 นายสมศักดิ์  ภูษิตสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
141 นางบุษกร  วฒุิวิจารณ ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 
142 นายอนุสรณ  กุศล (แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวทิยาเขตเชียงใหม 
143 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
144 วาที่รอยตรีสุรพงษ  กันสวุรรณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
145 นายกอพงศ  นาํบุญจิตต (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวดัเชียงใหม 
146 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
147 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
148 นายสุปน   สิทธิสงคราม (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5  เชียงใหม 
149 นายกนก   คนโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
150 นายทวี  เบญจรัตน หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 
151 นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
152 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
153 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
154 นายสมชาย  หลิมทอง ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
155 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
156 วาที่ ร.ท.จตุรงคพล  สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
157 นายเติมศกัดิ์   แสงโชติ ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
158 นายสถาพร  เชื้อผูดี ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 1 
159 นายสนธิรักษ  อินทรพอ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
 /160  นายปราโมทย….. 
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160 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
161 นายจรูญ   จนัทรปรีดา (แทน) ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
162 นายพงศกร  ตุลานนท (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห  สาขาเชียงใหม 
163 นางอุบลรัตน  คงกระพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพนัธเขต 3 
164 นางธารทิพย  ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
165 นางจนิตนา   สิงหสุรเมธ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 

จังหวัดเชียงใหม 
166 นายพยนต   ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
167 นางแนงนอย   พุมพวง (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
168 นายชายชาตรี  ล้ิมจรูญ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
169 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
170 นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
171 นางอรัญญา  โกสุมาลย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
172 พ.อ.ศิริรัตน   แสงชาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักพฒันาภาค 3 
173 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
174 พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
175 พ.ต.ท.ธีรพงษ   สุริยะลังกา (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
176 พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ  

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายอดุลย  ฮวกนิล ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นายคุณวัฒน  สุคันธะกุล จาจังหวัดเชยีงใหม 
3 นายสัญญา  ทุมตะขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 
4 นายบรรจง   โพธิวงษ วิทยาลัยปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
5 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
6 นายชัยนรงค  วงศใหญ หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานกังานจังหวัดฯ 
7 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
8 นายสําเริง  ไชยเสน หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล  สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
9 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
10 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
11 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
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12 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองสําคัญแจงท่ีประชมุทราบ 
 1.1 วาระกอนการประชุม 

- การมอบเกียรติบัตรการประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทํานอง
สรภัญญะระดบัจังหวดั  ประจําป 2552 (จํานวน 8 ราย) โดยสํานักงานวฒันธรรม
จังหวดัเชยีงใหม 

- การมอบปายเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q  สถานที่จําหนายสินคาเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย (จํานวน 20 ราย) โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวดัเชยีงใหม 

1.2 ประธานแนะนําตัวและมอบแนวทางการปฏิบตัิราชการแกสวนราชการ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอมรพนัธุ  นิมานันท) แนะนําตวัและมอบแนวทางการปฏิบัติ

ราชการแกสวนราชการ สรุปไดดังนี ้
1) ขอใหสวนราชการ/หนวยงานไดใหความสําคัญในการดาํเนินงานตามนโยบายเรงดวน

นโยบายสําคญัของรัฐบาล ตามที่รัฐบาลไดแถลงตอรัฐสภาไปแลว  โดยเฉพาะในเรื่อง
ความมั่นคง ปญหายาเสพติด  

2)  การดําเนนิงานของสวนราชการใหบรรลุผลตามเปาหมาย  สามารถแบงการดําเนนิงานได
เปน 2 สวน คอื งานประจํา ขอใหหวัหนาสวนราชการควบคุมดูแลอยางใกลชิด สวนการ
ผลักดันงานยทุธศาสตร  สวนราชการตองทําความเขาใจและใหความสาํคัญ เมื่อเกิดผล
สําเร็จจะไดสรางความภาคภมูิใจ 

3) การรายงานขอมูลที่เห็นวามคีวามสําคัญและเรงดวน  ขอใหหวัหนาสวนราชการได
รายงานขอมูล โดยตรงทางโทรศัพทหมายเลข 089-2030408 เพื่อใหผูวาราชการจังหวดั
รับทราบขอมูลโดยเร็ว กอนจะแจงขอมูลเปนลายลักษณอักษรในภายหลัง 

4) แนวทางการจดัประชุมของสวนราชการ/หนวยงาน  
4.1 การประชุมทีก่ําหนดใหผูวาราชการจังหวดัเชียงใหมหรือรองผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม เปนประธาน  ขอใหประสานวนัประชุมกับเลขานุการของแตละทานกอน  
4.2 วันที่ประชุม ควรจัดเฉพาะในวันพฤหัสบดี – วันศกุร (ชวงเชา - เย็น)   เนื่องจาก 
      ในวนัจันทร – พุธ  ตองการใหสวนราชการ/อําเภอ ไดมีเวลาปฏิบัติงานในพืน้ที่ และ 
 /ไมตองเสียเวลา …. 
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      ไมตองเสียเวลาเดินทางมาประชุม ทั้งนี้ หากมีงบประมาณเพยีงพอ จะไดทําระบบ  
       Video Phone  และใชเทคโนโลยีมาอํานวยความสะดวกในการประชุม  เพื่อประชมุ 
       ผานระบบสื่อสาร ทั้งนี ้หากในกรณีทีม่ีเร่ืองสําคัญเรงดวน สามารถกําหนดจัดวนั 
       ประชุม ในวันจันทร – พุธ ได 
4.3 เนื้อหาประกอบการประชุม  การจัดวาระการประชุม ขอใหมีความกระชับมากขึ้น 

เร่ืองเพื่อทราบใหแจกเปนเอกสาร  สวนการเสนอหัวขอเร่ืองเพื่อพิจารณา ขอให
เลขานุการของการประชุมนัน้ ไดศึกษารายละเอียดพรอมเสนอทางเลือกใหที่ประชุม
พิจารณา เพื่อใหการประชุมกระชับและไดขอสรุปที่ชัดเจน 

5) การดําเนนิการเกี่ยวกับมวลชน สืบเนื่องจากในรอบปที่ผานมา ไดมีการประทวงเรยีกรอง
ของมวลชนในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่องความเดอืดรอนของประชาชนจากปญหาพืชผลทาง
การเกษตร และปญหาความขัดแยงทางการเมือง ซ่ึงแนวทางในการแกไขปญหา คือการ
ยึดหลักสันติวธีิ หลีกเลี่ยงความรุนแรง สําหรับวิธีการแกปญหา  หากหนวยงานมี
ขอแนะนําหรือแนวทางเพื่อคล่ีคลายสถานการณบานเมือง สามารถแจงจังหวดัทราบได
ตอไป 

6) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แมวาสถานการณหมอกควันจะบรรเทาลง แต
การดําเนนิการตามมาตรการจะตองดําเนินการอยางตอเนือ่งตอไป ทั้งเรื่องน้ําบริโภค- น้ํา
ดื่มและเรื่องปาไม  ซ่ึงสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จะ
ขอความรวมมอืจากหมูบานทุกแหง ใหมกีารปลูกปาอยางนอย แหงละ 30 ไร เพื่อจะไดมี
ปาเพิ่มขึ้น โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหการสนับสนุน ซ่ึงคาดวาจะมีตนไมทีป่ลูก
ประมาณกวา  6  ลานตน 

7) ดานวัฒนธรรม – การรณรงคแตงกายพื้นเมือง อูคําเมือง ซ่ึงจะเปนจุดรวมที่สําคัญโดยจะ
ขอความรวมมอืจากทุกภาคสวนดําเนินการในเดือนเมษายน  สําหรับการปองกันอุบัติเหตุ
ชวงเทศกาลสงกรานต  ขอความรวมมอืใหนายอําเภอและสํานักงานปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม แจงเตือนประชาชนในการระมัดระวังอุบัตเิหตุเพื่อลดความ
สูญเสีย รวมทั้งทําความเขาใจกับทองถ่ินและชุมชนในการดําเนินการ 

8) สําหรับการประชุมหวัหนาสวนราชการครัง้ตอไป มอบหมายสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวดั และสาํนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมปรึกษาหารอืกันเกีย่วกับการนําเสนอธรรมะ 
ประมาณ 20 นาที กอนการประชุมหัวหนาสวนราชการเปนประจําทกุเดือน โดยใหเร่ิมใน
เดือนเมษายน 2552 

 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายสวนราชการ ดําเนินการในสวนที่เกีย่วของ 
 

4.4 เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1) การแนะนําหวัหนาหนวยงานภาคเอกชนทีด่ํารงตําแหนงใหม 

- นายณรงค   คองประเสริฐ  ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 

/2) ประชาสัมพันธ…. 
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2) ประชาสัมพันธโครงการ “จงัหวัดไรพุงมุงสูสุขภาพดี” 

ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ทต. สุรสิงห  วิศรุตรัตน)  ประชาสัมพันธและเชิญชวน
เขารวมโครงการ “จังหวัดไรพุงมุงสูสุขภาพดี”  ซ่ึงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ
ประกอบดวย การตรวจวัดความดันโลหิต  การชั่งน้ําหนัก และวัดรอบเอว  เพื่อสงเสริมการมีรูปรางและสุขภาพ
แข็งแรง โดยมีเจาหนาที่รวมใหคําแนะนําและจัดบริการดังกลาวบริเวณดานหนาหองประชุมแหงนี้  นอกจากนี้
ยังไดจัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพ “สรางสุขภาพ  ภายใตที่ทํางานอันแสนสุข” มีกิจกรรมตรวจสุขภาพ การวัด
ความดันโลหิต   ตรวจเลือด/ตรวจปสสาวะเพื่อตรวจการทํางานของตับ ไขมันในเสนเลือด ณ  ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงไดกําหนดจัดกิจกรรมระหวางปลายเดือนมีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม 
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางาน

โฆษกจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมนีาคม 2552  ผานระบบวดีีทัศน สรุปไดดังนี ้
-  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสุวิทย  คุณกิตติ) ไดเดินทางมา

ตรวจเยี่ยมและใหนโยบายในการแกไขปญหาหมอกควนัของจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งสํารวจพืน้ที่ของจังหวดั
เชียงใหม ลําพนูและอุทยานแหงชาติดอยสเุทพ-ปุย เพื่อตรวจสอบปญหามลพิษหมอกควันที่รุนแรงในพื้นที่
ภาคเหนือ เนื่องจากจังหวดัเชยีงใหมเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในภาคเหนอื  และในชวงเวลาดังกลาว  5  จังหวดั
ภาคเหนือ ประสบปญหาหมอกควันและไฟปา   พรอมขอความรวมมอืผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการ
ลดปญหาดานสิ่งแวดลอมและหมอกควัน และขอความรวมมือหนวยงานที่เกีย่วของรวมทํางานตรวจสอบ 
จับกุม และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครดั  

- การตอนรับพอเมืองคนใหม  คือ นายอมรพันธุ  นิมานันท  ซ่ึงไดพบปะหัวหนาสวนราชการของ
กระทรวงตางๆ  ในจังหวัดเชียงใหม  พรอมใหแนวทางในการทํางานในดานตางๆ ทั้งเรื่องการรายงานขอมูลที่
ถูกตองและรวดเร็วของหนวยงานที่รับผิดชอบเมื่อเกิดปญหาขึ้น  การตรวจเยี่ยมสวนราชการ  หนวยงานและ
สถานที่สําคัญตางๆ ในจังหวัด  การทํางานของกลุมภารกิจแตละดานในการพัฒนาจังหวัด  การดําเนินการดาน
การขาวที่ถูกตองและรวดเร็วทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ การดําเนินงานโครงการตอเนื่องจากผูวาราชการ
จังหวัดทานกอนที่ยังคางอยู  รวมทั้งการปรับปรุงทัศนียภาพของถนนทาแพ  กรณีการนําสายไฟฟาลงสูอุโมงคใต
ดิน    ตลอดจนการปองกันอุบัติภัยในชวงเทศกาลสงกรานต  นอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  นําคณะ
หัวหนา สวนราชการ  พบประชาชนในพื้นที่ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย  พรอมนําบริการของหนวยงาน
ราชการไปใหบริการประชาชนในพื้นที่  

-  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีการเตรียมความพรอมในดานบุคลากรใหมีความพรอมใน
การปฏิบัติงาน โดยศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรอืนจังหวัดเชยีงใหม ไดจัดกจิกรรมวัน อปพร. จังหวดั
เชียงใหม ประจําป 2552  เมือ่วันศุกรที่ 20 มีนาคม  2552  ณ สนามกฬีาสมโภชเชียงใหม 700 ป  
    นอกจากนี้  กรมทรัพยากรน้ํา ยังไดจัดการประชุมสัมมนาตามโครงการติดตั้งระบบเตอืนภัยลวงหนา 

/ในพื้นที่เสี่ยง…. 
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ในพื้นทีเ่สี่ยงอทุกภยั-ดินถลม ณ  จังหวัดเชียงใหม เพื่อประชาสัมพันธ ใหผูที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยไดรับทราบ
ขอมูลและแสดงความคิดเหน็ตางๆ  รวมทัง้สภาพปญหาที่เกิดขึ้นในพืน้ที่    โดยประเทศไทยมีพืน้ที่เสี่ยงภยั
ทั้งหมด  2,370  หมูบาน  ไดรับการติดตั้งระบบเตือนภัยแลว  598 หมูบาน   และในสวนของจังหวดัเชียงใหม  
มีเปาหมายในการติดตั้ง 12  สถานี ใน 50 หมูบาน  ซ่ึงคาดวาจะติดตัง้ครบตามเปาหมายประมาณเดือนกันยายน
นี้ ซ่ึงจะทําใหหมูบานในพื้นที่เสี่ยงภยัมีระบบเฝาระวังและเตือนภยัที่ทนัสมัย  สามารถเตือนภัยไดครอบคลุม
ทุกพื้นทีแ่ละทนัทวงท ี
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ  คร้ังท่ี 2/2552 วันท่ี  26  กุมพันธ 2552 
    ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.Chiangmai.go.th 
 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม ไดเสนอที่ประชุมเพือ่พิจารณาตรวจสอบรับรองรายงานการประชุม 
คร้ังที่ 2/2552  เมื่อวันที่ 26 กมุภาพันธ  2552  ณ  หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 29 หนา มีนายวิบูลย  สงวนพงศ  ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม  เปนประธานการ
ประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมจาํนวน 36  หนวยงาน ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน ขอ
แกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด 
 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กมุภาพันธ  2552  
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเพื่อทราบ 
3.1  การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

-  ผลการดาํเนนิการของกลุมภารกิจ 4 ดาน 
  1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นางสาวณัฐธิศา  พิชยานนท ) และคณะ  นําเสนอผลการดําเนินงาน
ของกลุมภารกจิดานเศรษฐกจิ ประจําเดือนมกราคม 2552  สรุปไดดังนี ้
 สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2552    

1) ขอมูลการจดทะเบยีนรถยนตนั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง และรถจักรยานยนตจงัหวัดเชียงใหม  ในเดือน
มกราคม – กุมภาพันธ 2552 มีการจดทะเบยีนรถยนตนั่งไมเกิน 7 ทีน่ั่ง เพิ่มขึ้น 215 คนั หรือคิดเปนรอยละ 
10.94  มกีารจดทะเบยีนรถจกัรยานยนตลดลง 1,374 คันหรือคิดเปนรอยละ 15.40 

2) การจดและแจงเลิกทะเบียนนิติบุคคลในจังหวัดเชียงใหม ในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2552 มีการ
จดและแจงทะเบียนนิติบุคคล เมื่อเปรียบเทียบชวงเดียวกันของปที่ผานมา ปรับตัวลดลง 204 ราย และ 75 ราย
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 52.44 และ 48.70 ตามลําดับ และมีจํานวนเงินทุนที่จดและแจงเลิกทะเบียนนิติ-
บุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา ปรับตัวลดลง 153.13 ลานบาท และ 157.93 ลานบาท 
ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 42. และ 31.44 

 
/3) การจัดตั้ง… 
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3) การจัดตั้งและแจงเลิกโรงงานในจังหวัดเชียงใหมในเดอืนมกราคม-กุมภาพันธ 2552  โรงงานที่

จัดตั้งและแจงเลิก เมื่อเปรียบเทียบกับชวง เดียวกันของปที่ผานมา ปรับตัวลดลง 9 รายและ 1 ราย ตามลําดับ 
หรือคิดเปนรอยละ 52.94 และ 14.28 ตามลําดับ และมีจาํนวนเงินทุนทีจ่ัดตั้งและแจงเลิก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเดยีวกันของปที่ผานมาปรับตัวลดลง 87.1 ลานบาท และ 215 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 87.89  
และ 70.44 ตามลําดับ 

4) มูลคาการจาํหนายสินคา OTOP จังหวัดเชียงใหม ในเดือน มกราคม – กุมภาพนัธ 2552 มูลคา การ
จําหนายสินคา OTOP ปรับตัวลดลงจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา 30.62 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 73.39 

5) จํานวนนกัทองเที่ยวในจงัหวัดเชียงใหม มีแนวโนมปรับตัวลดลง โดยไตรมาสที ่3 ป 2551 มีจํานวน  
860,359 คน ลดลงจากชวงเดยีวกันของปทีผ่านมา จํานวน 13,611 คน หรือคิดเปนรอยละ 1.55 

6) มูลคาการสงออก ณ ดานทาอากาศยานจังหวัดเชียงใหม ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552  มูลคา 
การสงออกสินคา ณ. ดานศลุกากร จังหวดัเชียงใหม ปรับตัวลดลงจากชวงเดยีวกันของปที่ผานมา 417.41 หรือ
คิดเปนรอยละ 96.76 

7) จํานวนเงินภาษีที่จัดเก็บในจงัหวดัเชียงใหมในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552 จํานวนเงินภาษีที ่
จัดเก็บไดในจงัหวัดเชียงใหมลดลงชวงเดยีวกันของปทีผ่านมา 120.27 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.76 

8) มูลคาการคาของจังหวดัเชียงใหม  เปรียบเทียบเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2552 กับป 2551 มี 
งบประมาณการมูลคาการคาในจังหวดั (คดิจากภาษีมูลคาเพิ่ม) มกราคม – ภุมภาพนัธ 2552 ลดลงจากระยะ
เดียวกันของป 2551 จํานวน 562.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.13 

9) การปลอยสินเชื่อของสาขาธนาคารพาณิชย ในวัตถุประสงคที่สําคัญของจังหวดัเชยีงใหมพบวา 
การปลอยสินเชื่อ สาขาเกษตร กอสราง อุตสาหกรรม ขายปลีก ขายสง ในไตรมาตรที ่4 ป 2551 ปรับตัวลดลง 
เมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันในปที่ผานมา 

10) อัตราเงินเฟอจงัหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2552 คิดเปนรอยละ -1.7 สาเหตุสําคัญจากราคา 
น้ํามัน เชื้อเพลิงที่ปรับตัวลดลง โดยคาดวาอัตราเงินเฟอมแีนวโนมติดลบนอยลง เนื่องจากมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจของรัฐบาล 

11) ผูประกันตนทีข่อรับประโยชนทดแทนกรณีวางงานมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น โดยเดือนกุมภาพันธ  
2552 มีจํานวน 2,735 คน เพิม่ขึ้นจากชวงเดียวกันของปที่ผานมา 631 คน หรือคิดเปนรอยละ 29.99  

12) ดัชนีความเชื่อมั่น พบวาดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคภาคเหนือ และดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการ 
จังหวดัเชยีงใหมมีคาอยูที่ 17.3 และ 47.6 ตามลําดับ ซ่ึงยังคงต่ํากวาเสน 50 แสดงวาผูบริโภคและผูประกอบการ
ยังขาดความเชือ่มั่นตอสภาวะเศรษฐกิจ 
 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม   จังหวดัเชียงใหมไดจัดกิจกรรมเพือ่กระตุนเศรษฐกิจ 
ไดแก มหกรรมเงินทุนกระตุนเศรษฐกจิ คร้ังที่ 1 และ Chiang Mai Grand Sale  “มวนกาย มวนใจ แอวเชียงใหม 
แกรนดเซล” ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 สิงหาคม  2552 โดยมีขอเสนอจากภาคสวนตางๆ เกีย่วกับการ
กระตุนเศรษฐกิจใน 2 ประเด็น คือ  
 
 /ผูประกอบการ… 
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 ผูประกอบการ : การดําเนนิงานโดยการรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางนวัตกรรมใหม 
 รัฐบาล : เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ, จัดทําโครงการกระตุนเศรษฐกิจ, การเตรียมมาตรการ
รองรับปญหาวางงาน, สงเสริมแกไขปญหาการคา, การลงทุนและการจดัวางยุทธศาสตร รองรับวิกฤตเศรษฐกิจ 
 

 ความกาวหนาการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการคาการลงทนุ TISC (Trade Investment Service 
Center) 

 วัตถุประสงคของการจัดตั้งโครงการ  เพื่อจัดทําและใหบริการขอมูลลูกคา การลงทุนเชิงลึกที่ตองการ
ของภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันของผูประกอบการ และเพื่อเพิ่มมูลคา
การคาการลงทุนของจังหวดัเชียงใหม 
 เปาหมายเพื่อให Stake holder เขาถึงขอมูลไดงายขึ้น 

เปาหมายการพัฒนาฐานขอมูลในป 2552 
 1. ฐานขอมูลศักยภาพดานการลงทุนและขอมูลทั่วไปของจังหวดัเชยีงใหม  รวมทั้งอําเภอทั้ง 24 อําเภอ 
 2. ฐานขอมูลกลุมประเทศ GMS 6 ประเทศ และ Sister City ไดแก เซี่ยงไฮ  ชิงเตา และฉงชิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจนี 
 3. ฐานขอมูล Product Item  
  * สินคาเกษตร/สินคาเกษตรแปรรูป ไดแก ขาว ขาวโพด กระเทยีม หอมแดง ล้ินจีแ่ละลําไย 
  * สินคา OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหมเนนสินคาที่ไดรับตรา CM Brand 
และธุรกิจบริการสุขภาพ 
 การจัดทําขอมลูเชิงลึก โดยวทิยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  โดยมีการจัดทําขอมูลเปน 3 ระบบ 
ประกอบดวย ขอมูลศักยภาพการลงทุนและขอมูลทั่วไปของจังหวดัเชียงใหม ขอมลูกลุมประเทศ GMS และ 
Sister City และขอมูลสินคา หัตถกรรม และขอมูลสินคาเกษตร  
  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  2) กลุมภารกิจดานสงัคม 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคม ในประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี ้

1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี  
 - ผลการแขงขันกรีฑาผูสูงอายุแหงประเทศไทยและเอเชีย  มีผลการแขงขันกรีฑาผูสูงอายุแหงประเทศ
ไทย ณ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2552 รางวัลเหรียญทอง 22 เหรียญ เหรียญเงิน 28 เหรียญ 
ทองแดง 22 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 72 เหรียญ และผลการแขงขันกรีฑาผูสูงอายุแหงเอเชีย ณ จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 13-17 มกราคม 2552 มีรางวัลเหรียญทอง11 เหรียญ เหรียญเงิน 20 เหรียญ เหรียญทองแดง 
4 เหรียญ รวมเหรียญรางวัลทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
 /- ประชาสัมพันธ.... 
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 - ประชาสัมพนัธการจัดกจิกรรมคาราวานสุขภาพ  “สรางสุขภาพ ภายใตที่ทํางานอันแสนสุข”   
ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  โดยมีกลุมเปาหมายคือ เจาหนาที่ในหนวยงานศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม ประมาณ 300 คน กิจกรรมการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต เจาะเลือด/
ตรวจปสสาวะ ใหคําปรึกษาสุขภาพ  และทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กําหนดจัดกิจกรรม ภายในเดือน 
เมษายน 2552  โดยวันที่ 27 เมษายน 2552 จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 และวันที่ 30 เมษายน 2552 จัดกิจกรรมครั้งที่ 2 
การตรวจสุขภาพและจัดกิจกรรมคาราวานสุขภาพ บริเวณลานกลางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ในเวลา 09.00  
- 14 .00 น. และจะแจงผลการตรวจสุขภาพในชวงเดือนพฤษภาคม 2552 
 2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมใหประชาชนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
 -  ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป รัฐบาลไดกําหนดการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โดยจัดสรร
เงินอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับกอนประถมศึกษา รายละ 1,700 บาท ระดับประถมศึกษา รายละ 1,900 
บาท และคาปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รายละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนตนรายละ 3,500 บาท 
ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละ 3,800 บาท นอกจากนี้รัฐยัง
จัดเงินอุดหนุนคาอาหารแกนักเรียนประจําพักนอน ทุกระดับจํานวน 5,300 บาท 

3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพืน้ฐานหลักศาสนา และวัฒนธรรม
ทองถิ่น 
 - โครงการอบรมแกนนําเครือขายประชาคมงดเหลาเฝาระวงั และบังคบัใชกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล จังหวัดเชียงใหม วันจนัทร ที่ 16 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดน อําเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม   
  - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม จัดอบรมเครือขายประชาคมฯ  ใหแกคณะสงฆ ผูแทนภาครัฐ ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และผูนําเยาวชน จํานวน 139 รูป/คน และใหขยายผลในระดับอําเภอๆ ละ 30 คน   ผลการอบรมพบวา ผูเขารวม
อบรมมีความรู ความเขาใจบทบาทหนาที่กลุมแกนนํา เพือ่ขยายผลสูอําเภอในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ป 2552 

- จัดกิจกรรมรณรงคประเพณีปใหมเมือง  โดยการจัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ืองการรณรงค การ
ปฏิบัติตนในเทศกาลสงกรานต (ปใหมเมือง) จังหวัดเชียงใหม ป 2552 เพื่อขอความรวมมือจัดทําปายรณรงค 
ประเพณีปใหมเมือง   ขอความรวมมือสถานีวิทยุทุกสถานีใหนักจัดรายการประชาสัมพันธรณรงคปฏิบัติตนใน
การเลนน้ําและการแตงกายในวันสงกรานต   ขอความรวมมือเผยแพรอักษรวิ่งอิเล็กทรอนิกส รอบเมือง
เชียงใหม   แตงตั้งคณะทํางานเฝาระวังทางวัฒนธรรมออกปฏิบัติงานรอบคูเมืองระหวางวันที่ 13 – 15 เมษายน 
2552   จัดทําสื่อเผยแพรประเพณีปใหมเมือง และการสระเกลาดําหัวที่ถูกวิธีตามแบบประเพณีดั้งเดิม แจกจาย
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนราชการ และประชาชน 

4)  ประเด็นยทุธศาสตรท่ี 4  สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการ
พัฒนาอยางทัว่ถึง 

/- การอบรม…. 
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 - การอบรมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน ณ ตําบลปาไหน  อําเภอพราว ระหวางวันที่ 23 – 25 
มีนาคม 2552 มีสมาชิกในชมุชนเขารวมการอบรม 50 คน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยูในชมุชน โดย 
ไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจากงบพฒันาจังหวัด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  3)  กลุมภารกจิดานความมัน่คง 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา   กัมปนาทแสนยากร) และคณะ  แนะนําคณะกรรมการ                 

กลุมภารกิจดานความมั่นคง  และนําเสนอผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม  2552 ตามประเด็นยุทธศาสตรใน
แตละดาน ดังนี้ 

 ผลการดําเนินการดานความมั่นคง 
- โครงสรางคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมั่นคง 
  คณะกรรมการฯ มีนายไพโรจน  แสงภูวงษ  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธาน

คณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมั่นคง  และนายสุรชัย  จงรักษ  ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  เปนประธาน
คณะทํางานกลุมภารกิจดานความมั่นคง 

- ผลการดาํเนนิงานกลุมภารกิจดานความมัน่คง ประจําเดือนมีนาคม  2552 
1. ประเด็นยุทธศาสตร   การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
- เมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2552   ประชุมหารือเพื่อแกไขปญหาการเผาในที่โลงและมลพิษหมอกควันใน

พื้นที่ภาคเหนือ 
- เมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2552  ระงับเหตุการณไฟไหมริมถนนชลประทานและหลังสถานีเกษตรทฤษฎีใหม 
- เมื่อวนัที่ 2-6 มีนาคม  2552 และวนัที่ 9-13  มีนาคม 2552   จัดฝกอบรม “หนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูชีพ

กูภยั OTOS” รุนที่ 3 / 52 และ จัดฝกอบรม “หนึ่งตําบล  หนึ่งทีมกูชีพกูภยั OTOS” รุนที่ 3 และ 4 / 52  
- วันที่ 10-11 มี.ค. 52  และวันที่ 12-13 มี.ค. 52  ดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชน (CBDRM) 

รุนที่ 3 และ 4 /2552 
-วันที่ 20  มีนาคม 2552  จัดพิธีชุมนุมสวนสนามเนื่องใน  “วัน อปพร.” ประจําป 2552 ณ สนามกีฬา

สมโภชเชียงใหม 700 ป  
-วันที่ 24  มีนาคม 2552  สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินโครงการอาสาสมัครคุม

ประพฤติเชียงใหมรวมใจตานภัยเมาไมขับ  
2. ประเด็นยุทธศาสตร   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 
- หวงเดือนมีนาคม 2552  กองบัญชาการตํารวจภูธร  ภาค 5 ระดมกําลังกวาดลางอาชญากรรม สามารถ 

จับกุม 500 คดีเหตุอาชญากรรม  
- เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2552  บุกทลายแหลงพนันโตะบอล จับกุมผูตองหา 1 คน พรอมของกลางโพย

พนันบอล  มูลคากวา 1ลานบาท  
- วันที่ 13 มกราคม  2552  วันที่ 19 มีนาคม 2552  สถานีตํารวจภูธรแมปง  จับกุมแกงวัยรุนอันธพาลกอ

เหตุรุมทํารายและชิงทรัพย  จํานวน  7 คน  /- วันที่ 25 มีนาคม…. 
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- วันที่ 25 มนีาคม 2552  สถานีตํารวจภูธรแมปง  จับแกงซามูไรกอเหตุทะเลาะวิวาทและปลนชิง

ทรัพย 10  คน 
- วันที่ 20 มนีาคม 2552  เกิดเหตุฆาตกรรมในพื้นที่  อ.เมอืงเชียงใหม โดยมีผูตองหาคอื Thomas 

Peschel ซ่ึงอยูระหวางการตดิตามตัวมาดําเนินคด ี
- วันที่ 20 มนีาคม 2552   มีการยื่นหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรม  กรณีการรองเรียนของเกย

การเมืองเรื่องสามเณรตางดาวเปนเหยื่อพระตุด 
- วันที่ 6 มีนาคม 2552  สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมกลุมกระเทยขายบริการทางเพศในพื้นที่ 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 5 คน 
- วันที่ 24 มีนาคม 2552  สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมกลุมกระเทยคายาเสพติด บริเวณประตู

ทาแพ    จํานวน 4 คน พรอมของกลางยาบา 18 เม็ด 
- วันที่ 24  มีนาคม 2552  สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุม กลุมกระเทยคายาเสพติด บริเวณประตู

ทาแพ   จํานวน 4 คน พรอมของกลางยาบา 18 เม็ด 
- วันที่ 24  มีนาคม 2552  เครือขายหนี้สินเกษตรกรภาคเหนือกวา 500 คน ชุมนุมเรียกรองบริเวณศาลา

กลางจังหวัดเชียงใหม 
-วันที่ 24  มีนาคม 2552  กลุมคนเสื้อแดง จํานวนกวา 10,000 คน รวมตัวรับฟงเวทีสัญจร ความจริง

วันนี้  โดยใชช่ือวา   “แดงทั้งแผนดินลานนา”   ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป 
-วันที่ 25 มีนาคม 2552  กลุมครูสอนศาสนารวมตัวกลาวปราศรัยโจมตีสถานบันเทิงวาเปนแหลงโลกีย             

บริเวณสี่แยกถนนลอยเคราะห อ.เมืองเชียงใหม 
-วันที่ 27 มีนาคม 2552  เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ  กวา  20  คน ไดเดินทางมายื่นขอเสนอในการรับ

ซ้ือขาวเหนียว    บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
3. ประเด็นยุทธศาสตร   การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด   
- วันที่ 8  มีนาคม 2552  กองกําลังผาเมือง จับกุมผูตองหา 1 คน พรอมของกลางยาบา 10,000 เม็ด 

บริเวณจุดตรวจ / จุดสกัด บานผาหงส  ตําบลศรีดงเย็น  อําเภอไชยปราการ 
 - วันที่ 11 มีนาคม 2552  ไดจับกุมผูตองหา 2 คน พรอมของกลางยาบา 30,000 เม็ด บริเวณ บานปา

แดง  ตําบลบานหลวง  อําเภอแมอาย  
  - วันที่ 12 กุมภาพันธ -21 มีนาคม 2552  ศตส.อ.แมแจม ดําเนินการจับกุมผูเสพ 8 ราย 9 คน ในพื้นที่
อําเภอแมแจม 

- วันที่  10-13 มีนาคม 2552  ศตส.จ.ชม. ดําเนินโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหลงขาว
ผูประสานพลังแผนดิน ประจําป 2552 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  

- วันที่ 15 มีนาคม 2552   สถานีตํารวจภูธรแมแตง ไดวิสามัญผูตองหาคายาเสพติด 1 คน พรอมของ
กลางยาบา 400 เม็ด บริเวณตําบลสันมหาพน   อําเภอแมแตง 

- วันที่ 25 มีนาคม 2552 ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  มอบนโยบายใหกับ ผูบัญชาการตํารวจภูธร 
ภาค 5  โดยเนนยุทธศาสตร 5 ร้ัว  ปองกันยาเสพติด ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 

 /4. ประเด็นยุทธศาสตร….
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4. ประเด็นยุทธศาสตร   การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน    

  - วันที่ 7 มนีาคม 2552  กองกําลังผาเมือง ไดปดลอมตรวจคนบริเวณ ม.5 ตําบลมอนปน อําเภอฝาง 
สามารถจับกุมผูตองหา 2 คน พรอมของกลางยาบา 13 เมด็ 
 - วันที่ 15 มนีาคม 2552  กองกําลังผาเมือง ไดประสานการประชุมไทย-พมา (TBC) รวมสกัดไฟปา                 
ในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ 
 - วันที่ 26 มนีาคม 2552  จัดพิธีมอบประกาศเกียรตคิณุผูที่ไดรับเครื่องหมายรักษาชายแดนยิ่งชพี 
 - วันที่ 18-20 มีนาคม 2552  ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหลงขาวภาคประชาชนตาม
แนวชายแดนและพื้นที่ที่มีปญหาดานความมั่นคง รุนที่ 1   
 - วันที่ 6-14 กุมภาพันธ 2552 ฝกทบทวนหมูบาน อพป. บานสันดวงด ีหมูที่ 3  ตําบลแสนไห  อําเภอ
เวียงแหง   และวนัที่ 17-25 มีนาคม 2552  ฝกทบทวนหมูบาน อพป. บานปาไผ  หมูที่ 3  ตําบลเมืองแหง  อําเภอ 
เวียงแหง 

5. ประเดน็ยทุธศาสตร  การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผดิกฎหมาย  และการลักลอบคา
มนุษย 

- วันที่ 3  มีนาคม 2552  จัดประชุมการเปรียบเทียบคาปรับตามพระราชบัญญัติคนตางดาว พ.ศ. 2552 
- วันที่ 24  มีนาคม 2552  จัดประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมือง 
 -วันที่ 4  มนีาคม 2552  จับกมุชาวอินเดยี  2  คน  ในขอหารวมกนัพยายามฉอโกงทรัพย  บริเวณ

ตลาดวโรรส  อําเภอเมืองเชยีงใหม 
 ผลการดําเนินการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ในการปองกัน ควบคุม แกไขปญหา

หมอกควัน  โดยศูนยอํานวยการฯ ระดับจังหวัด  จัดทําแผน/กําหนดมาตรการและสั่งการ การรายงานผลสู
ระดับตําบล/ พื้นที่   มีผลการดําเนินงาน คือ การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับองคกรภาคเอกชน จัดโดย
สมาคมตอตานสภาวะโลกรอน สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  การ
ประชุมหนวยงานเจาภาพรวมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาลดภาวะโลกรอน   การประชุม
คณะทํางานสนับสนุนศูนยอํานวยการฯ  นอกจากนี้ยังไดดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อรูปแบบตางๆ   และ
ใหขอมูลสถานการณหมอกควันและไฟปาอยางตอเนื่อง เพื่อสรางจิตสํานึก และความรวมมือจากทุกภาคสวน 
และประชาชนทั่วไปในการลดปญหาการเกิดหมอกควัน 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  4) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ  รายงานผลการดําเนินงานกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ประจําเดือนมนีาคม  2552  ดังนี ้
 - ยุทธศาสตร : การเสริมสรางจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  โดยไดประชุมคณะทํางานปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม  มี 
 
 

/- นายชูชาติ…. 
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นายชูชาติ   กฬีาแปง  รองผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม    เปนประธานการประชุม  ในวันอังคารที่  10  
มีนาคม  2552 
 - ยุทธศาสตร :  การเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพนัธภาครัฐ ดําเนินการพัฒนาขีด
สมรรถนะบุคลากรภาครัฐ  จํานวน 4 หลักสูตร ประกอบดวย  

1) “ขาราชการยุคใหม หัวใจบริการ”  ระหวางวนัที ่ 26-28  มกราคม  2552  ณ โรงแรม 
ฮอลิเดย  การเดน กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ พนกังานราชการ และลูกจาง ซ่ึงเกี่ยวของกับการใหบริการ
ประชาชน  มีระดับความพึงพอใจจากการเขารับการอบรม  82.25 % 

2) “ปฐมนิเทศขาราชการมาอยูใหม” ระหวางวันที่  2-4 มีนาคม 2552  ณ โรงแรมฮอลิเดย  
การเดน  กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ที่บรรจุ หรือยายมาอยูใหม  มีระดับ
ความพึงพอใจจากการเขารับการอบรม    83.64 % 
  3)  “ การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม”  ระหวางวันที่ 
18, 20  และ 25  มีนาคม 2552  ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ และโรงแรมเชียงใหมออคิด กลุมเปาหมาย ไดแก 
หัวหนาสวนราชการ และคณะทํางานฝายปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบนําองคการ    มีระดับ
ความพึงพอใจในการเขารับการอบรม  85.00 % 

4)  “การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  ระหวางวนัที่  26-27 มีนาคม  
2552 ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด  กลุมเปาหมาย ไดแก หัวหนาสวนราชการ และคณะทํางานฝายปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบนําองคการ  มีระดับความพึงพอใจจากการเขารับการอบรม  86.30 % 
 ความเห็นของที่ประชุม 
 ประธาน  ใหขอมูลและเสนอความคิดเหน็ตอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม   
 1) การยุบรวมกลุมภารกิจยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จากเดิม  5  กลุมภารกิจ  คงเหลือ 4 กลุมภารกิจ   
 2) ลดระดับองคกรการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดั  ซ่ึงเดมิมีองคกร 2 ระดับ คือ ระดบั
คณะกรรมการ และคณะทํางาน ใหเหลือเพยีงองคกรระดบัเดียว และประธานกลุมภารกิจซึ่งแตเดิมเปนรองผูวา
ราชการจังหวดัที่รับผิดชอบ  จะปรับรูปแบบใหมโดยใหประธานกลุมภารกิจมาจากการเลือกตั้ง 
 3) สําหรับรูปแบบการนําเสนอในที่ประชมุ  ควรจะปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมตอไป    
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป 
 3.2.1 การจัดงานพิธีสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม ประชาสัมพันธ และเชิญชวนหวัหนาสวนราชการ รวมรับเสด็จฯ 
และรวมพิธีสําคัญของจังหวดัเชียงใหม ดังนี้ 

1. พิธีวันที่ระลึก พระนั่งเกลาเจาอยูหวั พระมหาเจษฎาราชเจา และกาํหนดจัดงานวันขาราชการ
พลเรือนพรอมกันในวนัอังคารที่ 31 มนีาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

/โดยการแตงกาย… 
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โดยการแตงกายของผูเขารวมพิธี  กําหนดใหขาราชการพลเรือน แตงเครื่องแบบปกติขาว 
บุคคลทั่วไป แตงกายชุดสากลนิยม ชุดไทย พระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด 

2. พิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  ในวันพฤหัสบดีที่  2  เมษายน  2552  เวลา 09.00  น.  ณ   หอประชุมมหาวิทยาลัย - 

       เชียงใหม โดยการแตงกายของผูเขารวมพิธี กําหนดใหขาราชการพลเรือน แตงกายเครื่องแบบปกต ิ
       ขาว บุคคลทั่วไป แตงกายชุดสากลนยิม ชุดไทย พระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
3. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศในวัน

จันทรที่ 6 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น.  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยการแตงกายของ
ผูเขารวมพิธี กําหนดใหขาราชการพลเรือน แตงกายเครื่องแบบปกติขาว บุคคลทั่วไป แตงกายชุด
สากลนิยม ชุดไทย พระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด 

4. พิธีวันคลายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป  2552 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2552 
เวลา 09.00 น. น. ณ สถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
การแตงกาย ขาราชการพลเรือน กําหนดใหแตงกายเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก กํานัน 
ผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี 

5. การรับเสด็จฯ  พระบรมวงศานุวงศ  
-  วันที่  9 -10 เมษายน 2552  ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ

ทรงงานใน พืน้ที่ ตําบลแมเหียะ  และหางเซ็นทรัลแอรพอรตพลาซา  และ พระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯจงัหวัดเชียงใหม เพื่อทรงงานในพื้นที่
จังหวดัลําปาง 
- วันที่ 17-22  เมษายน 2552  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจา       
วรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  เสด็จฯ แทนพระองค พระราชทานปรญิญาบัตรแก
บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ  ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  มหาวทิยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม  ตําบลสะลวง  อําเภอแมริม 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.2.2 ประชาสมัพันธงาน “ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2552”  
 ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายชายชาตรี  ล้ิมจรูญ) ประชาสัมพันธการจัดงาน “ปาเวณีปใหมเมอืง
เจียงใหม ประจําป 2552 ” ดงันี้ 
 เทศบาลนครเชียงใหม  ไดเตรียมความพรอมการจัดงาน และขอความรวมมือทุกภาคสวนไดบูรณาการ
การจัดงาน “ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2552”  ในเดือนเมษายน 2552 รวมกัน  โดยเฉพาะหนวยงาน
ที่เกี่ยวของโดยตรง เชน เจาหนาที่ตํารวจ  ฝายปกครอง  ฯลฯ  ทั้งนี้ ไดกําหนดพื้นที่หลักในการเลนสาดน้ํา
บริเวณรอบคูเมือง  โดยเนนใหรดน้ํา สาดน้ํา แบบปลอดเหลา   หามการจําหนายสุราในถนนที่จัดงานประเพณี 
และจะกวดขันการจําหนายสุรา ตามพระราชบัญญัติอยางเขมงวด หากจะมีการจัดแสดงการละเลนดนตรี   จะ 
 /หามการแตงกาย... 
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หามการแตงกายอนาจาร /ไมสุภาพ ที่กระทบถึงภาพลักษณของจังหวัด  สวนในพื้นที่บริเวณหนากาดสวน
แกว  โรงแรมเชียงใหมออคิด และศูนยการคา 12 หวยแกว  ซ่ึงในปที่ผานๆ มา มีการแสดงบนเวที   และแตงกาย
ไมสุภาพ  เทศบาลฯ ไดประชุมหารือและขอความรวมมือกับผูประกอบการทั้ง 3 รายเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดแลว   พรอมทั้ง ไดขอความรวมมือสํานักศิลปากรที่ 8  ดําเนินการกอสรางบริเวณประตูชางเผือก ที่อยู
ระหวางดําเนินการใหเรียบรอยพรอมรองรับการเลนสงกรานตในชวงเทศกาลสงกรานต เนื่องจากในบริเวณ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของพื้นที่ ซ่ึงเทศบาลฯ กําหนดใหเปนพื้นที่เลนสงกรานตในชวงเวลาที่กําหนดดวย   
นอกจากนี้ ไดขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของ ไมควรมีการติดตั้งปายประกาศ /ปายประชาสัมพันธ 
บริเวณซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ในจุดตางๆ  เพราะมีความไมเหมาะสม   
 

มติท่ีประชุม   มอบหมายฝายเลขานุการและสํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชยีงใหม ประสานสํานัก
ศิลปากรที่ 8 ในการดําเนินงานตามขอเสนอของเทศบาลนครเชียงใหม 

 

3.2.3 การดําเนนิงานปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวดัเชียงใหม 2552 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอแนวทางการปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานตจังหวดัเชยีงใหม 2552 ดังนี ้
1.  มาตรการดานบริหารจัดการ   
1.1 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการรวมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2552   

และไดกําหนดจะประชุมคณะกรรมการฯ  ในวนัที่  31  มีนาคม  2552 เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
รวมกัน 

1.2 กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการศูนย ทุกวัน (ระหวางวันที่  10 – 16 เมษายน 2552 )  
เวลา  09.00 น. เพื่อกําหนดมาตรการหรือขอส่ังการเพิ่มเตมิ เพื่อแกไขปญหาจากการดาํเนินการปองกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึน้  

2.  มาตรการดานการปองปรามผูกระทําผิดกฎหมาย  
2.1 จัดจุดตรวจบูรณาการ 50 จุด เนนจับตามมาตรการ 3ม  2ข  1 ร  จุดบริการประชาชน 25 จุด  

จุดตรวจจับความเร็ว  5 จุด  ความเร็ว และตรวจวดัระดับแอลกอฮอล บนเสนทาง  เขา – ออก  ตัวจังหวัด  เนน
บังคับใชกฎหมาย  ตั้งดานเคลื่อนที่ตามถนนสายรอง  จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเขาไปตามหมูบาน   60 ชุด  เมาไมขับ 
ตรวจจับเนนตรวจวดัระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่ยานพาหนะ โดยดําเนินการตั้งแตชุมชน   

2.2 เทศบาลนครเชียงใหมประกาศใหรอบคูเมืองเปนสถานที่สาธารณะหามขายสุรา รอบคูเมืองและ 
ขอความรวมมอืหางสรรพสินคา  ไดแก เซน็ทรัล กาดสวนแกว , หนาโรงแรมเชียงใหมออคิด 

2.3 สรรพสามิตดําเนินตรวจรานขายสุราที่ไมไดรับอนุญาต  และที่ไดรับอนุญาตไมใหจําหนายเกิน
เวลาที่กฎหมายกําหนด และจังหวดัเชยีงใหมมีนโยบายไมออกใบอนญุาตจําหนายสุรา ใหแกผูขออนุญาตราย
ใหม ในชวงเทศกาลสงกรานต 2552                   

3. มาตรการดานสังคมและชมุชน  
3.1 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง จัดตั้งจุดตรวจในระดับชุมชน โดยเนนหนัก

ตรวจวดัระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่รถจักรยานยนต  

/3.2 กําหนดให... 
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3.2 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณแกจดุตรวจในพืน้ที่ หรือตั้งจุด

ตรวจเอง และหากทองถ่ินที่เปนที่ตั้งจุดตรวจ ใหตั้งงบประมาณสนับสนุนเพื่อใชเปนเบี้ยเล้ียง แกเจาหนาที่
ประจําจุดตรวจเพิ่มเติม อีกจดุตรวจละ 6,300 บาท เพิ่มเบี้ยเล้ียงเปนคนละ 200 บาท/ คน / ผลัด 

4. มาตรการดานการตรวจสอบความปลอดภัยของถนนและรถยนต 
4.1 สํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหมรวมกบัศูนยบริการ ตัวแทนจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนต 

สถานตรวจสภาพรถ รวมจดักิจกรรม “ตรวจรถกอนใช ปลอดภัยแนนอน”  ในชวงกอนและระหวางเทศกาล
สงกรานต 2552 ณ สํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม โดยเริ่มบริการตั้งแตวันที่ 16 มีนาคม  - 10 เมษายน 2552  

4.2  ประกาศจราจร หามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสุเทพ, ดอยอินทนนท, ดอยอางขาง,  
เสนทางไป อ.สะเมิง   

4.3  ใหจดุตรวจฯ ทุกแหง เปดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ณ จดุตรวจ และสัญญาณไฟของรถตรวจการ ใน
เวลากลางคืน เพื่อปองปรามใหผูขับขี่ยานพาหนะ ไดระมดัระวัง  

5. มาตรการดานการชวยเหลือ กูชีพ กูภัย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัไดจดัเตรียมสถานพยาบาล เจาหนาที่ พรอมใหบริการ และเตรียมหนวย

บริการการแพทยฉุกเฉิน  (EMS)  เบอรโทร “1669”  และในวันที่ 8 เมษายน 2552 มกีารประชุมทมีกูชีพฉุกเฉิน  
เพื่อเตรียมความพรอมดานสาธารณสุข 

6. มาตรการดานการจราจรและอํานวยความสะดวกในการเดนิทาง 
6.1 จัดศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ ณ สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดทํา

พิธีเปดศูนย ในวันที่  10  เมษายน  2552  
6.2  แขวงการทางเชียงใหม   จัดชุดบริการชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ รถเสีย  ลากจูง และจุดพักรถ 

จัดทําปายเตือน ปานบอกเสนทาง จุดเสีย่ง และ ปายประชาสัมพันธ 
6.3  สํานักงานทางหลวงชนบทเชียงใหม ดําเนินการแกไขจุดเสี่ยงอุบตัิเหต ุปรับปรงุเสนทางไมใหเปน

หลุมเปนบอ จดัทําปายรณรงคการลดอุบัติเหตุ  จัดทําปายแนะนําเสนทางลัด เชน อ.ดอยสะเกด็ – แมโจ ปาย
บอกจุดเลนน้ําสงกรานต  และจุดทีห่ามรถเขาเพื่อลดความคับคั่งของการจราจร 

7. มาตรการดานรณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนัก  ผานสื่อในรูปแบบตางๆทั้งทาง
วิทยกุระจายเสยีง  ปายรณรงคตามจุดที่สําคัญ  จัดทําแผนพับ ประชาสมัพันธผานสื่อตาง ๆ เชน สถานีวิทยุ, 
โทรทัศน และหนังสือพิมพ  และจัดรณรงคไมใหมกีารเลนปะแปง การแตงกายใหเหมาะสม  ความสะอาดของ
คูเมือง และความสะอาดของน้ํา  
                 8. มาตรการดานการรายงานผลและวิเคราะหขอมูล  จัดการประชุมซักซอมการบันทึกขอมูล  การ
รายงานขอมูลทางระบบ E-Report  

ในชวงเทศกาลสงกรานต 2552  ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนด
เปาหมายการดําเนินการใหสามารถลดจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ 
(Admit) ระหวางวันที่ 10 – 16 เมษายน 2552 ใหลดลง เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันในเทศกาลสงกรานตป 2551  
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
/3.2.4 การขับเคลื่อน.... 
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3.2.4  การขับเคล่ือนการดําเนินงานคณะกรรมการหมูบาน (กม.) 

 ปลัดจังหวัดเชยีงใหม    นําเสนอและขอความรวมมือทุกภาคสวนในการดําเนินการขับเคลื่อน
คณะกรรมการหมูบาน ตามแนวทางที่กําหนด ดังนี ้

ท่ีมา  กรมการปกครอง แจงใหจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการหมูบาน ตาม พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเปนกรรมการ
หมูบาน การประชุม และการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการหมูบาน พ.ศ.2551 และไดจัดสัมมนาเชิงเกี่ยวของ
กับการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน (กม.) ประจําป 2552 ไปแลว 
 ขอมูลคณะกรรมการหมูบาน  จังหวัดเชยีงใหม  มีจํานวนหมูบาน 2,066 แหง เปนหมูบาน อพป. 285 
แหง หมูบานที่อยูเขตเทศบาลเมือง 16 แหง ดังนั้น จึงมจีาํนวนหมูบานจํานวน 1,765 หมูบาน ที่ไดดําเนินการ
จัดตั้งคณะกรรมการหมูบานตาม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ขณะนี้มีคณะกรรมการ
หมูบานจํานวนทั้งสิ้น 28,065 คน   

การดําเนินการ จังหวัดไดใหความสําคัญกับคณะกรรมการหมูบาน โดยใชคณะกรรมการหมูบาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด และนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่  จึงขอใหสวนราชการ หนวยงาน ที่มีภารกิจ/
กิจกรรมที่ตองดําเนินการในระดับหมูบาน ใชคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรดําเนินงานในระดับหมูบาน 
สวนในระดับอําเภอขอใหนายอําเภอใหความสําคัญกับคณะกรรมการหมูบาน โดยใหสวนราชการ หนวยงาน
ของรัฐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชคณะกรรมการหมูบานเปนองคกรขับเคลื่อนภารกิจ/กิจกรรมใน
ระดับหมูบาน ตลอดจนสนับสนุนการใหความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการหมูบาน 
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3.2.5 การประเมินผลการปฏบิัติราชการและเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการพลเรือนสามัญ ประจําป 2552 
หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม ประชาสัมพันธแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และ

เล่ือนขั้นเงินเดอืนขาราชการพลเรือนสามัญประจําป 2552 สรุปได ดังนี้ 
ดวย  กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนเงินเดือนตามมาตรา 74 และหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการตามมาตรา 76  ดังกลาว ยังอยูในระหวางดําเนินการ ประกอบกับมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติใหในระหวางที่ยังมิได ตราพระราชกฤษฎีกา หรือออกกฎ ก.พ. 
ขอบังคับ หรือระเบียบหรือกําหนดกรณีใดเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา กฎ ก.พ. 
ขอบังคับ  หรือระเบียบหรือกรณีที่กําหนดไวแลว ซ่ึงใชอยู เดิมมาใชบังคับเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติ นี้  ดังนั้น การประเมินผลการปฏิบัติราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2552 คร้ังที่ 1 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) และครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2552)   จึงใหนํากฎ ก.พ.วา ดวย
การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 เมษายน 2544 ซ่ึงใชเดิมมาใชบังคับจนกวา ก.พ.จะ
ออกกฎ ก.พ. ใหมมาบังคับใช  แตเนื่องจากหลักเกณฑและวิธีการในกฎ ก.พ. ฉบับดังกลาวไมสอดคลองกับ
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนฉบับใหม  ก.พ. จึงมีมติกําหนดการดําเนินการเพื่อการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน  
 /ตามความใน..... 
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ตามความในมาตรา 132 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551  มีแนวทาง
ดําเนินการ  ดังนี้ 

1. กําหนดตารางการเลื่อนเงนิเดือนชัว่คราวสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ  โดยนําฐานเงินเดือน คือ 
อัตราที่ไดรับอยูกอนวันที่ 1 เมษายน 2552 และ “เล่ือน 0.5 ขั้น” “เล่ือน 1 ขั้น” “เล่ือน 1.5 ขั้น”  แลวแตกรณี  
หากไมตรงกับเงินเดือนฐาน ใหเทยีบไมต่ํากวาเงนิเดือนที่ไดรับ 

 2. ผูที่ไดรับเงินเดือนสูงกวาเงินเดือนขัน้สูงของประเภทตําแหนงสายงาน และระดับที่กําหนดไวในกฎ 
ก.พ. วาดวยการใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับเงินเดอืน พ.ศ.2551 ใหไดรับการเลื่อนเงินเดือนเปนการ
เฉพาะรายดวย ไดแก 

2.1 ตําแหนงประเภททัว่ไประดับอาวุโส ในสายงานที่กําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกนิ 36,020 บาท 
2.2 ตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ สายงานทีก่ําหนดใหไดรับเงินเดือนไมเกิน 64,340 บาท 
3. การเลื่อนเงนิเดือนครึ่งปแรกในวันที่ 1 เมษายน 2552 กําหนดกลุมขาราชการที่ไดรับการจัดสรร

โควตา จํานวนผูมีสิทธิไดเล่ือนเงินเดือน 1 ขั้น ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนขาราชการ ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2552 
เปน 2 กลุมไดแก 

กลุมที่ 1 ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป ระดบัปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตําแหนง
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการและระดับชํานาญการพิเศษ และตาํแหนงประเภท
อํานวยการ ระดับตน 

กลุมที่ 2 ไดแก ตําแหนงประเภททั่วไป ระดบัทักษะพิเศษ ตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับเชีย่วชาญ 
และระดับทรงคุณวุฒิ ตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง และตําแหนงประเภทบริหารระดับตนและระดับสูง 

4. การเลื่อนเงนิเดือนครึ่งปหลังในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ใหเล่ือนไดในวงเงินไมเกินรอยละ 6 ของ
เงินเดือนขาราชการ ณ วนัที่ 1 กันยายน 2552 โดยใหนําวงเงินที่ไดใชเล่ือนเงินเดือนไปแลวเมื่อวันที ่1 เมษายน 
2552 มาหักออกกอน ทั้งนี้ จํานวนขาราชการที่ไดรับการเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นรวมทัง้ปตองไมเกินรอยละ 15 
ของจํานวนขาราชการ 

5. การสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุและแตงตั้งตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 เปนผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยใหผูวาราชการจังหวัด
เปนผูมีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนขาราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค ตําแหนงประเภททั่วไประดับ
ปฏิบัติงาน ระดับชํานาญงาน และระดับอาวุโส ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญการ
และระดับชํานาญการพิเศษ   

6. สําหรับการมอบอํานาจดานการบริหารงานบุคคลใหผูวาราชการจังหวัด ใหดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจดานการบริหารงาน
บุคคลใหผูวาราชการจังหวัด เฉพาะกรณีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน ยกเวน
การออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการพิเศษ   
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3.2.6 ขอสังเกตพนักงานอัยการสํานักงานคดีปกครอง เชียงใหม กรณีสวนราชการมคีวามประสงคจะ
ขอใหพนักงานอัยการสํานักงานคดปีกครองเชียงใหมดําเนินการแทน  

หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม   ประชาสัมพันธและใหขอมูลการดําเนินการคดปีกครอง ดังนี ้
 สืบเนื่องจากไดมีสวนราชการ  มีความประสงคจะฟองคดีปกครองและถูกฟองคดีปกครองตอศาล
ปกครองเชียงใหมเปนจํานวนมาก  ซ่ึงราชการสวนกลางและสวนทองถ่ินบางแหงที่ประสงคจะขอใหพนักงาน
อัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีปกครองจังหวัดเชียงใหม 1  สํานักงานคดีปกครองเชียงใหมดําเนินการ
แทน เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยมีแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้ 

ก. กรณีประสงคจะฟองเจาหนาที่ของรัฐหรือคูกรณี ขอใหตรวจสอบวาเรื่องดังกลาวเปนเรื่องอะไร 
เนื่องจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 51 ซ่ึงบัญญัติวา 
สําหรับคดีปกครองตองฟองภายในหนึ่งป ดังนั้น ในการสงสํานวนในกรณีดังกลาวขอใหมีการแตงตั้งผู
ประสานงาน (แจงหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ทั้งที่ทํางาน และมือถือ) ที่รูรายละเอียดในเรื่อง
ดังกลาวพรอมทั้งสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ชุด โดยรับรองความถูกตองทุกหนาสงตอพนักงานอัยการ
กอนขาดอายุความฟองคดี 1 เดือน เพื่อพนักงานอัยการจะมีเวลาตรวจสอบและทําคําฟองตอศาลไดทันอายุความ 

ข. กรณีประสงคจะใหพนกังานอัยการแกตางกรณีถูกฟองคดี 
 1. แจงสวนราชการและสวนทองถ่ิน ตรวจสอบหมายแจงคําสั่งศาลวามีคําสั่งถึงใคร และใหดูดานหลัง
ของหมายศาลวาศาลมีคําสั่งใหทําคําใหการเพิ่มเติมอยางไร หรือไม 
 2. ตรวจดหูมายแจงคําสั่งศาลวาไดรับเมื่อไหร (ศาลจะถือใบรับของไปรษณียเปนหลัก มิใชการลงรับ
ทั่วไป) เพื่อปองกันลวงระยะเวลาการดําเนินการตามหมาย เชน หนวยราชการบางแหงรับเอกสารในวนัศุกร
แลวมาลงรับวนัจันทร ซ่ึงความจริงแลวไมถูกตองเพราะศาลจะถือวาไดรับสํานวนตัง้แตวนัศุกรแลว 
 3. ใหตรวจสอบหมายศาลวามีคําสั่งถึงผูใด เพราะผูที่ศาลมีคําสั่งเทานั้นจะเปนผูทําคําใหการแกคําฟอง
เพราะบางทีผูถูกฟองคดีอาจมิใชผูที่ศาลมีคําสั่งใหทําคําใหการ  และใหผูที่ศาลมีคําสั่งนั้น ลงนามในใบมอบ
อํานาจสงตอพนักงานอยัการ 

4. ในการสงสํานวนขอใหแตงตั้งผูประสานงาน (แจงหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได ทั้งที่
ทํางาน และมอืถือ) ที่เปนผูรูรายละเอียดในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของ จํานวน 3 ชุด พรอม
สงใบมอบอํานาจของผูถูกฟองคดี และขอใหสงสํานวน กอนครบระยะเวลาตามคําสั่งศาลอยางนอย 10 วัน 
เพื่อที่พนักงานอัยการจะไดมีเวลาตรวจสอบและทําคําใหการตอศาลไดทันตามกําหนดระยะเวลาที่ศาลสั่ง 
เพราะขณะนี้เมื่อสงสํานวนระยะเวลาที่ใกลครบกําหนดตามคําสั่งศาล และพนกังานอัยการยืน่คํารองตอศาลขอ
ขยายกําหนดระยะเวลา ศาลมักอนุญาต ใหขยายระยะเวลาไดเพยีง 15 วนั ซ่ึงใหมีเวลาเพียงพอทีจ่ะดาํเนินการ
ไดทันตามคําสั่งศาล 
 ความเห็นของประธาน  ขอใหสวนราชการ  ไดใหความสาํคัญกับหมายศาลตางๆ พรอมกําชับ
เจาหนาทีด่ําเนนิการ  เนื่องจากหากละเลย  จะสงผลกระทบตอหนวยงานได 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได ใน 
                 เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 8 เร่ือง 

5.1 ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม  
       (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 
5.2 ขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามคัคี ณ วัดธาราทิพยชัยประดษิฐ 

          (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 
5.3 แนะนําเจาคณะจังหวัดรปูใหม 

         (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชยีงใหม) 
5.4 ขอความอนุเคราะหเชิญชวนขาราชการพลเรือนบริจาคโลหิต 

        (ที่ทาํการปกครองจังหวดัเชียงใหม) 
5.5 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี  เดือนมีนาคม 2552 

       (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
5.6 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 

       (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชยีงใหม) 
5.7 รายงานสถานการณอาชญากรรม 

       (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
5.8 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน 

       (ศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ 

6.1  ประชาสมัพันธเชิญชวนขาราชการพลเรือนบริจาคโลหิต 
 ปลัดจังหวัดเชยีงใหม  แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการ/ หนวยงาน แจงบุคลากรในสังกัด  
แหงละประมาณ 5 คน  รวมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน วันที่ 1  เมษายน 2552  ตั้งแต
เวลา 09.00  น. เปนตนไป ซ่ึงสํานักงานเหลากาชาดจังหวดัเชียงใหม  จะจัดเจาหนาทีม่าใหบริการ ณ บริเวณ
หองประชุม 1  ช้ัน 2  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม   
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 

 6.2  กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการครั้งท่ี 4/2552 
  หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  แจงกาํหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 4 /2552 ในวัน
พุธท่ี 29 เมษายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  

/(ริมอางเก็บน้ํา.....) 



 25 
(ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุมและวาระการ
ประชุมฯ รายงานการประชุมไดในเว็บไซตจังหวดั www.chiangmai.go.th 
 

มติท่ีประชุม    รับทราบ  
 
ปดประชุม   เวลา 12.23 น. 
 
  
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 
                                              หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
    
 


