รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2552
วันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2552
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายอมรพันธุ นิมานันท
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายชุมพร แสงมณี
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายสําเริง ไชยเสน
นายอภินันทน ปาละวัธนะกุล
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธุ
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก

10
11

นายชวลิต สาสกุล
นายสายัญห กาวีวงค

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายมงคล สุกใส
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายจํานอง ปานทอง
นายสันติ สวัสดิพงษ
นายมนตเทพ กัณฑทอง
นายถาวร คงมั่น
นายอดุลย สูสวุ รรณ
นายณพกร ไชยนันท

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เจาพนักงานที่ดนิ จังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอดอยเตา
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
/22 นายเกรียงไกร…..

2
22
23
24
25
26

นายเกรียงไกร ศรีแสง
นายทิพเมษฐ สังขวรรณะ
นายพนมพร ฟูจันทรใหม
นายมนัส เฉียวกุล
นายภานุศร สิทธิชัย

27
28
29
30
31
32

นายเจตน สะสะรมย
นายสมพร เจนจัด
นายภูพ งศ ภูอาภรณ
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายพิฑูรย ปญญาศรี
นางพิณนนภ บุญสิงห

33
34
35
36
37
38
39
40

นายมนัส อาจองค
นายสุทธิรักษ ปนทกานนท
รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล
ผศ.ประชัน รักพงษ
นางอรอุมา ไชยเศรษฐ
นางพีรญา มงคลนัฎ
นายดิษฐ โพธิยารมย
นายประสพสุข พวงสาคร

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
น.ส.ผกายมาศ วิเศษพาณิชย
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายประยุทธ กฤษณพันธุ
นางสดศรี พงศอุทัย
นายเกียรติชัย กิตติพรไพบูลย
นายพีรธรรม ศุภศรี
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายพูนคณินท เกื้อนาบุญ
นายชัยวัฒน วองสืบชาง

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(แทน) ผูอาํ นวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) คลังเขต 5
(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
/51 นายพัฒนศักดิ…
์ ..

3
51

นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

52
53
54
55
56
57
58

นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
นางสุรียพร ชูสุข
นางสวางจิตต สุวรรณเนตร
นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
น.ส.เยาวมาลย งามสันติกุล
น.ส.กัญชัช ทองดีแท
นายอรุณ ภูวฒ
ั นะ
นายอนวัชช ไทยเจริญ
นางนิภาวดี อินปนบุตร
นางดวงกมล คชหิรัญ
นางทิพยสุดา บาลี
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ
น.ส.กัญจนา กลิ่นทอง
นายสมชาย งามประจบ
นางอุไรวรรณ กาวิเต
นพ.ภาสกรณ ชัยวานิชศิริ
น.ส.เสาวลักษณ ลังการพินธ
นพ.พิรุณ คําอุน
นางเจนรา วงคปาลี
นายอภิชาติ มูลฟอง
นายภุชงค อินสมพันธ
นายอนันต สอนงาย
นายธีรพล วุทธีรพล

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยบําบัดยาเสพติดภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
/80 น.ส นันทินี ...

4
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

น.ส.นันทินี รักรุงเรือง
น.ส.จารุวรรณ ชิงชัย
ดร.กองกานดา ชยามฤต
นางมุกดา ปงอินตา
นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต
นายทรงพล นาคะหนุ
นางมิ่งขวัญ มวงอยู
นายณรงค คองประเสริฐ
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายเกษศิริ สุรพงษ
นายสุรชัย สังขศรีแกว
นายพิจติ ร ธีระเสถียร
นายพนิต เจริญบูรณ
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
น.ส.อุทัยวรรณ สิงหโภช
นายวิทูร โพธิ์ศรี
นายจิตติ ตระกูลดิษฐ
นางอรุณี จอมมาวรรณ
นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงค
นายสุรชัย สุดสาคร
นางอรทัย ธรรมเสน

104
105
106
107

นางวาสนา เรืองวิลัย
นางพัทธนันท พันธุ
นายปาณวัตร สันติคุณากร
นายเกษม ศรีโยทัย

108 นายสุนทร เหมทานนท

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
(แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนยชงั่ ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
(แทน) เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
/109 นายสุพจน….

5
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

นายสุพจน ศิริอารยา
นายอุดม มาเมือง
นางปภาพินท จันทรดา
น.ส.วราภรณ พิมสาร

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
นายประพัฒนพงษ ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
นายสมศักดิ์ ภูษิตสิริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
นายวิวัฒน โตธิรกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3
นางศุภิสรา ชมพาน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1
นายจีรวัฒน ทรัพยอนันต
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
นายสุทน วิชยั รัตน
(แทน) ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
นางปุณยภรณ ประดิษฐ
นายสุวิทย แรกขาว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
นายกระเษียร นวชัย
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
นางสันสนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
นายอุดม ภิญโญ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
นายกนก คนโทเงิน
(แทน) หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเชียงใหม
นางอภิญญา เกงถนอมมา
(แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
นายณรงศักดิ์ ไชยศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
นางศศิธร สรณถาวรกุล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
นายไมตรี ธรรมโกสิทธ
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
นายสุทธิ รวมศรี
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
นายสมชาย หลิมทอง
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
นายเรวัต โพธิ์เรียง
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
วาที่ ร.ท.จตุรงคพล สดมณี
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
นายจุมพจน นิยมสิริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
นายพงศเทพ วงษเวช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
นายปญญา ภูมรินทร
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
/138 นายปราโมทย….
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นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายวีรพงษ รังรองธานินทร
นายอินสน ตานคือ
นายศักดิ์ชัย คําเรืองฤทธิ์
นางจิรพร ทองบอ
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางนวลฉวี กลาวปยะภมรกุล
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นายยรรยงค สมจิตต
นายจําลอง กิติศรี
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นายคณพล ปนแกว
นางอรนุช แสงชูโต
นายชัยวิทยา เชียงปว
พ.ท.พิศิษฐ กันทะใจ
พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
นาวาเอกพิเชษฐ เตียงเกตุ
พ.ต.อ.หญิง วัชรี ชูกิจคุณ
พ.ต.ท.นพรัตน ขัดเงางาม
พ.ต.ท.ธีรพงษ สุริยะลังกา
พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์
พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ํา

ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมภิ าคจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว

ผูเขารวมประชุมผานทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
1
2
3
4
5

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายอุทัย ลือชัย
นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย
นายชนะ แพงพิบูลย

นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอแมริม
/6 นายนําชัย…..
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นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายทรงทรัพย พิริยคุณธร
นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ
นายวิจิตร หลังสัน
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคคะ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช

นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นายอดุลย ฮวกนิล
นางสุภาพร พุกกะรัตน
นายปริญญา วีระมนุรัตน
นายสมชาย ทองคําคูณ
น.ส.ฟองแกว บัวลูน
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายสมศักดิ์ ออนอน
นายสามารถ หังสเนตร
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
นักประชาสัมพันธ โรงพยาบาลนครพิงค
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดฯ
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุมเวลา…

8
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา โดยพระโพธิรังษี วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
- การมอบเกียรติบัตรอาสาสมัครเกษตรดีเดนระดับประเทศ ประจําป 2552
โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 2 ราย คือ
- นางอัจฉรา แกวกําชัยเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงานจังหวัดกาฬสินธุ
- ดร.กองกานดา ชยามฤต ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ยายมาจากหัวหนาผูตรวจราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2552
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chaingmai.go.th
ฝายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมประเกียรติ
80 พรรษา ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 18 หนา มีนายชูชาติ กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานการประชุม ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน ขอแกไขหรือเพิม่ เติมรายงานการประชุมแตอยางใด
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีผ่ านมา
- การใชระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในการประชุมระหวางจังหวัด
กับอําเภอ
ฝายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) ไดรายงานถึงความเปนมาและสถานะปจจุบันในการใชระบบ
การประชุมทางไกล ระหวางจังหวัดกับอําเภอ สรุปไดดังนี้
จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จังหวัด
เชียงใหม เพื่อใหจังหวัดมีชองทางในการติดตอสื่อสารไดอยางรวดเร็ว และสามารถประหยัดเวลาและ
/งบประมาณ....

9
งบประมาณในการเดินทาง โดยไดจัดฝกอบรมเกี่ยวกับความรูเบื้องตนและวิธีการใชงานระบบการประชุม
ทางไกล ใหกับนายอําเภอพรอมกับเจาหนาที่ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุม สํานักงานบริการ
ลูกคา กสท เขตเหนือ และทําการทดสอบการใชงานจริงกอนการประชุม ระหวางหองประชุมเอนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับอําเภอ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552
ผลการทดสอบการใชงานระหวางหองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กับ
อําเภอเมื่อวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2552
1) อําเภอที่สามารถประชุมผานระบบการประชุมทางไกลได จํานวน 18 อําเภอ ไดแก
อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอแมริม อําเภอสะเมิง อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว
อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด อําเภอแมแจม อําเภอ
เวียงแหง อําเภอแมวาง อําเภอแมออน อําเภอดอยหลอ
2) อําเภอที่การใชงานระบบยังมีปญหา ระบบเครือขายไมสามารถใชงานไดสัญญาณ
อินเตอรเน็ตขาดหายบอยครัง้ จํานวน 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภี อําเภออมกอย
อําเภอดอยเตา อําเภอไชยปราการ อําเภอแมแตง
จากการทดสอบระบบฯ เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2552 พบวา
1) มีเสียงแทรกเขามาจากอําเภออื่นๆ
2) สัญญาณเสียงบางครั้งไมชัดเจน
สําหรับในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมในครั้งนี้ จังหวัดได
จัดการประชุมโดยใหนายอําเภอเขารวมการประชุมผานระบบการประชุมทางไกล โดยประจําอยู ณ ที่ตั้ง
ของอําเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 แนวทางการดําเนินการของกลุมภารกิจ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสมชาย ทองคําคูณ) และประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
นําเสนอแนวทางการดําเนินงาน ของกลุม ภารกิจดานเศรษฐกิจ ทีไ่ ดมีการปรับปรุงคณะกรรมการใหมตาม
แนวทางที่ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบแนวทางการทํางานใหแกทุกกลุมภารกิจยุทธศาสตรพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม และรายงานกิจกรรมขององคกรภาคเอกชน ดังนี้
1. การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ คณะกรรมการฯ ไดมี
การประชุมเมือ่ วันที่ 24 มิถนุ ายน 2552 ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อชีแ้ จงแนว
/แนวทางการ….
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ทางการดําเนินการเบื้องตนของกลุมภารกิจใหแกคณะกรรมการฯ ทราบ การคัดเลือกประธาน และรอง
ประธานคณะกรรมการ และการหารือประเด็นดานเศรษฐกิจที่เกีย่ วของ
- ผลการคัดเลือกประธานและรองประธานกรรมการ ไดแก
(1) นายยุทธพงศ จีระประภาพงศ ประธานกิติมศักดิส์ ภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
(2) นายสมชาย ทองคําคูณ รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม รองประธาน
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
(3) นายองอาจ กิตติคุณชัย รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม รองประธาน
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
- ประเด็นดานเศรษฐกิจทีจ่ ะตั้งคณะทํางานศึกษาเชิงลึก โดยแบงเปน 4 ประเด็น
ประกอบดวย ประเด็นดานการทองเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร การคาการลงทุน
และบริการ และธุรกิจการศึกษา
2. รายงานกิจกรรมองคกรภาคเอกชน โดยหอการคาจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน
มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
(1) พิธีเปดโครงการเชียงใหมแกรนดเซลล 2009 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 ณ ลาน
อนุสาวรียสามกษัตริย โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) และนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด
(2) โครงการฝกอบรมดูงานเรื่อง “แนวโนมพัฒนาการบรรจุหีบหอสําหรับระบบ
โลจีสติกสในอนาคต” เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2552 ณ กรุงเทพฯ
(3) การประชุมเตรียมงานโครงการ สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย (4-6 กรกฎาคม
2552) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ หองประชุมหอการคาจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียมความพรอม การจัด
งานโครงการฯ
(4) โครงการตลาดนัด การเงินฝาวิกฤต เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 ณ อาคาร
เอนกประสงค ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(5) หอการคาจังหวัดเชียงใหม ลงนาม MOU รวมกับ CCOIT Qingtao
(6) จัดสัมมนา เรื่อง Asian Road Network
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานสังคม ดังนี้
- การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานสังคมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ณ หอง
ประชุม 5 ชั้น 5 ที่ประชุมไดเลือก ดร.สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร คณบดีคณะสังคมศาสตร
/มหาวิทยาลัย.....
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน และเลือกนายจําลอง กิติศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม เปนรองประธานกรรมการ
โดยมีแนวทางการดําเนินการ 6 ประการ คือ
1. สงเสริมการนําหลักศาสนา วัฒนธรรมมาใชในการดําเนินชีวิต
2. สงเสริมความอบอุนในครอบครัว และการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน
3. บูรณาการการทํางานรวมกันระหวางเครือขายดานสังคมกับภาครัฐ
4. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรูต ลอดชีวิต
5. สรางกระแสสังคมในการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมดานสุขภาพ
6. เตรียมความพรอม และพัฒนาคุณภาพแรงงาน
3) กลุมภารกิจดานมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานมั่นคง (นายพัฒนะ แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
ความมั่นคง ดังนี้
(1) กลุมภารกิจดานความมั่นคงแบงการดําเนินงาน เปน 2 กลุมยอย ไดแก กลุมที่ 1 ดาน
การรักษาความสงบ กลุมที่ 2 ดาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมั่นคง ของกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2
กลุมที่ 1
- ประธานคณะกรรมการ : รองผูอํานวยการรักษาความมัน่ คงภายในจังหวัดเชียงใหม
(ฝายทหาร)
- เลขานุการ คณะกรรมการ : ปองกันจังหวัดเชียงใหม
กลุมที่ 2
- ประธานคณะกรรมการ : ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
- เลขานุการคณะกรรมการ : หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(3) ผลการประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมัน่ คง กลุมที่ 1 ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2552
- ที่ประชุมกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการกลุมภารกิจดานความมั่นคง กลุมที่ 1
ทุกสัปดาหที่ 4 ของเดือน กอนการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดประจําเดือน
- สวนการประชุมพิจารณาแนวทางการแกไขปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดย
กองกําลังผาเมือง จะบูรณาการแกไขปญหารวมกับเครือขายประกอบตามแนวชายแดน โดยขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ชายแดน
- การพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย และจัด
ระเบียบแรงงานตางดาว โดยไดมีการสํารวจบุคคลไมมีสัญชาติไทยในพื้นที่อําเภอ
/4) กลุมภารกิจ…

12
4) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ประธานกรรมการกลุมภารกิจกิจดานการบริหารจัดการ (ผศ.สุรพงษ เลิศทัศนีย) เสนอ
ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานการบริหาร ดังนี้
4.1 ไดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน มีประเด็นสําคัญที่ไดจากการประชุม ดังนี้
1) ไดรับทราบประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องแตงตัง้ คณะกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ซึ่งกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ มีปลัด
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานกรรมการทีป่ รึกษากลุมภารกิจดานบริหารจัดการ และมีที่ปรึกษา 8 ทาน มี
กรรมการ รวม 22 ทาน
2) ที่ประชุมไดรับทราบ และนําแนวทางการบริหารงานของกลุมภารกิจ ที่ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม มอบหมาย มาถือปฏิบัติ
3) ไดเลือกประธานและรองประธานกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ คือ
- ผศ.สุรพงษ เลิศทัศนีย เปนประธานกรรมการฯ
- นายชาญ คําภีระแปง เปนรองประธานกรรมการฯ
4) ไดรับทราบและผลการทบทวนยุทธศาสตรของกลุมภารกิจ ซึง่ ไดจากการประชุม
ทบทวนยุทธศาสตรของแตละกลุมภารกิจเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรของกลุมภารกิจ จากเดิม 6 ประเด็นยุทธศาสตร ทบทวนแลวเหลือ 3
ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดาน ICT และจริยธรรม เพื่อความเปน
เลิศในการใหบริการอยางมีประสิทธิผล
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ใชการประชาสัมพันธ เสริมสรางการมีสวนรวมและ
สํานักประชาธิปไตยแตบุคลากรภาครัฐและประชาชน
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มสมรรถนะบุคลากรภาครัฐ และบูรณการทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
5) ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา และ
คณะกรรมการกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ในประชุมในวันจันทร สัปดาหที่ 3 ของทุกเดือน โดยกําหนด
เริ่ม เวลา 09.30 น.
6) ไดกําหนดเจาภาพในแตละประเด็นยุทธศาสตรของกลุมภารกิจไดพิจารณาและ
กําหนดเจาภาพหลัก รวมของ 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาบุคลากรดาน ICT และจริยธรรม เพื่อความเปน
เลิศการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพ เจาภาพไดแก สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานจังหวัด
/เชียงใหม, ….
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เชียงใหม, สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพหลัก
รวมกัน
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ใชการประชาสัมพันธ เสริมสรางการมีสวนรวมและ
สํานึกประชาธิปไตยแกบุคลากรภาครัฐและประชาชน เจาภาพไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม และที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม เปนเจาภาพหลักรวมกัน
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มสรรถนะบุคลากรภาครัฐ และบูรณาการทุกภาค
สวนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เจาภาพไดแก สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และที่ทาํ การปกครองจังหวัด
เชียงใหม เปนเจาภาพหลักรวมกัน
7) ใหมกี ารจัดทําแผนทีย่ ุทธศาสตรของกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ ที่ประชุมใหมี
การประชุมเพือ่ จัดทําความชัดเจนของประเด็นยุทธศาสตร จึงใหมีการประชุมเพื่อระดมความคิด จัดทํา
แผนที่ยุทธศาสตร แผนที่การขับเคลื่อนของกลุมภารกิจโดยรวม ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ประธาน กลาวขอบคุณคณะกรรมการกลุม ภารกิจทั้ง 4 ดาน ที่ไดมกี ารดําเนินงานขับเคลื่อน การ
ดําเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม และกอใหประโยชนมากยิ่งขึน้
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 ความกาวหนาการดําเนินงาน โครงการจัดตั้งศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน
(Trade and Investment Service Center : TISC)
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอโครงการศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน (Trade and
Investment Service Center : TISC) เพื่อใชประโยชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา การลงทุน ของ
จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
ศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน ตั้งขึ้นจากขอเสนอของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการคา
จังหวัดเชียงใหม เพื่อนํามาขับเคลื่อนยุทธศาสตรการคา การลงทุน โดยลักษณะของขอมูลเปนขอมูลเชิงลึก
Information Intelligent ที่ถูกตอง ครอบคลุมทันสมัย เปนสิ่งจําเปนตอทั้งภาครัฐและเอกชนในการกําหนด
กลยุทธ การพัฒนาจังหวัด การแกไขปญหา และเสริมสรางขีดความสามารถใหกับผูป ระกอบการ โดยไดรับ
การจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดมาดําเนินโครงการ เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร และ Server รวมทั้งการ
พัฒนาฐานขอมูลสูฐานขอมูล Information Intelligent จํานวย 4 ฐานขอมูล ประกอบดวย
- ฐานขอมูลศักยภาพการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม/กลุมจังหวัด
- ฐานขอมูลกลุมประเภท GMS และ Sister City ที่ทําขอตกลงกับจังหวัด
เชียงใหม
- Product Items : Marketing Information Intelligent
o สินคาเกษตร / สินคาเกษตรแปรรูป
o สินคา OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพของจังหวัด
/- การเชื่อมโยง....
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- การเชื่อมโยงขอมูล กับกระทรวงพาณิชย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
- เพื่อจัดใหมีขอ มูลการคา การลงทุนเชิงลึก (Information Intelligent) และพัฒนาสู Business
Intelligent ที่ภาคเอกชนและภาครัฐมีความตองการ
- เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ
- เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัด
ขอมูลเนนดาน Demand Side เปนขอมูล Information Intelligent
บทบาทหนาทีข่ อง TISC : Role and Responsibility
1. การเสริมสรางขีดความสามารถของผูประกอบการ (Capacity Building)
- ขีดความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness)
- การเพิ่มผลผลิต (Productivities)
- การพัฒนานวัตกรรม (Technology/Innovation Development)
2. การเขาสูตลาด (Market Access) การสงเสริมและขยายตลาด (Market Expanding)
3. สรางความเชื่อถือดานการตลาด (Marketing / Branding Capacity)
- การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development / Innovation)
- การพัฒนาผลิตภัณฑสูมาตรฐานสากล (products Standardization / Provincial Brand)
4. สงเสริมและกระตุน การลงทุน (Investment Enhancement)
สงเสริมเพิ่มมูลคาการลงทุน (Expanding / Increasing Investment)
5. สรางศักยภาพดานการคาและการลงทุนในภูมภิ าค
- วิเคราะหขอ มูลดานการผลิต
- วิเคราะหขอ มูลดานการตลาด
- วิเคราะหจดุ แข็งและจุดออนในการลงทุน
การบริการของ TISC
ผูสนใจเขาใชบริการผานทาง Website : tisccm.moc.go.th หรือ ใชบริการโดยตรงที่ศูนยขอมูลฯ
ณ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ชัน้ 2 อาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยแบงการ
ใหบริการเปน 3 ระดับคือ
- ระดับผูบริหารสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกประเภท
- สมาชิก สามารถเขาถึงขอมูลไดถึงระดับขอมูลเชิงลึกที่เปน Business Intelligent
- ผูสนใจทัว่ ไป เขาถึงขอมูลเบื้องตนและระดับ Intelligent Information
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4.3 การจัดงาน…
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4.3 การจัดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษาประจําป 2552
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมงาน
สัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 ณ พุทธสถานเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม ตามกิจกรรมตางๆ ที่กําหนด ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552
- เวลา 9.00 น. พิธีเปดงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา และพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียน โรงเรียนสังกัด
คณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กลุมที่ 1 (จํานวน 10 โรงเรียน)
วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2552
- เวลา 9.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กลุมที่ 2 (จํานวน 8 โรงเรียน)
- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียนระดับอาชีวศึกษา
- เวลา 19.00 น. การประกวดขบวนแหเตียนวัสสาปาเวณีเจียงใหมเมือง จากสถานีรถไฟไป
ตามถนนเจริญเมือง สิ้นสุด ณ ขวงประตูทา แพ
วันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2552
- เวลา 13.00 น. การแขงขันตอบปญหาธรรมะชิงโลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราชฯ พรอมทุนการศึกษา
วันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2552
- เวลา 09.00 น. พิธีหลอเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาใหกับผูแ ทนชุมชน โรงเรียน
ในเขตเทศบาล โรงเรียนเอกชน และหนวยงานตางๆ
- เวลา 13.00 น. พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะของนักเรียนศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมืองเชียงใหม
วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552
- เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนไปทําบุญตักบาตร สมาทานศีล การฟงเทศน ณ วัดใกล
บาน
- เวลา 19.00 น. พุทธศาสนิกชนไหวพระสวดมนต ฟงเทศน เวียนเทียน ณ วัดใกลบาน
หรือที่ทางราชการกําหนด
ทั้งนี้ ในการประกอบกิจกรรมเนื่องในสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเขาพรรษา ประจําป 2552 ขอเชิญชวนแตงกายนุงขาวหมขาว ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ ใหถูกตอง
ตามวัฒนธรรมและประเพณีนยิ ม
/ประธาน. …
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ประธาน แจงย้ําขอเชิญชวน ทุกภาคสวนเขารวมงานตามปฏิทินกิจกรรมที่กําหนดไว
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย” วันที่ 4-6 กรกฎาคม2552
ผูแทนสวนสัตวเชียงใหม (น.ส. จารุวรรณ ชิงชัย) และผูแทนคณะกรรมการฝายกิจกรรมการจัด
งาน “สูขาว เอาขวัญ แพนดานอย” ประชาสัมพันธการจัดงานและเชิญชวนรวมกิจกรรมภายในงานระหวาง
วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2552 สรุปได ดังนี้
จังหวัดเชียงใหม โดยสวนสัตวเชียงใหม และสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดจัดพิธี
เฉลิมฉลองเพื่อรับขวัญหมีแพนดา เนื่องจากแพนดาเปนสัตวที่สรางประโยชน สงเสริมสังคม เศรษฐกิจการ
ท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด เชี ย งใหม และนํ า ความผาสุ ก มาสู ป ระชาชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป น สั ญ ลั ก ษณ เ พื่ อ เชื่ อ ม
ความสัมพันธไทย-จีน อีกดวย โดยรูปแบบการจัดงานจะเนนสงเสริมใหสอดคลองกับวัฒนธรรมประเพณี
ลานนา ตามประเพณีดั้งเดิมที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา โดยจะมีกิจกรรมทั้งในสวนสัตวเชียงใหมและในตัว
เมืองเชียงใหม เชน พิธีบายศรีสูขวัญ ขบวนแหศิลปวัฒนธรรม ถนนคนเดิน นิทรรศการ การอนุรักษสัตวปา
สวนสัตวเชียงใหม การจัดฉายภาพยนตรเกี่ยวกับแพนดา การแสดงดานศิลปวัฒนธรรม เปนตน
ทั้งนี้ คาดวาจะไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวเปนอยางมาก เนื่องจากเปนวันหยุดยาวและอยู
ในชวงของการจัดงานเชียงใหมแกรนดเซล 2009 ซึ่งจะมีสถานประกอบการ โรงแรม รานอาหาร รานขาย
ของที่ระลึก/สินคาตางๆ ประมาณ 400 แหง เขารวมงาน จะทําใหดึงดูดความสนใจจากประชาชนไดยิ่งขึ้น
สําหรับการอํานวยความสะดวกในการจัดขบวนแหวันที่ 5 กรกฎาคม ขอใหผูรวมงานเขาในบริเวณ
งานกอนเวลา 08.30 น. เนื่องจากการจราจรอาจติดขัดจากขบวนแหบริเวณทางเขางาน สวนบัตรเขาชมงาน
ขณะนีไ้ ดแจกจายใหกับสวนราชการ/หนวยงาน เรียบรอยแลว ในสวนของกําหนดการพิธี “สูขาว เอาขวัญ
แพนดานอย” ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2552 โดยผูรวมเขาพิธีพรอมกันเวลา 08.30 น. ประธานในพิธีเดินทางถึง
บริเวณพิธี เวลา 09.09 น. และประกอบพิธีรับขวัญแพนดานอยแบบลานนา เวลา 10.00 น. เปนตนไป
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม กลาวเนนย้ําวาในดานของประชาสัมพันธ ไดมกี ารติดปาย
ประชาสัมพันธในจุดตางๆ รวมทั้งในจุดสําคัญ คือบริเวณขวงประตูทาแพ โดยจะมีการตัดตอภาพการจัด
งานและถายทอดผานทางสถานีโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 ระหวางเวลาประมาณ 17.00 – 18.00 น.
เนื่องจากเปนเวลาที่ประชาชนมีการรับชมมากที่สุด
ประธาน กลาวเนนย้ําเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมชมงานระหวาง วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2552
เพื่อเปนการกระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ 5.....
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา
- พืชผลทางการเกษตรกับการตลาด
เกษตรจังหวัดเชียงใหม และพาณิชยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นและ
เสนอแนะ เพิม่ เติมเกีย่ วกับสถานการณ และมาตรการปองกันและแกไขปญหาราคาลําไย ปการผลิต 2552
ดังนี้
สถานการณลําไย ปการผลิต 2552
1. สถานการณดานการผลิตลําไย มีผลผลิตลําไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ตั้งแตป 2551-2552 โดย
จังหวัดเชียงใหมมีผลผลิต 178,861 ตัน จังหวัดเชียงรายมีผลผลิต 50,250 ตัน จังหวัดพะเยา 27,009 ตัน
จังหวัดนาน 17,732 ตัน จังหวัดลําปาง 9,279 ตัน จังหวัดแพร 4,218 ตัน จังหวัดตาก 12,906 ตัน และจังหวัด
ลําพูน 149,045 ตัน
เปรียบเทียบผลผลิตลําไย ป 2552 พบวาในภาคเหนือ (8 จังหวัด) จังหวัดเชียงใหมมีปริมาณลําไย
สูงสุด คิดเปนรอยละ 40% รองลงมาคือจังหวัดลําพูน (33%) เชียงราย (11%) พะเยา (6%) นาน (4%) ตาก
(3%) ลําปาง (2%) และแพร (1%) ตามลําดับ สวนผลผลิตลําไยในสัดสวนระดับประเทศ พบวาเชียงใหมมี
ปริมาณผลผลิตเปน 33% ลําพูน 27% จันทบุรี 12% เชียงราย 8% พะเยา 5% นาน 3% เลย 2% ตาก 2%
สวนที่เหลือเปนผลผลิตลําไยในจังหวัดอื่น ๆ
2. สถานการณดานราคาลําไย พบวาราคาเฉลี่ยลําไยของประเทศไทย ตั้งแตป 2548-2552 มีราคาไม
คงที่ มีการผันผวนตามปริมาณการผลิตและปจจัยอื่นๆ
3. สถานการณดานการสงออก
- ปริมาณและมูลคาการสงออกลําไยสด ป 2547-2552 พบวาในป 2551 มีปริมาณการสงออก
สูงสุดมูลคา 2,500 ลานบาท แยกเปนปริมาณการสงออกลําไยสดไปตางประเทศ ป 2551 ไดแก ทวีปยุโรป
523 ตัน (คิดเปนรอยละ 0.43) ทวีปอเมริกา 3,115 ตัน (รอยละ 2.43) ทวีปเอเชีย แบงเปนประเทศจีน 38,536
ตัน (รอยละ 31.35) ฮองกง 36,713 ตัน (รอยละ 29.87) อินโดนีเซีย 33,803 ตัน (รอยละ 27.50) และประเทศ
สิงคโปร 1,886 ตัน (รอยละ 1.53) นอกจากนี้ยังสงออกไปประเทศอื่นอีก 8,344 ตัน (รอยละ 6.79)
- ปริมาณการสงออกลําไยสดแชแข็งของไทย ป 2551 โดยสงออกไปทวีปยุโรป 153 ตัน คิดเปน
รอยละ 54.45 ทวีปเอเชีย 105 ตัน รอยละ 37.46 ทวีปอเมริกา 15 ตัน รอยละ 5.34 โอเซียเนีย 7 ตัน รอยละ
2.50 และอื่นๆ จํานวน 1 ตัน รอยละ 0.36
- ปริมาณการสงออกลําไยอบแหงของไทย ป 2551 แยกเปน สงไปทวีปอเมริกา 64 ตัน คิดเปน
รอยละ 0.10 ทวีปเอเชีย 62,494 ตัน รอยละ 99.53 (มากทีส่ ุด คือประเทศจีน 57,358 ตัน รอยละ 91.27)
- ปริมาณการสงออกลําไยบรรจุกระปองของไทย ป 2551 แยกเปนทวีปยุโรป 84 ตัน รอยละ
1.37 สหรัฐอเมริกา 860 ตัน รอยละ 14.02 เอเชีย 4,032 ตัน รอยละ 65.73
4. สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมมีพนื้ ที่เพาะปลูก ในป 2552 จํานวน 318,760
ไร (เพื่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 1,587 ไร) คาดการณผลผลิตในป 2552 ประมาณ 178,861 ตัน (เพิ่มขึ้นจากป
/2551 จํานวน…
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2551 จํานวน 150,993 ตัน คิดเปนรอยละ 18.46) อําเภอที่สําคัญที่มีปริมาณผลผลิตลําไยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย คือ อ.จอมทอง มีปริมาณผลผลิตสูงสุด 29,527 ตัน อําเภอพราว (17,565 ตัน) อําเภอสารภี
(17,453 ตัน) ดอยหลอ (15,155 ตัน) ฮอด (12,197 ตัน) แมวาง (11,620 ตัน) สันปาตอง (11,216 ตัน) ดอยเตา
(10,778 ตัน) และอําเภอหางดง (10,756 ตัน)
5. การเตรียมการแกไขปญหาลําไย โดยคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร
(คชก.) มีมติเมือ่ วันที่ 5 มิถุนายน 2552 ไดอนุมัติงบประมาณ 569.05 ลานบาท ตามโครงการบริหารจัดการ
ลําไยป 2552 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือ ระหวางเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2552 ประกอบดวยมาตรการ 5
ดาน คือ
5.1 มาตรการสนับสนุนการซื้อลําไยสดและแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง
- เงินทุนหมุนเวียน 120 ลานบาท ดอกเบีย้ 10% ตอป แกสถาบันเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชน กูซื้อลําไยสดกระจายภายในประเทศ 20,000 ตัน
- สนับสนุนการแปรรูปลําไยเนื้อสีทอง 30,000 ตันสด กูยมื เตาละไมเกิน 500,000 บาท
วงเงิน 250 ลานบาท
5.2 มาตรการชดเชยคาขนสงและบริหารจัดการ โดยชดเชยกิโลกรัมละ 2 บาท จายขาดคา
คัดแยก 1 บาท ใหแกสถาบันเกษตรและวิสาหกิจชุมชน คาขนสง 1 บาทแกผูเขารวมโครงการ
5.3 มาตรการผลักดันการสงออกลําไยสดไปตางประเทศ 30,000 ตัน จายขาด 75 ลานบาท
ชดเชยคาขนสง เหมาจายและบริหารจัดการ กิโลกรัมละ 2.50 บาท แกสถาบันการเกษตร วิสาหกิจชุมชน
และผูเขารวมโครงการซื้อลําไยสด โดยขนาดเกรด AA ราคา 18 ขนาด A ราคา 14 บาท ขนาด B ราคา 10
และขนาด C ราคา 6 บาท
5.4 มาตรการสนับสนุนเงินทุนลําไยอบแหงทั้งเปลือก 100,000 ตันสด วงเงินงบประมาณ
50 ลานบาท ชดเชยดอกเบีย้ แกธนาคาร ธกส. SME และธนาคารกรุงไทย รอยละ 5 / ป วงเงิน 1,000 ลาน
บาท แกสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูเขารวมโครงการซื้อลําไยสดอบแหง ในราคาลําไย ขนาด
AA ราคา 12 บาท ขนาด A ราคา 8 บาท และ B ราคา 4 บาท
5.5 มาตรการสงเสริมการตลาดภายในประเทศ 10 ลานบาท
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 ใหขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับสถานการณการสงออก
วาประเทศไทยสามารถสงลําไยไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ได
ขอคิดเห็นและขอสั่งการของประธาน
ประธาน
1. ใหขอมูลวาขอมูลที่นําเสนอเปนประโยชนตอการแกไขปญหาลําไย และควรมี
การประชาสัมพันธหรือใหขอมูลแกตางประเทศและผูบริโภคในการปองกัน
อาการรอนในจากการรับประทานลําไย โดยใหรับประทานเกลือแกงประมาณ
ปลายนิ้วกอย ภายหลังการรับประทานลําไย
/2. ขอเชิญเกษตร...
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2. ขอเชิญเกษตรจังหวัดเชียงใหม พาณิชยจังหวัดเชียงใหม และผูอํานวยการ
สํานักงานการคาตางประเทศเขต 1 รวมประชุมในชวงเย็นของวันนี้ ณ สวน
สัตวเชียงใหมไนทซาฟารี พรอมจัดเตรียมขอมูลที่นําเสนอในวันนี้เขารวมการ
ประชุม
3. งานในลักษณะนี้ กลุมภารกิจตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดควรจะเขามามี
สวนดําเนินการในการสงเสริม/สนับสนุนดวย
นายอําเภอสารภี เสนอขอมูลเกี่ยวกับสถานการณลําไย ใน 2 ประเด็น ดังนี้
1. ปริมาณการผลิตลําไยในเขตอําเภอสารภี คาดวาจะมีจํานวนสูงกวาขอมูลที่สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหมเสนอ คือประมาณกวา 6 หมื่นตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา
80-90 % เนื่องจากลําไยที่ปลูกเดิมมีผลผลิตมาก จึงเกรงวาหากฐานขอมูลที่มี
ความผิดพลาดจะทําใหการแกไขปญหาไมเปนไปตามเปาหมาย
2. ใหขอมูลเกีย่ วกับราคาลําไยที่นําเสนอ วาอาจมีราคาสูงเกินกวาราคาที่เปนจริงมาก
เกรางวาขอมูลเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ อาจจะไมสอดคลองกับความเปนจริง
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม กลาวขอบคุณนายอําเภอสารภี ที่ใหขอมูล และชี้แจงวาราคาลําไยที่
นําเสนอตอทีป่ ระชุมเปนราคาลําไยนอกฤดูกาล
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจงั หวัดและสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อประกอบการดําเนินการตาม
มาตรการที่เกี่ยวของ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องแจงที่ประชุมทราบโดยเอกสารเปนดิจติ อลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดใน
เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 11 เรื่อง
6.1 การรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และพิธี
ถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 28 กรกฎาคม 2552
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
6.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
6.3 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําเดือนมิถุนายน 2552
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
6.4 การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติ ดานสาธารณภัย ประจําป 2552
(C-MEX 09) (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
/6.5 การประชาสัมพันธ....
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6.5 ประชาสัมพันธโครงการจัดซื้อรถจักรยานยนตราคาพิเศษ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
6.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552
(ศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ)
6.7 การจดทะเบียนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาว และกัมพูชา ที่อยู
นอกระบบผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
6.8 สรุปมติทปี่ ระชุม ครม. เดือนมิถุนายน 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
6.9 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
6.10 รายงานสถานการณอาชญากรรม(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
6.11 การเลือกตั้งผูแทนฝายนายจงและผูแ ทนฝายลูกจางเพื่อแตงตั้งเปน
ผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
(สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
ขอสั่งการของประธาน
ประธาน แจงย้ําขอใหสว นราชการไดใหความสําคัญ เรื่องการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําป
2552 ใหเปนไปตามกําหนดเวลา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2552
ฝายเลขานุการ (นายสําเริง ไชยเสน) แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 7/2552 วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซต www.Chiangmai.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

7.2 ประธานเนนย้ําการดําเนินงานและแจงขอสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้
1. โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ขอใหหนวยงาน/สวนราชการ ระมัดระวังและ
ปฏิบัติตัวตามคําแนะนําการปองกัน และควบคุมการแพรกระจายเชื้ออยางเครงครัด ตามคําขวัญที่วา “ลาง
มือ กินรอน ใชชอนกลาง”
/2. โรคไขเลือดออก....
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2. โรคไขเลือดออก การระบาดของไขเลือดออก ซึ่งสามารถเปนไดทั้งเด็กและผูใ หญ โดย
วิธีการปองกันการเกิดโรคไขเลือดออกที่สําคัญ คือ การระมัดระวังไมใหยุงกัด และควบคุมการเกิดของยุง
3. การทดสอบระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ระหวางจังหวัดและอําเภอ
จากการทดสอบการใชระบบประชุมทางไกลพบวายังมีอุปสรรคหลายประการ ทั้งระบบเสียง ภาพ รวมถึง
สัญญาณความเร็วของระบบอินเทอรเน็ตที่ไมคงที่ในบางอําเภอ รวมถึงอุปกรณที่เกี่ยวของที่ใชประกอบการ
ประชุมที่ยังมีสมรรถนะไมเพียงพอตอการใชระบบนี้ เชน กลองวิดีโอ เปนตน ขอใหปรับปรุงใหดีขึ้นใน
การประชุ มครั้งต อไป และสํ าหรั บการประชุมครั้งต อไป หากจัง หวัด เชียงใหมสามารถติด ตั้ งระบบ
Wirelesses ในที่ประชุมเรียบรอยแลว ผูเขารวมประชุมทุกทานสามารถนําเครื่องคอมพิวเตอร Notebook มา
ใชในที่ประชุมได ซึ่งจะชวยลดปญหาการใชกระดาษในที่ประชุมแหงนี้ดวย
มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางปฏิบัติ และมอบหมายสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและอําเภอทุก
แหง ปรับปรุงอุปกรณสื่อสารระบบการประชุมทางไกล ใหมีสภาพสมบูรณและ
พรอมตอการใชงาน

ปดประชุม เวลา 11.50 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิง่ สุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

