รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2552
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2552
ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายอมรพันธุ นิมานันท
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายสุรชัย จงรักษ
นายฤทธิพงค เตชะพันธุ
นายสุวิชา ดามพวรรณ
นายกอพงษ โกมลรัตน
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายประดิษฐ ทายะมหา
วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายอดิสรณ กําเนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายชัชวาลย ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายฐานุพงศ เจริญสุรภิรมย
นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร

นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายชัชวาลย พุทธโธ
นายประกาศิต มหาสิงห
ร.ต.ชยันต อยูส วัสดิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
จังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
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2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นายชัยณรงค นันตาสาย
นายมนัส สุริยสิงห
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายวิจิตร หลังสัน
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายสถิตย เครือคําปลิว
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม
นายเสียงชัย สุมิตรวสันต
ร.ต.อ.คณิต อินทกรณ
นายไพโรจน งาสวาง
นายสุธรรม วงคขจร
นางทิวาภา รักสัตย
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นายอภิฑูรย ภูเพชร
นายมนัส เฉียวกุล
นายสุชิน สาระจันทร
นายอุดม แปงทิศ
นายสมพร เจนจัด
นายวิฑูรย มูลละ
นายสุเทพ ทิพาคํา
นายปราโมทย เลิศชีวกานต
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกสมาคมกํานัน ผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
นายอดิสร พวงทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายดิษฐ โพธิยารมย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
นางสาวเสาวนีย ไชยวัณณ
คลังจังหวัดเชียงใหม
นายปณณทัต ใจทน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายสมชาย เปยมสุข
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
นางสาวศิริลักษณ ไพโรจนรัตน สรรพากรภาค 8
นางสาวจันทรัตน โกยดุลย
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
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3
60
61
62

นายชาตรี ตันติวาณิชกุล
นายพรเทพ ศรีสิทธิโชค
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

นายมนัสพร ภมรบุตร
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
นายทศพร ถาวร
นางสุรียพร ชูสุข
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล
นางสาวกัญชัช ทองดีแท
นายกระจาย หนูเกื้อ
นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
นางดวงกมล คชหิรัญ
นางสาวเพ็ญศรี ฤกษนันทน
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง
นพ.วัฒนา กาญจนกามล
นายบํารุง คงดี
นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
นางเจนนารา วงศปาลี
นางวงเดือน นิศากรเกรียงเดช
นายประหยัด อนันตประดิษฐ

87
88
89
90
91

นายอนันต สอนงาย
นายธีรพล วุทธีรพล
นางมุกดา ปงอินถา
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
นายอุดม เพชรโรจน

นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1(เชียงใหม)
(แทน) ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
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4
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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119
120
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นายสิทธัตถ พวงมาลี
นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
นางสาวณัฐธิศา พิธนานนท
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นางละไมพร สายทอง
นายพนิต เจริญบูรณ
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
นายบุญเลิศ สมบูรณ
นายวิฑูร โพธิ์ศรี
น.สพ.สมพร พรวิเศษศิรกิ ุล
นายอัครเดช บุญผองศรี
นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงค
นางอรทัย ธรรมเสน

(แทน) ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(รักษาการแทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายใน จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา จังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
นางสาวบานเย็น หลาปอม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
นางเอมอร ทองทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
นายสุวรรณ หาญวิริยะพันธ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1
นายปารวัตร สันติคุณากร
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
นางเขมวรรณ ดวงจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัด
เชียงใหม
นายสุพจน ศิริอารยา
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
นายอาจิตร สุวานิชวงศ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
นางปภาพินท จันทรดา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
นางสาววราภรณ พิมสาร
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม
นายประพัฒนพงศ ทักษิณสัมพันธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
นายสงกรานต มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
นายอรรถเดช บุญไชย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
นายสมมาตร ตั้งสกุล
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
นายชัยสิทธิ์ สุริยจันทร
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
/122 นายสมชัย...
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122
123
124
125
126
127
128
129
130

นายสมชัย ใหมจันทรแดง
นายสุวิทย แรกขาว
นายกระเษียร นวชัย
นายชวลิต ฉัตรอุทุมพร
นายสุพันธ ศรีแสง
นายสุปน สิทธิสงคราม
นายประพันธ ศรีธิหลา
นางอภิญญา เกงถนอมมา
นายศราวุธ เลาหะวิสุทธิ์

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
หัวหนาสํานักงานไปรษณียจ ังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
สาขาเชียงใหม
131 นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ
ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาคที่ 10 (เชียงใหม)
132 นายสมศักดิ์ อัพภาสกิจ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
133 นางพิชญชัญญา ศิริพัฒนกูล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
134 นายสุทธิ รวมศรี
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
135 นางสาวศศิกานต อินตะแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
136 นายไฉน นาคทรัพย
(แทน) หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
137 ร.ต.อ.ประภาวัต ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
138 นายจุมพจน นิยมสิริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
139 นายพงศเทพ วงษเวช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
140 นายวสวัตติ์ ประภัสสร
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
141 นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
142 นายวีรพงษ รังรองธานินทร
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
143 นายอรุณ จันทรปรีดา
144 นางอุบลรัตน คงกระพันธ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
145 นางสาวทิพยวรรณ เทศบุตร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
146 นายสัมพันธ ชางทอง
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11
จังหวัดเชียงใหม
147 นายพยนต ยศสุพรหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
148 นายจําลอง กิติศรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
149 นายอนุสรณ กรานจรูญ
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
150 นายธัชไท ถมังรักษสัตว
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
151 นางสาวบุษบง จันทเลิศ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
/152 นายสรวมไชย...
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153
154
155
156
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นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นายชาตรี กันทวี
พ.อ. พสิษฐ มุขเพชร
พ.ท.ไพรัช แกวแดง
พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมนอย
พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศศรีนุ
พ.ต.ท.อุดม สุวรรณเลขา
พ.ต.ท.ธีรพงษ สุริยะลังกา
พ.ต.ต.เจษฎา สถิตยรัมย
แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย

(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5. กองกํากับการฝกพิเศษฯ
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

.

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

นายอดุลย ฮวกนิล
นายปริญญา วีระมนุรัตน
นางจารุณี จุลวรรณ
นายสําเริง ไชยเสน
นายสมศักดิ์ ออนอน
นางรัตนมาลา เทียมถนอม
นายสัญญา ทุมตะขบ

8
9
10
11

นายภานุเดช ตันรักษา
นายศักดิ์สิทธิ์ มีทรัพยกวาง
นางณัชชา อุตตะมัง
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ

12
13
14
15
16
17
18

นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง
นางสาววันทนีย สองแกว

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(แทน)หัวหนาตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
โรงพยาบาลนครพิงค
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สื่อมวลชน สํานักขาวไทย
สื่อมวลชน หนังสือพิมพแนวหนา
สื่อมวลชน อ.ส.ม.ท. เชียงใหมโลกวันนี้
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การบรรยายธรรม และพระธรรมเทศนา โดยพระครูวิมลญาณประยุต เจาคณะอําเภอ
สันกําแพง (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน กลาวเปดการประชุม และแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม และ
แนะนําหัวหนาสวนราชการ ที่ดํารงตําแหนงใหมภายในจังหวัด ดังนี้
- หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นางสาวจันทรัตน โกยดุลย สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นที่ลําพูน
2) นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นที่ลําปาง
3) นายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ ผูอํานวยการสํานักวิชาการพลังงานภาค 10 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม พลังงานจังหวัดชลบุรี
4) นายประดิษฐ ทายะมหา ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน
- หัวหนาสวนราชการที่ดํารงตําแหนงใหมภายในจังหวัด
1) นายอัครเดช บุญผองศรี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
2) นายวสวัตติ์ ประภัสสร ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ตําแหนง นายชางโยธาอาวุโส แขวงการทางเชียงใหมที่ 1 สํานักทางหลวงที่ 2 (เชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน
2552 ซึ่งไดนําลงเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ หอง
เลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ประกอบดวยเอกสารจํานวน 22 หนา มีนายไพโรจน แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งไดนําเผยแพร เว็บไซตจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
/ระเบียบวาระที่ 3...
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 แนวทางการดําเนินการ ของกลุมภารกิจ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
- กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
- กลุมภารกิจดานสังคม
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง
- กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนินการของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนธันวาคม 2552 สรุปไดดังนี้
กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
เพื่อดําเนินการ ตามประเด็นยุทธศาสตร การสรางความมั่งคั่ง อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 29
โครงการ วงเงิน 122,612,000 บาท โดยแยก ประเด็นการดําเนินการตามกลยุทธตางๆ ประกอบดวย
1) กลยุทธที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเทีย่ ว
7 โครงการ วงเงิน 49,000,000 บาท
2) กลยุทธที่ 2 การสงเสริมการคาการลงทุน จํานวน 11 โครงการ วงเงิน 41,118,000 บาท
3) กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดาน
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป 7 โครงการ วงเงิน 18,400,000 บาท
4) กลยุทธท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพื่อการกระจายรายได อยางเปน
ธรรม 4 โครงการ วงเงิน 14,094,000 บาท
สําหรับรายละเอียดของกลยุทธในแตละดาน มีดังนี้
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเที่ยว
ประกอบดวย 4 กระบวนงานหลัก 7 โครงการ
กระบวนงานที่ 1 บูรณาการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ประกอบดวย โครงการพัฒนาเครือขายทองเที่ยว
ชุมชนอยางยั่งยืน 2,000,000 บาท และโครงการปสงเสริมการทองเที่ยวเชียงใหม 2554
จํานวน 20,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 2 การพัฒนาสินคาและการบริการทางการทองเที่ยว ประกอบดวย โครงการพัฒนาตลาด MICE
สูสากล วงเงิน 6,000,000 บาท โครงการถนนสายวัฒนธรรม วงเงิน 10,000,000 บาท และ
โครงการจัดกิจกรรมทองเทีย่ วเชิงกีฬา วงเงิน 3,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาสนับสนุน ประกอบดวยโครงการลานนาเอ็กโซติก วงเงิน 3,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 4 ดําเนินงานการตลาดเชิงรุก ไดแก โครงการเชียงใหม ลองสเตย ซิตี้ วงเงิน 5,000,000 บาท
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กลยุทธที่ 2 สงเสริมการคาการลงทุน ประกอบดวย 5 กระบวนงานหลัก 11 โครงการ
กระบวนงานที่ 1 พัฒนาการใหบริการดานการคาการลงทุนและการบริการ ประกอบดวย โครงการพัฒนา
ศูนยบริการขอมูลการคาการลงทุน วงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท และโครงการสื่อ
อิเลคทรอนิคส สนับสนุนการคาการลงทุน E-Investment วงเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 2 สงเสริมการคาการลงทุนเชื่อมโยงกลุม ประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ ไดแก โครงการ
เชื่อมโยงการคากับกลุมประเทศ GMS และประเทศอื่นๆ วงเงินงบประมาณ 15,000,000
บาท
กระบวนงานที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการทองถิ่น ประกอบดวย โครงการพัฒนาผูประกอบการ
และเครือขาย ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถสูงขึ้น 2,000,000 บาท โครงการสงเสริม
ตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม วงเงิน 1,500,000 บาท และโครงการสงเสริม
มาตรฐานผูประกอบการธุรกิจ วงเงินงบประมาณ 3,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 4 สงเสริมการคา การลงทุนในธุรกิจเปาหมายที่มีศกั ยภาพ ประกอบดวย โครงการยกระดับ
มาตรฐานบุคลากรในระบบการบริการนวดสปาสูสากลฯ วงเงิน 4,250,000 บาท โครงการ
สงเสริมตลาดธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร อาหารสุขภาพ วงเงิน 3,000,000 บาท
โครงการพัฒนาเครือขาย ICT และ Software ของจังหวัด 2,000,000 บาท และโครงการ
สงเสริมและพัฒนาทักษะ IT/ICT ในสถานประกอบการ วงเงิน 1,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 5 พัฒนาระบบโลจิสติกส ไดแก โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบรถโดยสารขนสง
สาธารณะฯ วงเงิน 3,368,000 บาท
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาเชียงใหม เปนผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดาน
การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ประกอบดวย
กระบวนงานที่ 1 พัฒนาองคความรูในทุกภาคสวนการเกษตร ไดแก โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียในระบบ
เกษตรกรรมอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วงเงิน 2,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 2 การพัฒนากลุม องคกรเครือขายเกษตรกร ไดแก โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรแบบมีสวน
รวม วงเงิน 2,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาปจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีทางการเกษตร ไดแก โครงการนํารองเขตสงเสริม
การผลิตลําไย คุณภาพจังหวัดเชียงใหม วงเงิน 2,000,000 บาท และโครงการปรับโครงสราง
ระบบการผลิตสินคาเกษตรทีม่ ีปญหา (กระเทียม) วงเงิน 1,400,000 บาท
กระบวนงานที่ 4 การสรางโอกาสทางการตลาด ไดแก โครงการถนนคนกิน (เกษตรอินทรีย) วงเงิน 3,000,000
บาท และโครงการตลาดผลไมเชียงใหมสสู ากล วงเงิน 5,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 5 การสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับสินคาเกษตร ไดแก โครงการพัฒนาการใชเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในกระบวนการผลิตฯ วงเงิน 3,000,000 บาท
/กลยุทธที่ 4...
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กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชมุ ชนทองถิ่น เพื่อการกระจายรายไดอยางเปน
ธรรม ประกอบดวย 4 กระบวนงาน 4 โครงการ ดังนี้
กระบวนงานที่ 1 การพัฒนาแบบการบริหารจัดการกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดแก โครงการเพื่อพัฒนาภูมิปญญา
ทองถิ่นสูเศรษฐกิจเพื่อสรางสรรคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5,094,000 บาท
กระบวนงานที่ 2 การสรางมาตรฐานและคุณภาพสินคา ไดแก โครงการพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ
OTOP วงเงิน 1,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 3 การพัฒนาการออกแบบสินคาและบรรจุภณ
ั ฑ ไดแก โครงการพัฒนาเครือขายองคความรู
(KBO) พัฒนาศักยภาพผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP ดานการตลาด วงเงิน 3,000,000 บาท
กระบวนงานที่ 4 การพัฒนาตลาดและชองทางการกระจายสินคาชุมชน ไดแก โครงการ Chiang Mai Grand
Sale วงเงิน 5,000,000 บาท
ทั้งนี้ สามารถแสดงสัดสวนงบประมาณตามกลุยุทธดานเศรษฐกิจ 4 กลยุทธตามลําดับ คือ
กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปนนครแหงวัฒนธรรมลานนา นาอยู นาเทีย่ ว สัดสวนงบประมาณคิด
เปนรอยละ 33.54 กลยุทธสงเสริมการลงทุน คิดเปนรอยละ 33.54 กลยุทธการสงเสริมและพัฒนาเชียงใหมเปน
ผูนําดานความหลากหลายในการผลิตดานการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป คิดเปนรอยละ 15.01 และกลยุทธ
การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพื่อการกระจายไดอยางเปนธรรม คิดเปนรอยละ 11.49
2. กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินการของกลุมภารกิจดาน
สังคม ในประเด็น “สรุปภาพปญหาสังคมในการดําเนินงานดานสังคมในภาวะปจจุบนั ” ดังนี้
- สรุปปญหาดานมิติวัฒนธรรมและศาสนา ประกอบดวย 3 ประเด็นหลัก คือ
1) ความเบีย่ งเบนทางศาสนาวัฒนธรรม มีสาเหตุมาจากการเรา หรือรูปแบบจากสื่อและเทคโนโลยี
การเขามาอาศัยของคนตางถิ่น และความสําคัญของภาษา อัตลักษณและศาสนาลดลง
2) ความเปลี่ยนแปลง ชวงเทศกาล มีสาเหตุมาจากการมีธุรกิจเขามาเกี่ยวของมากขึน้ ประเพณีอันดีงามถูกมองวาไมทันสมัย และมีการหลงลืมแกนแทของประเพณีวัฒนธรรม
3) ความไมเหมาะสมทางสังคม มีสาเหตุมาจากรูปแบบความบันเทิงแบบใหม การแตงกายเอาอยาง
หรือเลียนแบบ การเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ และการขาดจิตสํานึกที่เหมาะสม
- สรุปปญหาดานสุขภาวะ พบวาโรคที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน มี 6 ชนิด ไดแก
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง วัณโรค โรคเรงดวน (ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009) และโรคเอดส
(โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน) ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคสวนใหญเกิดจาก การกินอาหารไมเหมาะสม
ขาดการออกกําลังกาย ขาดความรูและเขาใจในโรค มีพฤติกรรมเสี่ยงและขาดความตระหนักและเฝาระวัง
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- สรุปปญหา การพัฒนาคนและครอบครัว แยกเปน 3 ประเภท
1) ปญหาของเด็กและเยาวชน พบวามีปญหาความเครียด มีการดื่มแอลกอฮอรในเวลากลางคืน และ
การใชเวลาวางไมเหมาะสม สาเหตุการเกิดปญหามาจากภาวะเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและวัตถุนยิ ม ที่เปนผล
การเกิดปญหาที่สําคัญ นอกจากนีก้ ารขาดพื้นที่หรือกิจกรรมทางบวกทีส่ งเสริมการพัฒนาของเด็กก็เปนสาเหตุ
สําคัญ การมีปจจัยเสีย่ งและสิ่งเรามากขึ้น และการขาดทักษะชีวิตและภูมคิ ุมกัน
2) ปญหาผูสูงอายุ พบวามีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผูสูงอายุไมมีคนดูแล หรือตองอยูตาม
ลําพัง ผูสูงอายุขาดโอกาสการมีสวนรวม และปญหาไมสามารถจัดการตนเองสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมและวัตถุนิยม การขาดความรูถึงสิทธิโอกาส การขาดการเตรียมความพรอม และสังคมขาดความ
ตระหนัก
3) ปญหาครอบครัว พบวาครอบครัวในปจจุบันมีสถิติการหยารางเพิ่มสูง มีความรุนแรงภายใน
ครอบครัว ปญหาความแตกแยก และปญหาการขาดความอบอุนในครอบครัว สาเหตุการเกิดปญหามาจาก
สภาพสิ่งเราทางสังคมที่มีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสื่อตางๆ สงผลตอพฤติกรรมในครอบครัว และการขาดความ
ตระหนักของบุคคล
- สรุปปญหารายไดและการมีงานทํา จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ไดสงผลตอปญหาการเลิกจางแรงงาน
โดยในจังหวัดเชียงใหม มีกลุมกิจการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสงผลตอปญหาดานการเลิกจาง
แรงงาน ไดแก กลุมผลิตเสื้อผา 403 คน กลุมโรงแรม/ภัตตาคาร จํานวน 203 คน และเครื่องเรือนเครื่องประดับ
191 คน สาเหตุของการเลิกจางแรงงาน ประกอบไปดวย สถานประกอบการประสบภาวะขาดทุน ขาดสภาพ
คลอง ยอดการซื้อสินคาลดลง มีการยายฐานการผลิตไปยังแหลงอื่น และการโอนกิจการไปยังบริษัทอื่น
ซึ่งจากสภาพปญหาและสาเหตุของการเกิดปญหาทั้งหมด จะนําไปสูการดําเนินการแกไขตาม
แนวทางที่กําหนดตอไป
ประธาน

1) กลาวชมเชยการนําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจทางดานสังคมวาเปนวิธีการ
ดําเนินการที่ถูกตอง คือ ไดวธิ ีการดําเนินการแลว และนําไปสูการปฏิบัติ พรอมทั้ง
เสนอแนะใหกลุมภารกิจทั้ง 3 ดาน นํามาปรับใชเปนแนวทางการดําเนินการ
2) ปจจุบันมีจาํ นวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น ขอใหกลุมภารกิจดานสังคมใชเปนแนวทางในการ
ดําเนินการวางแผนและแกไขปญหาดานสังคมตอไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายกลุม ภารกิจทั้ง 4 ดาน นําขอเสนอแนะมาปรับใชเปนแนวทางการ
ดําเนินการ

3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง
3.1 กลุมภารกิจดานความมัน่ คง 1
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 (นายพัฒน แสงลี) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง 1 ประจําเดือนธันวาคม 2552 ดังนี้
/- การดําเนินงาน...

12
- การดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 มี
โครงการที่เกี่ยวของประกอบดวย
1) โครงการบูรณาการสรางองคความรูและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการปองกัน
และแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม วงเงินงบประมาณ 12,571,000 บาท
ประกอบดวยกิจกรรมการเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 3 กิจกรรม คือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(1 กิจกรรม) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ( 1 กิจกรรม) และกิจกรรมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน (จํานวน 2 กิจกรรม)
2) โครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ เพื่อปองกันและแกไขปญหาดานความมัน่ คงโดย
การมีสวนรวมของทุกภาคสวน วงเงินงบประมาณ 14,156,000 บาท แยกเปนกิจกรรมการเสริมสรางความ
มั่นคงชายแดน 3 กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 1 กิจกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 1 กิจกรรม และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวม 3 กิจกรรม
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเครือขายความรวมมือ โดยการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน เพื่อปองกันและแกไขปญหาภัยดานความมั่นคง วงเงินงบประมาณ 14,326,000 บาท ประกอบดวย
กิจกรรมเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 6 กิจกรรม การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 กิจกรรม และรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4 กิจกรรม
4) โครงการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมัน่ คง
วงเงินประมาณ 4,767,700 บาท ประกอบดวยกิจกรรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 กิจกรรม และการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความมัน่ คงชายแดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2553 โดย
ฝายเลขานุการกลุมภารกิจไดรวบรวมการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฉพาะในสวนการบูรณาการระหวาง
จังหวัดกับกองทัพภาคที่ 3 ตามโครงการพัฒนาราษฎรชายไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 95 โครงการ
วงเงินงบประมาณ 139,125,980 บาท พรอมทั้งขอใหสวนราชการที่เกีย่ วของ ที่ไดรับการแบงมอบความ
รับผิดชอบการดําเนินงานยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน พ.ศ.2550-2554 ใหรวบรวมแผนงาน/โครงการที่
ไดรับอนุมัติประจําป 2553 สงใหจังหวัดภายในเดือนกุมภาพันธ 2553
3.2 กลุมภารกิจดานความมัน่ คง 2 (ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม)
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง 2 (นายสัญญา ทุบตะขบ) นําเสนอผลการดําเนินการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนี้
1) การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ซึ่งไดจัดกิจกรรมเครือขายลุมน้ําจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเมื่อวันที่ 20
พฤศจิกายน 2552 พิธีเปดการประชุมโดยผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม (นายอมรพันธุ นิมานันท)
2) การขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหม ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
โดยมีกระบวนงานขับเคลื่อนการดําเนินการ โดยการพัฒนาองคกรเพือ่ เตรียมความพรอมการขยายเครือขาย
/ความรวมมือ...
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ความรวมมือ การประชาสัมพันธเชิงรุกเพือ่ สรางความรูและภาพลักษณการบูรณาการการปฏิบัติ และการ
ติดตามประเมินผลใหรางวัลและการลงโทษ ทั้งนี้ ไดมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบดวย
2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศเดือนมกราคม 2552 พบวาคุณภาพอากาศ PM 10 อยู
ระหวาง 40-60 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ซึ่งเปนเกณฑที่ถือวามีปริมาณคุณภาพอากาศดี สําหรับการปองกันและ
ควบคุ มการดับไฟ ไดมี การตั้งศู นยรับแจงเหตุและประสานการดับไฟ ณ สํานัก งานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย หมายเลขโทรศัพท 0-5340-9345
2.2 การดําเนินกิจกรรมดานการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก (1) โครงการจักรยานพิทกั ษโลก
เพื่อลดการเผา ลดหมอกควัน ของเครือขายชมรมจักรยาน จัดการรณรงคระหวางวันที่ 22 พฤศจิกายน-5
ธันวาคม 2552 (2) การรณรงคเนื่องในวันสิง่ แวดลอมไทย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 และ (3)โครงการปลูก
ราชพฤกษ 8,599 ตน เฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา โดยชมรมกํานันผูใหญบานตําบลแมเหียะ ที่ทําการปกครอง
อําเภอเมือง อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุยและสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
3) กิจกรรมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1) ไดมีการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดลอมเอเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMME) และการประชุม
ประเทศภาคีตอ ขอตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันขามแดน ครั้งที่ 5 (COP-5) และการเตรียมการรับ
สถานการณของประเทศไทย ในป 2553 ในระหวางวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร
2) กิจกรรมรณรงค งดเผา บรรเทาโลกรอน โดยโครงการจักรยานพิทักษโลก ลดการเผา
หมอกควัน ลดโลกรอน เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร จังหวัดแพร มี
นายภิมุข สิมะโรจน ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนประธานเปดโครงการ
กิจกรรมภายในงานประกอบดวยการจัดแสดงนิทรรศการ การปนจักรยาน โครงการจักรยานพิทักษโลก การ
ทําแนวกันไฟ และการสาธิตการทําปุยหมัก
3) หัวหนาผูตรวจราชการ สํานักรัฐมนตรีและคณะเขาพบหารือแนวทางปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา และประชุมติดตามการทํางานของหนวยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในพื้นทีภ่ าคเหนือ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ณ จังหวัดเชียงใหม
4) การจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจเพื่อปองกันปญหาไฟปาและหมอกควัน ประจําป 2553 ของ
กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดําเนินการตามเปาหมาย ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2552 – เมษายน 2553
ขอเสนอแนะการดําเนินการ
เนื่องจากปญหาการเผา จะมีการเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีการเผาในที่โลง โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณ
รอยตอพื้นที่อาํ เภอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงราย จึงใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทั้งระดับพื้นที่และระดับอําเภอ
ดําเนินการอยางจริงจัง หรือการใชมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหมมารวมกันดําเนินการ
ประธาน แจงย้ําขอมูลเพิ่มเติมแกนายอําเภอวา เนื่องจากปญหาการเผาเกิดขึ้นเร็วขึ้นกวาในปที่ผานมา ทั้งการ
เผาในที่โลง พื้นที่ปา (รอยตอดอยสะเก็ดและจังหวัดเชียงราย) ประกอบกับการหารือกับองคมนตรี
(นายพลากร สุวรรณรัฐ) พบวาปญหาการเผาปามีเพิ่มขึ้นจึงขอใหอําเภอและหนวยงานที่เกีย่ วของ มีความ
ตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้น
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

มอบหมายอําเภอ และหนวยงานดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน

4. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (นายสุเทพ แสนมงคล) และคณะ นําเสนอผลการดําเนินการ
ของกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ โดยไดนําเสนอโครงการ “ การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเชิง
พื้นที่ระดับครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม (พื้นที่นํารอง: อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง)” มีขอมูล ดังนี้
ความเปนมา จังหวัดเชียงใหมไดวาจางมหาวิทยาลัยเชียงใหม พัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรเชิงพื้นที่ระดับครัวเรือนของจังหวัด ตามโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและ
การบริ การภาครัฐของจัง หวั ด เชี ย งใหม กิจกรรมที่ 1 พั ฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เ ชิงพื้ น ที่ร ะดั บ
ครัวเรือนของจังหวัด ในพื้นที่นํารอง 2 อําเภอ (อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง) ประจําปงบประมาณ 2552
งบประมาณ 600,000 บาท เพื่อใหมีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวาง
แผนการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และทองถิ่นได ตั้งแตกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา การกําหนดโครงการ การ
กําหนดพื้นที่ดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
ผลการดําเนินงาน โครงการดังกลาวมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร ไดรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ฟารอีสเทอรน โดยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ในการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม โดยไดดําเนินการใน
พื้นที่นํารอง 2 อําเภอ ไดแก อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง ไดดําเนินการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของความ
รวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่นํารอง 2 อําเภอ คือ อ.สารภี และ อ.สันปาตอง ซึ่งระบบ
สามารถแสดงขอบเขตของหมูบาน และพิกัดของครัวเรือน ซึ่งใชขอมูลพื้นฐานครัวเรือนจากขอมูล จปฐ. เปน
ขอมูลเบื้องตน ผลการดําเนินโครงการประกอบดวย
1) การสํารวจขอมูล
การสํารวจขอมูลในโครงการฯ มีความมุงหมายในการทํางานรวมกันของเจาหนาทีใ่ น
องคกรตาง ๆ ภายใตระยะเวลาอันจํากัด มีกระบวนการสํารวจขอมูลที่สําคัญ ดังนี้
1) ประสานงานเบื้องตนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) ขอความอนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานอื่น ๆ
3) ขอความอนุเคราะหขอมูลจากผูนําชุมชน
ผลจากการสํารวจขอมูลเชิงพื้นที่ ไดขอมูลที่นําเขาระบบที่มีความหลากหลายและจากหลาย
แหลงที่มา ไดแก
1) แผนที่ AUTOCAD ของ อบต. หรือ เทศบาลที่ไดจัดทําไว
2) แผนที่นําจายของไปรษณีย
3) แผนที่เดินเทาของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
/4) แผนที่จากการ...
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4) แผนที่จากการออกภาคสนาม เปนขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่เก็บขอมูลจาก กํานัน
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน อสม. และประชาชนในหมูบาน
เมื่อไดขอมูลแผนที่ที่ไดจากการสํารวจแลว จึงไดนํามากําหนดรหัสทีใ่ ชแทนตัวเลข บานเลขที่
ชื่อเจาบาน และบันทึกลงในตารางการบันทึกขอมูล เพื่อใหใชเปนขอมูลนําลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
ของจังหวัดตอไป
2) การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศใชแนวคิด การใหผูใชงานไดมีสวนรวมในการพัฒนางานตาม
ความตองการของผูใชงาน โดยระบบสารสนเทศดังกลาว
1. สามารถทํางานบนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตผานเว็บบราวเซอรที่เปนมาตรฐาน โดยไม
ตองใชโปรแกรมเฉพาะทางติดตั้งบนระบบคอมพิวเตอรลูกขาย
2. สามารถแสดงผลขอมูลแผนที่ ขอมูลดาวเทียม ในพืน้ ที่ดําเนินโครงการ พรอมกับขอมูล
ขอบเขตหมูบานและตําแหนงครัวเรือน รวมถึงการแสดงผลและการเรียกคนขอมูลจากขอมูลอธิบาย
รายละเอียดของครัวเรือนตางๆ
3. มีเครื่องมือสําหรับการดําเนินงานเพื่อจัดการแสดงผลขอมูลแผนที่ เชน การยอ/ขยายแผน
ที่ การเลือกแผนที่ เปนตน
4. สามารถกําหนดสิทธิ์ใหกบั ผูเขาระบบไดตามระดับของการใหสิทธิ์ รวมถึงการกําหนด
สิทธิ์ในการแกไขและปรับปรุงขอมูล
5. สามารถใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถนําเขา และ/หรือ ปรับปรุง แกไขขอมูลเชิงพื้นที่
ในสวนของขอบเขตหมูบานและตําแหนงครัวเรือนได
6. สามารถใหบุคลากรผูปฏิบัติงานสามารถนําเขา และ/หรือ ปรับปรุง แกไขขอมูล
รายละเอียดที่เชื่อมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ได
7. มีสวนเครื่องมือสําหรับการคนคืนขอมูลตามเงื่อนไขทีผ่ ูใชงานระบุโดยยึดตามโครงสราง
ฐานขอมูลที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นในการดําเนินโครงการ
3) การนําไปใชประโยชน การเรียกใชงานระบบสารสนเทศ ผูใชงานสามารถใชงานผาน
เครือขายอินเตอรเน็ตได โดยสามารถเขาไปใชงานไดที่ http://123.242.165.9:8080/geoHousehold/ และเพื่อ
ความปลอดภัยของการใชขอ มูลสารสนเทศจึงไดกําหนดระดับการเขาถึงระบบไวดวย โดยผูที่จะสามารถ
เขาถึงขอมูลสารสนเทศในระดับครัวเรือน ตองมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับ User Name และ Password สําหรับ
ผูที่ไมมีสามารถดูขอมูลในระดับอําเภอ และตําบลได
การแสดงผลขอมูล ประกอบดวย 2 สวนหลัก ไดแก 1. ขอมูลทั่วไป ที่จะแสดงผลในรูปแบบ
ตารางขอมูล แผนภูมิ และแผนที่ 2. การสืบคนขอมูลแบบมีเงื่อนไข แบงออกเปน 4 หมวด ไดแก คนหาตาม
ชวงอายุ รายได การศึกษา และอาชีพ โดยผูใชสามารถกําหนดชวงของขอมูลที่ตองการคนหาไดเอง
/ สรุป ระบบสารสนเทศ...
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สรุป ระบบสารสนเทศนี้ จะเกิดประโยชนสูงสุดไดเพราะความรวมมือขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในอําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง ฉะนั้นจึงขอความกรุณาจากนายอําเภอสารภีและนายอําเภอสัน
ปาตอง กํากับดูแลการนําเขาขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางตอเนื่องและเปนปจจุบันตามนโยบาย
ของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 มหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 (นายอุดม แปงทิศ) และคณะ นําเสนอผลการ
ดําเนินการโครงการ “มหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม” ที่ไดมีการเปดโครงการเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ณ ลาน-ประตูทาแพ ดังนี้
โครงการมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม เกิดขึ้นจากคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ซึ่งเปนองคกรนักเรียนที่ผานกระบวนการเลือกตั้งจากประธานนักเรียนจากทุกโรงเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 มีวัตถุประสงคที่สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในวิถีชีวิตสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และความคิดสรางสรรคใหแกนักเรียน โดยเริ่มตนจากโครงการทําดีเพื่อเชียงใหม ซึ่งเปน
การสรางจิตอาสา ฝกการคิดเกงพรอมกับทําความดี ในระดับโรงเรียนสูชุมชน จากนั้นมีการขยายผลจาก
โรงเรียนสูระดับอําเภอ โดยคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดคิดตอยอดกิจกรรม
โดยประสานงานกับประธานนักเรียนแตละโรงเรียน จัดทําโครงการมหกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. จัดประชุมวางแผนการทํางานอยางเปนทางการและไมเปนทางการ
2. เขาพบทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและหัวหนาหนวยงานสําคัญเพื่อแนะนําโครงการ
ขอรับความชวยเหลือและรับฟงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการทํางาน ซึ่งไดรับความสนใจจากหนวยงาน
เปนอยางดี
3. เชิญผูบริหารและครูฝายกิจกรรมในโรงเรียนรับทราบ สนับสนุนใหโอกาสประธานนักเรียน
ทุกคนไปเชิญชวนนักเรียนทีม่ ีจิตอาสาเขารวมโครงการ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปดเวทีให
คณะกรรมการนักเรียนปฏิบัติการจริง ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552
ผลการดําเนินงาน พบวา มีนักเรียนของโรงเรียนตางๆ กวา 30 โรงเรียนทั้งสังกัด สพฐ.เอกชน
เทศบาลนครเชียงใหม นํานักเรียนเดินรณรงคการแกไขปญหาเมืองเชียงใหมบนถนน 5 สาย ขอใหทุกฝาย
ชวยกันแกปญหาสําคัญของเมืองเชียงใหม คือ การปองกันการใชยาเสพติด การใชรถใหถูกกฎจราจร การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม ยุติการใชความรุนแรงในเด็กและสตรี และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมลานนา ทั้งนี้ ขบวน
บนถนนทุกสายมุงสูศูนยกลาง ณ ลานประตูทาแพ กิจกรรมในงานประกอบดวยพิธีเปดและการกลาวคํา
ปฏิญาณของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรผูมีอุปการคุณ การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ และการทํา
ความสะอาดถนนรอบคูเมือง ทุกขั้นตอนคณะกรรมการนักเรียนเขตพื้นที่และนักเรียนที่มีจิตอาสา เปนฝาย
ดําเนินกิจกรรมทั้งสิ้น
/ โครงการนี้...
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โครงการนี้ประสบความสําเร็จในเชิงปริมาณ มีนักเรียนเขารวม 2,500. คน นอกจากนี้
ระยะเวลาของกิจกรรมชวงเชาสั้น ควรเพิม่ กิจกรรมใหตอเนื่อง
ผลการทํางานดานคุณภาพ ทําใหคณะกรรมการเขาใจเรือ่ งการคิด วิเคราะหและแกปญ
 หางานใน
สถานการณจริง นักเรียนเขาถึงคําวาสามัคคีธรรมในทางปฏิบัติ
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
1) ปลัดจังหวัดเชียงใหม คลังจังหวัดเชียงใหม และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม กลาวชื่นชมให
กําลังใจและสนับสนุนการดําเนินงาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเชียงใหม
2) แพทยหญิงประคอง วิทยาศัย (สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง) ใหขอมูลและขอคิดเห็นของ
โรงเรียนและโรงพยาบาลตางๆ ที่ไดมีการดําเนินการจิตอาสาในพื้นทีท่ ั้งจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ภาคเหนือ
3) ผูแทนวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี (นางเจนนารา วงคปาลี) ใหขอ มูลตอที่ประชุมวา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มีโครงการจิตอาสา ซึ่งสวนใหญจะดําเนินการในพื้นทีช่ นบทเปนประจําอยาง
ตอเนื่องตามโครงการ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลฯ มีความยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้และหากมีความเปนไปไดจะ
ไดดําเนินกิจกรรมรวมกันในโอกาสตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.3 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รายงานสถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
ประจําเดือนธันวาคม 2552 ดังนี้
สถานการณทวั่ ไป สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ของจังหวัดเชียงใหมระหวาง
วันที่ 29 เมษายน 2552 – 29 ธันวาคม 2552 มีขอมูล ประกอบดวย
1) จํานวนผูปวยรายงานในขายเฝาระวังทั้งหมด จํานวน 4,061 ราย พบผูปวยยืนยัน 2,348 ราย จาย
ยา Tamiflu จํานวน 1,646 ราย ผูปวยเสียชีวติ 5 ราย ผูปวยอยูระหวางการสอบสวนและรอผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการ 14 ราย ผูปวยยืนยันรายใหมในสัปดาห ระหวางวันที่ 22-27 ธันวาคม 2552 จํานวน 7 ราย
2) จําแนกผูปวยตามกลุมอายุ พบมากที่สุดเรียงตามลําดับในกลุมอายุ 5-9 ป รวม 534 ราย คิดเปน
อัตรา 600.55 ตอแสนประชากร กลุมอายุระหวาง 10-14 ป จํานวน 656 ราย คิดเปนอัตรา 571.60 ตอแสน
ประชากร กลุม อายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 628 ราย คิดเปนอัตรา 240.41 ตอแสนประชากร
3) จํานวนผูปวยจําแนกตามพืน้ ที่ พบวามีจํานวนผูปว ยที่พบมากที่สุดอยูใ นพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหม 956 ราย อําเภอสันทราย 335 ราย อําเภอสารภี 160 รายและอําเภอหางดง จํานวน 146 ราย ตามลําดับ
4) จํานวนผูปวยจําแนกตามอาชีพ พบวามีผปู วยในกลุมนักเรียนมากที่สุด จํานวน 1,383 ราย
นักศึกษา 293 ราย คนทํางาน 240 ราย และอาชีพอื่นๆ 196 ราย
5) จํานวนผูปวยจําแนกตามประเภทผูปวย แบงเปนประเภทผูปวยนอก 945 ราย และผูป วยใน
1,403 ราย รวมทั้งสิ้น 2,348 ราย
/สําหรับมาตรการ...
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สําหรับมาตรการในการดําเนินการเฝาระวังและปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ตามที่
ไดมีการประกาศแนวทางการดําเนินการไวนั้น ขอความรวมมือหนวยงานและสวนราชการไดดําเนินการตาม
แนวทางที่กําหนดตอไป เพือ่ ปองกันและควบคุมมิใหเกิดการแพรระบาดของโรคมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.4 งานทิวลิปบานที่ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (31 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553)
นายอํา เภอไชยปราการ ประชาสัม พัน ธแ ละขอเชิญ ชวนทุก ภาคสว นเที่ย วชมงานทิว ลิป บานที่
ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 4 มกราคม 2553 ณ บริเวณแปลงดอก
ทิวลิป บานผาแดง หมูที่ 6 ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคของการจัดงาน
เพื่อเปดเสนทางทองเที่ยวแหงใหม เชื่อมโยงไปยังสถานที่ทองเที่ยวใกลเคียง ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
โดยจะมีกิจกรรมที่นาสนใจ คือการประกวดธิดาชนเผา ซึ่งรวบรวมชนเผาจํานวนมากที่สุดของลานนากวา 10
ชนเผา การแสดงศิลปวัฒนธรรมการแขงขันกีฬา การแสดงนิทรรศการของสวนราชการ และการออกราน
มัจฉากาชาดอําเภอไชยปราการ จุดเดนของงานคือ การจัดกิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม (Count Down)
ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริเวณแปลงดอกทิวลิป นอกจากนี้นักทองเที่ยวยังสามารถเดินทางทองเที่ยวใน
เขตพื้นที่ใกลเคียงกับแปลงดอกทิวลิป เชน โครงการหลวงดอยอางขาง กาดเมืองผี ถ้ําลอดบาป ถ้ํารมบุญ ทั้งนี้
ผูสนใจสามารถประสานรายละเอียดขอมูลไดที่ อําเภอเชียงดาว และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)
สํานักงานเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.5 การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 34 ประจําป 2553
ปลัดจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่
34 ประจําป 2553 และประชาสัมพันธอําเภอแหงที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1. งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 34 ประจําป 2553 กําหนดจัดงานขึ้น
ระหวางวันที่ 5-7 กุมภาพันธ 2553 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ และลาน
เอนกประสงคขวงประตูทาแพ โดยงานดังกลาวนี้ไดจัดตอเนื่องสืบทอดกันมาเปนเวลากวา 30 ป ภายใตความ
ร ว มมื อ จากหน ว ยงานภาครั ฐ รั ฐ วิส าหกิ จ ภาคเอกชน โดยเฉพาะองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ใ ห ก าร
สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรมภายในงานประกอบดว ย 8 กิจกรรม ไดแก นิทรรศการและการประกวดไมดอกไม
ประดั บ การแหประกวดขบวนรถบุปผชาติ การแสดงดนตรีใ นสวน การประกวดนางงามบุปผชาติ และ
นางงามบุปผชาตินานาชาติ การจัดกาดหมั้ว การแสดงและการจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัด
เชียงใหม การตกแตงเสนทางและการทําถนนดอกไม การจัดมหกรรมอาหาร
/นอกจากนี้...
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นอกจากนี้ ในการประชุมของคณะกรรมการจัดงานฝายตางๆ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2552 เห็นชอบใหเพิ่มเติมกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้
1.1 ใหมีการขอพระราชทานถวยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อเปนถวยรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนรถบุปผชาติ จํานวน 3 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม ความคิด
สรางสรรค และประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการดําเนินการขณะนี้จังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือถึง
สํานักราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณากราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ขอพระราชทานถวยรางวัลแลว หากไดรับการโปรดเกลาฯ จะกําหนดทําพิธีมอบถวยรางวัลพระราชทานฯ ใน
วันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 เวลา 19.00 น. ณ เวทีดนตรีในสวนสาธารณะหนองบวกหาด
1.2 การอนุรักษความเปนพืน้ เมืองลานนาในดานการแตงกายและภาษาพูด โดยผานการจัด
กิจกรรมตางๆ เชน การจัดกาดหมั้ว การจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดเชียงใหม การจัดมหกรรม
อาหาร เปนตน
1.3 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินชวงถนนสามลาน เพื่อเชื่อมกับถนนคนเดินที่เทศบาลนคร
เชียงใหม ไดจดั ขึ้นเปนประจําทุกวันอาทิตย เพื่อเปนการเชื่อมโยงการจัดงานที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด
กับบริเวณลานอเนกประสงค ขวงประตูทาแพ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2553
ทั้งนี้ ในการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ดังกลาว ขอความรวมมือ
หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน ไดพิจารณาเขารวมโครงการฯ
โดยการจัดรถบุปผชาติเขารวมขบวน ในวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2553 และจัดสงสาวงามเขารวมประกวด
นางงามบุปผชาติ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดและแจงความประสงคไดที่
ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โทร.0-5311-2610, 0-5311-2617 หรือทาง
เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
2. อําเภอกัลยาณิวัฒนา ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบการตั้งอําเภอใหมแหงที่ 25 ของ
จังหวัดเชียงใหม เปนอําเภอลําดับที่ 878 ของไทย ซึ่งขณะนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกาตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2552 ประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ประกอบดวยพื้นที่ 3
ตําบล คือตําบลแจมหลวง บานจันทร และตําบลแมแดด ซึ่งแยกมาจาก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ในการ
บริหารราชการในพื้นที่ ไดมีการแตงตั้งจาจังหวัดเชียงใหม รักษาการในตําแหนงปลัดอําเภอรักษาราชการแทน
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนาแลว สําหรับที่ตั้งที่วาการอําเภอถาวร ตั้งอยูในพื้นที่ตําบลแจมหลวง เนื้อที่ 82 ไร ซึ่ง
เปนที่สาธารณะประโยชนและที่บริจาคให ในการดําเนินการดานการบริหารไดมีการเตรียมการในสวนตางๆ
ดังนี้
- บุคลากร ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดแตงตั้งขาราชการไปทําหนาที่ตามกรอบอัตรากําลัง สวน
เรื่องที่พักของบุคลากรขณะนี้ยังไมมีที่พกั ให ขอใหเชาอาศัยไปกอน
- วัสดุอุปกรณ ขอใหหนวยงานจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ แบบพิมพตางๆ ไปใชรองรับการ
ดําเนินงานในระยะ 1-2 ป
/ -สาธารณูปโภค...
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- สาธารณูปโภค ทั้งเรื่องไฟฟา ถนน อางเก็บน้ํา ขอความรวมมือหนวยงานดําเนินการตาม
แผนงานที่กําหนด พรอมทัง้ ยกระดับการดําเนินการใหเปนระดับเรงดวน เพื่อใหพรอมตอใชงานดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดใน
เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 7 เรื่อง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงใหที่ประชุมทราบวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
จํานวน 7 เรื่อง คือ
5.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2553 “7 วัน ขับขี่
ปลอดภัย เทิดไทองคราชันย”
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 ผลการเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553
(สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนมกราคม 2553
(ศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.5 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.6 รายงานสถานการณอาชญากรรม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.7 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนธันวาคม 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเตรียมการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ ในเดือนมกราคม 2553
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ ที่มีกําหนดจะมาปฏิบัติ
พระกรณี ย กิ จ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม รวมถึ ง การพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร แก ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 21 มกราคม 2553 นี้
สําหรับกําหนดการรับเสด็จฯ จะแจงใหทราบอยางเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ
/6.2 การจัดสราง...

21
6.2 การจัดสรางพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจา พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ประธาน แจงวาจังหวัดเชียงใหม มีแนวคิดในการจัดสรางพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร พรอม
อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ บริเวณดานหนาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระ
เมตตาคุณที่มีตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและการสังคมสงเคราะห โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ที่ทั้งสองพระองค
ไดทรงพระราชกรณียกิจนานัปการ และไดรับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่ออําเภอใหมเปนอําเภอที่ 25
ชื่อวา “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” โดยรูปแบบการกอสรางประกอบดวย สวนสาธารณะ สระน้ํา และอาคาร
ประมวล พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค
ขณะนี้อยูในการเสนอแนวความคิดในการดําเนินงานตอไป ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงาน
จากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งมูลนิธิขาเทียม
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในชวงวันหยุดเทศกาลปใหม
ประธาน ขอความรวมมือหนวยงานใหความสําคัญเปนพิเศษในการกําชับผูปฏิบัติงานในการอยู
เวรยามในชวงวันหยุดสงทายปเกาตอเนื่องเทศกาลปใหม 2553 โดยใหเขมงวดทั้งผูอยูเวรยามและผูตรวจเวรยาม โดยเฉพาะอําเภอ กรุณาแจงเตือนสวนราชการที่มีสํานักงานแยกจากอําเภอในการใหความสําคัญในการ
ดูแลรักษาสถานที่ราชการในชวงวันหยุด
มติที่ประชุม

มอบหมายหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน

6.4 ขอเชิญรวมทําบุญตักบาตร เนื่องในโอกาส วันขึ้นปใหม 2553
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธและขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน
รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนือ่ งในโอกาสวันขึ้นปใหม 2553 ในวันศุกรที่ 1 มกราคม 2553
ณ บริเวณขวงประตูทาแพ โดยขอใหพรอมกันเวลา 06.30 น. และกําหนดประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เวลา
07.00 น. เปนตนไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.5 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครัง้ ที่ 1/2553
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิม/พระเกียรติ 80 พรรษา…
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พระเกียรติ 80 พรรษา (บริเวณดานขางอางเก็บน้ําหวยหยวก) สําหรับหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม
และรายงานการประชุม สามารถ Download ไดทางเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุมเวลา 12.08 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

