รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2551
วันที่ 30 กันยายน 2551
ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26

นายวิบูลย สงวนพงศ
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายชัช กิตตินภดล
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธุ
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต
นายเดช สุนศิริ
นายชัชวาลย ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายศรัณยู มีทองคํา
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายสมชาย ทวีวัฒน
นายวิชิต บุญกังวาน
นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
ร.ต.ชยันต อยูสวัสดิ์
นายณรงคธรรม ทองมี
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

ประธาน

(แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน)นายอําเภอหางดง
(แทน)นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน)นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
(แทน)นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน)นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน)นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
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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

นายวิชัย ลือวรรณ
นายนิมิต วันไชยธนวงศ
นายสุพจน หอมชื่น
นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายประกาศิต มหาสิงห
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย
นายมนตรี นามขาน
นายจํานอง ปานทอง
นายชูชาติ ชัยเลิศ
นายถาวร คงมั่น
นางเนาวรัตน ธนะศรีสุธารัตน
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นางนงนุช กุมศัสตรา
นายธีรยุทธ ใคสมณี
นางบุษกร อรรถโกมล
นายสุชิน สาระจันทร
นายโกศล ปราคํา
นายไพศาล เขื่อนเพชร
นายวรพจน เตียวสกุล

51
52
53
54
55
56
57
58

นายชํานาญ ธรรมไชย
ผศ.อดิศร คันธรส
นางขนิษฐา จันทรลักษมี
นายอดุลย วงศมาลี
นายชนินทร เพชรไทย
นางมัลลิกา อัพภาสกิจ
นางสุภมาศ ศิริละ
นางศิริพร บุญสุวรรณ

นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมภิ าคที่ 5
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

(แทน)คลังเขต 5
(แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

นายประยุทธ กฤษณพันธ
นายสมชาย เปยมสุข
นายฤาชา ธีรกุล
นายพีรธรรม ศุภศรี
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายอนุชาต ประยูรทอง
นางจริณยา ศรีประทุม
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
นายภักดี พวงจิตร
นายบรรพต นวลมณี
นายมานพ ไทยประเสริฐ
นายอํานาจ สิริภาคิไนย

(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
(แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นางสาวเยาวมาลย งามสันติกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายวิทยา วิทยาศรัย
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายอารักษ พรหมณี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นายคมสัน พัวศรีพันธุ
(แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางประทุมพร นรัตถรักษา
(แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
ดร. สุรสิงห วิศรุตรัตน
(แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ดร. สลักจิต ชุติพงษวิเวท
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
นพ.อากร แสนไชย
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
นางสาวฤทัย อุตมะ
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
นางผุสดี ธรรมานวัตร
ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
นางปราณี โควินทวงษ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
นายภุชงค อินสมพันธ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
/91 นายประกิจ….

4
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

นายประกิจ จูตะพงษ
นายธีรพล วุทธีรพล
นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย
นายวันชัย คําพตร
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
นางผาสุก สุดชูเกียรติ
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายธรรมเชษฐ บุญสาธร
นายสุรชัย สังขศรีแกว
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นางเยาวภา ลิว่ เกียรติ
นายชยุธ หงสหิรัญ
นางปรียา เมฆบังวัน
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายสวิง กาญจนประโชติ
นายวีรชาติ เขื่อนรัตน
นายวีรวัฒน เตจะ
นายเจิมศักดิ์ กลั่นเรืองแสง
นายณัฐวัตร เตชะสาน
นางอรทัย ธรรมเสน

116
117
118
119
120
121
122
123

นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางพวงทอง ปานอุทัย
นางพชรวรรณ เผดิมชัย
นายปาณวัตร สันติคุณากร
นายอํานวย ทับเลื่อน
นายนิยม จันทนพันธ
นายสุพจน ศิริอารยา
นายสุเทพ นอยไพโรจน

(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์

หัวหนาศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงใหม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนย ชัง่ ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
(แทน)เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
(แทน)หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน)
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
/124 นายอาจิตร....
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นายอาจิตร สุวานิชวงศ
นางปภาพินท จันทรดา
นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน
นายสงกรานต มูลวิจิตร
นายอรรคเดช บุญไชย
นายวิวัฒน โตธิรกุล
นางศุภิสรา ชมพาน
นายนพดล บํารุงพงษ

ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเศราฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการรวมลงทุนและพีเ่ ลี้ยง SME สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
นายเชาว เหลืองอราม
นายสมชัย ใหมจันทรแดง
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ สุระนันท
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
นายชัยเรศ เกิง้ บุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
นายอุดม ภิญโญ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
นายสุบิน สิทธิสงคราม
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
นายกนก คณโทเงิน
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
นายปริญญา สุภาวรรณ
(แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
นายไพบูลย จิตรมณีวรรณ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
นายทวี เบญจรัตน
หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
นายอํานวย ทองประเสริฐ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
นายสุทธิ รวมศรี
(แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
พ.ต.ท.อนุชาต ทองอาภรณ
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
นายเรวัต โพธิ์เรียง
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
น.ต. มณธนิท รักงาม
(แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
นายจุมพจน นิยมสิริ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
นายพงษเทพ วงศเวช
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
นายสนธิรักษ อินทรพล
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
นายปรีดา ชั้นประดับกุล
(แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
/155 นายประสิทธิ.์ ...
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นายประสิทธิ์ ตาสุวรรณ
นายประมวล ธรรมปญญา
นายพงศกร ตุลานนท
นายทศพร บุญจันทร
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นายจําลอง กิติศรี
นายคณพล ปนแกว
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
นางมยุเรศ ณ เชียงใหม
พ.ท.พิศษิ ฐ กันทะใจ
พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
พ.อ.ธํารงค ถาวร
พ.ต.ท.พรเทพ นองการ
พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ
พ.ต.ท.ธีรพงษ สุรัตลักขณา
พ.ต.ท.จําเริญ กันทาหน
พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย จํารัส

(แทน)ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
รอง ผอ.รมน.จว.ช.ม.(ท)
(แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายศิริธนากร มูลศรีแกว
นายวรากร สุรวงศ
นายวสันต มีจินดา
นายวิจิตร หลังสัน
นายภาษเดช หงสลดารมย
นายสําเริง ไชยเสน
นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
นายสมศักดิ์ ออนอน
นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นายเชวง บัวผัด

เทศบาลตําบลแมเหียะ
สํานักงาน ทสข.ชม
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/11 นายอาคม......
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นายอาคม เพ็ญตาย
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง สําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- พิธีมอบโลเกียรติคุณ แกบริษัทพรหมประธาน เชียงใหม จํากัด ที่ไดสนับสนุนการจัดการ
ประกวดนางสาวเชียงใหม ประจําป 2551 โดยสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
- พิธีมอบโลรางวัล และประกาศเกียรติบัตร สําหรับรางวัลชมเชย แกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ไดรบั รางวัลความพยายามในการจัดเก็บภาษี ประจําป 2551 โดยสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
- การมอบทุนสงเสริมการศึกษาแกบุตรสมาชิกสหกรณออมทรัพย กรมการปกครอง
(จังหวัดเชียงใหม) โดยที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) ฝากทุกภาคสวนติดตามการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีชุดใหม เพื่อจะไดเปนแนว
ทางการดําเนินงานตามนโยบาย และเปนขอมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป 2553
2) ขอขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดรวมประชุมในวันนี้ และไดชว ยกันประคับประคอง
บานเมือง ในสถานการณทมี่ ีความแตกแยกทางความคิด ใหสามารถดําเนินการไดดว ย
ความปกติสุข
3) แจงใหทราบวาจะมีการประเมินผลงานของจังหวัดเชียงใหม เพื่อรับทราบความกาวหนา
และผลสําเร็จของโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
ฝายเลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
- นางผสุดี ธรรมานวัตร ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ยายมาจาก นายแพทย 9 วช สาขากุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนพรัตน ราชธานี
/2) ผูเกษียณอายุ....
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2) ผูเกษียณอายุราชการและผูยายไปดํารงตําแหนงใหม
- ผูเกษียณอายุราชการ
1) พล.ต.ต. อนุสรณ สูศิริ ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
2) นายชูชาติ ชัยเลิศ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
3) นางเนาวรัตน ธนะศรีสุธารัตน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
4) นางสาวปรางทิพย บุศยศิริ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
5) นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ ผูอํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
- ผูยายไปดํารงตําแหนงใหม
- นางศิริพร นุรักษ ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ยายไปดํารงตําแหนงกงศุล (ฝายสงเสริมการลงทุน) สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551
- นายวรชัย อุทยั รัตน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม ยายไปดํารงตําแหนงปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกําแพงเพชร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของ คณะทํางานโฆษก จังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือน กันยายน 2551 ผานระบบวีดที ัศน สรุปไดดังนี้
1) เดือนกันยายน เปนเดือนสุดทายของปงบประมาณ 2551 จังหวัดเชียงใหม มีกิจกรรมที่
สําคัญ คือ “โครงการ 116 วัน จากวันแมถึงวันพอ สรางสามัคคี ” ซึ่งมีหลายหนวยงานไดจัดกิจกรรมเพื่อ
ประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง โดยผูวาราชการจังหวัดไดเปนประธานในกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
ธงพระราชทาน ณ ขวงประตูทาแพ และการสงมอบธงพระราชทานไปยังอําเภอตางๆ ทั้ง 24 อําเภอ และในวันที่
3 ธันวาคม 2551 จะอัญเชิญธงพระราชทานไปรวมเฉลิมฉลองที่กรุงเทพมหานคร
2) การจัดอบรมลูกเสือชาวบาน 24 อําเภอ มุงใหเกิดความสามัคคีในหมูลูกเสือชาวบานของ
จังหวัดเชียงใหม ใหสามารถดํารงชีวิตในแนวทางที่ดีตามกฎของลูกเสือชาวบานตอการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และเรียนรูการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นอยางสามัคคี เสียสละ และ
อดทน ตลอดจนการไดรวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีในวิถีไทยอยางยั่งยืน โดยจัดฝกอบรมทั้งหมด 9 ครั้ง
จํานวน 24 รุน 24 อําเภอ
3) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมตามโครงการ 116 วันจากวัน
แม ถึ ง วั น พ อ สร า งสามั ค คี โดยร ว มกั บ ศู น ย ต อ สู เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด โครงการ
ประชาสัมพันธความรูปองกันยาเสพติดผานสื่อบันเทิง ณ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย การจัดงานครั้งนี้ประสบ
ผลสําเร็จดวยดี มีเยาวชนเขารวมโครงการกวา 300 คน
/4) กิจกรรม.....
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4) กิ จ กรรมด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ นายชุ ม พร แสงมณี (รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) เปดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลองแหงชาติ โดยมีประชาชนในชุมชนใกลเคียง
รวมรณรงคทําความสะอาดเก็บขยะ กําจัดวัชพืชบริเวณคลองแมขาและคลองสาขา เพื่อเปนการนอมรําลึกถึงพระ
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ไดทรงเห็นความสําคัญของแมน้ํา คูคลอง
เปนการรณรงคอนุรักษ ฟนฟูสภาพชุมชนริมฝงแมน้ําคูคลองใหมีความสะอาดสวยงาม และใชประโยชนทางดาน
การเกษตรได
5) เตรียมความพรอมรับภัยธรรมชาติ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติรวมกับสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดเชียงใหม จัดงานมหกรรมเตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ เพื่อสรางความรู
ใหกับประชาชนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติตลอดจนเปนการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน เพื่อการปฏิบตั ติ วั
เมื่อเกิด ภัยธรรมชาติ รวมทั้ งสามารถสร างความมั่น ใจใหกั บผูม าเยือน เป นการส งเสริมการทอ งเที่ย วและ
เศรษฐกิจดวย สําหรับกิจกรรมภายในงานเนนการใหความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย
6) งานดานตางประเทศ จังหวัดเชียงใหม ใหการตอนรับคณะผูแทนระดับสูงจากมณฑล
ยูนาน มณฑลกุยโจว และมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับ
ความสัมพันธระหวางผูนําระดับสูงของทั้งสองฝายในฐานะหุนสวนทางยุทธศาสตร โดยมีการหารือเกี่ยวกับการ
พัฒนาความสัมพันธระหวางสองฝายใหแนนแฟนยิ่งขึ้น การติดตามสถานการณดานการคา การลงทุนระหวาง
ประเทศไทยกับจีน รวมถึงไดเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและคณะผูแทนเขารวมงานดานวัฒนธรรมที่เมือง
เยหยาง มณฑลหูหนาน ปลายเดือนตุลาคมนี้
7) การอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธอําเภอและหนวยงาน ซึ่งสํานักประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหมไดจัดขึ้น เพื่อสรางเครือขายดานการประชาสัมพันธ เพื่อใหขอมูลขาวสารประชาชนอยางทั่วถึง
มีขาราชการและเจาหนาที่อําเภอตางๆ สวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และองคกรอิสระ เขารับการอบรม
จํานวน 94 คน เกินกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 8/2551 วันที่ 28 สิงหาคม
2551 ซึ่งไดลงในเว็บไซดจงั หวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2551
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551 ณ หองอิมพีเรียลแกรนดบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซด
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 21 หนา มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มี
ผูเขาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม จํานวน 28 หนวยงาน ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการ/หนวยงานขอแกไข
หรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2551
/ระเบียบวาระที่ 3 ....
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ โดยพาณิชยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนกันยายน 2551 ในประเด็นตางๆดังนี้
1. การลงนามสถาปนาความสัมพันธบานพี่เมืองนอง Chiangmai - Chongqing Sister City
การลงนามสถาปนาความสัมพันธ Sister City
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 นายชูชาติ กีฬาแปง รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม และนายโจว มูปง
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครฉงชิ่ง ไดรวมลงนามสถาปนาความสัมพันธ บานพี่เมืองนอง ระหวาง จังหวัด
เชียงใหม กับเทศบาลนครฉงชิ่ง โดยมีสาระสําคัญในขอตกลง Sister City คือ จะรวมมือซึ่งกันและกันเพื่อ
สงเสริมความมั่งคั่ง และการพัฒนารวมกันบนพื้นฐานของความเทาเทียม ความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
และพันธกรณีระหวางประเทศของคูภาคี รวมทั้งการหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแผนงานความรวมมือในการ
ปฏิบัติตามความตกลง โดยขอตกลงมีผลใชบังคับภายในเวลา 5 ป
2. การสานสัมพันธและเยี่ยมชมสถานที่สําคัญของคณะจังหวัดเชียงใหม
1) คณะไดเขาพบและหารือกับนายหวง จือ้ เหลียง รองอธิการบดี
2) เยีย่ มชมและศึกษาโรงงานบําบัดน้ําเสีย บริษัท Sino French Tangjiatou waste Water
Treatment Co. Ltd. เปนบริษัทรวมทุนระหวางจีนกับบริษัท Suez ฝรั่งเศส ลงทุนฝายละ 247 ลานหยวน
ตั้งอยูบนฝงแมน้ําแยงซีเกียง
3. การศึกษาดูงานเพื่อการจัดตัง้ TISC: Trade & Investment Service Center
ความเปนมา สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมาย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ดําเนิน
โครงการจัดตัง้ ศูนยบริการขอมูลการคา การลงทุน (TISC: Trade & Investment Service Center) ในปงบประมาณ
2552 ในการดําเนินการจังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัด โดยรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม(นายชูชาติ กีฬาแปง) เปนประธาน ผูชวยพาณิชยจงั หวัดเชียงใหม เปนกรรมการและ
เลขานุการ เพื่อดําเนินการในสวนทีเ่ กีย่ วของ ในการดําเนินการ เพื่อเตรียมการรองรับการจัดตั้ง TISC จังหวัด
เชียงใหมไดนาํ คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจการคาจังหวัดฯ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยขอมูลของกระทรวงพาณิชย
กสท.โทรคมนาคม และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2551
วัตถุประสงคการจัดตั้ง TISC
- จัดทําฐานขอมูลการคา การลงทุนเชิงลึก ที่จําเปนตอความตองการของภาคเอกชนและภาครัฐ
- ขอมูลเปนลักษณะขอมูลเชิงวิเคราะห (Information Intelligent) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการ
- เพื่อเพิ่มมูลคาการคา การลงทุนของจังหวัดเชียงใหมไดอยางยั่งยืน
/ประเภทฐานขอมูล….
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ประเภทฐานขอมูล เนนดาน Demand Side
- ฐานขอมูลจังหวัดเชียงใหม เนนศักยภาพดานเศรษฐกิจ
- ฐานขอมูลกลุมประเทศ GMS และ Sister City
- ฐานขอมูลดานการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม/กลุมจังหวัด
- Product Items : Marketing Information Intelligent
¾ สินคาเกษตร / สินคาเกษตรแปรรูป
¾ สินคา OTOP/SMEs ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม
- เชื่อมโยงขอมูลและการจัดการองคความรูดานการตลาด ฯลฯ
4. สรุปการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหมที่ผานมา
พืชที่มปี ญหาในป 2551 ไดแก ขาว กระเทียม หอมหัวใหญ และเกษตรอินทรีย
4.1 สภาวะความสมดุลยการผลิตในป 2551
- พืชผลทางการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม
พืช
พื้นที่ปลูก (ไร)
(จังหวัดเชียงใหม)
ขาวเหนียวนาปรัง
84,190
กระเทียม
27,533
หอมหัวใหญ
11,108

ผลผลิต (ตัน) ความสมดุลย (ตัน) เกินดุลย(ตัน)
62,060
32,612
46,504

45,030
21,000
38,000

17,030
11,612
12,104

- พืชผลทางการเกษตรของประเทศไทย
พืช
พื้นที่ปลูก (ไร)
(ประเทศ)
ขาวเหนียว นาปรัง
12,801,226
กระเทียม
87,422
หอมหัวใหญ
11,776

ผลผลิต (ตัน) ความสมดุลย (ตัน) เกินดุลย(ตัน)
8,791,016
85,648
52,748

6,378,657
85,000
38,142

2,412,359
648
14,606

4.2 ปญหาราคาตกต่ํา ณ วันที่เกษตรกรเรียกรอง
พืช

วัน/เดือน/ป

ขาวเหนียวนาปรัง
กระเทียม
หอมหัวใหญ

12 พ.ค.51
4 มี.ค.51
11 เม.ย.51

ตนทุนการผลิต
(บาท/กก.)
6.93
17.53 (น้ําหนักแหง)
5.87

ราคาที่เกษตรกรจําหนายได
(บาท/กก.)
4.50 - 5.30
12 - 15
5
/4.3 การแกไข.....
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4.3 การแกไขปญหาของคณะกรรมการเพือ่ แกไขปญหาเกษตรกร อันเนื่องมาจากผลิตผล
การเกษตรระดับจังหวัด
ขาวเหนียวนาปรัง คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง กระเทียม คณะ
กรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุม 11 ครั้ง หอมหัวใหญ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุม
จํานวน 3 ครั้ง เกษตรอินทรีย คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ไดมีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการ
รวมกับภาครัฐและประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรียเชียงใหม ไดมีการประชุม 2 ครั้ง
ผลการแกไขปญหา
การแกไขปญหาขาวเหนียวนาปรัง จังหวัดเชียงใหมไดติดตอโรงสีมารับซื้อขาวเหนียวนาปรังของ
เกษตรกรเรียบรอยแลว แตคงคางเกษตรกรบางรายยังไมไดรับเงิน
ปญหากระเทียม ไดดําเนินการตามโครงการแทรกแซงราคากระเทียมจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 114
ลานบาท ไดรบั ซื้อทั้งหมด 5,043.563 ตัน งบประมาณ 108,058,383 บาท ในพื้นที่ 7 อําเภอ คือ แมแตง เชียงดาว
สะเมิง ฝาง เวียงแหง ไชยปราการ และแมอาย โดยกําหนดราคารับซื้อตามความชื้นคุณภาพ เกรดราคา 20 ,21,
22 บาท/กิโลกรัม แตยังมีปญ
 หาที่คงคางอยูคือ กระเทียมแหงของเกษตรกรยังคงเหลือ 4,400 ตัน (7 อําเภอ)
รวมทั้งราคากระเทียมแหงยังตกต่ํา เหลือเพียงกิโลละ 6 บาท สวนกระเทียมของโครงการแทรกแซงราคา
กระเทียม ยังไมไดจําหนาย จํานวนทั้งสิ้น 5,043.563 ตัน (7 อําเภอ) เนื่องจากราคาต่ํากวาที่รับซื้อ ซึ่งแนวทาง
การแกไขปญหาตอไปนัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาฯ ระดับจังหวัดมีมติใหนําเรื่องการแกไขปญหา
กระเทียม นําเสนอคณะกรรมการ คชก. เพื่อพิจารณาตอไป
5. ผลดําเนินงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
5.1 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลเมืองนาเทีย่ วในเอเชีย โดยนิตยสารและเว็บไซต (ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) www.travelandleisure.com จัดลําดับใหจงั หวัดเชียงใหม ไดรับรางวัล 1 ใน 10 ของเมืองที่นาเที่ยว
ที่สุดในเอเชีย ประจําป 2551 ในลําดับที่ 3 รองจากโตเกียว และกรุงเทพฯ นอกจากนี้ เว็บไซตเพื่อการทองเที่ยว
ระดับโลก(ประเทศอังกฤษ) www.tripadvisor.co.uk จัดอันดับใหจังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัล 1 ใน 25 ประจําป
2551 ของเมืองทองเที่ยวทีด่ ที ี่สุดของเอเชียในลําดับที่ 9
5.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวภาคเหนืออยางยั่งยืน เมื่อวันที่
11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคาํ สรุปผลการสัมมนา ไดดังนี้
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวในภาคเหนือ
1. ใชจุดแข็งของแหลงทองเที่ยวหลักที่มีความโดดเดนระดับประเทศและระดับโลก
2. พัฒนาการทองเที่ยวโดยใชแนวคิด ในการจัดกลุมการทองเที่ยวที่สาํ คัญ
3. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตรการทองเที่ยวภาคเหนือ
1. ยุทธศาสตรอํานวยความสะดวกใหแกนกั ทองเที่ยว
2. ยุทธศาสตรพัฒนาการตลาด สงเสริมตลาดเดิม และสรางตลาดใหม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
/4. ยุทธศาสตร....
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรดานการบริหารจัดการ
5. ยุทธศาสตรการสรางความปลอดภัย สาธารณสุขขั้นมูลฐาน และสุขอนามัย
6. ยุทธศาสตรการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นทีภ่ าคเหนือ
7. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
ขอเสนอแนะในที่ประชุม
นายอําเภอแมวาง เสนอขอมูลตอที่ประชุมในเรื่องการแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
1) จังหวัดควรเตรียมแผนการรองรับปญหาหอมหัวใหญและกระทียม ที่จะเกิดขึ้นในอีก
ประมาณ 4 เดือนขางหนา เนื่องจากผลผลิตกระเทียมป 2552 มีมาก ประกอบกับประเทศญี่ปุนที่เคยรับซื้อเดิม ได
แจงวาจะงดรับซื้อหอมหัวใหญของไทยในป 2552 จึงคาดวาจะมีปญหาเกิดขึน้
2) เรื่องขาวเปลือกเจา/ขาวเปลือกเหนียว เนื่องจากเงินทีไ่ ดรับจัดสรรเพื่อชําระหนีแ้ กเกษตรกร
จังหวัดเชียงรายจะไดรับการจัดสรรกอน อาจจะสงผลใหเกิดการรวมกลุมประทวงของกลุมเกษตรกรในจังหวัด
เชียงใหม ณ บริเวณทีว่ าการอําเภอตางๆ จึงขอใหเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษดวย
ประธาน มอบหมายสวนราชการที่เกี่ยวของนําแนวทางขอคิดเห็นจากอําเภอแมวาง ไปพิจารณา
ดําเนินการ พรอมเสนอแนะขอมูลเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
1) การจัดตั้งศูนยขับเคลื่อนยุทธศาสตร การคาการลงทุนหรือ TISC : Trade & Investment
Service Center ขอใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบประสานทุกภาคสวน พิจารณาขอมูลและ
การนําไปใชประโยชน
2) ขอใหหนวยงานรับผิดชอบเตรียมการเพือ่ การทองเที่ยวโดยใหเตรียมความพรอมในเรื่องการ
รักษาความสะอาด ความสงบและความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อตอนรับฤดูกาลการทองเที่ยวที่จะมาถึงในเวลา
อันใกลนี้ ขอใหทุกภาคสวนรวมประชุมและประสานการทํางานรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
2. กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (ดร. สุรสิงห วิศรุตรัตน) และคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนกันยายน 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
โดยมีผลการดําเนินงานดานการรณรงคไมเผาขยะและเศษใบไมในเขตอําเภอสารภี ซึ่งเดิมพบวาโรค
ระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอด มีสถิติอยูในระดับสูง หลังจากการดําเนินงานมาระยะหนึ่ง พบวาในป
2550-2551 มีอัตราการเจ็บปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ และโรคมะเร็งปอดลดลง ดังตารางที่ปรากฏ
โรค
ป 2549
ป 2550
ป 2551 (9M)
โรคระบบทางเดินหายใจ
โรงมะเร็งปอด

22,478:100,000 อันดับที่ 13
67.9:100,000 อันดับที่ 4

29,767:100,000 อันดับที่ 19 16,601:100,000 อันดับที่ 20
154.1:100,000 อันดับที่ 10
/ประเด็นยุทธศาสตร…..
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมใหประชาชนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการเรียนรูตลอด
ชีวิต โดยสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1 ซึ่งไดสงเสริมการเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นของ
ประชากร สรุปรวมผลการรับนักเรียน/นักศึกษาทีเ่ ขาเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น 92,086
คน แยกเปนการศึกษาตอในโรงเรียนรัฐบาล ระดับปฐมวัย จํานวน 2,653 คน ประถมศึกษา 15,489 คน
มัธยมศึกษาตอนตน 9,798 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 7,129 คน รวมทั้งสิ้น 35,069 คน การศึกษาตอใน
โรงเรียนเอกชน ระดับปฐมวัย จํานวน 7,638 คน ประถมศึกษา 19,583 คน มัธยมศึกษาตอนตน 12,920 คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย 16,876 คน รวมทัง้ สิ้น 57,017 คน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
1) โครงการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในชุมชน จัดอบรมเมื่อวันที่ 5
กันยายน 2551 ณ บานดงปาลัน ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง โดยมีเปาหมาย คือ ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 50 คน
สามารถเปดเวทีถอดบทเรียนความเขมแข็งของศูนยการเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2) โครงการฝกอบรมการเรียนรูศาสนพิธีของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2551 ณ มหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย โดยมีเปาหมายคือ บุคลากรจากเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหมเขต 1-6 จํานวน 70 คน มีผลสําเร็จ คือ บุคลากรสามารถปฏิบัติศาสนพิธีไดอยางถูกตอง มี
คุณภาพ และเปนแบบอยางได
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนา
อยางทั่วถึง
- กิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 ดําเนินงานโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวยกิจกรรมการเดินรณรงคเพื่อแสดงพลังของเด็กและเยาวชนในการกระตุนทุกคนในสังคม
เพื่อลดปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการและใหความรูดานตาง ๆ และจัดการ
แสดงทางวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชนกลุมตาง ๆ ตลอดวัน รวมทั้งการประกวดการแสดง เพื่อใหเด็กไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน
สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการตามตัวชีว้ ัด โดยในปงบประมาณ 2551 มีจํานวน
อัตราการวางงานของจังหวัดเชียงใหม เฉลี่ยอยูที่รอยละ 1.6
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะในทีป่ ระชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) เสนอขอมูลที่มีการลักลอบนํากะเหรีย่ งคอยาว
จากจังหวัดแมฮองสอนออกนอกพื้นที่มายังจังหวัดเชียงใหม ขอฝากหนวยงานที่เกี่ยวของ ชวยตรวจสอบและ
ดูแล สําหรับกรณีการที่บุคคลตางดาวในพื้นที่อําเภอแมอายออกนอกพื้นที่ที่กําหนด จําเปนตองมีการดูแลและ
กวดขันใหเปนไปตามระเบียบกฎหมาย สวนการจัดระเบียบสถานบริการใหเปนระเบียบเรียบรอยที่ไดดําเนินการ
ผานมานั้น ขอขอบคุณนายอําเภอเมืองเชียงใหม และสวนราชการที่เกี่ยวของที่รวมกันดูแลและกวดขันใหอยู
ภายในกรอบแนวทางที่กําหนด
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม รับทราบ
3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือน กันยายน 2551
1) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 24-27 กันยายน 2551 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดจัดงาน
“เตรียมตัว พรอมใจ สูภัยธรรมชาติ”
- การฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครตางๆ ประกอบดวย อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
20,020 คน อบรมชุดอาสาสมัครกูชีพประจําตําบล (OTOS) 1,300 คน จํานวน 119 ทีม อบรมการเสริมสราง
ศักยภาพชุมชนดานการปองกันและบรรเทาดานสาธารณภัย (CBDRM) 490 คน อบรมอาสาสมัครเตือนภัย
“มิสเตอรเตือนภัย” จํานวน 1,377 คน
- การฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกอบดวย การฝกซอมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยระดับจังหวัด การฝกซอมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับอําเภอ
- โครงการบู ร ณาการเพื่ อ การป อ งกั น และแก ไ ขอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน ป 2551 โดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย
ปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 2551
2) ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- การดําเนินการจับกุมบุคคลตางดาวที่ผิดกฏหมายและบุคคลที่เกี่ยวของ โดยไดออกแผนรองรับการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหสถานีตํารวจภูธรในปกครองปฏิบัติไปในทางเดียวกันตามแผนปราบปรามแรงงานตางดาวที่
หลบหนีเขาเมือง ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 โดยกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 5 จะกําหนดชวงระดมพรอม
กันทั้ง 8 จังหวัด เปนประจําทุกเดือนๆ ละ 10 วัน
- ผลการปฏิบัติการควบคุมฝูงชน ไดดําเนินการควบคุมฝูงชนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองทั้ง 2 กลุม
คือ กลุมคัดคานรัฐบาล 5 ครั้ง และกลุมสนับสนุนรัฐบาล 18 ครั้ง นอกจากนี้ยังไดดําเนินการปฏิบัติการดานการ
ควบคุมฝูงชน กลุมเกษตรกรที่ไดรับความเดือดรอนจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา มีการเคลื่อนไหว 3 กลุม
ไดแ ก กลุม เกษตรกรผู ปลู ก หอมหั ว ใหญ กลุ ม เกษตรกรชาวนาผู ปลูก ข า วเหนีย ว และกลุมเกษตรกรผูปลู ก
กระเทียม รวมทั้งหมด 28 ครั้ง และกลุมอื่นๆไดแก กลุมประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจากสภาพแวดลอมเปน
พิษ การชุมนุมเรียกรองสันติภาพนักศึกษาพมา, การยื่นขอเรียกรองขององคกรชุมชนตางๆ ฯลฯ รวม 18 ครั้ง
- การเตรียมความพรอมรับสถานการณการชุมนุมของกลุมพลังตางๆ โดยการจัดเตรียมและฝกซอม
เจาหนาที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชน 3 กองรอยๆละ 145 นาย รวม 435 นาย และการจัดตํารวจนอกเครื่องแบบกลุม
งานสืบสวน
3) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมืองรวมกับสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ สามารถจับกุม
ผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 40,000 เม็ด ณ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บานผาหงส อําเภอไชยปราการ
/- เมื่อวันที่ 20 ....
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- เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมือง ไดปดลอม และตรวจคนบานเลขที่ 141 หมูที่ 7
ตําบลโปงน้ํารอน อําเภอฝาง สามารถจับกุมผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 17,979 เม็ด
- เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551 กองกําลังผาเมือง รวมกับสถานีตํารวจภูธรไชยปราการ สามารถจับกุม
ผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 9,946 เม็ด ณ จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บานผาหงส อําเภอไชยปราการ
- การประชุมปองกันและแกไขปญหาการลักลอบขนยาเสพติด ผานรถโดยสารจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 2 รุน ในวันที่ 10 และ 12 กันยายน 2551 โดยการประชุมไดกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหา ดังนี้
1. การรับฝากสิ่งของสัมภาระของผูโดยสาร ตองใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนประกอบการฝาก
2. การรับฝากสิ่งของสัมภาระของผูโดยสารระหวางเสนทางตองจดเลขบัตรประจําตัวประชาชน
3. การฝากบรรทุกสิ่งของสัมภาระของผูโดยสารบนรถประจําทาง (รถทัวร) ตองจดเลขที่นั่งให
ชัดเจน
4. การจัดทําทําเนียบพนักงานของบริษัทขนสงใหเปนปจจุบัน
5. การสนับสนุนเครื่องมือ/อุปกรณ ที่ใชในการตรวจประจําจุดตรวจ/สถานีขนสง
(GT 200 อัลฟา – 6 CCTV)
- การประชุมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2552 วันที่ 24 กันยายน
2551 ณ โรงแรมเชียงใหมภคู ํา อําเภอเมืองเชียงใหม
- โครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2551 โดยไดรับประทานเงินขวัญถุง กองทุนแม
ของแผนดิน 59 หมูบาน/ชุมชน โดยมีหมูบานกองทุนแมของแผนดินดีเดนระดับจังหวัด 1 หมูบาน/ชุมชน คือ
บานหัวริน หมูที่ 11 ต. ทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง
4) ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
- การดําเนินงานตามแผนการแกไขปญหาความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
2551
ประเด็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตรตามความมั่นคงชายแดน มีแผนงาน/โครงการทั้งหมด 249
โครงการ งบประมาณ 92,772,259 บาท ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ 98 แยกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดน 216 โครงการ งบประมาณ
88,103,997 บาท
2. ยุทธศาสตรผนึกกําลัง เพื่อเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน 23 โครงการ
งบประมาณ 4,021,762 บาท
3. ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 2 โครงการ
งบประมาณ 40,000 บาท
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 8 โครงการ งบประมาณ 606,500 บาท
- การเปดจุดผอนปรนการคาชองทางกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว การดําเนินการของ
จังหวัดเชียงใหม โดยคณะกรรมการศูนยสั่งการชายแดนไทย-พมา จังหวัดเชียงใหม ไดมีมติใหยกเลิกการระงับ
การผานเขา-ออก บริเวณจุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก ตั้งแตวันที่ 31 มกราคม 2551 ซึ่งปจจุบันจุดผอนปรน
/การคากิ่วผาวอก....
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การคากิ่วผาวอกยังไมมีการซื้อขายสิ้นคาอุปโภค บริโภค เพราะฝายประเทศสหภาพเมียนมารยังไมไดใหความ
รวมมือในการเปดจุดผอนปรนการคากิ่วผาวอก ฝงดานสหภาพเมียนมาร จังหวัดเชียงใหม ไดนําปญหาดังกลาว
เขาประชุมกรรมการระดับทองถิ่นไทย-เมียนมาร (TBC) และคณะกรรมการระดับภูมิภาคไทย-เมียนมาร (RBC)
- ดําเนินโครงการอําเภอชายแดนดีเดน ประจําป 2551 กรมการปกครองไดคัดเลือกอําเภอชายแดนที่มี
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดนดีเดน โดยอําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ไดรับ
คัดเลือกใหเปนอําเภอชายแดนดีเดนดานประเทศเมียนมาร ประจําป 2551 ไดรับโลรางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท
- การฝกจัดตั้งและฝกทบทวนหมูบาน อพป. จังหวัดเชียงใหม โดยในป 2551 ไดมีจํานวนหมูบานที่
เขารวมรับการฝกอบรม ทั้งหมด 14 หมูบาน รวมจํานวนผูเขารับการฝกอบรม ทั้งหมด 612 คน ผลการฝกอบรม
เปนไปดวยความเรียบรอย ราษฎรใหความรวมมือเปนอยางดี แตพบปญหาดานหวงระยะเวลาในการอบรมที่บาง
หมูบาน การฝกอบรมจะตรงกับการเพาะปลูกหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร
สําหรับแผนการดําเนินการตามโครงการ อพป. ป 2552 ไดมีการจัดทําแผนการฝกอบรมจัดตั้งและ
ทบทวนหมูบาน อพป. 28 หมูบาน รวมเปนเงิน 2,660,000 บาท
- โครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551 ไดจัดประชุมสัมมนาวิทยากร และ
เตรียมการฝกอบรมลูกเสือชาวบาน จังหวัดเชียงใหม ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา มีผูเขารวมประชุมกวา 400 คน
- โครงการพัฒนาจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อําเภอแมแจม และอําเภออมกอยตามแนวของพระราชดําริ
1) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ โดยมีพลเอกสุรินทร
พิกุลทอง เปนประธานการประชุม ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
2) เมื่อวันที่ 18-19 กันยายน 2551 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการฯ ณ พื้นที่อําเภอแมแจม
และอําเภออมกอย
ขอคิดเห็นขอเสนอแนะในทีป่ ระชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) เนนย้ําแนวทางการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานความมั่นคง ที่ตองใหความสําคัญ ประกอบดวย การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ที่พบวาใน
บางพื้นที่ เชน อําเภอฝาง มีเยาวชนติดยาเสพติดจํานวนมาก เรื่องปญหาคนตางดาว และปญหาสืบเนื่องจากคน
ตางดาว คือ การทุจริตทําบัตรประจําตัว หรือทะเบียนของราชการตางๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
4. กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประจําเดือน กันยายน 2551 ดังนี้
1) ไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และคณะทํางานปฏิบัติการ กลุมภารกิจดานทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม
ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551 ณ โรงแรมโนโวเทล จ.เชียงใหม โดยคณะกรรมการอํานวยการและ
/คณะทํางาน....
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คณะทํางานปฏิบัติการไดดําเนินการจัดทําแผนงาน โดยการจัดทําแผนใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงแผน
ในแตละระดับ รวมทั้งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกลุมภารกิจ และเชื่อมโยงในทุกภารกิจ ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตร 6 ดาน คือ
1. สรางความรวมมือในการบริหารจัดการ
2. อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
3. ปองกัน ควบคุม และแกไขปญหามลพิษ
4. การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
5. การประหยัดพลังงาน และใชพลังงานทดแทน
6. การประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
สําหรับผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําเดือน กันยายน
2551 ประกอบดวย
1. พิธีมอบหนังสืออนุญาต สทก.1 ในโครงการพัฒนาพื้นที่อําเภอดอยเตาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี นายสวัสดิ์ วัฒนายากร องคมนตรี เมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2551 ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหมด 703 ราย
จํานวน 891 แปลง เนื้อที่ 4,701–1–68 ไร ในพื้นที่ 4 หมูบา น
2. วันอนุรักษและพัฒนาแมน้ํา คู คลอง แหงชาติ ในวันที่ 20 กันยายน ของทุกป การ
ดําเนินงานไดมีการประชุมคณะทํางานฯ และการรณรงคทําความสะอาดคลองแมขา “ฮวมแฮง ฮวมใจ คืนน้ําใส
ใหน้ํากวง” ประกอบดวย กิจกรรมรณรงคฟนฟูน้ํากวง โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 จํานวน 3 จุด คือ
จุดที่ 1 ศูนยทอ งเที่ยว จ.ลําพูน จุดที่ 2 อ.สารภี จ.เชียงใหม จุดที่ 3 บานออนกลาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
3. การแกไขปญหาหมอกควัน โดยการมอบรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น วัด โรงเรียน
ปลอดการเผา ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 แหง (เทศบาลตําบลสันกําแพง องคการบริหารสวนตําบล
บอสลี องคการบริหารสวนตําบลโปงแยง) วัด 4 แหง (วัดพระธาตุดอยผาสม วัดหางดง อ.ฮอด วัดปาดาราภิรมย
และวัดเวฬุวัน อ.แมริม) และโรงเรียน 60 โรงเรียน นอกจากนี้สวนราชการที่เกี่ยวของไดดําเนินการตรวจจับ
รถยนตควันดําในชวงระหวางเดือนมีนาคม – กันยายน 2551 ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไดเรียกตรวจ รวม 2,008 คัน
ผลการตรวจพบวามีรถยนตผานเกณฑมาตรฐาน 1,240 คัน (รอยละ 62)
4. โครงการกอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพื่อการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ปาไม และสิ่งแวดลอมพื้นที่ดอยสุเทพ ประกอบดวย กิจกรรมการจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อการ
กอสรางฝายตนน้ํา 1,750 ฝาย ในพื้นที่อําเภอเมือง หางดง และอําเภอแมริม การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work
Shop) การประชาสัมพันธและสรางการมีสวนจากทุกภาคสวน การรวมมือรวมใจกอสรางฝายตนน้ําลําธาร การ
กอสรางศาลาอเนกประสงคแหงความรวมมือรวมใจ และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนจาก
การไฟฟาสวนภูมิภาค เพื่อดําเนินการตามโครงการ จํานวน 9,710,000 บาท
/ขอคิดเห็น.....
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ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของประธาน
ขอเชิญทุกภาคสวน และขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานเขารวมโครงการและใหการสนับสนุน
โครงการฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ ภายในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย ในวันเปดตัวโครงการ
และใหหนวยงานรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานใหทราบ
มติที่ประชุม มอบหมายสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ
และรายงานผลการดําเนินการใหทราบตอไป
5. กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ โดยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
รายงานผลความกาวหนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ ไดดําเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ดานการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ ดวยการบริหารโครงการ ระหวางวันที่ 18 –
19 กันยายน 2551 ณ หองเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม โดย สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (OSM) โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย สงวนพงศ) กลาวเปด
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ การบรรยายพิเศษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และการทํา Workshop
การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
การประเมินผลการดําเนินงานจากผูเขารวมสัมมนา จํานวน 100 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 60 คน
พบวาผูเขารวมการสัมมนามีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก (4.06) มีความรูท ี่ไดรับหลังการสัมมนาอยู
ในระดับมาก (4.10) เนื้อหาวิชาในการสัมมนาเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน ในระดับมาก (4.08)
สําหรับการติดตามผลการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ของกลุมภารกิจตางๆ ขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการ ซึ่งตองขอความรวมมือจากทุกภาคสวนที่ดําเนินกิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตรในการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
3.2.1 การประกอบพิธีวันปยมหาราช ประจําป 2551 (23 ตุลาคม 2551)
ฝายเลขานุการ แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนทุกภาคสวนเขารวมการประกอบพิธีวันปยมหาราช
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 ณ. บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
วันที่ 23 ตุลาคม 2551 มีกําหนดการดังนี้
เวลา 07.00 น. ผูรวมพิธีพรอม ณ. บริเวณพิธีและนําพวงมาลาวางถวายบังคม
เวลา 08.00 น. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เริ่มประกอบพิธี
การแตงกาย ขาราชการพลเรือน : เครื่องแบบขาวปกติ สวมหมวก
ขาราชการทหาร ตํารวจ : เครื่องแบบขาวปกติ กระบี่ ถุงมือ สวมหมวก
/บุคคลทั่วไป....
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บุคคลทั่วไป : ชุดสากลนิยม/ชุดสุภาพ
สมาคม ชมรม สโมสร : เครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสุภาพ
นักเรียน นักศึกษา : ชุดนักเรียน นักศึกษาตามสังกัด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 โครงการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ (IMC 2008)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนทุกภาคสวน
ใหการสนับสนุนโครงการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ (IMC 2008) ระหวางวันที่ 25-30 ตุลาคม 2551
โดยขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการอํานวยความสะดวกและดูแลความปลอดภั ย
รวมทั้งรวมใหการตอนรับในฐานะเจาบานที่ดี สําหรับกิจกรรมในโครงการดังกลาวจะมีการแขงขันคณิตศาสตร
ระหวางประเทศระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน มีประเทศที่เขารวมการแขงขัน จํานวน 25 ประเทศ
ประกอบดวยกิจกรรมดําเนินการ ดังนี้
1. การตอนรับ ปฐมนิเทศ และมอบของที่ระลึก ในวันที่ 25 ตุลาคม 2551
2. งานพิธีตอนรับ (Welcome Party) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 โดยสมาคมโรงเรียนเอกชน
3. พิธีเปด ในวันที่ 26 ตุลาคม 2551 (เวลา 09.30-11.30 น.) ณ โรงเรียนเชียงใหมภูคํา
4. พิธีปด ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 (เวลา 08.00-12.30 น.)
5. การสอบแขงขัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2551
6. การทัศนศึกษาและปลูกตนไม ระหวางวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2551 โดยนักเรียนและผูควบคุมดูแล
นักเรียน โดยกําหนดสถานที่ทัศนศึกษา ณ. ศูนยเรียนรูตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนยรมบอสราง อําเภอ
สันกําแพง โรงเรียนตนแบบในฝน (โรงเรียนสันกําแพง) สวนพฤกษศาสตรสิริกิติ์ฯ ปางชางแมสา ดอยสุเทพ
และสวนสัตวเชียงใหม เปนตน
ทั้งนี้ เพื่อใหการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 เปนไปดวยความเรียบรอย
และบรรลุวัตถุประสงค กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีคําสั่งที่ 410/2551 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดการ
แขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธาน
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการ ผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา และผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 การรณรงคลดการเกิดไฟดับเนื่องจากการปลอยโคมลอยในเทศกาลประเพณียี่เปง
ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม (นายประสิทธิ์ ตาสุวรรณ) และคณะ นําเสนอการ
รณรงคลดการเกิดไฟฟาดับ เนื่องจากปลอยโคมลอยในเทศกาลประเพณียี่เปง ในรูปแบบวีดีทัศน ดังนี้
โคมลอย หมายถึง โคมที่ทําดวยกระดาษวาว มีหลายขนาด รมดวยควันไฟหรือความรอนใหพองแลว
/ปลอยขึ้นสู.....
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ปลอยขึ้นสูทองฟา จะปลอยจํานวนมากชวงเทศกาลประเพณียี่เปง โคมลอยอาจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โคม
ควันและโคมไฟ โดยโคมควันคือโคมที่ปลอยในเวลากลางวัน สวนโคมไฟจะใชปลอยในเวลากลางคืน ซึ่งเปน
โคมลอยที่มีปญหาทําใหเกิดไฟฟาดับ
ผลกระทบจากการปลอยโคมลอยที่มีตอประชาชนในชวงป 2548-2551 คือมีการเกิดไฟฟาดับตั้งแตป
2548-2551 รวมเวลา 166 ชั่งโมง 20 นาที รวม 308 ครั้ง สําหรับลักษณะปญหาของการปลอยโคมลอยที่มีผลตอ
การเกิดไฟฟาดับ คือ
1) โคมลอยตกและติดคางบริเวณสายสง 115 kv แมจะยังไมเปนสาเหตุใหเกิดไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย
แตเมื่อเกิดความชื้น อาจเปนตัวนําทําใหลัดวงจรได ดังนั้น จึงจะตองดับไฟเพื่อนําโคมลอยออก
2) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําให Drop Out Fuse ขาด และเกิดไฟฟาดับในบริเวณกวาง
3) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําใหเบรคเกอรที่สถานีไฟฟาทํางานเพื่อกําจัดการลัดวงจร
ในระบบจําหนาย ทําใหเกิดไฟกระพริบหรือไฟดับ
แนวทางแกไขปญหา
การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตฯ เสนอแนวทางแกไขปญหา โดยการไฟฟาฝายผลิตฯ
และธุดงคสถานลานนา ไดออกแบบและปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการทําโคมลอยเพื่อไมใหมีผลตอไฟฟาดับ ซึ่ง
วัสดุที่ใชทําโคมลอยที่ปรับปรุงใหม คือวัสดุที่ใชยึดไสโคมลอย ไดแก ลวดยาว 20 ซม. เชือกธรรมดายาว 70 ซม.
สวนวัสดุอื่นๆ ยังคงสภาพเดิม หากผูผลิตโคมลอยสามารถปรับปรุงวิธีการออกแบบ และปรับเปลี่ยนวัสดุทํา
โคมลอย จะทําใหชวยลดปญหาไฟฟาดับได รวมทั้งแกไขปญหาการเกิดอัคคีภัยได
ขอสั่งการของประธาน
การรณรงคปลอยโคมลอยในชวงเทศกาลยี่เปง ซึ่งจะมีการรวมประชุมหารือในรายละเอียดอีกครั้ง โดย
มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ รายงานผลการดําเนินงานใหทราบ
มติที่ประชุม

มอบหมายสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ทาอากาศยานเชียงใหม
และสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของ
ตามขอสั่งการของประธาน

3.2.4 รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551
ผูแทนคลังจังหวัดเชียงใหม (นางศุภมาส ศิริละ) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณประจําป 2551
ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2551 – กันยายน 2551) ประกอบดวย
- ผลการใชจายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ณ. วันที่ 24 กันยายน
2551) โดยมีงบประมาณที่สวนราชการตางๆไดรับจัดสรรรวมทั้งหมด 25,937.5 ลานบาท แยกเปน งบประจํา
19,464.6 ลานบาท งบลงทุน 6,472.8 ลานบาท เบิกจายไปแลวทั้งสิ้น 24,675.7 ลานบาท ( 95.14 %) แยกเปนงบ
ประจํา 19,114.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.20 งบลงทุน 5,561.5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.92
/สวนราชการ....
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สวนราชการที่อยูระหวางกระบวนการเบิกจาย ขอใหเรงรัดการดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.5 พิธีบําเพ็ญกุศล สตมวาร (ครบ 100 วัน) อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพุทธ พจนวราภรณ
(หลวงปูจันทร กุสโล)
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธ และเชิญชวนทุกภาคสวน
รวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) อุทิศถวายพระเดชพระคุณพระพุทธพจนวราภรณ (หลวงปูจันทร
กุสโล) ซึ่งกําหนดจัดงานขึ้นในวันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2551 ณ. พระวิหารหลวง วัดเจดียหลวงวรวิหาร อําเภอ
เมืองเชียงใหม โดยมีนายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธี เริ่มพิธี เวลา 09.00 น. และเวลา 11.00 น. ถวาย
ภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน 500 รูป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อที่ทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได ใน
เว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เรื่อง
5.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.2 โครงการเชิดชูเกียรติผูนําเครือขายพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2551
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกันยายน 2551
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานผลการรับบริจากโลหิตและแผนการรับบริจากโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน
(ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเตรียมการถวายการตอนรับเจาหญิงอเล็กซานดรา แหงสหราชอาณาจักร
ฝายเลขานุการ แจงประชาสัมพันธและขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของในการ
เตรียมการถวายการตอนรับเจาหญิงอเล็กซานดรา แหงสหราชอาณาจักร ที่กําหนดเสด็จเยือนประเทศไทย
/ในฐานะพระราช....
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ในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหวางวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนหนึ่งในพื้นที่ที่มี
กําหนดเสด็จเยือนในครั้งนี้ดวย โดยคณะลวงหนาฝายไทย ประกอบดวย สํานักพระราชวัง สํานักราชเลขาธิการ
ทําเนียบรัฐบาล กรมราชองครักษ และกระทรวงการตางประเทศ กําหนดจะเดินทางมาสํารวจสถานที่ในจังหวัด
เชียงใหม ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2551
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การถวายดอกไมจันทนในสวนภูมิภาคในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจา
พี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธพิธีถวายดอกไมจันทน ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ในสวนของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งรัฐบาลกําหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ระหวางวันที่ 14 -19 พฤศจิกายน
2551 และกํา หนดใหทุก จัง หวัด และอํา เภอทุก แหง เปน เจา ภาพในการจัด พิธีถ วายดอกไมจัน ทนใ นวัน พิ ธี
พระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2551 เวลา 16.30 น. โดยใหทุกจังหวัด ทุกอําเภอ
พิจารณาคัดเลือกวัดที่เหมาะสมจังหวัดและอําเภอละ 1 วัด (ยกเวนอําเภอเมืองฯ จัดรวมกับจังหวัด) ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม กําหนดจัดงาน ณ. วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม เปนหนวยดําเนินการจัดทําแบบแปลนสถานที่สําหรับการถวายดอกไมจันทน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2551
ฝายเลขานุการ แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2551 วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม
2551 เวลา 09.00 น. ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม ใหสวน
ราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดใน
เว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
ปดประชุม เวลา 12.30 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

