
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่ 6/2551 

วันที่  27  มิถุนายน   2551  
ณ  หองเลควิว   โรงแรมกรีนเลครีสอรท    อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายชูชาติ   กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม             ประธาน 
2 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
4 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ (แทน)หวัหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
6 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
7 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
8 นางศิริพรรณี  บุณยมาลิก (แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

9 นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ ์ (แทน)ทองถ่ินจังหวดัเชยีงใหม 
10 นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
11 นายเดช  สุนศริิ (แทน)นายอําเภอหางดง 
12 นายชัชวาลย  ปญญา (แทน)นายอําเภอสารภ ี
13 นายฉัตรชัย  สุวรรณวงศ (แทน)นายอําเภอสันทราย 
14 นายฐิติศกัดิ์   กันเขตต (แทน)นายอําเภอสันกําแพง 
15 นายอุดม  วิสิฐกรพันธุ (แทน)นายอําเภอดอยสะเกด็ 
16 นายอนนัตพล  บุญชู นายอําเภอแมริม 
17 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ (แทน)นายอําเภอแมแตง 
18 นายสมชาย  ทวีวัฒน (แทน)นายอําเภอฮอด 
19 นายอมรรัตน  วารินตะ (แทน)นายอําเภอเชียงดาว  
20 นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ ์ (แทน)นายอําเภอพราว 
21 ร.ต.ชยันต  อยูสวัสดิ์ นายอําเภอฝาง 
22 นายวีรวัฒน  ปจมานะทรัพย (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
23 นางไพรรีณา ภาใจด ี (แทน)นายอําเภอสะเมิง 
24 นายชานนท  ดวงมณ ี (แทน)นายอําเภอเวยีงแหง 
25 นางสาวภัทราพร  ลายจุด (แทน)นายอําเภอสันปาตอง 
26 นายดิเรก  สุริวงศ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
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27 นายอนนัต  ภทัราการมงคล (แทน)นายอําเภอแมอาย 
28 นายธํารงศักดิ์  ยาด ี (แทน)นายอําเภออมกอย  
29 นายบุญเกื้อ   คุณาธารกุล (แทน)นายอําเภอแมแจม  
30 นายอนุทนิ   ศรีทราผล (แทน)นายอําเภอดอยเตา 
31 นายสวัสดิ์    ลือยศ (แทน)นายอําเภอแมวาง 
32 นายจํารัส  วงศคม (แทน)นายอําเภอแมออน 
33 นายพีรศักดิ์  ธีรบดี (แทน)นายอําเภอดอยหลอ 
34 นายสมมาตร  โตโพธิ์ไทย อัยการจังหวัดเชียงใหม 
35 นายสุภัทร  ไพสิน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
36 นายจํานอง   ปานทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
37 นายชูชาติ   ชัยเลิศ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
38 นายสุธรรม   วงคขจร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
39 นางชมัยพร   ทองพลี (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
40 นายณัฐวุฒิ  จนัด ี (แทน)ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม 

41 นางสาวทิพวรรณ  ขําขาว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
42 นายสิงหโต  ปลาเงิน (แทน)ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม   

43 นายเจตน  สะสะรมย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
44 นายบรรเทิง   จิตตะยโสธร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
45 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
46 นางสาวธนิสสรณ  ศรีสิงหชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 5 
47 นางฟองสวาท  สุวรรณประเทศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวดัเชียงใหม 
48 นายชานาญ  ธรรมไชย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
49 รศ.ธีระ  วิสิทธิ์พานิช (แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
50 นายบพิตร  วทิยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
51 นายดษิฐ   โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
52 นายสมศักดิ์  วงศปญญาถาวร (แทน)ผูอํานวยการอาวโุส ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 

53 นายชาญพงศ  รุงทอง คลังเขต 5 
54 นางสุภมาศ    ศิริละ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม 
55 นางจินตนา  ปญญานะ (แทน)ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
56 นางจิระภา  บญุเฉย (แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
57 นางสาวกัลยา  มิ่งสุวรรณ (แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม 
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58 นายฤาชา  ธีรกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
59 นายพีรธรรม  ศุภศรี (แทน)สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
60 นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
61 นายจงกล  ทิมอรุณ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
62 นางอัจฉรา  สงวนพงศ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
63 นางกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกจิประกันภยั ภาค 1 (เชียงใหม) 
64 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
65 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
66 นายภกัดี   พวงจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวดัเชยีงใหม 
67 นายสมศักดิ์  วโรตมะวิชญ ผูอํานวยการศูนยฟนฟอูาชพีคนพกิารหยาดฝน 
68 นายมานพ  ไทยประเสริฐ (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
69 นายอํานาจ  สิริภาคิไนย (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
70 นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
71 นางสาวศุภกานต  อุนโพธิ์ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 
72 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
73 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
74 นายอรุณ  ภูวฒันา (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมพิลจังหวดัเชียงใหม 
75 นางนิภาวดี  อินปนบุตร (แทน)แรงงานจังหวดัเชยีงใหม 
76 นายกมลพนัธุ  แกวด ี (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
77 นายอารักษ  พรหมณ ี ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
78 นายอนุรักษ   ทศรัตน จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
79 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
80 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงค (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
81 นางสาวนงคราญ  เรืองประพันธ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
82 นพ.ภาสกรณ  ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
83 นพ.อากร  แสนไชย (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
84 นพ.ชัชวาลย  ชัยศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
85 นางฐิติรัตน  ทองอินทร (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
86 นายประหยดั   อนันตประดษิฐ (แทน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชยีงใหม 
87 นายอิศเรศ  สิทธิโรจนกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
88 นายธีรพล   วทุธีรพล (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
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89 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
90 นางสาวฐิตินนัท  ชีวะวัฒน (แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
91 พ.ต.ท.วัฒนา  คําฤทธิ์ (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
92 นายนเรศร  ภาชนะพรรณ หัวหนาสถานตีรวจสอบการใชความถี่วิทยเุชียงใหม 
93 นางสาวพัชรี  ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
94 นายณรงค  ตนานุวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
95 นายประสิทธิ์  พรินทร ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชยีงใหม 
96 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
97 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานกังานการคาตางประเทศ เขต 1 เชียงใหม 
98 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
99 นางผุสดี  วัฒนพานิช หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
100 นางประภัสสร  มวงมี (แทน)หวัหนาศูนย ช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
101 นางสุพัตรา  พรนิมิตร (แทน)เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
102 นายวิศิษฎ  เพชรศักดา (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม 
103 นางปรียา  เมฆบังวัน (แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
104 นายธงชัย  ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
105 นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน ปศุสัตวจังหวดัเชียงใหม 
106 นางสาวจุไรพร  แกวทพิย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
107 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีฒันาที่ดินเชยีงใหม 
108 นายณัฐวัตร  เตชะสาน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
109 นางสาวบานเย็น  หลาปอม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
110 นางพวงทอง   ปานอุทัย (แทน)หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
111 นายทรงชัย  ชุมภิรมย (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
112 นายชลาธิป  ใหมมงคล (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน) 
113 นายสุวิทย   มวงเกษม ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
114 นางเขมวรรณ  ดวงจนัทร (แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
115 นายอุดม  มาเมือง (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชยีงใหม 
116 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
117 นายประพัฒนพงศ  ทักษิณสัมพันธ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพัฒนาประมงน้ําจดืเชียงใหม 
118 นายสงกรานต  มูลวิจิตร (แทน)อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
119 นายชาญวิทย  เทพอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
120 นายนพินธ  ประไพตระกูล (แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
121 นางศิริพร  นุรักษ ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
 /122  นายสมชัย..... 
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122 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
123 นายชัยเรศ  เกิง้บุรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
124 นายกอพงศ  นาํบุญจิตต (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชียงใหม 
125 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
126 นายสมศักดิ์  แกวสอน (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม 
127 นายประพันธ  ศรีธิหลา หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวดัเชยีงใหม 
128 นายปริญญา  สุภาวรรณ (แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ.ทีโอที เชียงใหม 
129 นายเสรี   กังวานกิจ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพลังงานภูมภิาคที่ 10 
130 นายชาญชัย  กฬีาแปง ขนสงจังหวดัเชียงใหม 
131 นายเกษม  พรหมนิมิตร (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
132 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
133 นายทรงกลด   ดวงหาคลัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
134 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
135 นายยุทธนา  บญุมี (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
136 นายจุมพจน  นิยมศิริ (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
137 นายพงศเทพ  วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
138 นายกนก  ศรีกนก (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
139 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3 
140 นายปรีดา   ช้ันประดับกุล (แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
141 นายกฤษณุ  ภูประเสริฐ ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวดัเชียงใหม 
142 นายบุญยงค  ภิวงศ (แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จงัหวัดเชียงใหม 
143 นางเหมือนใจ  วงศใหญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
144 นางทิพยวรรณ  เทศบุตร (แทน)ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 
145 นายสัมพันธ  ชางทอง (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11) 
146 นายโสภณ   แทงเพ็ชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ 
147 นายจําลอง   กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
148 นายคณพล  ปนแกว ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
149 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
150 นางมยุเรศ  ณ เชียงใหม (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพฒันา 
151 พ.ต.พัลลภ  ผ้ึงหลวง (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
152 พ.อ.ชาติชาย  ศุกระศร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
153 พ.อ.ธํารงค  ถาวร รอง ผอ.รมน.จว.ชม.(ท) 
154 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
 

/155 พล.ต.ต.สุเทพ..... 
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155 พล.ต.ต.สุเทพ   เดชรักษา ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
156 พ.ต.อ.ศักดิ์ศิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
157 พ.ต.อ.เดชา  คาํเกิด ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
158 พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย  จํารัส (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
159 พ.ต.ท.หญิง ธนพร  รูปขจร (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายเฉลิมชาติ  นครังกุล รองประธานหอการคาจังหวดัเชียงใหม 
2 นายพ ัฒนพงษ  ภูสุวรรณ เศรษฐกรอาวุโส  ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
3 นายชาญ  คําภรีะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 2 
4 นายสัญญา  ทุมตาขบ สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายวสันต  มจีินดา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
6 นายภาษเดช  หงสลดารมย จาจังหวัดเชยีงใหม 
7 นางสุภาพร  พกุกะรัตน เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
8 นายอรรถชา กมัปนาทแสนยากร ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
9 นายทองพูล  ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
10 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สนจ.ชม. 
11 นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัด 
12 นายชัยนรงค  วงศใหญ สํานักบริหารยทุธศาสตรกลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
13 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
18 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
19 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00  น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองสําคัญแจงท่ีประชุมทราบ 
  1.1  วาระกอนการประชุม 

1) การมอบรถเข็นสําหรับผูสูงอายุที่ดอยโอกาสแกอําเภอ / กิ่งกาชาดอําเภอ แหงละ 2 
คัน รวม 24 อําเภอ โดยสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม 

2) พิธีมอบเกียรติบัตรผูสมทบกองทุนรวมใจประชาพัฒนาฝายตนน้ําลําธารจังหวัด
เชียงใหม โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม /3) พิธีมอบโล..... 



 7 

3) พิธีมอบโลเกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณแกผูชนะการแขงขันฝมือแรงงาน
แหงชาติ คร้ังที่ 22 จํานวน 5 ราย โดยศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

 

  1.2  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
     - 

1.3 เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1) การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  ประกอบดวย 

 - พล.ต.ต.สุเทพ  เดชรักษา  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม    
    ยายมาจาก ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 

 - นายสุรชัย  จงรักษ  ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
      ยายมาจาก นายอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน 
 - นายอธิคม  จันทรศัพท  รักษาการในตําแหนง นายอําเภอสันกําแพง 
    ยายมาจาก นายอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน 
   2) การประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันท่ี 28 กรกฎาคม 2551 
 ฝายเลขานุการ แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนหัวหนาสวนราชการรวมการประกอบพิธีเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2551 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินทร  โดยมีกําหนดการในพิธี ดังนี้ 
พรอมกันเวลา 08.30 น. และเริ่มพิธีในเวลา 09.00 น. 
 แตงกาย        ขาราชการพลเรือน  :  เครื่องแบบปกติขาว 

       ขาราชการทหาร ตํารวจ  :  เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ 
 บุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ  :  ชุดสากลนิยม ชุดไทย ชุดพระราชทาน  เครื่องแบบตามสังกัด 
    - สุภาพสตรี  :  ชุดพื้นเมืองหมสไบ หรือ เครื่องแบบตามสังกัด 
    - นักเรียน / นักศึกษา  :  เครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา 

ประธาน  กลาววาในเดือนนี้เปนเดือนสําคัญ  มีวันคลายวันประสูติในพระบรมวงศานุวงศหลายพระองค  
โดยวนัที่ 4 กรกฎาคม เปนวนัคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอจฬุาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี   วันที่ 13 
กรกฎาคม เปนวันคลายวันประสูติ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  และในวนัที่ 
28 กรกฎาคม 2551 จังหวดัเชียงใหมไดกําหนดการประกอบพิธีเฉลิมพระเกยีรติ เนือ่งในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จึงขอเชญิทุกทานรวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม 
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม  

ประจําเดือนมิถุนายน 2551 ผานระบบวีดีทัศน สรุปไดดังนี้ 
 

/1) งานวัฒนธรรม.... 
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1) งานวัฒนธรรมประเพณี มีการตักบาตรเที่ยงคืน ในวันเปงพุธที่วัดอุปคุต เพื่อความเปนสิริมงคล และ 
การทําบุญเมืองที่ลานอนุสาวรียสามกษัตริย โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย  สงวนพงศ) เปน
ประธาน 

2) งานดานเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประชุมเพื่อสงเสริมปแหงการทองเที่ยว พ.ศ.2551-2552 
ในภาคเหนือ โดยนายกรัฐมนตรี (นายสมัคร  สุนทรเวช) ไดเดินทางมาประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดทั้ง 8 
จังหวัด และผูประกอบการเอกชนกวา 300 ราย  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ผลสรุปการประชุม คือ การที่จะผลักดัน
จังหวัดเชียงใหม และกลุมจังหวัดลานนาใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนและการทองเที่ยวอยางเปนรูปธรรม  

3) งานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
- จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดแรกในประเทศที่มีการลงนามทําขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยงานที่ 

รวมกันแกไขปญหาทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนองแนวพระราชดําริในโครงการ To Be Number One ของ
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี ม.ล.ยุพดี  ศิริวรรณ  ที่ปรึกษาโครงการ และผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม รวมเปนพยาน 

- นายอําเภอฝาง (รอยตรี ชยันต  อยูสวัสดิ์)  ไดผนึกกําลังรวมกับเจาหนาที่ตํารวจเขาจับกุมยาเสพติดได 
ในชวงรอยตอของดานชายแดนในหลายจุด 

4) ความปลอดภัย 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน  แสงภุวงษ) นําคณะทํางานรวม 8 ฝายและประชาชนกวา 

2,000 คน จัดซอมแผนเผชิญวิกฤตการณแผนดินไหว รวมกับศูนยบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลําปาง ภายใตช่ือ 
“การฝกซอมแผน EQ-EX 08” ณ บริเวณสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ผลการซอมแผนเปนไปดวย
ความเรียบรอย พบอุปสรรคเพียงเร่ืองการสื่อสารและการคมนาคม ที่ตองมีการปรับแผนใหสมบูรณเพื่อความ
พรอมสําหรับการปฏิบัติงานจริง 

5) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-นางอนงควรรณ  เทพสุทิน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรณรงค 

การปลูกปาที่หวยตึงเฒา ซ่ึงแมทัพภาคที่ 3 และผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมรวมนําทีมการปลูกปาดวย 
- รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) นําทีมจัดการขุดลอกลําคลองแมขา เพื่อกําจัดสิ่ง 

ปฏิกูล ส่ิงกีดขวางการระบายน้ํา อันจะชวยปองกันแกไขปญหาน้ําทวมจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดใหความสําคัญในการมุงสรางความเขาใจและสรางความรวมมือแกปญหา โดยมอบหมายให
คณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม จัดเวทีประชาคมชุมชนที่มีผลกระทบจากแมน้ําปง 

6) งานดานวิเทศสัมพันธ 
เอกอัครราชทูตประเทศชิลี ประจําประเทศไทย ไดเดินทางมาพบผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เพื่อ 

ประสานการจัดเตรียมเสวนาการจัดการคา การลงทุนที่ประเทศชิลีในเดือนพฤศจิกายนนี้ และใหขอมูลวาประเทศ
ชิลีมีภูมิประเทศเปนเทือกเขาและทะเลทราย ประชาชนของประเทศใหความสนใจเรื่องอาหาร และวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย ซ่ึงพลเมืองประเทศชิลีสวนใหญรูจักเพียงจังหวัดกรุงเทพฯ กระบี่ ภูเก็ต จึงจําเปนตองเนน
ประชาสัมพันธใหรูจักจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น 
 /7) ประชาสัมพันธ... 
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7) ประชาสัมพันธการเผยแพรขาวสารแกหนวยงานในพื้นที ่โดยขอประชาสัมพันธใหสวนราชการ /  
หนวยงาน และภาคเอกชน ที่ยังไมไดแจงชื่อ-ตําแหนงของผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธของหนวยงาน ขอให
แจงสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดทําทําเนียบและเขารวมการอบรมเพื่อปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่กําหนด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 5/2551 วันท่ี 29  
  พฤษภาคม 2551 ซ่ึงไดนําลงเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 

ฝายเลขานุการ  ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2551 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 33 
หนา มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย  สงวนพงศ) เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม จํานวน 36 หนวยงาน และไมมีสวนราชการ / หนวยงาน ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงาน
การประชุมแตอยางใด 

 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 การรณรงคเร่ืองความสะอาด และการคืนธรรมชาติสูทองถิ่น  
     (โครงการสัปดาหรวมใจ  รณรงคกําจัดผัดตบชวา) 

ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธ์ิ) นําเสนอความคืบหนา การ
ติดตามเรื่องการรักษาความสะอาด ขยะริมทางและการขุดลอกคูคลอง การกําจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยมีผลการ
ดําเนินงานสรุปไดดังนี้ 
 สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม 
  1. บํารุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน ถนนสมโภชเชียงใหม 700 ป และถนนราชพฤกษ 
  2. ทําความสะอาดเกาะกลางถนนและทางเทา 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณทางแยก 
  4. ปรับปรุงภูมิทัศนถนนราชพฤกษ 
 แขวงการทางเชียงใหมท่ี 1 
  1. บํารุงรักษาตนไมเกาะกลางถนนสายเชียงใหม – หางดง 
  2. ทําความสะอาดทางเทาและบริเวณสองขางทางสายเชียงใหม – หางดง 
 อําเภอฝาง  โดยองคการบริหารสวนตําบลแมขา 
  1. ทําความสะอาด เก็บกวาดตามถนน 
  2. ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน 

/อําเภอสันปาตอง... 
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 อําเภอสันปาตอง  โดยเทศบาลตําบลสันปาตอง  เทศบาลตําบลบานกลาง  องคการบริหารสวนตําบล
มะขุนหวาน ทาวังพราว  สันกลาง  น้ําบอหลวง  และทุงตอม 
  1. จัดโตะหมูบูชาพรอมพระบรมฉายาลักษณและสมุดลงนามถวายสักการะไวอาลัย 
  2. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน 
  3. รักษาความสะอาด  กวาดถนน  เก็บขยะ ในเขตเทศบาล 
 อําเภอแมริม   โดยเทศบาลตําบลแมริม ดําเนินการถอนหญาและเก็บกวาดขยะมูลฝอยพรอมทั้งใสปุย
บํารุงบริเวณสามแยกศรีบุญเรือง ม.1 ต.แมสา  บริเวณแยกบานทุงหัวชาง ม.7 ต.ริมใต และเก็บกวาดขยะมูลฝอย 
บริเวณถนนเชียงใหม – ฝาง ทั้งสองฝงถนน ตั้งแตสามแยกศรีบุญเรือง จนถึง บริเวณสามแยกบานทุงหัวชาง 
 อําเภอไชยปราการ  โดยเทศบาลตําบลไชยปราการ 
  1. ลางทําความสะอาดถนนในเขตเทศบาล 
  2. ลางทําความสะอาดตลาดสดในเขตเทศบาล 
 อําเภอสะเมิง 
  1. ทําความสะอาดบริเวณสํานักงาน 
  2. ลางถนนสายสะเมิง – เชียงใหม 
  3. ปรับปรุงทอระบายน้ําตลาดสด 
  4. ซอมแซมถนน 
  5. ลางตลาดสดเทศบาล 
 อําเภอสันกําแพง   โดยองคการบริหารสวนตําบลสันกลางไดจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองขางทาง 
 อําเภอแมแจม  โดย เทศบาลตําบลแมแจม  องคการบริหารสวนตําบลบานจันทร  กองแขก  แจมหลวง 
  1. ลางทําความสะอาดถนนในเขตเทศบาล 
  2. การจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองขางทาง 
  3. ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน 
 อําเภอเมืองเชียงใหม 
  1. การจัดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณสองขางทาง 
  2. ร้ือทําความสะอาดคลองชลประทาน 
 รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม ขอเชิญทุกภาคสวนราชการเขารวมโครงการสัปดาหรณรงคกําจัด
ผักตบชวา โดยกําหนดจัดงานในวันที่ 28 มิถุนายน 2551 โดยจะทําการรณรงคกําจัดผักตบชวา ส่ิงปฏิกูล บริเวณ
ริมน้ําปง บริเวณแขวงเม็งราย คลองแมขานอย ดําเนินการรวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งมณฑลทหารบกที่ 33 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม 

ขอเสนอแนะและขอติดเห็นของประธาน 
1) โครงการรักษาความสะอาดเปนเรื่องสําคัญ กระทบตอการทองเที่ยวของจังหวัด  การดําเนินการใน 

การขุดลอกคูคลองบริเวณแหลงน้ําตางๆ อาจจะมีผักตบชวาไมมากนัก  แตอาจดําเนินการดานกําจัดวัชพืช ขยะ ที่
อยูในลําคลองแทน 

/2) ขอความรวมมือ.... 
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2)  ขอความรวมมือสวนราชการที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  แจง
ผูใตบังคับบัญชา / บุคลากรในสังกัด ไมสนับสนุนการซื้อ – ขายสินคา ที่วางขายดานขางศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม โดยจังหวัดเชียงใหมไดจัดระเบียบการจําหนายสินคาใหเปนระเบียบเรียบรอย และกาํหนดจดุขายสนิคา
บริเวณดานขางอาคารโรงอาหาร   กําหนดใชมาตรการนี้ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 
 

 มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

 3.2 การจัดการเรื่องขอรองเรียนของศูนยบานพักขาราชการ 700 ป 
 ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินการติดตามขอรองเรียนของศูนย
บานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องจากขอส่ังการในที่ประชุม คร้ังที่ผานมา ดังนี้ 
 ศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดทําการตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการเลนการพนัน การทิ้ง
ขยะ การใหบุคคลอื่นภายนอกเขามาพักอาศัย แลวโดยไดดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การเลนการพนัน  ศูนยบานพักฯ ไดทําการรณรงค ประชาสัมพันธทําปายปดประกาศหาม
เลนการพนันทุกชนิด ในสถานที่ราชการทั่วบริเวณอาคารพักอาศัย อาคารสวนกลางโรงอาหาร ประสานขอความ
รวมมือเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ในศูนยบานพัก ชวยกันดูแลสอดสอง และไดแจงประสานขอ
ความรวมมือเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรชางเผือก  สงสายตรวจมาดูแลอยางตอเนื่อง 
  2. การทิ้งขยะ  ไดรณรงคจัดเจาหนาที่ รถ และคนงาน จัดเก็บขยะของเหลือใชไปตามอาคาร
ตางๆ พรอมทั้งตัดหญาและปรับปรุงภูมิทัศนฯ และจัดวางขยะเปนจุดๆ เพื่อสะดวกในการทิ้งและจัดเก็บ พรอม
ทั้งใหเจาหนาที่ทุกคนชวยประชาสัมพันธ รวมทั้งกําชับบริษัทผูรับเหมามาจัดเก็บขยะใหตรงเวลา และไมใหมี
ขยะตกคาง 
  3. การใหบุคคลภายนอกเขาพักอาศัย  ศูนยบานพักฯ ไดดําเนินการประสานขอความรวมมือจาก
สวนราชการตางๆ ที่ไดรับโควตาใหขาราชการเขาพักอาศัยฯ แตงตั้งกรรมการตรวจสอบและรายงานการพักอาศัย
ของขาราชการในสังกัด ภายในวันที่ 16 เมษายน 2551  แตปรากฏวามีการรายงานผลการตรวจสอบเพียง 50% จึง
ไดทําการเรงรัดติดตามในเดือนพฤษภาคม 2551 อีกครั้ง ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลคาดวาจะเสร็จ
ภายในเดือนมิถุนายน 2551 และจะไดสรุปรายละเอียดเพื่อนําเสนอตอไป 
 

ขอสั่งการของประธาน ขอความรวมมือจากหัวหนาสวนราชการที่มีโควตาพักอาศัยในศูนยบานพักขาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ไดรายงานผลการดําเนินงานตามขอ 3. และคณะกรรมการระดับจังหวัดจะไดมีการประชุมหา
แนวทางการแกไขปญหานี้อีกครั้งหนึ่ง 
 

มติท่ีประชุม     มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอส่ังการของประธานตอไป  
 

3.3   การปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี 76 ลานตน  
ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายประหยัด  อนันตประดิษฐ) 

นําเสนอถึงความคืบหนาในการดําเนินการปลูกตนไม 76 ลานตน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง 

/ทรัพยากรธรรมชาติ.... 
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายรวมกันในการที่จะสงเสริมการปลูกปา 76 ลานตน เพื่อเปนการ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 76 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2551 นี้ 

การกําหนดบริเวณสถานที่ปลูกตนไมในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ซึ่งกําหนดทําการปลูกในวันที่ 
8 สิงหาคม 2551 นี้ มีจํานวน 5 จุด รวมกลาไมที่จะปลูกทั้งสิ้น 999 ตน 

จุดที่ 1 บริเวณสนามดานหนาศาลากลางเกา บริเวณดานทิศเหนือและทิศตะวันออกรวมความยาว 331 
เมตร ระยะปลูก 4 เมตร จะปลูกไดจํานวน 83 ตน ปลูกซอมอีก 56 ตน รวมจํานวน 139 ตน 

จุดที่ 2 บริเวณสนามหญาดานหลังศาลากลางเกา  บริเวณตรงกลางเปนพื้นที่โลง สามารถปลูกตนไมได
เต็มบริเวณพื้นที่ จุดนี้มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร ระยะปลูก 4x4 เมตร ปลูกไดประมาณ 400 ตน 

จุดที่ 3 บริเวณที่โลงดานทิศตะวันออกเฉียงใตของจุดวงเวียน  ดานทิศตะวันออก, ทิศตะวันตก และทิศ
ใต พื้นที่ปลูกไดประมาณ 12 ไร ประมาณ 300 ตน (มีตนไมใหญอยูบางสวน) 

จุดที่ 4 บริเวณดานหลังศาลากลางหลังใหม   ดานทิศเหนือ, ทิศตะวันออก และทิศใต ไมสามารถปลูกได 
เพราะมีตนไมใหญอยูแลวและมีการปลูกแลว จํานวน 1 แถว  ดานทิศตะวันตกสามารถปลูกไดอีก 1 แถว มีความ
ยาวของดาน 200 เมตร 

จุดที่ 5 บริเวณดานขางพื้นที่จัดงานฤดูหนาว ดานทิศเหนือ และทิศตะวันออก สามารถปลูกได ระยะทาง
รวม 441 เมตร ระยะปลูก 4 เมตร จะปลูกไดประมาณ 110 ตน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองเพื่อทราบ 
  4.1    การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
           - ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ 5 ดาน 
  1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
 ผูแทนกลุมกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) รายงานผลการดําเนินงานของกลุม
ภารกิจดานเศรษฐกิจ  ประจําเดือนมิถุนายน 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) ประเด็นยุทธศาสตร แกไขปญหาความยากจน ประกอบดวย 
  - ไดจัดฝกอบรมใหความรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอําเภอแมริม จํานวน 11 ตําบล มีผู
เขารับการ 419 คน 
  - สงเสริมใหครัวเรือนในหมูบานเปาหมาย 7 ตําบล ปลูกพืชไวบริโภคเอง 
  - ฝกทักษะอาชีพตางๆ ตามความตองการของชุมชนในหมูบานเปาหมาย 10 ตําบล 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมเกษตรครบวงจรฯ ไดดําเนินงาน 2 สวน คือ 
  - การตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตดานพืช จํานวน 38,321 ราย 
  - การตรวจสอบและรับรองแหลงผลิตดานปศุสัตว จํานวน 1,040 ราย 
 
 /3) ประเด็น..... 
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 3) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น   ไดจัดการเสวนาเชื่อมโยงแหลง
ทุนกับกลุมผูผลิตสินคา OTOP ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ระหวางวันที่ 12 – 13 มิถุนายน มีผูเขารวมการ
เสวนาประมาณ 1,000 คน โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายสุพล ฟองงาม) เปนประธานในพิธี
เปดงาน 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมการคาการลงทุน ไดดําเนินงานตามแนวทางและมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจการคา และการลงทุนจังหวัดเชียงใหม 
 5) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว รายงานผลกิจกรรมทางดานการทองเที่ยว 3 
กิจกรรม 
 5.1 การประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เพื่อสงเสริม “ปแหงการทองเที่ยวไทย พ.ศ.
2551-2552” ในระหวางวันที่ 13-14 มิถุนายน 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม มีผลการประชุมในประเด็นสําคัญ
เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 
  1. สงเสริมใหจังหวัดเชียงใหม เปน HUB ในการกระจายนักทองเที่ยวไปจังหวัดใกลเคียง 
  2. เรงรัดสรางศูนยประชุมนานาชาติ ณ จังหวัดเชียงใหม รองรับกลุม MICE ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  3. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารประชาสัมพันธและการตลาดทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม 
  4. ลดเวลาในการเดินทาง โดยปรับปรุงขยายเสนทาง และเชื่อมเสนทางทองเที่ยวทางบกใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม และโดยรอบใหมากขึ้น 
  5. สรางสรรค สินคา บริการ และอื่นๆ ที่เปนจุดขายแหลงทองเที่ยวใหมๆ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม 
 5.2 งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ป 2551 และงาน Thailand Travel Mart 2008  Plus Amazing 
Gateway To The Greater Mekong Subregion (TTM+2008) 
  - จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี 
พืชสวนโลก สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สวนสัตวเชียงใหม สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 และ ททท.  
สํานักงานเชียงใหม ไดรวมงานและจัดนิทรรศการในเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ป 2551 และงาน Thailand Travel 
Mart 2008  Plus Amazing Gateway To The Greater Mekong Subregion (TTM+2008) ในระหวางวันที่ 5-8 
มิถุนายน 2551 ณ อาคารชาเลนเจอร 1-3 อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงการจัดนิทรรศการของ
จังหวัดดังกลาว ไดรับความสนใจจากประชาชนที่มาเที่ยวชมงานเปนอยางมากจํานวนไมต่ํากวา 50,000 คน  
 5.3 ความคืบหนาการกอสรางศูนยประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงใหม มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1) กรมธนารักษ ไดจัดสรรพื้นที่บริเวณหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เปนที่เรียบรอย 
  2) งบประมาณในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่  และกอสรางรั้วในปงบประมาณ  2551 
งบประมาณ 200 ลานบาท อยูในระหวางการดําเนินการ 
  3) งบประมาณในการจัดสราง จํานวน 2,000 ลานบาท ในชวงป 2552-2553 อยูในระหวางการ
เจรจากับสํานักงบประมาณ โดยจะตองผานความเห็นจากนายกรัฐมนตรีในการจัดสรางเปนกรณีพิเศษ 
 
 /2) กลุมภารกจิ.... 
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  2) กลุมภารกิจดานสังคม 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานพัฒนาสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร)  รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานสังคม ประจําเดือนมิถุนายน 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) ประเด็นยุทธศาสตร สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี 
 - โรคไขเลือดออก  ไดมีการติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง โดยมีตัวช้ีวัด คือ อัตราปวยดวย
ไขเลือดออกไมเกิน 40 ตอแสนประชากร (ไมเกิน 640 คน) โดยไดมีการติดตามสถานการณการติดเชื้อ
ไขเลือดออกในอําเภอตางๆ พบวาในเดือนพฤษภาคม 2551 มีอัตราการติดเชี้อไขเลือดออกสูงมาก จํานวน 204 
ราย และจํานวนผูปวยและอัตราปวยในเขตอําเภอตางๆ พบวาอําเภอที่มีอัตราติดเชี้อตอประชากรสูงเปนอันดับ
แรก คือ พื้นที่อําเภอดอยหลอ จํานวน 44 ราย คิดเปนอัตรารอยละ 154.3 อันดับสองคืออําเภอดอยเตา 16 ราย คิด
เปนอัตรารอยละ 57.1 และอําเภอเมือง 153 ราย คิดเปนอัตรารอยละ 50.5 ซ่ึงจะตองขอความรวมมือสวนราชการ 
ภาคเอกชนติดตามสถานการณอยางตอเนื่องโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กเล็กที่นอนกลางวันและในภาคครัวเรือน 
 - โรคเอดส  พบวามีอัตราการติดกามโรคในทุกกลุมอาชพี และมีการตดิเชื้อในกลุมนกัเรียน 
นักศึกษามากที่สุดเปนอันดบัแรก คือ  81 คน รองลงมาคืออาชีพรับจาง กรรมกร 74 คน และลําดับที่ 3 ในกลุมผู
ใหบริการทางเพศ 22 คน สําหรับสถานการณตองเฝาระวังคือ กลุมชายที่มีเพศสัมพนัธกบัชาย มีการติดเชื้อ HIV
สูง จําแนกไดตามลําดับ คือ กลุมชายรักชาย 15.5%    กลุมบริการทางเพศ 16.9% และกลุมรักรวมเพศที่แตงกาย
เปนผูหญิง 16.8% 
 2) ประเด็นยุทธศาสตร  สงเสริมใหประชาชนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 - การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีตัวช้ีวัดคือ นักเรียนที่จบชั้น ม.3 ตองไดเรียนตอช้ัน ม.ปลาย 
หรือเทียบเทา หรือฝกอบรมดานอาชีพ จากขอมูลที่สํารวจพบวา มีจํานวนนักเรียนที่ไมไดเรียนตอทั้งสิ้น 733 คน 
ไดฝกอบรมอาชีพ 551 คน (75.2%) ไมไดฝกอบรมดานอาชีพ (ไมผานเกณฑ) จํานวน 182 คน (24.8%) 
 - ขอมูลจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พบวาในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2551 มีนักศึกษาที่ไมไดจบการศึกษาในระบบปกติ ตามชวงอายุตางๆ มาเขาเรียนในการศึกษานอก
ระบบ แยกเปนระดับประถมศึกษา 3,272 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 7,231 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
12,627 คน ยอดรวมทั้งสิ้น 23,130 คน 
 3) ประเด็นยุทธศาสตร  สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
เนื่องจากมีจํานวนตัวเลขผลการรายงานคอนขางต่ํา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม จึงขอความรวมมือ
หัวหนาสวนราชการ และภาคเอกชน ไดกรุณากรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่ไดแจกจายพรอมภาพถาย (ถามี) โดย
แบบฟอรมที่ 1 ใชสําหรับสวนราชการ / หนวยงานทั่วไป สวนแบบฟอรมที่ 2 ใชสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ ทั้งนี้ ขอใหจัดสงขอมูลมายังสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม นี้ 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร  สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิและการพัฒนา
อยางทั่วถึง 
 - ไดดําเนินการประชุมชมรมผูประกอบการหอพักจังหวัดเชียงใหม เพื่อเสริมสรางหอพักนาอยู
สําหรับนักเรียนนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงแรมศิรินาถการเดน เพื่อช้ีแจง 

/แนวทางการ..... 
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แนวทางการดําเนินกิจการหอพักใหนาอยู  เอื้อตอคุณภาพชี้วัดและปองกันผลกระทบจากปญหาสังคมในเด็ก
และเยาวชน มีผูประกอบการเขารวมประชุม 207 แหง ซ่ึงมีนักเรียน นักศึกษา เขาพักในหอพักเหลานั้นประมาณ 
4,500 คน 
 - ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติ  สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2551  กําหนดไวใหตั้ง
สภาเด็กฯ อําเภอ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ประกอบดวย เด็ก (อายุไมเกิน 18 ป) และเยาวชน (อายุระหวาง 
18-25 ป) ในอําเภอ จํานวนตามความเหมาะสม โดยมีอํานาจหนาที่เปนศูนยกลางดานเด็กและเยาวชนอําเภอ 
รวมถึงจัดกิจกรรมดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในการดําเนินงานสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนประธานคณะทํางาน ซ่ึงจะ
ไดมีการเตรียมการดําเนินงานในระดับพื้นที่ พรอมจะใหการสนับสนุนงบประมาณในสวนที่เกี่ยวของ 
 5) ประเด็นยุทธศาสตร  สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน 
 - รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ดี” จังหวัดเชียงใหม โดยมีผลการดําเนินงาน ประกอบดวย การสงเสริมวิสาหกิจดานแรงงานปลอดภัย โดยมี
ผูประกอบการเขารวมโครงการ 5 แหง การจัดอบรมเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน 2 คร้ัง จัดประชุม
ช้ีแจงมาตรฐานกฎหมายดานความปลอดภัยแกนายจางและประชาชนทั่วไป จัดอบรมเจาหนาที่ดานความ
ปลอดภัยในการทํางาน 37 รุน จํานวน 1,668 คน จัดตั้งศูนยเรียนรูความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
   

  3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง 
 ปลัดจังหวัดเชียงใหมและผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร) รายงาน
ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือนมิถุนายน 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ในชื่อ  “แผนเผชิญวิกฤตการณภัยพิบัติ
แผนดินไหวขนาดรุนแรง EQ-EX 08” ในวันที่ 11 -12 และ 18  มิถุนายน 2551  
 2) ประเด็นยุทธศาสตร  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 - เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม-มิถุนายน 2551  นายอําเภอเมืองเชียงใหมรวมกับกองรอย อสส.จ.ชม. ที่ 1 
และสถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม รวมกันจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อําเภอเมือง สามารถตรวจยึดตูดัดลูกยาง
ไฟฟาได 11 ตู ดําเนินคดีกับผูกระทําผิดได 22 คดี 
 - เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551  สภาประชาชนภาคเหนือไดเปดแถลงขาวตอส่ือมวลชน ณ หองประชุม
โรงแรมวโรรสแกรนดพาเลซ กรณีการจะจัดกิจกรรมตอตานการชุมชนของกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
 - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 สภาประชาชนภาคเหนือไดมีการจัดเวทีปราศัยบริเวณขวงประตูเพื่อ
โจมตีและประณามกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 - เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2551 เกษตรกรผูปลูกกระเทียม 4 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม 500 คน ได
ชุมนุมเพื่อเรียกรองและหาขอยุติในการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม ณ หอประชุมอําเภอฝาง 

/-เมื่อวันที่ 14 ..... 
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 - เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 นายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รับหนังสือ
รองเรียนจากราษฎร เกษตรกร กลุมตางๆ ที่ไดเดินทางไปยื่นหนังสือขอความชวยเหลือ  ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  
 - เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดรับหนังสือรองเรียนจากกลุม
ประชาชนชาวเชียงใหม ที่เดินทางมาชุมนุมบริเวณศาลากลาง เพื่อใหกําลังใจรัฐบาลและคัดคานการกระทําของ
กลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
 - เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 สมาพันธชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตยและสภาประชาชนภาคเหนือ ได
จัดเวทีปราศัยบริเวณขวงประตูทาแพ เพื่อรวมกันตอตานกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 สมาพันธชาวเหนือเพื่อประชาธิปไตย 15 คน ไดยื่นหนังสือถึง
นายกรัฐมนตรี ผานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ขอใหเรงรัดใชกฎหมายดําเนินการกับกลุมพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
 - เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2551 กลุมชาวนาในพื้นที่อําเภอสันทราย จํานวน 150 คน ไดชุมนุม
เรียกรองใหรัฐบาลเรงรัดใหคาขาวและโรงสีจายเงินคาขาวเปลือกเหนียวใหแกชาวนา และไดปดถนนบรเิวณหนา
เทศบาลตําบลแมแฝก 
 3) ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 - เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2551 ตร.บก.ปส. 2 (บช.ปส.) รวมกับเจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 5 สามารถ
จับกุมผูตองหาได 2 คน พรอมของกลางยาบา 80,000 เม็ด  รถยนตเกงเชียงใหม 1 คัน รถยนตกระบะ 1 คัน และ
โทรศัพทมือถือจํานวน 3 เครื่อง เหตุเกิดบริเวณบานไมมีเลขที่ (ไรออย) ม.13 ต.บวกคาง อ.สันกําแพง 
 - เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมอาย ไดรับแจงวามีการขนสงยาบา
ทางไปรษณีย สาขายอยทาตอน ต.ทาตอน อ.แมอาย จึงวางกําลังเพื่อทําการจับกุม ผลสามารถจับกุมผูตองหาได 2 
คน พรอมของกลางยาบา 20,000 เม็ด  
 - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551  เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมอาย ไดตรวจยึดยาบาได 12,000 
เม็ด ฝนดิบ 16.2 กิโลกรัม และจักรยานยนต 1 คัน บริเวณพื้นที่บานสันโคง ม.6 ต.มะลิกา อ.แมอาย แตผูตองหา
สามารถหลบหนีการจับกุมไปได 
 - เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจสามารถจับกุมผูตองหาได 4 คน พรอมของกลางยาบา 
23,000 เม็ด รถยนตเกง 2 คัน โทรศัพทมือถือ 8 เครื่อง บริเวณทางเขาหมูบานมิตตี้ฮิลล ม.2   ต.แมหอพระ อ.แมแตง 
 - เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551 เวลา 22.00 น. รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน  แสงภู
วงษ) และสถานีตํารวจภูธรแมแตง ไดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัดที่ถนนโชตนา หนาตูยามทางหลวง ม.4 ต.ขี้เหล็ก      
อ.แมแตง จับกุมผูตองหาได 2 คน พรอมของกลางยาบา 130,000 รถยนต 2 คัน โดยมี นายชุมพร  แสงมณี (รอง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) และตํารวจภูธรภาค 5 รวมแถลงขาวการจับกุม 
 - เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว วิสามัญผูตองหาคา
ยาเสพติด 1 คน บริเวณถนนสายแมออใน - หวยโปง ม.8 ต.แมนะ อ.เชียงดาว พรอมของกลางยาบา 4,000 เม็ด 
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 - เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมแตง วิสามัญผูตองหาคา
ยาเสพติด 1 คน บริเวณถนนสายบายพาสแมแตง - ปาย บานบวกมื้อ ม.4 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง พรอมของกลาง
ยาบา 44,000 เม็ด 
 - เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2551 ตํารวจภูธรภาค 5 รวมกับ ป.ป.ส. ภาค 5 และสถานีตํารวจภูธร  แมริม 
สามารถจับกุมผูตองหาคายาเสพติดได 5 คน พรอมของกลางยาบา 10,000 เม็ด รถยนตกระบะ 1 คัน และ
โทรศัพทมือถือ 5 เครื่อง บริเวณลานจอดรถดานหนาโรงพยาบาลนครพิงค 
 - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2551 กก.ตชด.33 รวมกับเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรโหลงขอด ไดตั้ง
จุดตรวจและสามารถจับกุมผูตองหาได 1 คน พรอมของกลางยาบา 40,000 เม็ด บริเวณตูยามพิทักษธรรม ม.6  
ต.โหลงขอด อ.พราว และตอมาไดขยายผลการจับกุมผูตองหาไดอีก 4 คน พรอมของกลางยาบา 40 เม็ด และ
รถยนตเกง 1 คัน 
 - เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 จัดโครงการ “เวทีเสวนาการขับเคลื่อนสูเปาหมายยุทธศาสตร  To Be 
Number One” จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และ
ม.ล.ยุพดี  ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการเปนประธานในพิธี 
 - เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2551 วันมหกรรมรวมพลคน To Be Number One เนื่องในวันยาเสพติด
โลก “วันพลังสีขาว” (White Power Day) จังหวัดเชียงใหม ณ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี มีผูเขารวมงานกวา 20,000 คน 
 - วันที่ 26 - 27  มิถุนายน 2551 จังหวัดเชียงใหมเขารวมการประกวด To Be Number One รอบชิง
ชนะเลิศ  4 ประเภท คือ ระดับจังหวัด ระดับชุมชน ระดับสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง และระดับ
สถานประกอบการขนาดใหญ ณ ศูนยแสดงสินคาอิมแพคอารีนา  เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
 

 4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน 
 - เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดมีขอส่ังการในฐานะ  ผอ.
ศอ.ปส. เนนย้ําเกี่ยวกับชายแดน  2 ขอ คือ จัดใหมีดานเคลื่อนที่มากๆ และเนนการปดลอมตรวจคนในพื้นที่
เปาหมาย 
 - เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 นายอําเภอเชียงดาว รวมกับสถานีตํารวจภูธรเชียงดาว กองกําลังผา-
เมือง ตํารวจตระเวนชายแดน และป.ป.ส ภาค 5 จํานวน 250 นาย ทําการปดลอมตรวจคนพื้นที่เปาหมาย 4 จุด ใน
พื้นที่อําเภอเชียงดาว สามารถจับกุมผูเสพยาเสพติดได 21 คน และจับกุมผูคายาเสพติดได 2 คน พรอมของกลาง
ยาบา 100 เม็ด โทรศัพทมือถือ 1 เครื่อง และรถยนตเกง 1 คัน 
 - เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 สถานีตํารวจภูธรไชยปราการ รวมกับนายอําเภอไชยปราการและตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 จํานวน 150 นาย เขาปดลอมตรวจคนนักคายาเสพติด 1 เปาหมาย จับกุมนักคายาเสพติดได 
1 ราย ผูลักลอบหลบหนีเขาเมือง 23 ราย ผูมีอาวุธปนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 2 ราย  
 
 
 /4) กลุมภารกจิ..... 



 18 

4. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ (นายชาญ  คําภีระ) นําเสนอเครื่องมือในการกํากับและติดตาม
โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในแตละประเด็นตาง ๆ ที่แตละกลุมภารกิจไดรวมกันจัดทําขึ้น และไดมี
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูหนวยงานตาง ๆ  

สําหรับเครื่องมือในการกํากับดูแลและติดตามผลตามโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ ไดจัดทํา Web Application เพื่อสะดวกในการใชงานผานทางเว็บไซด   ขณะเดียวกันได
จัดทําระบบ EMP (Enterprice Project Management) เปนเครื่องมือในการกํากับติดตามโครงการ ซ่ึงผูบริหาร
ผูจัดการโครงการหรือผูรับผิดชอบโครงการในแตละประเด็นยุทธศาสตร สามารถเขาไปเฝาระวังติดตาม
โครงการนี้ได จุดเดนประการหนึ่งของระบบนี้คือ จะสามารถเตือนภัยกรณีที่โครงการ / ผลงานอยูในภาวะวิกฤต 
และสามารถเขาไปตรวจสอบไดถึงระดับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ สําหรับการเตรียมความพรอมใชงาน
ระบบไดมีการจัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ในการใชเครื่องมือนี้แลว และจะสงมอบระบบนี้ใหแกสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม นําไปขยายผลยังโครงการอื่น ๆ ตอไป 
 

5. กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสัญญา  ทุมตาขบ) แนะนํากลุมภารกิจฯ 
และรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
 - กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนกลุมภารกิจที่มีการจัดตั้งขึ้นใหม โดยมี
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ คือ นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และกรรมการ
ประกอบดวย หนวยงานราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และเครือขายภาคประชาชน 39 
หนวยงาน คณะทํางานระดับปฏิบัติการประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  เปนประธาน 
 - การขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่ผานมา ไดดําเนินงาน 4 ประเด็น 
  1. การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา โดยไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาไฟปา ซ่ึงผลการดําเนินการในตนป 2551 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันในป 2550 ทําใหมีผลคือ
ผูปวยที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากหมอกควันลดลง 52.72 % พื้นที่ที่ไดรับความเสียหายจากไฟปาลดลง 32 % 
และมีฝุนละอองเกินมาตรฐานเล็กนอย 6 วัน ลดลงจากป 2550 ที่เกินมาตรฐาน 2 วัน  
  2. การฟนฟูคลองแมขาและคลองสาขา ไดดําเนินการ คือ  การประกาศเจตนารมณ รวมกันทุก
ภาคสวน   การรณรงคทําความสะอาด โดยไดรับการสนับสนุนจากทุกภาคสวน  และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
  3. การสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษตนยางบริเวณถนนเชียงใหม - ลําพูน 
   - จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินสองขาง 
   - จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการรวมกัน 
   - รวมดําเนินการและติดตามประเมินผล 
  4. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่อําเภอแมแจมและอมกอย 
   - จัดทํารางคําสั่งคณะทํางาน 
   - จําทําแผนงาน / โครงการเสนอจังหวัด 

/มติท่ีประชุม..... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2 การบริหารราชการงานทั่วไป 
  4.2.1 การจัดสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา 

                        และวันเขาพรรษา” ประจําป 2551 
 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธและเชิญชวนผูเขารวม
ประชุมเขารวมกิจกรรมการจัดสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวัน
เขาพรรษา ประจําป 2551 พรอมทั้งขอเชิญรวมโครงการ “งดเหลา เขาพรรษา” โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

1. ความสําคัญ “วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา” ประจําป 2551 
วันอาสาฬหบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๘ ในปนี้ ตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม 2551 เปนวันที่ 

พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา   เปนวันที่พระพุทธเจาเริ่มประกาศพระพุทธศาสนา  เปนวันที่เกิดอริยะสงฆ
คร้ังแรก  เปนวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา  เปนวันที่พระพุทธเจาทรงไดปฐมสาวก และมีพระ
รัตนตรัยครบองค 3 คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 

วันเขาพรรษา  ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2551  ความสําคัญ : พระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อ่ืน ๆ 
แตจะเขาพักอยูประจําในวัดแหงเดียวตามพุทธบัญญัติ  การที่พระภิกษุอยูประจําที่นาน ๆ ยอมมีโอกาสได
สงเคราะหกุลบุตรที่ประสงคจะอุปสมบท  เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะหพุทธบริษัททั่วไป    เปน
เทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง ๆ เชน การดื่มสุรา ส่ิงเสพติด และการเที่ยวเตรเฮฮา 
นอกจากเปนเทศกาลที่พุทธศาสนิกชนงดเวนอบายมุขและความชั่วตาง  ๆ  แลว    ในชวงเวลาพรรษา 
พุทธศาสนิกชนทั่วไปจะบําเพ็ญทาน รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญภาวนามากขึ้น  

2. กําหนดการจัดสัปดาหสงเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ 
วันเขาพรรษา ระหวางวันท่ี 12 – 18 กรกฎาคม 2551 ณ พุทธสถานเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

  4.2.2  มาตรการประหยัดพลังงาน 
 ผูแทนสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม) (นายเสรี  กังวานกิจ) เชิญชวนสวนราชการ หนวยงาน 
ภาคเอกชน รวมดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ซ่ึงนําเสนอโดยระบบวีดิทัศน ดังนี้ 

ความสําคัญของการประหยัดพลังงาน 
 ตนป 2547 ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางรุนแรงดวยเหตุปจจัยหลายดาน และนับวันปญหา
วิกฤตพลังงานและกลายเปนปญหาระยะยาว  วันที่ 8 มิถุนายน 2547 คณะรัฐมนตรีจึงไดประกาศใหการประหยัด
พลังงานเปนวาระแหงชาติ มีความสําคัญที่ทุกฝายตองรวมกันปฏิบัติใหเกิดผลอยางจริงจังและตอเนื่อง 

การมีสวนรวมของหนวยราชการ  ตองดําเนินการอยางเปนระบบดวยการรวมพลังของทุกคนในองคกร 
เร่ิมจากผูบริหารระดับสูงจนถึงเจาหนาที่ทุกระดับ รวมกันกําหนดเปาหมายจัดทําแผน กําหนดวิธีแลวลงมือ
ปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง 
 /วิธีประหยัดพลังงาน..... 
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วิธีประหยัดพลังงาน 
 วิธีการลดใชไฟฟา 
 1. ระบบแสงสวาง   ปดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใชงาน   ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสวาง
มากเกินความจําเปน  ใชแสงธรรมชาติจากภายนอกเพื่อลดการใชหลอดไฟ โดยการเปดมาน มูล่ีบริเวณหนาตาง
การเลือกใชอุปกรณที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ใชหลอดตะเกียบแทนหลอดไส    ใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิคส หรือ
บัลลาสตขดลวดแกนเหล็กชนิดการสูญเสียต่ําแทนบัลลาสตขดลวดแกนเหล็กธรรมดา และใชโคมไฟ
ประสิทธิภาพสูง  การแยกชนิดสวิตชควบคุมอุปกรณแสงสวาง เพื่อใหสามารถควบคุมการใชอุปกรณแสงสวาง 
บํารุงรักษาอุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหอุปกรณสะอาดและใหแสงสวางอยางมี
ประสิทธิภาพ (ทุก 3-6 เดือน) 
 2. ระบบทําความเย็น   เครื่องปรับอากาศเปนอุปกรณที่ใชไฟฟามากถึงรอยละ 60 ของการใชพลังงาน
ไฟฟาทั้งหมดในอาคาร เราจึงควรปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส   ควรปดกอนเลิกงาน
ประมาณ 15-30 นาที  การทําความสะอาด ดูแล บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอทุก ๆ  6 เดือน ซ่ึงจะ
ทําใหระบบเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. อุปกรณคอมพิวเตอร  ควรเลือกขนาดของจอคอมพิวเตอรที่เหมาะสม (จอ 15 นิ้ว จะประหยัดไฟกวา
จอ 17 นิ้ว)  เลือกคอมพิวเตอรที่มีสัญลักษณ Energy Star เพื่อชวยประหยัดพลังงานไฟฟา  รอยละ 55    ตั้ง
โปรแกรมใหคอมพิวเตอรปดหนาจออัตโนมัติหากไมใชงานเกินกวา 15 นาที และปดเครื่องคอมพิวเตอรหลังเลิก
การใชงานและถอดปลั๊กออกดวย 

4. เคร่ืองถายเอกสาร  หองถายเอกสารควรแยกออกมาจากหองที่มีระบบปรับอากาศ เพราะการทํางาน
ของเครื่องถายเอกสารจะทําใหเกิดความรอน ทําใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนัก  หลังการใชงานทุกครั้งควรกด
ปุมพัก หรือ Standby mode  และหากเลิกใชงานก็ควรปดเครื่องและถอดปลั๊ก 

5. ลดการใชรถ ลดการใชน้ํามัน 
 กอนขับ วางแผนกอนเดินทางและศึกษาเสนทางกอนการเดินทางทุกครั้ง เพื่อเลือกทางที่ใกลที่สุดหรือใช
เวลานอยที่สุด   จัดเสนทางการใชรถโดยออกหนังสือเวียนไปยังกองตาง ๆ ในหนวยงาน เพื่อจัดเสนทางการเดิน
รถไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ขณะขับ  ออกรถโดยวิ่งไปอยางชา ๆ แทนการอุนเครื่องยนตโดยการจอดนิ่งอยูกับที่  การใชเกียรให
สัมพันธกับความเร็วรอบของเครื่องยนต   ไมเล้ียงครัชขณะขับ   ไมขับก็ดับเครื่อง 
 หลังขับ   ตรวจเช็คเครื่องยนตตามระยะเวลาที่กําหนด   ปรับแตงเครื่องยนตเพื่อประหยัดพลังงานทุก 6 
เดือน   ตรวจเช็คและเติมลมยางใหเหมาะสมกับขนาดของเครื่องยนตตามเกณฑของผูผลิต   ทําความสะอาดไส
กรองอยางสม่ําเสมอทุก 2,500 กม. หรือทุก 1 เดือน และเปลี่ยนใหมทุก 20,000 กม. 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ดวยการวางแผนดังนี้จะทําใหลดการใชพลังงาน จะทําใหรัฐประหยัดงบประมาณคา
สาธารณูปโภคไมนอยกวา 1,000 ลานบาท / ป และจะเปนแบบอยางใหภาคเอกชนสามารถนําไปปฏิบัติ  อีกทั้งมี
สวนรวมชวยชาติลดภาระในการนําเขาพลังงานจากตางประเทศไดอีกดวย 
 
 

/ขอสั่งการ..... 
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ขอสั่งการของประธาน 
 เนื่องจากการประหยัดพลังงานเปนตัวช้ีวัดดานพลังงาน ซ่ึงจากการประเมินผลมีการนํานโยบายไป
ปฏิบัติไมมาก และไมมีการรายงานอยางตอเนื่องครบถวน จึงขอใหหนวยงานตาง ๆ ไดกรอกแบบรายงานและ
จัดสงใหสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 10 (เชียงใหม) ตามกําหนดเวลาดวย 
  

มติท่ีประชุม มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขอส่ังการของประธานตอไป 
 

4.2.3 การควบคุมและปองกันการขาดสารไอโอดีน 
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงค ) นําเสนอสถานการณการ

ขาดสารไอโอดีนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และเชิญชวนสวนราชการ / หนวยงานสงเสริมการใชเกลือเสริม
ไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร เพื่อควบคุมปองกันโรคขาดสารไอโอดีนของประชาชน สรุปไดดังนี้ 

โรคขาดสารไอโอดีนเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศ ถารางกายไดรับสารไอโอดีนไม
เพียงพอจะทําใหตอมธัยรอยดโตขึ้นจนปรากฏใหเห็นเปนคอโตหรือคอพอก โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ ถาเปนโรค
ขาดสารไอโอดีนจะเสี่ยงตอการแทง การตายคลอด ซ่ึงมีผลใหอัตราตายในทารกสูง ที่สําคัญที่สุดคือ ทารกเปน
โรคขาดสารไอโอดีนตามแมไปดวย เมื่อโตข้ึนการเจริญเติบโตทางรางกายและสมองจะชาผิดปกติ ปญญาออน 
ชวยเหลือตัวเองไมได หรือที่เรียกวา เออ 

ปจจุบันสถานการณการขาดสารไอโอดีนในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น โดยจากการตรวจ
ปริมาณไอโอดีนในปสสาวะของหญิงตั้งครรภพบวาความชุกของสารไอโอดีนในป 2545 อยูที่ รอยละ 47  ป 
2547 รอยละ 49.4 และป 2549 รอยละ 57 จะเห็นวาไดเพิ่มขึ้นทุกป นอกจากนี้คาเฉลี่ยความฉลาดทางดาน
สติปญญา (IQ) ของเด็ก 6-18 ป ยังพบวาลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 91 ในป 2540 เปนรอยละ 88.5 ในป 2545 
เชนเดียวกับการมีพัฒนาการสมวัยของเด็ก 0-5 ป เปรียบเทียบระหวางป 2542 กับป 2547 ไมวาจะเปนการใช
กลามเนื้อมัดใหญ กลามเนื้อมัดเล็ก การเขาสังคม การใชภาษาที่ลดลงในทุกดานเชนกัน 

สําหรับจังหวัดเชียงใหมจากการประเมินภาวการณขาดสารไอโอดีน โดยการคัดกรองสุขภาพทารกแรก
เกิดเพื่อคนหาภาวะพรองธัยรอยดฮอรโมน พบวามีความเสี่ยงขาดสารไอโอดีนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเกือบทุก
อําเภอ ในชวงระหวางป 2546 ถึงป 2551 จากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอยเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากตามเกณฑ
ตัวช้ีวัดขององคการอนามัยโลก 

สาเหตุแหงการเกิดโรคขาดสารไอโอดีนมี 3 สาเหตุใหญ ไดแก ประชาชนบริโภคสารไอโอดีนในอาหาร
ไมเพียงพอ ทั้งนี้เพราะพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคขาดสารไอโอดีนสวนมากพบวาปริมาณไอโอดีนในน้ําและ
ดินมีนอยกวาพื้นที่ทั่ว ๆ ไป เปนเหตุใหพืชผักที่ปลูกมีไอโอดีนต่ําไปดวย นอกจากนี้การไมไดกินอาหารทะเล
หรือกินนอยเปนเหตุใหรางกายขาดสารไอโอดีน และสาเหตุที่สําคัญคือ ประชาชนยังขาดความรู ความเขาใจและ
เห็นความสําคัญของโรคขาดสารไอโอดีนนอย จึงขาดความสนใจที่จะปองกันโรคดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 /ระเบียบวาระที่ 5.... 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 - แนวทางและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การคา และการลงทุนจังหวัดเชียงใหม 
 ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ หอการคาจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม และศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 รวมนําเสนอแนวทางและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจการคา และ
การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม สรุปไดดังนี้ 
 ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ นําเสนอแนวทางและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจใน
บทบาทและหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย 

บทบาทและหนาท่ีของธนาคารแหงประเทศไทย 
 1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
 2. บริหารเงินสํารองระหวางประเทศ 
 3. รักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน 
 4. ดูแลระบบการชําระเงินและบริหารจัดการธนบัตรออกใช 
 5. เปนนายธนาคารของรัฐบาลและสถาบันการเงิน 

เปาหมายสูงสุดของการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 
 - สนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางมั่นคง (มีเสถียรภาพ มีความเสมอภาคและปรับตัวไดดีตอการ
เปลี่ยนแปลง) 
 - ไมมีแรงกดดันดานเงินเฟอ (Price Stability) 
 - มีการกระจายรายไดอยางทั่วถึงและพอเพียง (Equity) 
 - เปนระบบเศรษฐกิจที่พรอมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

เคร่ืองมือสําคัญ ประกอบดวยนโยบายทางเงิน การคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซ่ึง
นโยบายทั้ง 3 ดานตองสอดคลองกัน 

เสถียรภาพดานราคา  เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดานราคาเมื่ออัตราเงินเฟออยูในระดับต่ําและไมผันผวน ซ่ึง
เอื้อตอการตัดสินใจและวางแผนการบริโภค การผลิต การออมและการลงทุนในระยะยาว 

บทบาทของธนาคารแหงประเทศไทยในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ประสานงานกับหนวยงาน
อ่ืน เพื่อดูแลความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 - รวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ พิจารณานโยบายการคลัง โดยจะผลักดันใหการ
ใชจายของรัฐชวยใหเกิดการกระจายรายไดที่เหมาะสม 
 - ใหความเห็นกับสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศธ.) ในการพิจารณาภาพรวม
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
 

 ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม นําเสนอในประเด็น “เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมและทิศทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ” สรุปไดดังนี้ 
 1. โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
 /- มูลคาผลิตภัณฑ.... 
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  - มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดเชียงใหม (GPP) จํานวน 109,988 ลานบาท 
  - รายไดเฉลี่ยตอหัว ตอป (Per Capita GPP) 69,870 บาท / คน / ป 

2. ขอมูลภาคเกษตรกรรม Agro – Food  
- ผลผลิตพืชหลัก ไดแก ขาว ลําไย สม หอมแดง หอมหัวใหญ ล้ินจี่ กระเทียม ถ่ัว แต 
   ผลผลิตกระเทียมจะแขงขันกับประเทศจีนไมได 
- ผลผลิตพืชหลักบางประเภทผลิตออกมาเกินความตองการของตลาด เนื่องจากปกอน   
   มีราคาดี เชน หอมแดง 

  - ดานราคาผลผลิตการเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้น (จาก Global Warming การสั่งซื้อขาว 
   มากขึ้น) 
- พืชผักเมืองหนาวและผลผลิตเกษตรปลอดภัย ยังเปนที่ตองการของตลาดอีกมาก แต 
   ตองพิจารณาคูแขงจากจีนดวย 

 3. ขอมูลภาคการลงทุน (Investment) 
- การลงทุนภาครัฐหยุดชะงัก (โครงการขนาดใหญดําเนินการไมตอเนื่อง เชน ศูนย 
   ประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม โครงการเชียงใหมไนทซาฟารี    
   พืชสวนโลก) 

  - การลงทุนภาคเอกชนหดตัว จากความไมมั่นใจตอภาวะเศรษฐกิจ การเมือง 
  - คาธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ดินลดลง 
  - จํานวนพื้นที่อนุญาตกอสรางลดลง 
  - อุปสรรคจากกฎหมายผังเมืองใหม 
 4. สรุปสภาพเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ป 2551 
  - ดัชนีความเชื่อมั่นผูบริโภคลดลง หลังรัฐบาลบริหารมาได 4 เดือน 
  - ราคาสินคาขึ้นทุกหมวดโดยเฉพาะหมวดอาหาร 
  - อัตราเงินเฟอสูงขึ้น 
  - ราคาน้ํามันสูงขึ้นกระทบการบริโภค 
  - คาเงินออนตัวลงแตดันทุนคาขนสงสูง กระทบตอการสงออก 
  - เดือนมีนาคมเกิดมลภาวะทางอากาศ กระทบกับชวงการจัดเทศกาลสงกรานต 
  - สถานการณทางการเมืองกระทบความเชื่อมั่นการลงทุน 
  - เงินฝากและสินเชื่อขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และทุนสํารองยังสูงอยู 
  - โครงการขนาดใหญเร่ิมกลับมาตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐ 
 5. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ประกอบดวย 
  - มาตรการบรรเทาปญหาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูบริโภค 
  - มาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เชน มาตรการการเงินการคลัง อสังหาฯ 
  - มาตรการบรรเทาปญหาการใชจายของภาครัฐที่ไมลงไปสูภาคเศรษฐกิจ 
 /- ปรับโครงสราง... 
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  - ปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ เนนการเพิ่มขีดความสามารถแขงขัน 
  - การประกาศนโยบายเชื่อมรถไฟรางคูเชียงใหม – กทม. 
  - การบริหารจัดการโครงการ Mega ที่รัฐลงทุนแลว 
  - ในระยะสั้นตองมีการจัด Event และการสงเสริมตลาดทองเที่ยว 
  - มาตรการปรับปรุง ระบบอํานวยความสะดวก รถสาธารณะ ฯลฯ 
  - มาตรการบรรเทาปญหาเศรษฐกิจฐานรากที่มีอัตราการเพิ่มของรายจายมากกวาอัตรา 

   การเพิ่มของรายได โดยพยายามกระตุนใหภาคเศรษฐกิจระดับฐานรากมีรายไดตอเนื่อง 
  - มาตรการบรรเทาปญหาการบริโภคชะลอตัว 
  - มาตรการบรรเทาปญหาเพื่อกระตุนการลงทุนที่ชะลอตัว เชน การลงทุนในเครื่องจักร 

   และวัสดุกอสราง 
  - มาตรการสงเสริมการตลาด การสงออก 
  - ชูจุดขาย Medical Hub, Truck Terminal 
 

 พาณิชยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอในหัวขอ “ภาวะการคาของเชียงใหมและการกระตุนเศรษฐกิจ” โดยมี
ผลสรุป ดังนี้ 
 1. สถานการณและปจจัยเสี่ยงที่นําไปสูภาวะเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมซบเซา ประกอบดวยราคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟอ ภาวะการขาดความเชื่อมั่น / ภาวะทางการเมือง สถานการณการทองเที่ยวไมคึกคัก
และราคาสินคาเกษตรตกต่ํา สงผลกระทบตออํานาจซื้อของประชากรสวนใหญของจังหวัด 
 2. อัตราเงินเฟอของจังหวัดเชียงใหม  จากการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดเชียงใหมใน
เดือนพฤษภาคม 2551 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 2551 สูงขึ้นรอยละ 2.9 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2550 
พบวาสูงขึ้นรอยละ 7.8 และเฉลี่ยในชวงระยะ 5 เดือนแรก (มกราคม – พฤษภาคม) ป 2550 พบวามีอัตราสูงขึ้น
รอยละ 5.9 
 3. ภาวะการคาของจังหวัดเชียงใหม 
 - สมมติฐานวัดจากยอดขายที่ผูประกอบการสําแดงตอสรรพากรพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อจัดเก็บภาษี 
VAT 
 - ปงบประมาณ 2550 ยอดขายรวม 141,500.41 ลานบาท เพิ่มจากปงบประมาณ 2549 รอยละ 29.12 
 -ในชวง 6 เดือนแรก ปงบประมาณ 2550 (ต.ค. – มี.ค.) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปงบประมาณ 2549 รอย
ละ 42.75 (มูลคา 72,206.13) ขณะที่ 6 เดือนแรก ปงบประมาณ 2551 (ต.ค. – มี.ค.) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปงบประมาณ 2550 เพียงรอยละ 6.48 (มูลคา 76,883.24) 
 4. มาตรการเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 
 - ดําเนินการจัดการกระตุนการทองเที่ยวในภาพรวม และกระตุนเศรษฐกิจเพื่อใหประชากรสวนใหญของ
จังหวัดมีรายได เพิ่มอํานาจซื้อ 
 - จังหวัดเชียงใหมไดเสนอของบประมาณ 200 ลานบาท เพื่อการจัดงานราชพฤกษ – GMS Expo เดือน
ธันวาคม 2551 – กุมภาพันธ 2552  

/- รักษาเสถียรภาพ.... 
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 - รักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร จังหวัดควบคุมไมไดเพราะขึ้นอยูกับนโยบายและมาตรการของ
สวนกลาง 
 

 ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 นําเสนอ “แนวทางและมาตรการกระตุนเศรษฐกิจการคา
และการลงทุนจังหวัดเชียงใหม” ซ่ึงรัฐบาลมีนโยบายสําคัญตาง ๆ ที่เนนการสงเสริมใหเกิดการลงทุน และ
ยกระดับความสามารถของผูประกอบการในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย ประกอบดวย นโยบายเรงดวน
กําหนดใหป 2551 – 2552 เปน “ปแหงการลงทุน (Thailand Investment Year 2008 - 2009)” เพื่อเรงฟนฟูความ
เชื่อมั่นของนักลงทุน พรอมรับการลงทุนทั้งจากไทยและตางประเทศ และกระตุนผูประกอบการเดิมปรับตัวเพื่อ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้ มีมาตรการสําคัญที่จะดําเนินการในชวง “ปแหง
การลงทุนไทย 2551 – 2552” จํานวน 8 มาตรการ คือ 
 1. พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
 2. สรางฐานอุตสาหกรรมแหงอนาคต 
 3. สงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโครงสรางพื้นฐานของประเทศ รองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
 4. สงเสริมการปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน และแกไขปญหาของภาคอุตสาหกรรม 
 5.สงเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในตางประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน 
 6. ดําเนินกิจกรรมชักจูงการลงทุนเชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณของประเทศและสรางความเชื่อมั่นใหแก
นักลงทุน 
 7. ปรับปรุงการใหบริการและมาตรการตาง ๆ ที่เอื้อตอการลงทุน 
 8. จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาความสามารถในการแขงขันและการลงทุน” 
ภาวะการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนบน ป 2546 - 2551 (ระหวางเดือนมกราคม - พฤษภาคม) 
 พบวาในหมวดอุตสาหกรรมดานผลิตผลทางการเกษตรมีการลงทุนมากที่สุดคือ 70 โครงการ รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิค / ไฟฟา รวม 52 โครงการ และอุตสาหกรรมเบา จํานวน 41 โครงการ คิดเปนยอดการ
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมทั้งหมด 29,447 ลานบาท มีการจางงาน 36,279 คน 
 นอกจากนี้ ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ยังไดเสนอโครงการเพื่อแกไขปญหาภาคอุตสาหกรรมและ
สรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันของจังหวัดเชียงใหม ประกอบไปดวยโครงการลงทุนดานพลังงาน
ทางเลือกสําหรับภาคอุตสาหกรรม พืชพลังงาน พืชอาหาร ฯลฯ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download  
เนื้อหา ไดในเว็บไซต  www.chiangmai.go.th  จํานวน 6 เคร่ือง 

6.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
       (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

/6.2 การถายโอน.... 
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6.2 การถายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ (ฉบับที่ 2) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       (สํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
6.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนมิถุนายน 2551       (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
6.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
       (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
6.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม  (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
6.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน  (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอ่ืน ๆ  
  7.1 การรณรงคการสวมหมวกนิรภัย และแจงเตือนการหลอกลวงการใหบริการประกันภัยตาม  

      พ.ร.บ. และรับฝากตอภาษี 
 ขนสงจังหวัดเชียงใหม   รายงานผลการดําเนินการรณรงคสวมหมวกนิรภัยในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
โดยไดจัดกิจกรรมรณรงคแกนักเรียน / นักศึกษา ที่ขับ - ซอนรถจักรยานยนตใหเปดไฟหนารถจักรยานยนต และ
สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเพื่อลดปญหาอุบัติเหตุจราจร พรอมทั้งนํามาตรการนี้ไปใชบังคับที่สํานักงานขนสงจังหวัด
และสํานักงานสาขา คือ ผูที่ขับขี่จะตองสวมหมวกนิรภัย หากฝาฝนเจาหนาที่จะไมอนุญาตใหขับรถเขาไปใน
สํานักงานขนสงจะตองจอดไวภายนอกเทานั้น ดําเนินการมาตั้งแตเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่ผานมา นอกจากนี้ยังได
แจงใหหางสรรพสินคาจัดทําปายประชาสัมพันธ และเขมงวดการสวมหมวกนิรภัย และไดแจงประชาสัมพันธผาน
ส่ือทุกแขนงของจังหวัดเชียงใหม เพื่อประชาสัมพันธโครงการใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากที่สุด รวมทั้งไดขอรับเงิน
สนับสนุนจากกองทุน กปถ. จัดทําปายขนาดใหญตามสี่มุมเมืองและทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม 
 การแจงเตือนและขอความรวมมือจากสวนราชการและภาคเอกชน โดยเฉพาะอําเภอชวยประชาสัมพันธ  
กรณีมีกลุมมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชนตั้งจุดใหบริการตอทะเบียนและรับชําระภาษีตามแหลงชุมชนหรือภายใน
หมูบาน โดยอางวาเปนเจาหนาที่จากกรมการขนสงทางบกหรือสํานักงานขนสงจังหวัด ซ่ึงพบวาไมไดมีการนําไป
ดําเนินการทางทะเบียนแตอยางใด และหากผูใดพบเห็นการกระทําในลักษณะดังกลาวหรือมีญาติพี่นองถูก
หลอกลวงก็ขอใหไปแจงความเพื่อดําเนินคดีตอไป 
 

ขอสั่งการของประธาน ใหนายอําเภอนําเรื่องการหลอกลวงฯ นี้แจงในที่ประชุมประจําเดือนอําเภอ
เพื่อใหผูใหญบาน / กํานันแจงเตือนราษฎรเพื่อระมัดระวังตอไป 
 

  7.2 การจําหนายบัตรงานละคร 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร  แสงมณี) แจงใหทราบกรณีมีผูฝากขายบัตรแสดงงานละคร 
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ที่ไดนําชื่อผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และผูบังคับตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหมรวมในโครงการดวย ในกรณีนี้ทางผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไมไดรับทราบในเรื่องนี้ดวย และไมได
บังคับในการซื้อบัตรชมละครดังกลาว 
 
 /7.3 โครงการแวนสายตา….. 
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7.3 โครงการแวนสายตาสภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท 
นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธโครงการแวนสายตาสภากาชาดไทย ซ่ึงจะตัดแวน

สายตาใหแกนักเรียนที่มีปญหาสายตา โดยไมเสียคาใชจาย ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมครูอาจารยในวันที่ 
12 - 13 มิถุนายน 2551 เพื่อแจงเกณฑคัดกรองตรวจสอบเด็กที่มีปญหาสายตาในเบื้องตน จึงขอความรวมมือ
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ สงขอมูลนักเรียนที่มีปญหา
ทางสายตาใหเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 นี้ เพื่อจะไดจัดพื้นที่ตรวจสายตาใหกับ
เด็กนักเรียนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง 

7.4 การประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 7 / 2551 
กําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังที่ 7 / 2551 ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หอง

ประชุมเลวีนิติ  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยพายัพ ใหสวนราชการ / หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญ
ประชุมและวาระการประชุมฯ รายงานการประชมุ ไดในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th   
 

ปดประชุม    เวลา 12.40 น. 
 

  

           บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางศิริพร  รือเรือง) 
          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    
            
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 

                       หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

  


