รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2551
วันที่ 28 สิงหาคม 2551
ณ หองอิมพีเรียลแกรนดบอลรูม โรงแรมดิเอมเพรส อําเภอเมืองเชียงใหม
----------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นายวิบูลย สงวนพงศ
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายชัช กิตตินภดล
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธุ
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายสมนึก ปน ถาวรรักษ
นายศักดิ์ชัย จ.ผลิต
นายสุรพล สัตยารักษ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายกฤตพล จารุรัตนาเมธา
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายสุเทพ ภัทรศยกุล
นายวิชิต บุญกังวาน
นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์
ร.ต.ชยันต อยูสวัสดิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายวิชัย ลือวรรณ
นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
นายสุวิทย นะติกา

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน)นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน)นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
(แทน)นายอําเภอสันปาตอง
(แทน)นายอําเภอจอมทอง

2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

นายนิเวศน พูลสวัสดิ์
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายประกาศิต มหาสิงห
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายรพินทร ถาวรพันธ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายดุสิต กฤษรางกูร
นายอภิเชษฐ สุระใจ
นายถาวร คงมั่น
นางสุภาพร ขาวงค
นายณัฐวุฒิ จันดี
นางนงนุช กุมศัสตรา
นายธีรยุทธ รัตนมณี
นางบุษกร อรรถโกมล
น.ส.มนัสนันท นิลไกรโรจน
นายโกศล ปราคํา
นายทวี อุปสุขิน
นายภูพ งศ ภูอาภรณ
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายวรพจน เตียวสกุล

นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

/28. นายนิเวศน….

(แทน)ผูอ ํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีและวางทรัพยภูมภิ าคที่ 5
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการประจําเขตตรวจราชการที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
นายชํานาญ ธรรมไชย
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
นายอดิสรณ พวงทอง
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
ผศ.อดิศร คันธรส
นางขนิษฐา อินทรลักษณ
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายดิษฐ โพธิยารมย
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
นางบรรเจิด ดีมงคล
หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
นายประจักษ ฝนพรม
นายชาญพงษ รุงทอง
คลังเขต 5
นางรัชนีพร มาลัย
(แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม
นางเพ็ญรุง จันทรกระจาง
(แทน)ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
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3
60
61
62
63
64
65
66

นางจิระภา บุญเฉย
นายสมชาย เปยมสุข
นายฤาชา ธีรกุล
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายจงกล ทิมอรุณ
นางจริณยา ศรีประทุม
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

นายสพโชค ทาบสุวรรณ
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
นายภักดี พวงจิตร
นายทวี ธินันท
นางเพชรรัตน ปอมเย็น
นางสวางจิตต สุวรรณเนตร
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
น.ส.เยาวมาลย งามสันติกุล
นายอรุณ ภูวฒ
ั นา
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
นายวิทยา วิทยาศรัย
นายอนุรักษ ทศรัตน
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
นางกัญจนา กลิ่นทอง
น.ส.เพ็ญศรี ฤกษนันทน
ดร. สุรสิงห วิศรุตรัตน
นางสุดสิริ ประสิทธิ์ผล
นายประกิต ประคุณกร
นายอภิวันท แกววรรณรัตน
นางปราณี โคอินทวงศ
นายภุชงค อินสมพันธ
นายวิชัย กิจมี
นายธีรพล วุทธีรพล
นายวันชัย ตินวัฒนะ

(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน)สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
(แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมพิ ลจังหวัดเชียงใหม
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
/92 นางสาวกาญจนา ….

4
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
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113
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119
120
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นางสาวกาญจนา ชาครวัฒน
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นายนเรศร ภาชนะพรรณ
นางสุรางครัตน ณ ลําปาง
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก
นายเฉลิมชาติ นครังกุล
นายประสิทธิ์ พรินทร
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นางผุสดี วัฒนพานิช
นายปรเมนทร วัฒนานุสิทธิ์
นายสมพงษ ศรีแกว
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นางละไมพร สายทอง
นายพนิต เจริญบูรณ
นางปรียา เมฆบังวัน
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายสวัสดี บุญชี
นายถาวร มีชยั
นายณัฐวัตร เตชะสาน
นางอรทัย ธรรมเสน
น.ส. บานเย็น หลาปอม
นายพรม เวชาคม
นายทรงชัย ชุม ภิรมย
นายชลาธิป ใหมมงคล
นายสุวิทย มวงเกษม
นายนิยม จันทนพันธ
นายสุพจน ศิริอารยา
นายอุดม มาเมือง
นางปภาพินท จันทรดา

ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมภิ าคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 เชียงใหม
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาศูนย ชั่ง ตวง วัด ภาคเหนือ (เชียงใหม)
บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากัด
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยพืชไรเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขต 1
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยี การสหกรณที่ 9
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
นายประพัฒนพงศ ทักษิณสัมพันธ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้ําจืดเชียงใหม
น.ส.มะลิวัลย เพชรายุทธกุล
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสหกรณ จังหวัดเชียงใหม
/125 นายมณีโชค ...
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125
126
127
128

นายมณีโชค อุตตะโมต
นายชาญวิทย เทพอุโมงค
นายนิพนธ ประไพตระกูล
นายนพดล บํารุงพงษ

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

นายสมชัย ใหมจันทรแดง
นายเชาว เหลืองอราม
นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท
นายสุรินทร สันแดง
นายกระเษียร นวชัย
นายจํานง แกวชะฎา
นายดําเนิน รูปะวิเชตร
นายกนก คณโทเงิน
นายศุภชัย ตั้งใจดี
นายไพบูลย จิตมณีวรรณ
นายทวี เบญจรัตน
นาอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายอํานวย ทองประเสริฐ
นายเทพประสิทธิ์ สุนทรานนท
พ.ต.ท.อนุชาต ทองอาภรณ
นายเรวัต โพธิ์เรียง
นายยุทธนา บุญมี
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายพงษเทพ วงศเวช
นายกนก ศรีกนก
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายกฤษณุ ภูป ระเสริฐ
นายอุทัย พรายแกว
นายพงศกร ตุลานนท
น.ส.สมใจ สะสมทรัพย
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นายจําลอง กิติศรี

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
ผูจัดการศูนยบริการรวมลงทุนและพีเ่ ลี้ยง SME สํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
/157 นายเกรียงศักดิ์ .....
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157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

นายเกรียงศักดิ์ เจดียแ ปง
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ
นายคณพล ปนแกว
นายศุภรัศส จันทรตะธง
นางมยุเรศ ณ เชียงใหม
พ.อ.ผสิทธ มุขเพชร
พ.อ.ชาติชาย ศุกระศร
พ.ต.สุพัฒน ยุธรธีรเทพ
พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา
พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ พรกาศสีหนุ
พ.ต.ท.หญิงสุดาลักษณบุญเคลือบ
พ.ต.ท.จําเริญ กันทะหาร
พ.ต.ต.หญิงมุกดา ธนะสมบูรณ

ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
(แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5. กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมือง จังหวัดเชียงใหม

ผูเขารวมประชุม
1 นายภาษเดช หงสลดารมย
2 นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
3 นางสุภาพร พุกกะรัตน
4 นางธีรา ธนูศิลป
5 น.ส.พรทิพย วรพิทยาภรณ
6 นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ
7 นายสําเริง ไชยเสน
8 นายสมศักดิ์ ออนอน
9 นายชนินทร เพชรไทย
10 นายสัญญา ทุมตาขบ
11 นายสามารถ หังสเนตร
12 นายเชวง บัวผัด
13 นายอาคม เพ็ญตาย
14 นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
15 นายสงัด จิโนวรรณ
16 นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
17 นางศิริพร รือเรือง
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.

จาจังหวัดเชียงใหม
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
หวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวหนาฝายอํานวยการ
ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม.....
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- พิธีมอบประกาศนียบัตรแกนายวิชติ บูรณุปกรณ กรรมการผูจัดการโรงแรมดิเอ็มเพรส ที่ได
สนับสนุนจังหวัดเชียงใหม ในการจัดเตรียมสถานที่เพื่อตกแตงไมดอกไมประดับในการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ ณ หองรับรองทาอากาศยานเชียงใหม กองบิน 41 และการจัดงาน
พิธี/พระราชพิธีของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- พิธีมอบเกียรติบัตรแกแมดีเดน ประจําป 2551 จังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
- พิธีมอบปายเครื่องหมายมาตรฐานฝมือแรงงานใหกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ
ในจัหวัดเชียงใหม (ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม)
- พิธีรับมอบปายประชาสัมพันธรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน โดยศูนยลดอุบัติเหตุทางถนน
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. ประธาน กลาวขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมถวายการรับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน
ราชกัญญาศิริโสภาพรรณวดี ในโอกาสที่ทรงเสด็จเยี่ยม โครงการ To be Number One ณ จังหวัด
เชียงใหม
2. ขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมแรง รวมใจ รวมโครงการปลูกตนไม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา
มหาราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
- การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสง จังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมการขนสงทางบก
2) นายเฉลิมศักดิ์ สุระนันท ผูอํานวยการการทองเที่ยว แหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
ยายมาจาก รองผูอํานวยการการทองเที่ยว แหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือเขต 1
- การแนะนําสวนราชการใหมที่มารวมประชุมหัวหนาสวนราชการ
1) นายอดิสร พวงทอง ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/1.4 รายงานผล...

8
1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษก จังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษก จังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือน สิงหาคม 2551 ผานระบบวิดีทัศน สรุปไดดังนี้
1) เดือนสิงหาคม ถือวาเปนเดือนมหามงคล ของปวงชนชาวไทย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกป เปน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเปนวันแมแหงชาติ จังหวัด
เชียงใหมรวมถวายความจงรักภักดี เวลา 06.00 น. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําหัวหนาสวนราชการ องคกร
เอกชนและประชาชนรวมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆจํานวน 77 รูป ณ บริเวณขวงประตูทาแพ เวลา 08.15 น.
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวยทุกภาคสวน ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม และในเวลา 18.00 น. ประกอบพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย
พระพร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวาระสําคัญนี้ จังหวัดเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติ 1 ลานตน ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมและขยายพื้นที่ปลูกปาใหครอบคลุมทุกอําเภอ เพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2) ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีทรงเสด็จเยี่ยมโครงการ To Be
Number One จังหวัดเชียงใหม และทรงปฎิบัติภารกิจในกิจกรรมการเกิดศูนยเพื่อนใจวัยรุนของโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย จังหวัดเชี ยงใหม และทรงเยี่ย มเครือขายเพื่ อนใจวั ยรุนของโรงเรีย นยุพราชวิทยาลัยและโรงเรีย น
เครือขาย และทรงคอนเสิรตรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามโครงการ To Be Number One ณ
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมกับศิลปนนักรองจากคายแกรมมี่
3) การจัดงานสุขสันตงานศิลป เยือนถิ่นลานนา ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน) เปนประธานในพิธีเปด เพื่อเปน
การแสดงถึงความสวยงาม ความล้ําคาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดลานนา ตลอดจนเปนการ
สงเสริมปแหงการทองเที่ยวไทย พ.ศ. 2551-2552
4) จังหวัดเชียงใหมไดจัดโครงการ ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ พบประชาชน โดยผูวา
ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม นํ า คณะหั ว หน า ส ว นราชการ พร อ มบริ ก ารของหน ว ยงานราชการไปให บ ริ ก าร
ประชาชนในพื้นที่ พบประชาชนในพื้นที่บานเปยงหลวง ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง
5) การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มอบหมายใหสํานักงาน
ประชาสัมพันธเชียงใหม ดําเนินโครงการประชาสัมพันธแกไขปญหาน้ําทวมทั้งระบบซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่
สําคัญอยางยิ่งคือ การจัดเวทีประชาคมในพื้นที่พรอมถายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินโครงการกอสรางประตูระบายน้ําในลํา
น้ําปง พรอมรื้อฝายทั้งสามฝายของกรมชลประทาน ซึ่งการจัดเวทีประชาคมไดกระจายไปในพื้นที่ตาง ๆ คือ
เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลตําบลปาแดด โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย โรงเรียนพระหฤทัย เทศบาลตําบลฟาฮาม
สโมสรคายกาวิละ และหอประชุมอําเภอสารภี เพื่อใหประชาชนที่อาศัยอยูในแตละพื้นที่ใกลเคียงสามารถเขา
รวมรับฟงและเสนอแนะขอดี ขอเสีย ความเห็นตาง ๆ ของโครงการกอสรางดังกลาว เพื่อนํามาสรุปเปนแนวทาง
ในการดําเนินโครงการตอไป
/6. งานดานเศรษฐกิจ....
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6) งานดานเศรษฐกิจ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําคณะนายอําเภอและหัวหนาสวนราชการ
ศึกษาดูงานดานการคา การลงทุนตามเสนทางถนน อาร 3 เอ ที่เมืองบอเต็น บอหาน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและเมืองสิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เจาแขวงหลวง
น้ําทาและซีอีโอของสิบสองปนนา ไดเจรจาตกลงเบื้องตนในการสานตอวัฒนธรรมรําฟอนและมวยไทย โดยจะ
นําไปจัดแสดงในเวที GMS วัฒนธรรมลุมน้ําโขงในชวงปลายปนี้ เพื่อเปนพื้นฐานการสรางความรูสึกที่ดีตอกัน
ในการขยายตลาดการคา การลงทุนและการทองเที่ยวของ 2 เมือง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
ซึ่งไดนําลงในเว็บไซต จังหวัดเชียงใหม www.chiangmail.go.th
ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2551
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 19
หนา มีนายไพโรจน แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและ
รับรองรายงานการประชุม จํานวน 34 หนวยงาน ไมมีสวนราชการ/หนวยงาน ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการ
ประชุม แตอยางใด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง/เรื่อง คางพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ ประจําเดือน
สิงหาคม 2551 สรุปได ดังนี้
- โครงการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร จังหวัดเชียงใหม เพื่อการปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงภูมิภาค GMS และประเทศในกลุมความรวมมือตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมเปน
ศูนยกลางการคา การลงทุนของภูมิภาค ณ สปป.ลาว และ สปช.จีน
/-เมื่อวันที่ 20...
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- เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมน้ําโขงริเวอรไซด อ.เชียงของ จ.เชียงราย จัดสัมมนา
ใหความรูเกี่ยวกับเสนทาง R3A และแนวทางกําหนดกลยุทธการพัฒนาจังหวัดเพื่อการปรับตัวรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ของการพัฒนาการคมนาคมขนสงของภูมิภาค GMS โดยประธานหอการคาจังหวัดเชียงราย และ
ประธานคณะกรรมการเพื่อโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการคา 10 จังหวัด
- 21 สิงหาคม 2551 เดินทางขามชายแดนไทย-ลาว ที่ทาเรือเชียงของไปยังเมืองหวยทราย
สปป.ลาว โดยทางเรือใชเวลาเดินทางประมาณ 5 นาที (จะมีการสรางสะพานขามแมน้ําโขง แลวเสร็จในป 2554)
- เขาพบปะหารือ กับเจาแขวงหลวงน้ําทา สปป.ลาว เพื่อหารือประเด็นสําคัญคือ การปลูก
ยางพารา การสงเสริมการลงทุนที่ลาวตองการใหนักธุรกิจลงทุน ไดแก ดานโรงแรม การบริการและแปรรูป
สินคาการเกษตร
- พบปะหารือกับผูวาราชการ เขตการปกครองตนเองชนชาติไทยลื้อสิบสองปนนา โดยมี
ประเด็นสําคัญคือ สิบสองปนนาชักชวนจังหวัดเชียงใหมสงผูประกอบการเขารวมงานวัฒนธรรมสี่ชาติ และงาน
แสดงสินคาของสิบสองปนนา และรวมลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม จิง ฮง และสงเสริมการทองเที่ยวรวมกัน
- ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม แหลงทองเที่ยวหมูบานกาหลั่นปา นิคมอุตสาหกรรมและทาเรือ
จิง ฮง (Jinghong t) วัดปาเจ สวนสาธารณะมานทิง สวนลิง สวนปาดงดิบ
- บทสรุปการศึกษาดูงาน
1) ถนนสาย R3A ในชวงระยะเวลาที่คณะไดเดินทางไปศึกษาอยูในสภาพที่ดีพอสมควร แต
บางชวงมีดินถลมลงมาปดผิวจราจร เนื่องจากฝนตกหนักและถนนคอนขางคดเคี้ยวรวมทั้งบางชวงที่ขึ้นเขา
คอนขางลาดชัน สงผลตอการจราจรสําหรับรถยนตบรรทุกขนาดใหญและรถโดยสารขนาดใหญ ทําใหไม
สะดวกและลาชา รวมทั้งตองใชความระมัดระวังสูงอาจจะเกิดอันตรายไดงาย
2) การลงทุนที่เมืองบอเต็น (Moten) ธุรกิจนาจะมีลูทางดานการตลาด ไดแก รานอาหารไทย
และการนวดแผนไทย เนื่องจากบริเวณดังกลาว เปนเขตการเชาพื้นที่ของจีนจากรัฐบาล สปป.ลาว และจีนได
ลงทุนธุรกิจบริการโรงแรมและบอนคาสิโนแลว แตในขณะนี้ ยังไมมีรานอาหาร/ภัตตาคารที่ไดมาตรฐานแกผูมา
ใชบริการบริเวณนั้นอยางไรก็ตาม หากลงทุนบริเวณนี้ตองเจรจาขอเชาพื้นที่จากจีน คาดวาราคาเชาคอนขางสูง
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร)ไดรายงานผลการดําเนินงาน ของกลุมภารกิจดาน
สังคม ดังนี้
- รายงานผลการศึกษาดูงานเสนทาง R3A (ไทย-ลาว ระหวางวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551)
การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงานในพื้นที่ทางผานของถนนศึกษาเปนสวนหนึ่งของเสนทาง
เศรษฐกิจสาย North-South Economic Corridor ซึ่งผานพื้นที่อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย เมืองหวยทราย
แขวงบอแกว เมืองน้ําทา แขวงหลวงน้ําทา เมืองบอเต็น ประเทศ สปป.ลาว และเมืองเชียงรุง เขตปกครองพิเศษ
สิบสองปนนาของประเทศจีนโดยมีขอเสนอแนะเชิงการพัฒนาจากการศึกษาดูงาน เพื่อปรับใชในดานการพัฒนา
สังคมของจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย
/1. สังคมเมือง...
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1. สังคมเมืองเชียงรุงใหความสําคัญอยางยิ่งตอการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรม อันมี
สาเหตุ เนื่องมาจากประชาชนชาวเชียงรุงภาคภูมิใจในเอกลักษณและวัฒนธรรมของตนเองเปนอยางมาก ดังนั้น
การพัฒนาเชิ งวัฒนธรรมนั้น จึงจําเปนตองให ความสําคั ญกั บการปลูกฝงค านิยมในความภาคภูมิ ใจและให
ความสําคัญกับวัฒธธรรมของตนเองดวย
2. เมืองเชียงรุงมีการพัฒนาอยางตอเนื่องภายใตระบบเศษรฐกิจทุนนิยม แตยังไมละเลยที่จะ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมและมลภาวะทางสังคม จนมีการควบคุม ดูแล และจํากัดในดานการพัฒนาอยูตลอดเวลา
ภายใตแผนการพัฒนาที่ชัดเจน ไมกอผลเสียกับธรรมชาติและระบบนิเวศน อีกทั้งยังมีการใหความสําคัญกับความ
สอดคลองของธรรมชาติ วัฒนธรรม และความเจริญทางเศรษฐกิจอยางสมดุล ทําใหประชาชนอยูในสังคม
รวมกับธรรมชาติอยางมีความสุข
3. การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปนสิ่งที่เมืองเชียงรุงใหความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ในดานการนําเสนอศิลปวัฒนธรรมที่แตกตางของตนเองใหแกนักทองเที่ยว โดยจะเห็นไดวานักทองเที่ยวสวน
ใหญเปนชาวจีนดวยกันเอง ไมใชชาวตางชาติ ซึ่งสามารถนํามาปรับใชกับเมืองเชียงใหมได โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการนําเสนอการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใหนักทองเที่ยวชาวไทยดวยกัน โดยเนนวัฒนธรรมแบบลานนาแท
และวั ฒ นธรรมของชนเผ า ต า ง ๆ ที่ มี อ ยู ม ากมายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ซึ่ ง มี ค วามน า สนใจและแตกต า งจาก
วัฒนธรรมของชาวไทยในภาคอื่น ๆ
4. วัฒนธรรมเมืองเชียงรุงและเชียงใหม มีความคลายคลึงกันมาก ควรจะมีการสืบสาน
บทเรียน และบริหารจัดการองคความรูรวมกัน เพื่อคนหาแหลงที่มาของความรู และรูปแบบประเพณีที่แทจริง
เพื่อสืบทอดและสืบสานใหแกคนรุนหลังตอไป
5. เมืองเชียงรุงเปนเมืองตนแบบของการใหความสําคัญตอความเสมอภาคชายหญิง เปนสิ่ง
ที่ดีและควรเอาแบบอยางจากสังคมที่มีการใหความสําคัญตอสิทธิสตรี รวมทั้งเรื่องของการมีสวนรวมของสตรี
ในการดําเนินชีวิตอยางเทาเทียมกันในสังคม
6. มีความเปนไปไดในระดับหนึ่ง ที่อาจจะมีการใชเสนทาง R3A เปนเสนทางการ
ดําเนินการใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย เขามายังประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการขนสินคาผิดกฎหมาย การ
เคลื่อนยายแรงงานตางดาว และการคามนุษย เนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่บงชี้ เชน ในประเทศจีน มีกฎหมาย
ที่เครงครัด ยากตอการคายาเสพติด แตยังปรากฎวามีการคาประเวณีจนเปนเรื่องปกติ อีกทั้งรายไดจากการคา
บริการทางเพศที่ยังไดคอนขางนอย เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดในประเทศไทย ประกอบการรูปรางหนาตาของ
ชาวจีน ยังเปนที่ตองตาตองใจของกลุมผูใชบริการในประเทศไทยอีกดวย สวนกรณีของประเทศลาวนั้น พบวา
สภาพความเปนอยูของประชาชนในประเทศ สปป.ลาว ยังคอนขางจะอยูในระดับที่ยากลําบากและมีความ
ตองการโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น ทําใหอาจจะมีกระบวนการคาสิ่งผิดกฎหมายใชชองทางของถนนมาเปนโอกาสใน
การทําการคาสิ่งผิดกฎหมาย
7. การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและเด็ดขาดมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาของ
เมืองและคนที่อยูในเมืองนั้น ทําใหประชาชนภายในเมืองสามารถอยูรวมกันอยางไดมีความสุข ปลอดจากปญหา
และไมเกิดความแตกตางภายในสังคม
/3) กลุมภารกิจดาน.....
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3) กลุมภารกิจดานมั่นคง
ปลัดจังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือน
สิงหาคม 2551 สรุปไดตามประเด็นดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกัน และบรรเทาสาธารณภัย
- การจัดตั้งเครือขายการแจงเตือนภัยและกูภัย
1) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2551 และ 19-22 สิงหาคม 2551 จัดฝกอบรมโครงการ
อปพร. รุนที่ 14 และรุนที่ 15 ณ กองรอย อส.จ.ชม. และกองพันพัฒนาที่ 3
3) เมื่อวันที่ 11-15 สิงหาคม 2551 และ 15-29 สิงหาคม 2551 ดําเนินการอบรมสมาชิก OTOS
รุนที่ 13-14 ณ. กองรอย อส.จ.ชม.
- การซอมแผนเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน
1) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 จัดอบรมใหความรูดานการปองกันอัคคีภัยเบื้องตน และการซอม
แผนอพยพกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว แก นักเรียนกวา 2,000 คน ณ. โรงเรียนเรยีนาเชลี
2) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 จัดอบรมใหความรูดานการปองกันอัคคีภัยเบื้องตนและการซอม
แผนอพยพกรณีเกิดเหตุแผนดินไหว แก นักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเซีย
- โครงการปลูกจิตสํานึกวินยั จราจรในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2551 จัดโครงการ
ณ.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มีนักเรียนเขารวม 154 คน
2. ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรแมปง พรอมกําลังเจาหนาที่เนนย้ําตั้งจุดตรวจ และออกตรวจสถานบริการ
เปนประจําทุกวัน เพื่อปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
- เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 นายอําเภอเมืองเชียงใหมพรอมเจาหนาที่ ออกตรวจรานเกมสอินเทอรเน็ต
คาเฟในพื้นที่รับผิดชอบ สั่งงดบริการ 10 เกมสอันตราย ที่อาจกอใหเกิดพฤติกรรมรุนแรง
- เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2551 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ไดทําการลอซื้อแผนดีวดี ีภาพยนต และซีดี
ลามก และเปนแหลงผลิต แผนจําหนายโดยสั่งซื้อทางเว็บไซต สามารถจับกุมผูตองหาได 2 คน พรอมของกลาง
จํานวน 15 แผน เปนเงิน 600 บาท
- เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 ผบก.ทท. ไดตรวจสอบกะเหรี่ยงคอยาวในรีสอรท อําเภอแมแตง เพื่อหา
ขาวการหายตัวของกะเหรี่ยงคอยาว จังหวัดแมฮองสอน โดยไดดําเนินการตรวจลงทะเบียนประวัติไว
- เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 เจาหนาที่ตํารวจทุกภาคสวนไดรวมกันรักษาความปลอดภัยในสภานี
โทรทัศน NBT เชียงใหม เพื่อปองกันกลุมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่อาจเขายึดสถานีแหงนี้
3. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 ไดวิสามัญฆาตกรรมผูตองหาคายาเสพติด 1 คน พรอมของกลางยาบา
318,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณ ม.12 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง
- เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 สามารถจับกุมผูตองหา ได 3 คน พรอมของกลางยาบา 16,000 เม็ด
เหตุเกิดบริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดผาหงษ อ.ไชยปราการ
/เมื่อวันที่ 22....
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- เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ไดวิสามัญฆาตกรรมผูตองหาคายาเสพติด จํานวน 1 คน พรอมของ
กลางยาบา 20,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณ บานสนปายาง ม.10 ต.เวียง อ.ฝาง
- เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2551 สามารถจับกุมผูตองหาไดจํานวน 1 คน พรอมของกลางยาบา 40,000 เม็ด
เหตุเกิดบริเวณบานหลวง ต.โหลงขอด อ.พราว
- เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2551 สามารถตรวจยึดยาบาได จํานวน 16,000 เม็ด เหตุเกิด บริเวณตูยามพิทักษ
ม.6 ต.โหลงขอด อ.พราว
4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสราง ความมั่นคงแนวชายแดน
- เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ไดตอนรับคณะวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพบและหารือเรื่อง
ปญหาชายแดน ณ หองประชุมกลุมงานยุทธศาสตร ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมีนายไพโรจน แสงภูวงษ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูตอนรับ
- เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 นายไพโรจน แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทนของ
จังหวัดเชียงใหม เขารวมประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนภูมิภาคไทย-พมา ครั้งที่ 25 (RBC-25) ณ โรงแรม
ดุสิต ไอรแลนด รีสอรท จังหวัดเชียงราย
- การศึกษาดูงานการคาชายแดนระหวางวันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 เสนทาง R3A ไทย-ลาว-จีน
4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสัญญา ทุมตาขบ) รายงานผลการ
ดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้
1) สรุปการดําเนินงานโครงการปลูกปาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินีจังหวัดเชียงใหม
ป 2551 โดยไดมีกิจกรรมการปลูกตนไม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และ
บริเวณพื้นที่ของสวนราชการ/หนวยงาน ในจังหวัดเชียงใหม ยอดแจกจายกลาไม และปลูกแลว 1,141, 619 ตน
2) การศึกษาดูงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยรวมเดินทางไปเมืองหลวงน้ําทา
เมื อ งบ อ เต็ น สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ชายแดน ลาว-จี น และเมื อ งโมฮาน เมื อ งเชี ย งรุ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยในพื้นที่แขวงหลวงน้ําทา ยังไมมีระบบการจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย พื้นที่การเกษตร
ไดมีการทําการเกษตรบนพื้นที่สูง โดยการปลูกขาวไร ขาวโพด ยาสูบ และยางพารา และระหวางการเดินทาง
พบวาสภาพพื้นที่ที่มีความสูงชันเกิดดินไหล (Land Slide) ในหลายพื้นที่ ซึ่งพบวาบางพื้นที่สงผลกระทบตอ
เสนทางการจราจรในถนนสายสําคัญ
สําหรับเมืองบอเต็น ดานชายแดนลาว-จีน พบวาดานการจัดการดานสิ่งแวดลอม มีการจัดการ
ระบบน้ําเสีย และการจัดการขยะ
สวนเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองปนนา มีการจัดการดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยเนนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง
/5) กลุมภารกิจดาน...
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5) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 รายงานผลการดําเนินงาน กลุมภารกิจดานการ
บริหารจัดการ ประจําเดือนสิงหาคม 2551 สรุปไดดังนี้
- ผลการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อการปรับตัวรับ
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาร GMS และประเทศในกลุมความรวมมือ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ณ สปป.ลาว และ สปช.จีน
1) การบูรณาการการปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร โดยมีหลักการสําคัญ คือ
- รับรู เขาใจ ขับเคลื่อนดวยกันทุกฝาย
- บูรณาการกิจกรรม/แผนงานโครงการ
2) การบริหารจัดการโดยยึดการมีสวนรวมจากภาคประชาชน
3) การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยภาคธุรกิจ เอกชน เชน การสัมปทาน
โครงการ กิจกรรม โดยภาคธุรกิจเอกชน
4) การขับเคลื่อนยุ ทธศาสตรที่ ตอเนื่อง โดยการกําหนดยุทธศาสตร ระยะยาว การดําเนิน
ยุ ท ธศาสตรที่ สํ าคั ญ กํา หนดควบคุ มกํ า กับ โดยรั ฐ บาลกลาง และใหมีก ารส ง มอบแผน
ยุทธศาสตรโดยกลุมผูนํา
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
4.2.1 โครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี”
ฝายเลขานุการ นําเสนอ การดําเนินกิจกรรมและขอความรวมมือทุกภาคสวน รวมโครงการ “จากวันแม
ถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ดังนี้
1. ความเปนมา
รัฐบาลโดยสํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับมูลนิธิโทรทัศน เฉลิมพระเกียรติผานดาวเทียมไดจัดโครงการ
“จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ซึ่งเปนโครงการสืบเนื่องจากงานวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพรรษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคี ของ
ประชาชนชาวไทย ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว และสมเด็ จ พระนางเจ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม – 3 ธันวาคม 2551
เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการ และจะจัดพิธีมอบธงสัญลักษณโครงการฯ ใหแกทุกจังหวัดใน วันเสารที่ 30
สิงหาคม 2551 เพื่อไปสงเมอบตอใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงในจังหวัดแลวนํามานอมเกลาฯ
ถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันพิธีปดกิจกรรม คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล
/2 การดําเนินการ....
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2. การดําเนินการของจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทํางานจัดโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” เพื่อ
ดําเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวของในแตละสวนโดยการจัดเตรียมการไปรับพระราชทานธงโครงการฯ ที่กรุงเทพฯ
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2551 การจัดเตรียมงานเดิน-วิ่งโครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ณ
จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 1 กันยายน 2551 และวันที่ 3 ธันวาคม 2551 โดยขอความรวมมือ จากทุกภาคสวนรวม
กิจกรรมตามกําหนดการโดยพรอมเพรียงกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.2 โครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน
ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอ ความเปนมาและ
การจัดโครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
1. ความเปนมาและความสําคัญ
พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายการฟนฟู
ลูกเสือชาวบาน เพื่อสรางความจงรักภักดีสรางสามัคคีสมานฉันท ตามนโยบายเรงดวน ในการสรางความสามัคคี
และฟนฟูกิจการลูกเสือชาวบาน โดยดําเนินการรวมกับศูนยปฎิบัติการลูกเสือชาวบานในพระบรมราชานุเคราะห
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และถวายความจงรักภักดี
2. การจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ในจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมสําคัญของลูกเสือชาวบาน
ประกอบดวย การฝกอบรมลูกเสือชาวบานใหม (จัดตั้ง) ฝกอบรมลูกเสือชาวบานทบทวน ฝกอบรมผูนําองคกร
ลูกเสือชาวบาน สํามะโนลูกเสือชาวบาน ฝกอบรมสัมมนาวิทยากรและผูอํานวยการฝกลูกเสือชาวบาน การคืน
สูเหยา การขอรับพระราชทานธงประจํารุน
สรุปผลการปฎิบัติสําคัญจังหวัดเชียงใหม ป 2551
1. ฝกอบรมลูกเสือชาวบานใหม 3 รุน
2. ประชุมสัมมนาผูบริหาร วิทยากร
3. รวมงานชุมนุมลูกเสือชาวบาน
แผนการฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัดเชียงใหม (วันที่ 20 สิงหาคม-30 กันยายน 2551)
1.พื้นที่โซนกลาง ไดแก อําเภอเมือง หางดง ดอยสะเก็ด สันทราย แมริม สารภี แมออน และ
อําเภอสันกําแพง
2. พื้นที่โซนเหนือ ไดแก อําเภอแมแตง สะเมิง พราว เชียงดาว เวียงแหง ฝาง ไชยปราการ และ
อําเภอแมอาย
3. พื้นที่โซนใต ไดแก อําเภอแมวาง ดอยหลอ จอมทอง ดอยเตา ฮอด อมกอย แมแจม และ
อําเภอสันปาตอง
/ระยะเวลา...
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ระยะเวลาดําเนินการ
- พื้นที่โซนกลาง, เหนือ, ใต ดําเนินการในหวงเวลา 1-10 กันยายน 2551, 11-20 กันยายน 2551
และ 21-30 กันยายน 2551
ประมาณการคาทําอุปกรณ การฝกถาวร
1) อุปกรณเตรียมการ
11,500 บาท
2) อุปกรณการสอน(วิชา)
6,500 บาท
3) อุปกรณดานกิจกรรม
18,500 บาท
4) อุปกรณดานพิธีการ
3,500 บาท
การบังคับบัญชาและอํานวยการฝก โดย ผูอํานวยการฝก ผูบังคับคาย และหนาที่ผูบังคับคาย
ความเห็นจากที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) กลาวถึงโครงสราง และความสําคัญของการจัด
ฝกอบรมลูกเสือชาวบาน พรอมเชิญชวนและขอความรวมมือทุกภาคสวนไปรวมใหกําลังใจหรือการสนันสนุน
การจัดอบรมลูกเสือชาวบานตามกําหนดการฝกอบรมขางตน
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.3 การจัดตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงอําเภออมกอย
นายอําเภออมกอย นําเสนอโครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงอําเภออมกอย ผานสื่อ
วิดีทัศน และขอเชิญทุกภาคสวนเขารวมการฝกอบรม และเที่ยวชมศูนยเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
พระเกียรติ บานทุงจําเริง หมูที่ 3 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
ความเปนมาของศูนยเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ สืบเนื่องมาจากกลุมเกษตรกร
กาวหนาในพื้นที่ไดรวมกับอําเภอจัดตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติบานทุงจําเริง เพื่อ
สรางความเขาใจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทํากสิกรรมธรรมชาติ เกษตรอินทรีย คืนชีวิตใหกับ
ผืนปา
ศูนยเรียนรูฯ บานทุงจําเริงไดฝกอบรมใหความรูแกเกษตรกร/ประชาชนไปแลวกวาพันคน ขณะนี้มี
ฐานความรู 14 ฐาน เชน การทําปุยอินทรียหัวเชื้อจุลินทรีย น้ําสมควั้นไม การทําฮอรโมนไลแมลง และเพิ่ม
ผลผลิตปลูกปา 3 อยาง ไดประโยชน 4 อยาง การเลี้ยงหมูหลุม ไกหลุม การเลี้ยงโคขุน การปลูกผักปลอดสารพิษ
และการใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยในการจัดฝกอบรมนี้ ศูนยเรียนรูฯ สามารถรองรับผู
ฝกอบรมไดไมเกินรุนละ 130 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ
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4.2.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “สันกําแพง สานศิลป ถิ่นหัตถกรรม”
นายอําเภอสันกําแพง ประชาสัมพันธโครงการสันกําแพงสานศิลปถิ่นหัตถกรรม พรอมเชิญชวนทุกภาค
สวนเขารวมชมงาน ตามกําหนดการของโครงการโดยนําเสนอผานสื่อวิดีทัศน สรุปไดดังนี้
- การจัดงาน สันกําแพง สานศิลป ถิ่นหัตถกรรม เปนการประชาสัมพันธใหัอําเภอสันกําแพง กลับมาเปน
ที่รูจักและมีชีวิตอีกครั้ง ดวยการนําแหลงผลิตสินคาหัตถกรรมพื้นเมือง ที่มีคุณภาพและฝมือประณีต มาจัดเปน
กิจกรรมโดยใชสถานที่ขวงสันกําแพง ที่วาการอําเภอสันกําแพง (เดิม) เปนสถานที่จัดงาน
- กําหนดการจัดกิจกรรมทุกวันเสาร ระหวางวันเสารที่ 23 สิงหาคม – เสารที่ 20 กันยายน 2551 ระหวาง
เวลา 15.00-22.00 น. โดยมีกิจกรรมสําคัญดังนี้
1) วันเสารที่ 23 สิงหาคม 2551 แสดงวัฒนธรรมและแสดงสินคาตําบลหวยทราย และแมปูคา
2) วันเสารที่ 30 สิงหาคม 2551 พิธีเปดโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม แสดงวัฒนธรรม และ
แสดงสินคาตําบลสันกําแพง และตําบลทรายมูล
3) วันเสารที่ 6 กันยายน 2551 แสดงวัฒนธรรมและแสดงสินคา ตําบลตนเปา และสันกลาง
4) วันเสารที่ 13 กันยายน 2551 แสดงวัฒนธรรมและแสดงสินคา ตําบลออนใต และรองวัวแดง
5) วันเสารที่ 20 กันยายน 2551 แสดงวัฒนธรรมและแสดงสินคาตําบลแชชาง และบวกคาง
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2.5 การรณรงคเรื่องความสะอาดประจําเดือน สิงหาคม 2551
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายสมนึก ปนถาวรรักษ) รายงานผลการรณรงคเรื่องความ
สะอาดประจําเดือนสิงหาคม 2551 ผานสื่อวีดิทัศน ดังนี้
โครงการประกวดการรณรงครักษาความสะอาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551
- มีพื้นที่กลุมเปาหมาย คืออําเภอ ทั้ง 24 แหง
- วัตถุประสงคของโครงการเพื่อใหการรักษาความสะอาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนไปอยางตอเนื่อง
กวางขวาง และจูงใจใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดปรับปรุงพัฒนางานดานรักษาความสะอาดใหดียิ่งขึ้น
- ระยะเวลาดําเนินการปงบประมาณ 2551 ตั้งแตเดือนสิงหาคม – กันยายน 2551
- ใชงบประมาณจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยการปฎิบัติราชการของสํานักงานทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม เปนคาใชจาย
- เกณฑการตัดสินใหรับรางวัล คณะทํางานที่ไดรับมอบหมายจะทําการประเมินใหคะแนนอําเภอใน
พื้นที่รับผิดชอบ ในรอบคัดเลือกและใหอําเภอที่ไดคะแนนประเมินรอบคัดเลือกสูงสุด 10 อันดับแรก รวบรวม
ผลงานและนําเสนอในรูป Power point ตอคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ กําหนดมอบรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยให
อําเภอที่ไดรับรางวัลในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม 2551
/ความเห็นจากที่ประชุม....
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ความเห็นจากที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการรณรงคเรื่องความ
สะอาดของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งในระยะแรกของโครงการไดรับผิดชอบดูแล แตปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนภารกิจ
ที่ไดรับมอบหมายใหม จึงไมไดดูแลดานการรณรงคเรื่องความสะอาดแลว พรอมขอเนนย้ําใหมีการดูแลอยาง
จริงจังและตอเนื่องตอไปโดยเฉพาะเรื่องการจัดระเบียบปายตางๆ ซึ่งผูที่เคยมาเยือนเชียงใหม ไดแสดงความ
คิดเห็นไววามีปายมากและรกรุงรังไมเปนระเบียบ ตั้งแตจุดที่ออกมาจากสนามบิน จึงขอใหมีการปรับปรุงดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาไดในเว็บไซต
www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เรื่อง
5.1 โครงการรณรงคใชชุดทดสอบน้ํามันทอดซ้ําเพื่อลดอันตราย
(ศูนยวิทยาศาตรการแพทยเชียงใหม)
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนสิงหาคม 2551
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน
(ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ผลการดําเนินงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานที่สําคัญของ
หนวยงาน ดังนี้
งานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ ขาราชการและลูกจางของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2551 เมื่อวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมฮอลิเดย การเดน จังหวัดเชียงใหม และ
จังหวัดราชบุรี เพื่อใหขาราชการและลูกจางในหนวยงาน มีความรู ทักษะ และความสามารถในดานการบริหาร
การจัดการ คุณธรรมและจริยธรรมสามารถนําความรูไปใชในการปฎิบัติงาน
/2. ความคืบหนา...
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2. ความคืบหนาการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 กรกฎาคม 2551 เห็นชอบใหสํานัก งานปลัดกระทรวงการทองเที่ ยวและกีฬ า ดําเนิน
โครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม ภายใตกรอบวงเงิน 2,219,044,000
บาท ระยะเวลาดําเนินการ 3 ป (2551-2553) สําหรับคาใชจายในการเตรียมการระยะแรก ปงบประมาณ 2551 ซึ่ง
มีระยะเวลาดําเนินการ 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2551) 2 ลานบาท และคากอสรางที่จะเริ่มในปงบประมาณ
2552 ใชจายจากงบประมาณรายจายป 2549 ที่ไดรับการขยายระยะเวลากันเงินไวเบิกจาย กันเงินงบประมาณ
ออกไปอีกเพื่อเปนคากอสรางในป 2552 และหากไมเพียงพอใหเสนอขอแปรญัติติงบประมาณรายจายประจําป
2552 เพิ่มเติมตามความจําเปน
3. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนปแหงการ
ทองเที่ยวไทย พ.ศ.2551-2552 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
เพื่อติดตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2551 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา และสรุปแนวทางการ
บริหารจัดการดานการทองเที่ยว
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวโดยชุมชน (Community Based
Tourism) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 14-15 สิงหาคม 2551 โรงแรมสุริวงศเชียงใหม เพื่อจะสนับสนุนให
ชุมชนสามารถบริหารและจัดการการทองเที่ยวของชุมชนไดดวยตนเอง มีแนวทางการใชทรัพยากรการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1. โครงการกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิสแหงประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ รุน
ประชาชนชาย ประจํ าป 2551 มีก ารแข งขั นระหวางวันที่ 10-17 สิงหาคม 2551 ณ สนามกีฬาเทศบาลนคร
เชียงใหม โดยมีรองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายทินกร นําบุญจิตต) เปนประชาชนในพิธีเปดการ
แขงขัน
2. โครงการแขงขันกีฬามวลชนโรงแรมสัมพันธ จัดการแขงขันระหวางวันที่ 11-31 สิงหาคม 2551
ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) เปนประธานใน
พิธีเปดการแขงขัน
3. โครงการจัดการแขงขันกีฬาระหวางโรงเรียนสวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหมจัดการแขงขันใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 5 เขต ระหวางเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2551 เพื่อคัดเลือก นักกีฬาในรุนอายุ 18 ป เขา
รวมการแขงขันในระดับจังหวัดโดยการแขงขันระดับจังหวัดจะจัดการแขงขันในระหวางวันที่ 1-5 กันยายน 2551
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัด
4. การจัดการแขงขันฟุตบอลมวลชน “อําเภอคัพ” ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการจัดการแขงขันภายใน
อําเภอตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 24 อําเภอ
มติที่ประชุม
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6.2 โครงการ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม
ผูแ ทนสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชีย งใหม (ดร.สุร สิง ห วิศ รุต รัต น) กล าวถึ ง กํา หนดการของ
ประธานองคมนตรี ที่จะเดินทางมาเปนประธานในพิธี การพระราชทานเข็มที่ระลึกแกผูรวมโครงการและบริจาค
เงินตามโครงการ พอ.สว. ในวันที่ 29 สิงหาคม 2551
ความเห็นของประธาน
- รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) กลาวถึงความเปนมาของโครงการ พรอมเชิญ
ชวนสวนราชการรวมสมทบทุนโครงการในครั้งนี้ตามความสมัครใจ
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวถึงความสําคัญของโครงการ พอ.สว. จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปน
โครงการ พอ.สว. แหงแรกในประเทศไทย บริเวณดอยสามหมื่น อําเภอเวียงแหง จึงขอเชิญชวนสวนราชการรวม
สบทบทุนในโครงการตามความสมัครใจ
มติที่ประชุม
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6.3 การเบิกจายงบประมาณและการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําป
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) ขอใหสวนราชการที่ยังคงคางการเบิกจาย
งบประมาณ ประตําป 2551 ไดเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ สวนเรื่องการ
ประเมินและเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจําปของสวนราชการที่ตองนําเขาพิจารณาระดับจังหวัด ขอใหเรงรัดการ
ดําเนินงานโดยเร็ว และควรเผื่อเวลาใหคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาอยางรอบคอบและเปนธรรม
มติที่ประชุม
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6.4 การจัดระเบียบรานคาราโอเกะ และการรณรงคไมเผาขยะในอําเภอสารภี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) ขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของ
รวมกันสอดสอง ในการชวยดูแลหนารานคาราโอเกะใหเปนระเบียบเรียบรอยและคํานึงถึงวัฒนธรรมอันดีของ
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดมีการดําเนินการจัดระเบียบไปแลว ซึ่งตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง
ตอไป ทั้งนี้ หากพบรานคาราโอเกะที่มีลักษณะการจัดหนารานคอนขางลอแหลม ขอใหแจงขอมูลได โดยตรงที่
053-217919
โครงการการรณรงคไมเผาขยะของอําเภอสารภี ผลการรณรงคปรากฎวาไดรับผลดี จากที่เคยมีสถิติ
การเจ็บปวยดวยโรคทางปอดเปนลําดับ 1 ก็มีสถิติลดลง ขอฝากใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เสนอ
ผลการดําเนินการ/ความคืบหนาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบและมอบหมายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม นําขอเสนอแนะจากที่
ประชุมไปพิจารณาดําเนินการ
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6.5 เรื่องอื่น ๆ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม แจงใหทราบและขอความรวมมือ ดังนี้
1) ขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงาน แจงเบาะแสการตัดไมทําลายปา หรือการลักลอบขนไม
ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม
2) กําหนดจะประเมินผลครบรอบ 1 ป ในการบริหารจัดการยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม
3) การจัดสรรงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552 ซึ่งในสวนของจังหวัดจะไดรับงบประมาณ
เพื่อดําเนินการในสวนของจังหวัด จึงขอใหสวนราชการที่มีโครงการ ไดเตรียมความพรอม
รายละเอียด การเตรียมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ ที่สามารถดําเนินการโครงการไดทันที
มติที่ประชุม
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6.6 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 9/2551
กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 9/2551 วันจันทรที่ 29 กันยายน 2551 เวลา 09.00 น.
ณ ห องเลควิ ว โรงแรมกรีนเลค รีสอร ท อํ า เภอเมือ งเชีย งใหม ใหส ว นราชการ/หน ว งาน เขา ไป Download
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
ปดการประชุมเวลา 12.20 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

