รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552
ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
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นายวิบูลย สงวนพงศ
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายกาศพล แกวประพาฬ
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธุ
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายสมนึก ปน ถาวรรักษ
นางชนิดา สุวรรณ
นายเดช สุนศิริ
นางสาวสรียา วิไลพงศ
นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ
นายสุเทพ มณีมอญ
นายนิคม ศรีสุกิจจา
นายกฤตพล จารุรัชตเมธา
นายนําชัย เจียงวรีวงศ
นายธนา นวลปลอด
นายปธิกร เอีย่ มสะอาด
นายบวร สังขนาค
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายปกรณ สุริวรรณ
นายนิมิตร ไรคลองครุ
จ.ส.ต.มานิตย อินผง
นายจิระชาติ ซื่อตระกูล

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
(แทน) นายอําเภอแมแตง
(แทน) นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
(แทน) นายอําเภอสะเมิง
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
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นายดิเรก สุริวงษ
นายมนัส สุริยสิงห
นายนพพล กันธรรม
นายวิจิตร หลังสัน
นายอนุทนิ ศรีทรงผล
นายวิษณุ จักษุธารา
นายบุญศรี เตชะหมื่น
นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
นายสมมาตร โตโพธิ์ไทย
นายยุทธนา โพธิ์ทองสุนันท
นายจํานอง ปานทอง
นายพิรณ
ุ หนอแกว
นายถาวร คงมั่น
นางทิวาภา รักสัตย
วาที่ ร.ต.สงกรานต ชูสาย
นางนงนุช กุมศัตรา
นายมนัส เฉียวกุล
นายสุชิน สาระจันทร
นายโกศล ปราคํา
นายโสภณ โปธินันท
นายวิฑูรย วังตาล
นายอนิรุทธ ลามพระยา
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายแสวง ดวงทรง
นายคณิต เวสสุนทรเทพ
น.ส.ทิพวรรณ เตียงธวัช

53
54
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56
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นายอดิสร พวงทอง
รศ.ดร.จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
ผศ.ดร.ประดิษฐ เถลิงรังสฤษดิ์
ผศ.ประชัน รักพงษ
นางขนิษฐา จันทรลักษมี
นายดิษฐ โพธิยารมย

(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
(แทน) นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
(แทน) นายอําเภอดอยหลอ
อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอ ํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(รกท.) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
/59 นางบรรเจิด..

3
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

นางบรรเจิด ดีมงคล
นางจันทรวรรณ สุจริตกุล
นางมัลลิกา อัพภาสภัย
นายสมคิด ยังเยี่ยม
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายประยุทธ กฤษณพันธ
นางสดศรี พงศอุทัย
นายจิรพล พงษธนะเศรษฐ
นายพีรธรรม ศุภศรี
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายพูนคณินท เกื้อนาบุญ
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

หัวหนาหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นายทวี ธินันท
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นายอนวัชช ไทยขวัญ
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นายอํานาจ สิริภาคิไนย
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางเพชรรัตน ปอมเย็น
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายสุวิช ศรีเพชรวรรณดี
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นางกฤษณา สมบัติปน
(แทน) หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายอุดม บัวทอง
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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นางกัญจนา กลิ่นทอง
ดร.สุรสิงห วิศรุตรัตน
นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย
นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน
นพ.ชัชวาลย ศิรินิรันดร
นางสาวกนกพร นิลเปง
นางศิวาพร ตัง้ ฑีฆะรักษ
นายภุชงค อินสมพันธ
นายสุรพล ลีลาวโรภาส
นายธีรพล วุทธีรพล
นางสาวนันทินี รักรุงเรือง
นางกรองแกว ทีปนวัชร
นางอรวรรณ ไชยพรหม
นายสวัสดิ์ ตวงรัตนหรดี
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
นางพงษพนั ธ ริ้วทองทวี
นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
นางสาวเฉลิมศรี วงศศรีใส
นายประสิทธิ์ พรินทร
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นางสมใจ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นายสมพงษ ศรีเกษ
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นางละไมพร สายทอง
นายพนิต เจริญบูรณ
นางวันทนีย พึ่งประดิษฐ
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายวิฑูร โพธิ์ศรี
นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
น.ส.จุไรพร แกวทิพย

ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากัด
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
/122 นางสาวนงเยาว....

5
122
123
124
125

นางสาวนงเยาว จันทรอินทร
นายจํารัส จันทิวงศ
นายวรสิทธิ์ วรพล
นางอรทัย ธรรมเสน

126
127
128
129
130
131

นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางพัทธนันท พันธุ
นายทรงชัย ชุม ภิรมย
นายปาณวัตร สันติคุณากร
นายสุวิทย มวงเกษม
นายสุรชัย เจรียงประเสริฐ

132 นายธรรมนูญ อุนธวัชนัดดา
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

นายสุเทพ นอยไพโรจน
นายอาจิตร สุวานิชวงศ
นางปภาพินท จันทรดา
นางสาววราภรณ พิมสาร
นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
นางกฤษนันท ทะวิชยั
นายอรรถเดช บุญไชย
นายวิวัฒน โตธิรกุล
นางศุภิสรา ชมพาน
นายอนุสรณ กุศล
นายสมชัย ใหมจันทรแดง
นายเฉลิมศักดิ์ สุระนันท
นายรุจิรา เปรมานนท
นายกระเษียร นวชัย
นายจํานง แกวชะฎา
นายอุดม ภิญโญ
นายทิศชัย ชีววิริยะกุล
นายกนก คนโทเงิน
นายณรงค สมทกิจ

(แทน) หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการสํานักชลประทานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1
(แทน) รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสวนบริหารลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
/152 นายณรงศักดิ์…..
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152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

นายณรงศักดิ์ ไชยศรี
นายสุรเดช อุดมสม
นางวราภรณ วรพงศธร
นายไมตรี ธรรมโกสิทธิ์
นายสุทธิ รวมศรี
นายสมชาย หลิมทอง
นายเรวัต โพธิ์เรียง
วาที่ ร.ท.จตุรงคพล สดมณี
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายสถาพร เชื้อผูดี
นายแสนสิทธ วินโกมินทร
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายวงษนพิ ัทธ แกวกุลวงษ
นายอินสน ตานคือ
นายอุทัย พรหมแกว
นายพงศกร ตุลานนท
นางธารทิพย ทองงามขํา
นายสัมพันธ ชางทอง

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

นายยรรยงค สมจิตต
นางนิภาพร อินธิรส
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นายคณพล ปนแกว
นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ
นางศุภรัศมิ์ จันทรตะธง
นางสาวปนัดดา บัวศิริ
พ.ท.พิศิษฐ กันทะใจ
ร.อ.กอสกุล มณีภาค
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
พ.ท.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผู อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ห ง ประเทศไทย ช อ ง 11
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ 3
(แทน) สัสดีจงั หวัดเชียงใหม
/183 พล.ต.ต.สมหมาย .....
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184
185
186

พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข
พ.ต.ท.นพเกา โกกิละวาฬ
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เขี้ยวแกว

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4

นายสัญญา ทุมตาขบ
พ.ท.พิศิษฐ กันทะใจ
ดร.จุไรรัตน จุลจักรวัฒน
นายชัยนรงค วงศใหญ

5

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายสําเริง ไชยเสน
นางสาวพรทิพย วรพิทยาภรณ
นางสุนทรี อินตา
นายสามารถ หังสเนตร
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7 ว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
รอง หก.กกร.มทบ.33
ที่ปรึกษาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- พิธีมอบเกียรติบัตรขาราชการตัวอยาง ตามโครงการเชียงใหมใสสะอาด (1 รางวัล)
โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
- พิธีมอบรางวัลและโลรางวัลแกผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม
( 4 รางวัล) โดยสํานักงานการคาภายในจังหวัดเชียงใหม
/- พิธีมอบรางวัล….
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- พิธีมอบรางวัลเงินสมทบผูชนะการประกวดการแขงขัน To be number One Teen
Aerobics & Dancercise Thailand Championship 2009 ระดับประเทศ (3 รางวัล)
โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน ขอเชิญชวนหัวหนาสวนทุกภาคสวน และผูมเี กียรติทุกทานรวมงานเลี้ยงสังสรรค เพื่อ
สรางความสัมพันธอันดีรวมกัน เวลาประมาณ 18.00 น. ณ บริเวณสนามหญาดานหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา แหงนี้
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
- การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายไมตรี ธรรมโกสิทธ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
ยายมาจาก ผูอํานวยการศูนยสรางทางสงขลา
2) พลตํารวจตรีสมหมาย กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก ผูบังคับการอํานวยการตํารวจภูธรภาค 3
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางาน
โฆษก จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 ผานระบบวีดีทศั น สรุปไดดังนี้
เดือนกุมภาพันธ เปนเดือนที่จังหวัดเชียงใหมมีกจิ กรรมที่นาสนใจหลายกิจกรรม ประกอบดวย
1. การประชุมสัมมนานานาชาติเรื่อง Chiangmai International Health Promotion Meeting ภายใต
วิสัยทัศน Live Longer with Happiness ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส ซึ่งจัดขึ้นภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทยใหเปน Medical Hub โดยเนน 6 กลุมผลิตภัณฑ มีผูสนใจจากทั่วโลกเขา
รวมการสัมมนาประมาณ 300 คน การจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อแสดงความพรอมในดานการสงเสริมสุขภาพ
ของจังหวัดเชียงใหมและตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหมในดานเศรษฐกิจ
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว
-จังหวัดเชียงใหม จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งที่ 33 ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 6-8
กุมภาพันธที่ผานมา โดยมีการประกวดสวนหยอม กลวยไม ไมดอกไมประดับ การประกวดนางงามบุปผชาติ
และนางงามบุปผชาตินานาชาติประจําป 2552 และกิจกรรมสําคัญของงานคือ พิธีเปดงานอยางเปนทางการ ณ
บริเวณหนาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม โดยมีการประกวดขบวนรถบุปผชาติจากหนวยงานตางๆ ที่สง
เขาประกวดจํานวน 23 คัน ปรากฏวา รางวัลชนะเลิศประเภทสวยงาม ไดแกอําเภอสันปาตอง ชนะเลิศ
/ประเภทความคิด…
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ประเภทความคิดสรางสรรค ไดแก อําเภอดอยหลอรวมกับอําเภอสะเมิง และประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ไดแกบริษัท พรีมาเอิรบ
- อําเภอแมแจม ไดจัดงานเทศกาลมหกรรมผาตีนจกแมแจม ครั้งที่ 16 ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ
2552 โดยภายในงานมีการประกวดผาตีน จก ผาทอพื้น เมือง การสาธิตกระบวนการผลิตผาทอตีน จก ผา
พื้นเมือง และผาชาวเขา การแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมชนเผา การแสดงนิทรรศการจากหนวยงานตางๆ การ
ประกวดธิดาผาตีนจก และการแสดงมหรสพ ในภาคกลางคืน โดยจุดเดนของงานคือขบวนแหวัฒนธรรม
ประเพณี การประดับตกแตงรถดวยผาตีนจกที่สวยงาม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศรวมงาน
เปนจํานวนมาก
- ชวงเทศกาลวันแหงความรัก อําเภอสะเมิงไดจัดงานสตรอเบอรี่และของดีอําเภอสะเมิง
ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมตางๆ อาทิ การประกวดธิดาสตรอเบอรี่
การประกวดคูรักทรหด การแสดงชนเผา การแขงขันสมตําลีลา การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การออก
รานมัจฉากาชาด กาดหมั้วคัวฮอม การแสดงและจําหนายสินคา OTOP ขบวนแหรถสตรอเบอรี่ที่สวยงาม
ตลอดจนการจําหนายสตรอเบอรี่สดจากไรที่สรางความพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวอีกหลายกิจกรรมดวยกันไมวาจะเปนงาน
ศิลปหัตถกรรมไมแกะสลักบานถวาย มหัศจรรยลานนา เมืองกระดาษสาบานตนเปา และกิจกรรมอื่นๆ
3. ดานการแกไขปญหายาเสพติดนั้น จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
รวมกับศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม จัดอบรมเครือขาย “แกนนําเยาวชนอาสา
ปองกันยาเสพติด” ตามโครงการอาสากลุมเสี่ยงปองกันยาเสพติด ณ คายนเรศวรมหาราช อําเภอแมแตง มี
นักเรียน จํานวน 50 คน จากโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) โรงเรียนดาราวิทยาลัย และโรงเรียน
วชิรวิทย(แผนกมัธยม) มีวิทยากรจากหนวยงานตางๆ มาใหความรูความเขาใจในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดที่อาจเกิดขึน้ กับสังคม ตลอดจนการสรางเครือขายในการใหความรูแกเพื่อนและคนใกลชิดของ
เยาวชนที่เขารับการอบรม จากนั้นระหวางวันที่ 18-19 กุมภาพันธ ศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม จัดโครงการเสวนาเพื่อลดพื้นที่ปลูกฝนในถิน่ ทุรกันดารแบบบูรณาการ ณ หนวย
จัดการตนน้ําดอยสามหมื่น อําเภอเชียงดาว การเสวนาครั้งนี้มีสื่อมวลชนเขารวมการเสวนา เพื่อรับทราบ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการหาทางลดพื้นที่ปลูกฝนในถิ่นทุรกันดาร โดย
จะสรางความเขาใจใหชาวบานในพืน้ ที่ทราบถึงโทษภัยของฝน เพื่อจะไดรวมกันแกไขปญหาในที่สดุ
4. ปญหาไฟปาและหมอกควัน หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการจัดหนวยอาสาสมัครและเจาหนาที่ใน
การรณรงคใหงดการเผา พรอมกับประสานใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรวมกันนํารถฉีดน้ําออกให
บริการฉีดน้ํา รดน้ําตนไม ลางถนน หรือกิจกรรมเพิ่มความชุมชื้นในอากาศอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มความชื้น
ในอากาศและลดปริมาณฝุนและอนุภาคในอากาศ อันจะเปนการบรรเทาปญหาไฟปาและหมอกควันที่เกิดขึ้น
ในที่สุด
5. การจัดตั้งอําเภอวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม โดยที่ทาํ การปกครองจังหวัดไดนําคณะ
สื่อมวลชนทั้งสาขาโทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ ลงพื้นที่สํารวจเสนทางและประชาสัมพันธการจัดตั้งอําเภอ
/ทําใหไดพบ…
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ทําใหไดพบกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่สมบูรณและวัฒนธรรมชนเผาที่สวยงาม ซึ่งในการเดินทาง
ครั้งนี้ ไดมีการประชุมกํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เพื่อระดมความคิดเห็น
วิเคราะหปญหาความตองการและศักยภาพของชุมชน รวมกันจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เพื่อมุงสูอําเภอใน
ฝนของชาวบานในพื้นที่ทุกคน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 29 มกราคม 2552
ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้ งที่ 1/2552 เมื่ อวัน ที่ 29 มกราคม 2552 ณ ห องเอราวัณ โรงแรมเชีย งใหมภูคํา อํา เภอเมื อง
เชียงใหม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 27 หนา มีนายวิบูลย
สงวนพงศ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม จํานวน 30 หนวยงาน ไมมีผูขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุม
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอขอมูลภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด
เชียงใหม ป 2551 และแนวโนมป 2552 ดังมีผลสรุปไดดังนี้
Ôภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ป 2551 และแนวโนมป 2552
- ปจจัยเสี่ยงดานเศรษฐกิจทีส่ งผลกระทบตอเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมแบงเปน 2 ระยะ
1) ชวงตนป 2551 ปจจัยเสีย่ งประกอบดวย
1.1 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ปรับสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
1.2 อัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาทชวงตนป 2551 อยูในระดับคอนขางแข็งคาสุด 31.46
บาทตอดอลลารสหรัฐ สงผลตอการสงออกและการแขงขันราคาในตางประเทศ
1.3 อัตราดอกเบี้ย ในชวงตนป อัตราดอกเบี้ย MLR อยูทปี่ ระมาณรอยละ 6.85-7.13
ตอป แตจากภาวะเงินเฟอทีส่ ูงขึ้นอยางตอเนื่องตามราคาน้ํามันและราคาสินคาโภคภัณฑในตลาดโลกทําให
อัตราดอกเบี้ย MLR ไปถึงระดับสูงสุดที่ 9.2 % ในเดือนกรกฎาคม 2551 และสงผลใหดอกเบี้ยนโยบายปรับตัว
ขึ้นเปน 3.75%
1.4 ความไมสงบทางการเมือง ปญหาสถานการณความไมแนนอนทางการเมือง ได
สงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผูประกอบการตางประเทศเปนอยางมาก โดยเปนปจจัยสําคัญที่สงผล
กระทบตอภาคเศรษฐกิจ
/2) ชวงปลายป 2551...
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2) ชวงปลายป 2551
2.1 วิกฤติเศรษฐกิจโลก ไดสงผลกระทบไปทั่วโลกทําใหประเทศไทยมีผลการ
สงออกติดลบตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 โดยในเดือนมกราคม 2552 ติดลบถึง 26.5 %
2.2 ความไมสงบทางการเมือง โดยเฉพาะการปดสนามบิน สงผลกระทบตอความ
เชื่อมั่นดานการคาการลงทุน นักทองเที่ยวไมมั่นใจในความปลอดภัย
2.3 การปรับตัวลดลงของราคาน้ํามันเชื้อเพลิง สืบเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจและการ
ลดความเสี่ยง การเก็งกําไรจากน้ํามันเชื้อเพลิง สงผลใหราคาน้ํามันดิบปรับราคาลดลงจากราคาเฉลี่ย 147
เหรียญสหรัฐตอบารเรล เหลือเพียงไมเกิน 50 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ในชวงไตรมาสสุดทายของป
2.4 อัตราดอกเบี้ย เศรษฐกิจมีแนวโนมเขาสูภาวะถดถอยจากปจจัยกดดันดานการ
สงออกและอัตราเงินเฟอทีป่ รับตัวลดลงอยางตอเนื่องสงผลใหตั้งแตชวงปลายปภาครัฐปรับดอกเบี้ยนโยบาย
จาก 3.75 เปน 1.50 %
สถานการณเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ป 2551
โครงการเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม ขึน้ อยูกับภาคการเกษตรขายปลีก - ขายสง ทองเที่ยว/
ภัตตาคาร ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเชียงใหม(GPP) ป 2550 มีมูลคา 120,972 ลานบาท รายไดตอ หัวป 2550
เทากับ 74,524 บาท/ป
ภาวะแนวโนม ป 2552
1. สินคาเกษตร ราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมปรับตัวลดลง เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นสงผลให
นักลงทุนปรับลดความเสี่ยง โดยเสริมสภาพคลองดานการเงิน หันมาเก็งกําไรในสินคาโภคภัณฑนอยลง
2. การจางงาน ภาคการผลิตมีแนวโนมปรับลดการผลิต เนื่องจากคําสั่งซื้อหดตัว สงผลใหการจาง
งานมีแนวโนมปรับตัวลดลงหรือปรับลดชั่วโมงการทํางาน เพื่อความอยูรอดของกิจการ
3. อํานาจการบริโภค การคาดหมายการลดการผลิตตามอุปสงคที่ลดลงและการจางงานที่ลดลงจะ
สงผลกระทบตอกําลังการซื้อของผูบริโภค(ที่อยูในภาวะการวางงาน, และความเชื่อมั่นของผูบริโภคลดลงทําให
กําลังซื้อของผูบริโภคลดลง และจะสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในอนาคต)
4. อัตราเงินเฟอ นอกจากรายไดของแรงงานมีแนวโนมลดลงผูบริโภคจะระมัดระวังการใชจายมากขึ้น
โดยราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่เปนปจจัยสําคัญตออัตราเงินเฟอมีแนวโนมเคลื่อนไหวอยูในระดับต่ํา จึงคาดวา
แนวโนมอัตราเงินเฟอในป 2552 จะอยูใ นระดับต่ํามาก
5. การลงทุน อุปสงคของตลาดโดยภาพรวมมีแนวโนมที่ลดลง ประกอบกับการระมัดระวังการปลอย
สินเชื่อของธนาคารพาณิชยเพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิด NPL แนวโนมการลงทุนในจังหวัดเชียงใหม
โดยทั่วไปจะเพิ่มขึ้นไมมากนัก
6. อสังหาริมทรัพย จังหวัดเชียงใหม มีการลงทุนดานตลาดอสังหาริมทรัพย(Real-estate) มากจังหวัด
หนึ่ง แตผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจสงผลใหรายไดของผูบ ริโภคลดลง ประกอบกับวัสดุกอสรางมีแนวโนม
สูงขึ้นสงผลใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยในจังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมปรับตัวลดลง
/7. ภาวะตลาดสินคา.....

12
7. ภาวะตลาดสินคามีแนวโนมหดตัว โดยเฉพาะสินคาสงออก เนื่องจากประเทศคูค าสําคัญ อาทิ
สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุน ลวนแตไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
8. การทองเที่ยว ในป 2552 ยังคงซบเซาตอเนื่องจากป 2551 แมวาราคาน้ํามันเชื้อเพลิงจะลดลง แต
นักทองเที่ยวจะยังไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากตางประเทศ
ขอเสนอแนะที่ควรดําเนินการ ทั้ง 2 ภาคสวน ไดแก
ภาคผูประกอบการ ควรเปนการรักษาตลาดเดิม และขยายตลาดใหม การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตเพื่อการแขงขัน รวมถึงการคนควาและสรางนวัตกรรมใหมเพื่อสรางโอกาสและทางเลือก
ภาครัฐ ควรเรงรัดการเบิกจายงบประมาณสูภาคประชาชนและผูประกอบการโดยเรงจัดทําโครงการ
กระตุนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายไดใหกับภาคประชาชน จัดเตรียมการรองรับปญหาการวางงาน สนับสนุน
สงเสริมและแกไขปญหาอุปสรรคดานการคา การลงทุน และการจัดวางยุทธศาสตรระดับจังหวัดในการรองรับ
วิกฤตเศรษฐกิจไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจน
Ôสรุปผลการจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติ (Chiangmai International Health Promotion
Meeting)
- การจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรม
ดิเอ็มเพรส เพือ่ ตอนรับเอกอัครราชทูตตางประเทศประจําประเทศไทยและผูเกีย่ วของ รวมประมาณ 90 คน
โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) เปนประธาน
- จัดกิจกรรมจัดประชุมบริการสุขภาพนานาชาติในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ 2552 ณ หองประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม
- สรุปผลการจัดกิจกรรมประชุมบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม โดยไดสํารวจจากแบบ
สอบถามผูเขารวมประชุม พบวาการวัดความสําเร็จจากการจัดกิจกรรมดีเลิศ คิดเปนรอยละ 46.00% การจัด
กิจกรรมดีมาก คิดเปนรอยละ 26.00 %
มติที่ประชุม รับทราบ
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคม ใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี โดยไดทําการตรวจสอบสถานการณ
มลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม ตามจุดตรวจวัดที่บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมและโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย เพื่อหาคาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดเล็กที่สงผลตอสุขภาพของประชาชน
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการดําเนินชีวิตบนพืน้ ฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
ประกอบดวยผลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกีย่ วของ คือ
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําป 2552
ประกอบดวยกิจกรรมการคืนชีวามัจฉามาฆบูชาฤกษ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 ณ พุทธสถานเชียงใหม การ
แขงขันตอบปญหาธรรมะ และบรรยายธรรมชิงโลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช/กุมารี…
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กุมารี วันที่ 7 กุมภาพันธ 2552 ณ. วัดลอยเคราะห และพุทธสถานเชียงใหม การจัดพิธีเวียนเทียนในวันที่ 9
กุมภาพันธ 2552 ณ วัดสําคัญตางๆ และทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม
- สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม จัดประชุมติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ปงบประมาณ 2552 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 มีผูเขารวมประชุม
243 รูป/คน
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม จัดประกวดสวดมนตหมูสรรเสริญพระรัตนตรัย
ทํานองสรภัญญะ ระดับจังหวัดประจําป 2552 ระหวางวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2552 ณ วัดสวนดอก
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม จัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน วัดศรีสุพรรณ ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือขายที่ปรึกษาผูตรวจราชการภาคประชาชนระดับ
ภูมิภาค(ภาคเหนือ) ระหวางวันที่ 10-11 กุมภาพันธ 2552 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส
3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยาง
เปนสุข ไดจัดโครงการลดพฤติกรรมเสี่ยงวัยรุนเยาวชนเมืองเชียงใหมในเครือขายเยาวชน NDR วันที่ 20-22
กุมภาพันธ 2552 ณ วังธารรีสอรท ผลจากการจัดกิจกรรม ทําใหสมาชิกในกลุมมีความสัมพันธที่ดีมากขึ้น เกิด
การจัดระเบียบและควบคุมดูแลกันและกันภายในกลุม เกิดความรักสามัคคีและทําใหกลุมรวมมือกันทํา
กิจกรรมที่สรางสรรคสังคมมากขึ้น
4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมการมีงานทํา มีศักยภาพและความมัน่ คงในการทํางาน
4.1 ผลการดําเนินงานชวยเหลือผูประสบปญหาของศูนยบริการเบ็ดเสร็จ แกไขปญหาแรงงาน
จากวิกฤตเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ 2552 ประกอบดวย
- การใหความชวยเหลือผูถูกเลิกจาง
1) ดานสิทธิประโยชน ไดใหคําปรึกษาดานสิทธิประโยชน จํานวน 180 คน ผูถูกเลิก
จางไดรับคาชดเชยตามกฎหมาย/ขอตกลง จํานวน 7 คน
2) การจัดหางาน ไดขึ้นทะเบียน/เลือกตําแหนงงาน จํานวน 707 คน และประสาน
ใหมีการบรรจุงาน 313 คน
3) การฝก/พัฒนาอาชีพและฝมือ ไดฝกพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน 31 คน
- การใหความชวยเหลือสถานประกอบการ ไดใหคําปรึกษาแนะนําเพือ่ ชะลอการเลิกจาง
จํานวน 4 แหง
4.2 กิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีงานทําใหประชาชน
- การออกหนวยบริการรถโมบายยูนติ ของสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 5 ครั้ง
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ ที่วาการอําเภอจอมทอง ศูนยการคากาดสวนแกว โรงแรมดิเอ็มเพรส โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา มีผูเขารับบริการประมาณ 400 คน
- สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม จัดงานวันสตรีสากลจังหวัด
เชียงใหมป 2552 ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ณ โรงแรงเชียงใหมฮลิ ล
มติที่ประชุม

รับทราบ
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3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานความมั่นคง ประจําเดือนกุมภาพันธ 2552 ตามประเด็นยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีผลการดําเนินงาน
ประกอบดวย
- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 จัดหลักสูตรฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตน ใหกับพนักงานบริษัทแกรนวิชนั่
แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด อําเภอสันทราย
- วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 จัดอบรม OTOS รุนที่ 1/2552 พรอมมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการฝกอบรม
72 ราย ณ กองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมที่ 1
- วันที่ 6 กุมภาพันธ 2552 รวมโครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน
บริเวณทีว่ าการอําเภอจอมทอง
- วันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 จัดอบรม OTOS รุนที่ 2/2552 และทําการมอบวุฒิบัตรใหแกผูผานการ
ฝกอบรม 72 นาย ณ. กองรอยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมที่ 1
- วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 เขารวมโครงการฝกอบรมการใหความรูการรายงานสถานการณ สาธารณ
ภัย ณ. หองประชุมวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขตเชียงใหม
- วันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 อํานวยการดับเพลิง บริเวณดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 จัดกิจกรรมเพิม่ ความชุมชื้นในอากาศเพื่อลดปญหาหมอกควัน และมลพิษ
ทางอากาศ ณ บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย
- วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 ดําเนินโครงการรวมมือ รวมใจ อากาศสดใส เชียงใหมไรหมอกควัน
ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอรท อําเภอเมืองเชียงใหม
2. ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
- วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 ดานศุลกากร ทาอากาศยานเชียงใหม ทําลายของกลางสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
ที่ตรวจยึดมูลคากวาแสนบาท ทั้งหมด 6 รายการ เชน บุหรี่ตางประเทศ ยาสูบ ฯลฯ
- วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมแกงลักรถรายใหญ 7 ราย พรอมของ
กลางรถจักรยานยนต 9 คัน รถยนต 1 คัน ฯลฯ
- วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 จัดประชุมหัวหนาสถานี/ผูดแู ลวิทยุชุมชนในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหม จํานวน
200 คน ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
- วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 พลตํารวจโทสมคิด บุญถนอม รับตําแหนงผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5
โดยไดกําชับการดําเนินงานตามนโยบายเรงดวน 4 ดาน คือ ดานการเมือง ยาเสพติด โจรกรรมรถ และแรงงาน
ตางดาว
- วันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2552 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวโพด อําเภอแมแจม รวมกลุมปดศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม เรียกรองใหรฐั บาลแกไขปญหาราคาขาวโพด
- วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 รวมกับกลุม ลําพูน-ลําปาง กวา 3,000 คน เดินขบวน
ตอตานนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล บริเวณคูเมืองเชียงใหม
/- วันที่ 19 กุมภาพันธ …
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- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 กวา 50 คน มายื่นหนังสือตอตานการจัดงานเกย
พาเลซ บริเวณศาลากลางจังหวัดชียงใหม
- วันที่ 21 กุมภาพันธ 2551 กลุมรักเชียงใหม 51 กวา 1,000 คน รวมกลุมตอตานการจัดงานเกยพาเลซ
บริเวณพุทธสถานเชียงใหม
- การขอความรวมมือในการปฏิบัติงานชวงการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14
- การกําหนดแนวทาง/มาตรการในการสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ
และการกอเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา
3 .ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- วันที่ 19-20 กุมภาพันธ 2552 จัดเสวนาเพื่อลดพื้นที่ปลูกฝนในถิ่นทุรกันดารแบบบูรณาการ
ณ หนวยจัดการตนน้ําดอยสามหมื่น ตําบลเมืองคอง อําเภอเชียงดาว
- วันที่ 12 กุมภาพันธ 2552 ฝกอบรมเครือขายแกนนําเยาวชนอาสาปองกันยาเสพติด บริเวณคาย
นเรศวร อําเภอแมแตง
- วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 จับกุมผูตองหา 1 คน พรอมของกลางยาบา 160,000 เม็ด บริเวณจุดตรวจ/จุด
สกัดกั้น ถนนสายฝาง-สันตนหมื้อ อําเภอฝาง
- วันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 จับกุมผูตองหา 1 คน พรองของกลางยาไอซ 2 กอน น้ําหนักประมาณ 2
กิโลกรัม บริเวณศูนยคอมพิวเตอรไอคอนสแควร อําเภอเมืองเชียงใหม
- วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 จับกุมผูตองหา 2 คน ของกลางยาบา 28,000 เม็ด บริเวณถนน
รัตนโกสินทร อําเภอเมืองเชียงใหม
- วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 จับกุมผูตองหา 4 คน ของกลางยาบา 200,000 เม็ด บริเวณอําเภอแมอายอําเภอฝาง
- วันที่ 11 กุมภาพันธ 2552 วิสามัญผูตองหา 1 คน และจับกุมผูตองหา 2 คน พรอมของกลางยาบา
6,000 เม็ด บริเวณตําบลแมสา-ดอนแกว อําเภอแมริม
- วันที่ 16 กุมภาพันธ 2552 ตรวจยึดของกลางยาบา 20,000 เม็ด บริเวณตําบลเมืองงาย อําเภอเชียง
ดาว
- วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ปดลอมตรวจคนบานนาเกียน อําเภออมกอย จับกุมผูตอ งหา 2 คน ของ
กลางยาบา 600 เม็ด ฝนดิบ 618 กรัม
- วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ 2552 ปดลอม/ตรวจคนตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง เกิดการปะทะกัน
ไดวิสามัญผูตอ งหา 1 คน และเจาหนาทีต่ ํารวจไดรับบาดเจ็บ 2 นาย
4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงแนวชายแดน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- วันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ณ กองรอยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดเชียงใหมที่ 1
- วันที่ 16-18 กุมภาพันธ 2552 จัดฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกํานันในพื้นที่ที่มีปญหาดานความมัน่ คง
และพื้นที่ตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหมรนุ ที่ 1 ณ โรงแรมวินเพลส
/วันที่ 1-9 กุมภาพันธ…
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- วันที่ 1-9 กุมภาพันธ 2552 ฝกทบทวนหมูบาน อพป. บานแมเมืองนอย ม.7 ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย
- วันที่ 12-20 กุมภาพันธ 2552 ฝกทบทวนหมูบาน อพป. บานหนองขีน้ กยาง ม.3 ตําบลแมนาวาง
อําเภอแมอาย
- วันที่ 23 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2552 ฝกทบทวนหมูบ าน อพป. บานสันหาง ม.3 ตําบลบานหลวง
อําเภอแมอาย
5.ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมายและการลักลอบคา
มนุษย มีผลการดําเนินการดังนี้
- วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 เกิดเหตุฆาตกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ โดยตํารวจสามารถจับกุม
ผูตองหาชาวไทใหญได 2 คน
- วันที่ 10-18 กุมภาพันธ 2552 กวาดลางจับกุมแรงงานตางดวงเขาเมืองโดยมิชอบดวยกฎหมายกวา
133 คน
- วันที่ 15 กุมภาพันธ 2552 ชมรมการศึกษาและวัฒนธรรมไทยและชมรมผูใชแรงงานชาวไทใหญ ยื่น
หนังสือขอความเห็นใจแรงงานตางดาว กรณีเกิดเหตุฆาตกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยแมโจ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 ชวยเหลือหญิงสาวชาวจีน 2 คน จากการถูกบังคับคาประเวณี โดยจับกุม
ผูตองหา 2 คน บริเวณตําบลชางมอย อําเภอเมืองเชียงใหม
- วันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ประชุมคณะทํางานแกไขปญหาแรงงานตางดาวเขาอยูอาศัยในพื้นที่ สปก.
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2552 รองเลขาธิการ สมช. เดินทางศึกษาสถานการณและการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกีย่ วของในพื้นทีภ่ าคเหนือ
มติประชุม

รับทราบ

4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม(นายสัญญา ทุมตาขบ) ประชาสัมพันธ
และรายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนกุมภาพันธ
2552 ดังนี้
การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552
1) สาเหตุ/ปจจัยที่เกีย่ วของทีท่ ําใหเกิดหมอกควันและไฟปา มีสาเหตุจากการกระทําของมนุษย และ
สภาพธรรมชาติ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมมีลกั ษณะเปนที่ราบ แองกะทะเชียงใหม-ลําพูน ซึ่งในอดีตมีลมภูเขา ลม
หุบเขาถายเท ทําใหไมเกิดภาวะหมอกควัน แตในปจจุบันอากาศเสียจะวนเวียนอยูใ นแองที่ราบเพราะมีแหลง
มลพิษและอาคารสูงบังกระแสลม
/2) การดําเนินการ…
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2) การดําเนินการเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
2.1 จังหวัดเชียงใหมไดจดั กิจกรรมประกาศวาระจังหวัดและรณรงคการปองกันและแกไขปญหาภัย
หนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ณ ลานอนุสาวรียส ามกษัตริย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551
2.2 การปลอยชุดปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552
2.3 การจัดกิจกรรม “90 วัน รวมพลังหยุดเผา บรรเทาโลกรอน” รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและ 8 จังหวัดภาคเหนือ ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2552
2.4 การประชุมศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาประจําป 2552
เพื่อติดตามสถานการณและกําหนดมาตรการปองกัน จํานวน 3 ครั้ง เมือ่ วันที่ 28 มกราคม และ 13, 18
กุมภาพันธ 2552
2.5 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ของสํานักประชาสัมพันธ เขต 3 สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม และสื่อมวลชนทุกแขนงรวมกันประชาสัมพันธ
2.6 การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อรวมการลดหมอกควัน เพิ่มความชุมชื้นและทําความสะอาดเมือง
3) สถานการณ/คาดการณ สภาพอากาศและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พบวา
- อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ 60-65% ดัชนีการเกิดไฟปา (Fire
Weather Index:FWI)อยูใ นระดับที่สูงมาก(Extreme)จําเปนตองระมัดระวังในการใชไฟในบริเวณพืน้ ที่ใกลเคียง
กับปา โดยเฉพาะในทองที่จงั หวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง ตาก แพร สุโขทัย พิจิตร เพชรบูรณ
และพิษณุโลก
4) แผนการดําเนินการตอไป
4.1 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จัดซื้อเครื่องยอย กิ่งไม ใบไม เพิ่มเติม 50 เครื่อง เพื่อ
สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4.2 จัดประชุม ฝกอบรมในพื้นที่อําเภอทุกอําเภอ
4.3 ฝกอบรมชุดปฏิบัติการดับไฟปาประจําตําบล ในพืน้ ที่ที่มีหนวยดับไฟปา 40 ตําบล
4.4 ประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วัด และโรงเรียนปลอดการเผา
4.5 เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
4.6 ฝกอบรมหอกระจายขาวประจําหมูบาน
4.7 จัดกิจกรรมรณรงคระดับอําเภอทุกอําเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ นําเสนอผลการดําเนินงาน ใน 2 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปราบปราม การทุจริตประพฤติ
ชอบ ไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยแตงตั้งคณะทํางานปองกันและ
/ปราบปรามการ…
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ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงใหม ตามคําสั่งที่ 144/2552 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552
- ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและการประชาสัมพันธภาครัฐ โดยได
ดําเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายผูรับผิดชอบหลักตามแผนพัฒนาองคการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2552 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- การดําเนินงานในเดือนมีนาคม โดยกําหนดจัดการจัดอบรมหลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการมาอยู
ใหม ในวันที่ ” 2-4 มีนาคม 2552 ณ หองสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย การเดน และการจัดอบรมหลักสูตร
“กลยุทธในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดเชียงใหม” ในวันที่ 11-13 มีนาคม 2552
- การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ
2552 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
3.2.1 การดําเนินการแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาและภัยแลง
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอการดําเนินการปองกันและ
แกปญหา หมอกควัน ไฟปา และภัยแลงของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 ประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังนี้
Ô การดําเนินการปองกันและแกปญหา หมอกควัน ไฟปา
1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง วาระของจังหวัดเชียงใหมในการปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควัน ไฟปา และภัยแลง ประจําป 2552 ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการบูรณาการ
ความรวมมือจากทุกภาคสวน ใหเขามามีบทบาทในการปองกัน และแกปญหา หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง
กระตุนเตือนใหประชาชนทุกคนไดตระหนัก และเขามามีสวนรวมในการปองกันแลแกไขปญหาหมอกควัน
ไฟปา และภัยแลง รวมทั้งเตรียมความพรอมรับสถานการณ
และสรางความมั่นใจใหแกประชาชน และ
นักทองเที่ยวจากตางพื้นที่ ไดรับทราบถึงการเตรียมความพรอม ในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน ไฟ
ปา และภัยแลงของจังหวัดเชียงใหม
2) ปญหาหมอกควัน และไฟปา สําหรับการเตรียมการปองกันและแกปญหา หมอกควัน และไฟปา
ในป 2552 จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําแผนไวเพื่อเตรียมความพรอมไวรองรับสถานการณโดยกําหนดแผนปฏิบัติ
อํานวยการ ควบคุม และประสานงาน และการประสานการปฏิบัติ และแกไขปญหาระหวางหนวยงาน โดยได
ดําเนินการดังนี้
- จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาประจําป 2552 ขึ้น
ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้ง จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําป 2552 เพื่อเปนศูนยกลางในการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวน
และประสานการปฏิบัติในการปองกัน และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปญหาดังกลาว โดยมีการแบง
กิจกรรมการปฏิบัติ ออกเปน 5 กระบวนงาน ไดแก
/2.1 การพัฒนาองคกร…
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2.1 การพัฒนาองคกรเพื่อเตรียมความพรอม ไดมีการจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุและควบคุม
มลพิษทางอากาศ (Call Center) ขึ้น ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม หมายเลข
โทรศัพท 053-409345 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 เพื่อรับเรื่อง รองเรียนการเกิด มลพิษทางอากาศ และเฝาระวัง
ติดตามสถานการณ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งการขอความรวมมือจากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใหถือ
เปนภารกิจที่ทุกหนวยงานที่ตองใหความสําคัญในการดําเนินการและเปนตัวอยางที่ดีกับประชาชนในการงดเผา
ในพื้นที่ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน และจัดประชุมศูนยเฝาระวังสถานการณปญหาหมอกควันอยาง
ตอเนื่อง และจัดระบบเตือนภัย Warningโดยแจงผานระบบ SMS ถึงคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
ผูบริหารจังหวัด และนายอําเภอเปนประจําทุกวัน
2.2 การขยายเครือขายความรวมมือ ไดมีการจัดทําแผนบูรณาการการปฏิบัติ การแจงเหตุ
ระงับเหตุ ชวยเหลือ และติดตามเหตุการณ โดยการใชองคกรอาสาสมัครในพื้นที่ เพิ่มศักยภาพโดยการอบรม
ใหความรู การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ และการสรางเครือขายเชื่อมโยงการปฏิบัติทุกภาคสวน ทุกระดับ
พื้นที่ โดยมีการประชุมชี้แจง และฝกอบรมอาสาสมัครตางๆ โดยในปนี้ จังหวัดเชียงใหม ไดปรับบทบาท ทีม
กูชีพกูภัย ประจําตําบล (OTOS) จํานวนทั้งสิ้น 1,666 นาย ใหสนับสนุนภารกิจในการดับไฟปา และการเผาใน
ที่โลง เมื่อไดรับแจงเหตุการณเผา จากศูนยรับแจงเหตุมลพิษทางอากาศจังหวัดเชียงใหม
2.3 การประชาสัมพันธเชิงรุกเพือ่ สรางความรูและภาพลักษณ โดยจัดทําแผนการประชาสัมพันธ
รวมกันระหวางหนวยงานดานการประชาสัมพันธ และหนวยงานดานสุขภาพ โดยเนนการประชาสัมพันธ ทั้ง
แนวกวาง ลึก รวดเร็ว และรอบดาน โดยใชสื่อทุกรูปแบบในการประชาสัมพันธตามกรอบระยะเวลา ทั้งทาง
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ เสียงตามสายในแตละพื้นที่ของชุมชน และจัดทําสื่อ สปอตวิทยุ ภาษาพื้นบาน
(สามารถ Download ขอมูลทางเว็บไซต www.lannasuksabai.com)
2.4 การบูรณาการการปฏิบัติ โดยมีการเตรียมความพรอมในเชิงบูรณาการของทุกภาคสวน
ตลอดจนการปฏิ บัติเ มื่อได รับ แจงเหตุ การซัก ซอมหนวยงาน ชุ มชน อาสาสมัครฯ ที่เ กี่ ยวของ การระดม
ทรัพยากรเพื่อแกไขปญหาใหทันเหตุการณ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อปองกันและ
แกไขปญหาหมอกควัน และไฟปา อยางตอเนื่องจากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
2.5 การติ ด ตามประเมิ น ผลให ร างวั ล และลงโทษ แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานสนั บ สนุ น
คณะกรรมการอํานวยการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา เพื่อทําหนาที่รวบรวมและวิเคราะห
ขอมูลปริมาณฝุนละอองจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ขอมูลอุตุนิยมวิทยาจํานวนพื้นที่และความถี่ที่เกิดไฟ
ปา สถิติการแจงเหตุการเผาในพื้นที่ชุมชนผาน Call Center โดยมีการประชุมเพื่อกําหนดมาตรการทุก 15 วัน
ในชวงสถานการณปกติ และทุกสัปดาหในชวงสถานการณวิกฤติ
จากการรวบรวมขอมูลของสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม พบวามีคา
(Particulate Matter) จํานวนฝุนขนาดเล็กทีม่ ีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 10) ในจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
เดือนมกราคม 2552 เทียบกับป 2551 และ 2550 ณ สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และสถานีศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม จะเห็นวาระดับคา (PM 10) ยังอยูในเกณฑมาตรฐาน มีจํานวนฝุนละอองขนาดเล็กไม
เกิน 120 ไมครอน
/เดือนกุมภาพันธ …
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เดือนกุมภาพันธ 2552 เทียบกับป 2551 และ 2550 ณ สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และสถานี
ศาลากลางเชียงใหม ระดับคา (PM 10) ขยับตัวเพิ่มสูงและมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นมากกวาป 2551 แตนอยกวาป
2550 โดยในป 2552 นี้มีคาเกินมาตรฐานเล็กนอย จํานวน 2 วัน คาสูงสุดวัดไดที่ 146 ไมโครกรัม/ลูกบาศก
เมตร ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2552 ณ สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และวัดไดที่ 121.9 ไมโครกรัม/ลูกบาศก
เมตร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2552 ณ สถานีศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
Ô ปญหาภัยแลง
ปที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ประสบภัยแลงจํานวน 18 อําเภอ 97 ตําบล 764 หมูบาน ราษฎร
ไดรับความเดือดรอน 49,742 ครัวเรือน 227,228 คน พื้นที่เกษตรไดรับความเสียหาย 34,286 ไร ปศุสัตวไดรับ
ความเดือดรอน 1,320 ตัว การใหความชวยเหลือโดยไดจัดสรรน้ําดานการเกษตร จํานวน 296,000 ลิตร ดาน
อุป โภค/บริโ ภค จํ า นวน 814,000 ลิ ตร ขุด ลอกลํ า คลองและคู น้ํา โดยใช จา ยจากเงิ น ทดรองราชการเพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน อนุมัติโดย ก.ช.ภ.อ. จํานวน 3,977,562 บาท ปฏิบัติการฝนหลวง
จํานวน 174 เที่ยวบิน กรมชลประทานสนับสนุน เครื่องสูบน้ําเพื่อชวยเหลือในพื้นที่เกษตร จํานวน 52 เครื่อง
ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค 6 ลําปาง จัดจุดจายน้ําชั่วคราว จํานวน 20 จุด และสํานักงานแรงงานจังหวัดและ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม จัดทําโครงการจางงานเรงดวน และโครงการ
พัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่ประสบภัย จํานวน 4,514,992 บาท
สําหรับการเตรียมการภัยแลง ป 2552 จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําแผนไวเพื่อเปนการเตรียมความพรอม
ไวรองรับสถานการณโดยกําหนดแผนปฏิบัติ อํานวยการ ควบคุม และประสานงาน และการประสานการ
ปฏิบัติและแกไขปญหาระหวางหนวยงาน โดยไดดําเนินการดังนี้
1.ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกัน และแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ณ สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551 และแจงใหอําเภอ/องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดําเนินการจัดตั้งศูนยฯ ในระดับอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ณ ที่วาการอําเภอ/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพรอมใหแตงตั้งคณะกรรมการศูนย และเจาหนาที่ประจําศูนย เพื่อเปนเครือขายประสาน
การปฏิบัติในการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย
2. กําหนดแนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ โดยการจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัย
แลงจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 เพื่อทําหนาที่ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานของอําเภอ/องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือผูประสบภัยแลง และให
อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการจัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2552
ระดับอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรองรับสถานการณ โดยกําหนดพื้นที่และหนวยงาน ใหการ
สนับสนุนรถบรรทุกน้ําเพื่อชวยเหลือราษฎรผูประสบภัย จํานวน 5 โซน
3. จัดทํารายงานสรุปสถานการณภัยแลงในพื้นที่ ประจําสัปดาห (อยูในชวงดําเนินการ)
4. ติดตามสถานการณและแจงหนวยงานในทองถิ่น ใหแจงเตือนประชาชนและเกษตรกร ในจังหวัด
เชียงใหมใหเฝาระวังสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในชวงฤดูรอน เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ วางแผนปองกันและ
ระวังภัย โดยเฉพาะสถานการณภยั แลง ที่อาจเกิดขึน้ ในชวงฤดูรอน
/โดยสํานักงาน…
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โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดรบั รายงานผลการจัดกิจกรรม
สัปดาห รณรงค สํารวจ ซอม และสรางภาชนะเก็บน้ํา แลว รวม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอเวียงแหง ดอยเตา
เชียงดาว แมแตง สันปาตอง และอําเภอสารภี
5. จัดทําสรุปสถานการณน้ําในอางเก็บน้ําและในเขื่อนขนาดใหญ เพื่อวิเคราะหการใชน้ําเพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร ใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง สําหรับปนี้ ขอมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552
ระดับน้ําในเขื่อนแมงัดสมบูรณชล อําเภอแมแตง มีปริมาณน้ําอยู รอยละ 88.75 ของปริมาณความจุ และเขื่อน
แมกวงอุดมธารา อําเภอดอยสะเก็ด ที่มีปริมาณน้ําอยูเพียง รอยละ 35.63 ของปริมาณความจุ
6. จัดทําบัญชีหมูบานและชุมชนที่มีความเสี่ยงตอการประสบปญหาภัยแลง ป 2552 มีพื้นที่แจง
ประสบภัยแลง จํานวน 2 อําเภอ ดังนี้
- อําเภอไชยปราการ จํานวน 3 ตําบล 11 หมูบาน
- อําเภอดอยหลอ จํานวน 4 ตําบล 27 หมูบาน
รวม จํานวน 7 ตําบล 38 หมูบาน
7.ใหอําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการตามแผนเฉพาะกิจ ปองกัน และแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 2552 โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดรับรายงานการ
เตรียมพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2552 ของอําเภอ จํานวน 9 อําเภอ คือ อําเภอแมแจม
เชียงดาว แมแตง สันปาตอง ดอยเตา สารภี เวียงแหง ไชยปราการ และอําเภอดอยหลอ
ทั้งนี้ ไดกําหนดจัดการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลงและคณะกรรมการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาพรอมกันทั้ง
2 คณะ เพื่อเปนการเตรียมความพรอม และรวมปรึกษาหารือถึงแนวทางการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง
หมอกควันและไฟปา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 การประชุมสัมมนาการจัดการขั้นพืน้ ฐาน ไทย-มาเลเซีย = กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวางวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2552
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 รายงานผลการนําเสนอประชุมสัมมนาการ
จัดการขั้นพืน้ ฐาน ไทย-มาเลเซีย = กรณีจงั หวัดชายแดนภาคใต ระหวางวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2552 ดังนี้
ความเปนมา สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย ไดรวม
ลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการศึกษาเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 ณ สํานักนายกรัฐมนตรี
กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศรวมเปนสักขีพยาน ซึ่งมีผล
บังคับใชเปนเวลา 5 ป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินความรวมมือดานการศึกษาทุกระดับ
และจะมีการสานตอความรวมมือระดับทวิภาคีที่ดําเนินการอยูแลว และรวมผลักดันโครงการหรือกิจกรรม
ความรวมมือที่จะดําเนินการในอนาคตใหมีการปฏิบัติเปนรูปธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนระหวางผูนําทาง
/การศึกษา…
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การศึกษา เจาหนาที่ระดับสูง ผูเชี่ยวชาญ คณาจารย ผูบริหารการศึกษา การประชุมสัมมนาวิชาการ
การศึกษาดูงาน
การดําเนินการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดเชิญผูนําทางการศึกษากระทรวง
ศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซีย มาประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการศึกษา กรณี : จังหวัดชายแดนภาคใต
และศึกษาดูงาน ณ ประเทศไทย ระหวางวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดใหจังหวัดเชียงใหมเปนเจาภาพในการจัดประชุม และศึกษาดูงานดาน
การศึกษา
ดังนั้น คณะกรรมการโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน จากคณะทํางานวิเทศ
สัมพันธจังหวัด และองคกรที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐและเอกชน เชน สํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด ประธานกรรมการ / ที่ปรึกษา / เลขา / กรรมการอิสลามประจําจังหวัดหลายทาน ดวยเปนการประชุม
ความรวมมือระหวางประเทศ และผูเขารวมประชุมเปนอิสลาม รับประทานอาหารฮาลาร โดยคณะทํางานได
กําหนดการศึกษาดูงาน ดังนี้
- สถานที่ประชุม หองประชุมสวนพฤกษศาสตรทวีชล อําเภอดอยสะเก็ด
- สถานที่ศึกษาดูงานดานการศึกษา ไดแก โรงเรียนบานเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) อําเภอดอยสะเก็ด
โรงเรียนวิชยั วิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนดาราวิทยาลัย
- สถานที่ศึกษาดูงานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและงานหัตถกรรมลานนา และภูมิทัศน
รวมทั้งวิถีชีวิต เศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม ไดแก บาน 100 อัน 1000 อยาง คุมขันโตก ไนทบารซาร
โครงการหลวงดอยอางขาง โครงการหลวงหวยลึก และรีสอรทธรรมชาติอางขาง
สรุปมติการประชุมสัมมนาการจัดการขั้นพื้นฐาน ไทย-มาเลเซีย = กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต
ระหวางวันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2552 ดังนี้
ประเทศมาเลเซียเปนเจาภาพ
1. 60 Fellowship For Thai Students ป 2552 จํานวน 60 คน (นักเรียนจบ ป.6 เรียนตอ ม.1 ที่โรงเรียนสอน
ศาสนา/สายสามัญ ที่ประเทศมาเลเซีย) รับตั้งแตป 2551 – 2556 รวม 360 คน
2. Two week in-service course for media in islamic education รับครูผูสอนศาสนาอิสลามของไทยไปอบรมที่
ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 4-15 พฤษภาคม 2552
3. Scholarship Awards for postgraduate Studies in Malaysia ประเทศมาเลเซีย แจงคาใชจายในการจัดสรร
ใหในระดับปริญญาเอก การจัดการศึกษา 1 ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุน
4. English for effective communication มาเลเซีย ให 50 คน ชาย 25 คน หญิง 25 คน ใชเวลา 2 สัปดาห
สําหรับเวลาอบรมใหประเทศไทยกําหนด
5. Malaysia – Thailand School Linkages Programme ปจจุบันมีโรงเรียนคูพัฒนา อยู 20 คู
6. พัฒนาครูผูสอนอิสลามศึกษา กําหนด 1 สัปดาห ที่ประเทศมาเลเซีย ระหวางวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2552
7. ศึกษาดูงาน ระบบอิสลามศึกษาในประเทศ มาเลเซีย ระยะเวลา 5 วัน (6-10 กรกฎาคม 2552)
/8. Educational …
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8. Educational Research to gain insights on agriculture technologies in Thailand s Education system จัดที่
ประเทศมาเลเซียระยะเวลา 1 สัปดาห ระหวางวันที่ 27- 31 กรกฎาคม 2552
9. Malaysia – Thailand School Leaders Conference
Week 1 : Malaysia : 9 – 15 August 2009
Week 2 : Thailand : 16 – 21 August 2009
10. ความรวมมือระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต กับ
สํานักงานเขตการศึกษาของมาเลเซีย (ปจจุบัน มีสํานักงานเขตการศึกษาสตูล กับลังกาวี รัฐเคดาร)
11. การเสนอผลงานวิจัยทางการศึกษา ระหวาง มาเลเซีย และไทย ครั้งที่ 2 จัดที่ประเทศมาเลเซีย เชิญประเทศ
ไทยไปรวม (สภาการศึกษา เปนเจาภาพ )
12. ประชุมความรวมมือในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวางประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ซึ่งครั้ง
ตอไป ประเทศมาเลเซียรับเปนเจาภาพ
ประเทศไทยเปนเจาภาพ
1. กําหนดจัดชุมนุมลูกเสือชายแดนใต ขึน้ ในวันที่ 8-13 สิงหาคม 2552 ณ คายลูกเสือจังหวัดสตูล
มาเลเซีย สงเขารวม 378 คน
2. ศึกษาดูงานเกษตรเพื่อการทองเที่ยว สงมาดูงาน 10 คน 5 วัน(ชวงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม)
3. ศึกษาดูงานเรื่องการศึกษาพิเศษ สงมาดูงาน 10 คน 5 วัน(ชวงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม)
4. ศึกษาดูงานเรื่องการศึกษาที่เปนเลิศสงมาดูงาน 10 คน 5 วัน(ชวงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม)
ผลที่ไดรับ
1. ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมีความสัมพันธแนนแฟนมากขึ้น
2. นักเรียนไทยไดรับโอกาสในการศึกษาตอตางประเทศ
3. ประเทศไทยมีโอกาสไดพฒ
ั นาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีโอกาสไดศกึ ษาตอในระดับ
ปริญญาโทและเอก
4. คณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซียประทับใจกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของลานนา
เปนอยางยิ่ง และซาบซึ้งกับการตอนรับดูแล และมีความสุขกับสถานที่ทุกแหงที่ไดสัมผัส
สิ่งที่จังหวัดเชียงใหมไดรับจากการประชุมในครั้งนี้
1. มีชื่อเสียงในดานอารยธรรมลานนาที่ทุกคนจะนําไปเผยแพรตอไป
2. ไดรับการยอมรับถึงการเปนเมืองทองเที่ยวที่ทกุ คนอยากมาเยือนอีก
3. จะไดรับนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียอีกมากมาย
4. นักเรียนในจังหวัดเชียงใหมมีโอกาสไดไปเปนนักเรียนแลกเปลี่ยนในครอบครัวอุปถัมภ ไดไป
เรียนตางประเทศ ไดพฒ
ั นาภาษา
มติที่ประชุม
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3.2.3 เชิญชวนรวมงานเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว
ผูแทนอําเภอเชียงดาว (นายปธิกร เอี่ยมสะอาด) ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมงานเฉลิมฉลอง 100
ป อําเภอเชียงดาว ระหวางวันที่ 8-12 เมษายน 2552 ซึ่งอําเภอเชียงดาว ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนอําเภอเชียง
ดาว เมื่อป พ.ศ.2452 โดยมีนายอําเภอคนแรกคือ เจาราชบุตร ณ เชียงใหม ดังนั้นในป พ.ศ.2552 อําเภอเชียงดาว
จึงมีอายุครบ 100 ป อําเภอเชียงดาวโดยสวนราชการทุกสวน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน พอคา ประชาชน นิสิต นักศึกษา ผูนําทุกศาสนา องคกรภาคเอกชน กลุมพลังมวลชน ฯลฯ ได
กําหนดใหมีการเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว ประจําป 2552 ขึ้นโดยกําหนดจัดกิจกรรมหลากหลายตลอด
ทั้งป ทั้งดานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม บันเทิง กีฬา การศึกษา เชน พิธีทําบุญสืบชะตาหลวงอําเภอเชียงดาว
กิจกรรมทอดผาปาสามัคคี 100 ปเชียงดาว การรณรงคแตงกายชุดพื้นเมือง คอนเสิรตชอง 3 (Channel 3 Power
Team) ฟุตบอลดารา การตอบปญหาชิงรางวัลของนักเรียน การมอบทุนการศึกษา งานแสดงแสง สี เสียง
ตํานานเมืองเชียงดาว งานเคาทดาวนปใหม 2553 ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนทุกหมูเหลา ในพื้นที่อําเภอเชียง
ดาว เกิดความภาคภูมิใจรวมกัน ในโอกาสที่อําเภอเชียงดาว ไดกอตั้งมาครบ 100 ป และเพื่อใหหนวยงานทุก
ภาคสวนมีสวนรวมในการจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว ประจําป 2552 ในครั้งนี้
มติที่ประชุม
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3.2.4 ผลการจัดทําคําขอเงินงบประมาณรายจายประจําป 2553 โครงการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม และกลุมจังหวัด
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2553
โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม และกลุม จังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 สรุปไดดังนี้
1) ที่มาของการจัดทําคําของบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด เปนผลสืบเนื่องมาจาก
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550 มาตรา 78 (2) กํ า หนดให รั ฐ ต อ งดํ า เนิ น การตาม
แนวนโยบายดานการบริหารราชการแผนดิน โดยสนับสนุนใหจังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อการพัฒนา
จังหวัด เพื่อประโยชนของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.
2534 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 , 2 มาตรา 55/1
2) กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ แยกเปน 3 ระดับคือ ระดับชาติ
ไดแก คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.น.จ.) มีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน ระดับกลุมจังหวัด ไดแก คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ มีหัวหนากลุม
จังหวัดเปนประธาน และระดับจังหวัด ไดแกคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ มีผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธาน
3) สรุปการดําเนินงานพิจารณาแผนปฏิบัตริ าชการ(คําของบประมาณ)ประจําป 2553 ของจังหวัด
เชียงใหม
- มีโครงการตามความตองการของประชาชน (อําเภอ) จํานวน 25 โครงการ จํานวน 292 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 62 ของโครงการ และโครงการที่สอดคลองกับนโยบายชาติ(กลุมภารกิจ) จํานวน 159 โครงการ
/งบประมาณ…
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งบประมาณ 180 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของงบประมาณทั้งประเทศ รวม
10,253 ลานบาท พบวา 95% เปนงบประมาณของกระทรวง กรม (งบ Function) จํานวน 641 โครงการ
งบประมาณ 9,782 ลานบาท และเปนงบประมาณจังหวัด (งบ Area) เพียง 5% จํานวน 184 โครงการ 471 ลานบาท
- สรุปคําของบประมาณ/โครงการประจําป 2553 จังหวัดเชียงใหม (จําแนกตามกลุมภารกิจ) จํานวน
471 ลานบาท 159 โครงการ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ งบประมาณของกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
รอยละ 54 จํานวน 34 โครงการ งบประมาณ 252 ลานบาท กลุมภารกิจดานสังคม รอยละ 16 จํานวน 41
โครงการ งบประมาณ 77 ลานบาท กลุมภารกิจดานความมั่นคง รอยละ 14 จํานวน 47 โครงการ งบประมาณ
68 ลานบาท กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ รอยละ 12 จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 57 ลานบาท และกลุม
ภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติฯ รอยละ 4 จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 17 ลานบาท
4) สรุปคําของบประมาณกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดดําเนินการประชุมพิจารณาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปกลุมจังหวัด เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองโครงการ มีโครงการที่เสนอผานการกลั่นกรองขั้นตน ทั้งสิ้น
423.47 ลานบาท รวม 41 โครงการ แยกเปน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 49 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 114.9 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 40 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 จํานวน 4 โครงการ
งบประมาณ 95 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 จํานวน 13 โครงการ งบประมาณ 80.57 ลานบาท
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 จํานวน 2 โครงการ
งบประมาณ 40 ลานบาท
งบบริหารจัดการ
จํานวน 1 โครงการ
งบประมาณ 4 ลานบาท
มติที่ประชุม
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3.2.5 แนวทางการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) นําเสนอความคืบหนาแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้
พระราชบัญญั ติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไดปรับเปลี่ยนแนวทางและวิธีการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และสามารถเปนกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของประเทศโดยได
กําหนดบทบาทของภารกิจของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545
และใหการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการ สอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการในแนวใหมอยาง
แทจริง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ประกอบดวย 11 หมวด 139 มาตรา บัญญัติขึ้น
โดยคํานึงถึง 5 หลักการสําคัญ ไดแก หลักคุณธรรม โดยเนนที่ความสามารถ ความเสมอภาค ความเปนธรรม
โปรงใส ตรวจสอบได และใหโอกาสทุกคนอยางเทาเทียมกัน หลักความรู ความสามารถที่จําเปนและ
/เหมาะสมกับการ…
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เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ หลักผลงานมีการใหคุณใหโทษโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และหลักความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 125
ตอน 22 ก เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2551 และมีผลบังคับใชตั้งแตวนั ที่ 26 มกราคม 2551 เปนตนมา และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดแจงแนวทางที่อยูระหวางการแกไขมาเพื่อเปนหลักในการ
ปฏิบัติ อาทิเชน
1. การจัดประเภทตําแหนง จําแนกเปน 4 ประเภท ประกอบดวย ประเภทบริหาร ประเภท
อํานวยการ ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป
2. การระบุตาํ แหนงและระดับตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญในบัตรประจําตัว
เจาหนาที่ของรัฐ ประเภทวิชาการ และประเภททัว่ ไป ใหระบุทั้งชื่อตําแหนงและระดับตําแหนง โดยใชชื่อ
ตําแหนงในสายงาน และระบุระดับตําแหนงในสายงานตอทายชื่อตําแหนงโดยไมตอ งระบุคําวา “ระดับ” และ
ใหพิมพติดกัน เชน ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นิติกรปฏิบัติการ เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน เปนตน
3. การเปลี่ยนแปลงบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญจาก
ระบบ “ ซี ” เปน “ระบบจําแนกตําแหนงเปนประเภทตามลักษณะงาน ” เนื่องจากอยูระหวางการหาขอยุติใน
ประเด็นการ “เปลี่ยนตําแหนง” ตามเจตนารมณของกฎหมาย จึงใหจัดทําขอมีบัตรใหมหรือขอเปลี่ยนแปลง
บั ต ร ได เ ฉพาะกรณี ส าเหตุ ที่ เ กิ ด จากสภาพของบั ต รชํ า รุ ด เสี ย หาย และการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ระดับ ตําแหนง สังกัด เทานั้น สวนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ (ตามระบบซี)
ยังคงใชไดตอไปจนกวาบัตรจะหมดอายุ
3. การอนุโลมใหขาราชการพลเรือนสามัญ คงสิทธิการแตงเครื่องแบบตามระบบซี ไป
พลางกอน
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
- การบูรณาการความรวมมือจากทุกภาคสวน เพื่อดําเนินโครงการโดดเดนของจังหวัดเชียงใหม
เปนปฏิบัติบชู าเพื่อพอของแผนดิน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม นําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ
โดดเดนของจังหวัดเชียงใหมเปนปฏิบัติบูชาเพื่อพอของแผนดิน ซึ่งเปนโครงการที่ริเริ่มรวมกันระหวางที่ทํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม โดยมีขอมูลเพื่อนําเสนอที่ประชุมประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
ที่มา นโยบายรัฐบาล ดานการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยและการปกปองและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติ
จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดกลยุทธดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 3 กลยุทธ คือ การสงเสริมกิจกรรม
/เฉลิมพระเกียรติ…
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เฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชน การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการปลุกพลังสราง
จิตสํานึกความจงรักภักดี โดยในการขับเคลื่อนกลยุทธทั้ง 3 ดานใหบรรลุผล
การกําหนดใหมีโครงสรางการดําเนินงาน โดยใหที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงาน
รั บ ผิ ด ชอบศู น ย อํ า นวยการและปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น สถาบั น สํ า คั ญ ของชาติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม สํ า หรั บ การ
ขับเคลื่อนกลยุทธสงเสริมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อประชาชนและการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริมอบหมายใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานรับผิดชอบ สวนการขับเคลื่อนกลยุทธ
ปลุกพลังสรางจิตสํานึกความจงรักภักดี มอบหมายที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบดําเนินการ
กระบวนงานดําเนินการ ประกอบดวย 4 กระบวนงาน
1) รวมพลังแถลงคําปฏิญาณปกปองสถาบันสําคัญของชาติและมุงดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
2) เผยแพรความรูสรางจิตสํานึกโดยการประชาสัมพันธเชิงรุกและใหองคความรูสูสาธารณชน
3) บูรณาการทุกภาคสวนผนึกกําลังดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 จังหวัด 1 กิจกรรมที่ประชาชนมี
สวนรวม
4) ผนึกกําลังผสานความรวมมือสรางความยั่งยืนจัดทํากิจกรรม
กระบวนงานที่ 3 การบูรณาการทุกภาคสวนดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 1 จังหวัด 1 กิจกรรมที่
ประชาชนมีสว นรวม
1) จังหวัดไดประชุมผูเกี่ยวของทั้งในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 แลว
และวิเคราะหความเปนไปได แลว จึงพิจารณาวากิจกรรม โดดเดนของจังหวัด จะตองมีลักษณะดังนี้
- สอดคลองกับเงื่อนไขที่สวนกลางกําหนด
- จังหวัดมีศกั ยภาพที่จะดําเนินการ และสามารถแกไขปญหาสําคัญของจังหวัด
- มีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ลักษณะทางภูมิสังคมของจังหวัด
2) ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวาโครงการโดดเดนของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนปฏิบัติบูชา เพื่อพอ
แหงแผนดิน ไดแก โครงการเฉลิมพระเกียรติ กอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพื่อการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอมในพื้นที่
เหตุที่มีความเห็นวาโครงการเฉลิมพระเกียรติ กอสรางฝายตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ เพื่อการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอมในพื้นที่เปนโครงการที่เหมาะสม เนื่องจากเปนโครงการที่
สนองพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการ
กอสรางฝายตนน้ําลําธาร เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปา ประกอบกับไดมีการดําเนินโครงการโดยความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ไปบางแลว และ
ประสบผลสําเร็จดวยดี โดยเฉพาะในพื้นที่ดอยสุเทพ จังหวัดสามารถตอยอดและขยายผลไปสูพื้นที่ตางๆ ได
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และพื้นที่มีความพรอมที่จะดําเนินการ และเปนโครงการสามารถระดมความรวมมือจาก
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ (ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักวิชาการ องคกร
เอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป )
/การดําเนินการ …
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การดําเนินการตอไป หนวยงานที่มีกิจกรรมลักษณะดังกลาว(การทํา Check Dam) รวมทั้งที่ทําการ
ปกครองจังหวัด และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม หนวยงานที่เกี่ยวของ อําเภอทุกแหง เขารวมประชุมหารือ
วิ เ คราะห ข อ มู ล อย า งละเอี ย ด ทํ า กลยุ ท ธ ก ารขั บ เคลื่ อ น และบู ร ณาการองค ค วามรู ร ว มกั น และการสร า ง
กระบวนการมีสวนรวมอยางกวางขวาง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากประธาน
เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ ไดใชเวลามาพอสมควรแลว และในการพิจารณาขอมูลในเรื่องนี้ตองใช
เวลาในการพิจารณาตอเนื่องไปอีก จึงเห็นควรวาใหแตละภาคสวนนําขอมูลที่ไดนําเสนอไปประกอบการ
พิจารณาขอมูล และรวมกันพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เรื่อง
5.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.2 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกุมภาพันธ 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.3 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานสถานการณอาชญากรรม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน (ศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 งานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2552
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายชายชาตรี ลิ้มจรูญ) ประชาสัมพันธและขอความรวมมือสวน
ราชการ/หนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันสนับสนุนการจัดงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2552 หรืองาน
มหาสงกรานต ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
เดินทางมาเขารวมงานประเพณีจํานวนมากเกือบทุกป เพื่อเปนการรณรงคอนุรักษวัฒนธรรมไทยและรักษา
ความงดงามของลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยเทศบาลนครเชียงใหมและทุกภาคสวนไดบูรณาการเตรียมการจัด
งาน ในเดือนเมษายน 2552 นี้ โดยจะมีการจัดเทศกาลสงกรานตยอนยุคที่บงชี้ถึงการรดน้ํา สาดน้ํา ที่แสดงออก
ถึงมุฑิตาจิต เพื่ออวยชัยใหพรแกผูที่เคารพนับถือ ญาติมิตรดวยไมตรีจิตในบรรยากาศของลานนา อีกทั้งจะหาม
การจําหนายสุราในถนนจัดงานประเพณี และจะกวดขันการจําหนายสุราตามพระราชบัญญัติอยางเขมงวด
หากจะมีการจัดแสดงการละเลนดนตรี จะหามไมใหมีการแตงกายอนาจารที่ไมสุภาพที่กระทบถึงภาพลักษณ
ของจังหวัด ทั้งนี้จะบูรณาการดําเนินงานรวมกับทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองทองถิ่น
และประชาชน เพื่อใหการจัดงานปใหมเมือง 2552 เปนงานที่งดงามของจังหวัดเชียงใหมตอไป
/มติที่ประชุม…
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มติที่ประชุม

รับทราบ

6.2 มิจฉาชีพแอบอางการคืนเงินภาษีทางระบบ ATM
ผูแทนสํานักงานสรรพากรภาค 8 (นายจิรพล พงษธนะเศรษฐ ) ประชาสัมพันธการปองกันมิจฉาชีพ
แอบอางการคืนเงินภาษีทางระบบ ATM ซึ่งขณะนี้ไดมีผูแอบอางเปนเจาหนาที่ของกรมสรรพากร ซึ่งไดแจง
ใหประชาชนผูเสียหายจะไดรับเงินภาษีอากรคืน โดยใหแจงเลขที่บัญชี และหมายเลขประจําตัวประชาชน และ
แนะนําใหไปทํารายการที่ตู ATM ตามขั้นตอน ซึ่งเปนผลใหเงินในบัญชีของผูเสียหาย จะถูกโอนออกจากบัญชี
ในทันทีหรือใชอุบายอื่นๆ หลอกใหไปโอนเงินเขาบัญชีของมิจฉาชีพโดยไมรูตัว ตามระเบียบที่กรมสรรพากร
แจงการคืนเงินภาษีที่ชําระไวเกินนั้น กรมสรรพากรจะคืนใหเปนเช็คธนาคาร โดยระบุชื่อ – สกุล ของผูขอคืน
และสงไปใหทางไปรษณีย ตามภูมิลําเนาที่ผูขอคืนแจงไวเทานั้น สามารถสอบถามเพิ่มเติมไดที่ RD Call
Center โทรศัพท 02 – 2728000 หรือ สํานักงานสรรพากรภาค 8 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 053 – 112363, 053 – 112368 – 70 ตอ 120 – 122
มติที่ประชุม
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6.3 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 3/2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 3/2552 ในวัน
จันทรที่ 30 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ริม
อางเก็บน้ําแมหยวก) ใหสว นราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ
รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
มติที่ประชุม
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ปดประชุม เวลา 12.20 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

