
 
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 

ครั้งที่   10/2551 
วันที่   30  ตุลาคม   2551  

ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม   โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน    อําเภอเมืองเชียงใหม 
--------------------------------------------------------- 

 

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายวิบูลย  สงวนพงศ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธาน 
2 นายชูชาติ  กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม              
4 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
5 นายสําเริง  ไชยเสน (แทน)หวัหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
6 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
7 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
9 นายประจญ ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
10 นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย ทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม 
11 นายศักดิ์ชัย   จ.ผลิต นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
12 นายสุรพล   สัตยารักษ นายอําเภอหางดง 
13 นายชัชวาลย   ปญญา (แทน)นายอําเภอสารภ ี
14 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
15 นายอธิคม    จนัทรศัพท นายอําเภอสันกําแพง 
16 นายพัฒนพงษ   สรอยอินทรากุล (แทน)นายอําเภอดอยสะเกด็ 
17 นายอนนัตพล  บุญชู นายอําเภอแมริม 
18 นายนําชยั   เจรียงวรีวงศ (แทน)นายอําเภอแมแตง  
19 นายสุเทพ   ภทัรศยกุล นายอําเภอฮอด 
20 นายเกรียงไกร  อินทาปจ (แทน)นายอําเภอเชียงดาว  
21 นายวรวิทย   ชัยสวัสดิ ์ (แทน)นายอําเภอพราว 
22 นายชาตรี   กิตติธนดิตถ (แทน)นายอําเภอฝาง 
23 นายโชคดี อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
24 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ นายอําเภอสะเมิง 
25 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
26 นางสาวภัทราพร  ลายจุด (แทน)นายอําเภอสันปาตอง 
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27 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอจอมทอง 
28 นายนิเวศน  พลูสวัสดิ์ นายอําเภอแมอาย 
29 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย 
30 นายบุญเกื้อ  คณุาธามูล (แทน)นายอําเภอแมแจม  
31 นายคมกริช   ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
32 นายสถิตย  เครือคําปลิว (แทน)นายอําเภอแมวาง 
33 นายรพินทร  ถาวรพันธ นายอําเภอแมออน 
34 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
35 นายพูนศิล  อินทะไชย (แทน)อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
36 นายจํานอง   ปานทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
37 นายพิเชษฐ   สุระใจ (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
38 นายถาวร   คงมั่น (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
39 นายปรีชาพล   ภัทรโกมล ผูอํานวยการศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชยีงใหม 
40 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
41 นายชัยวิทย  อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม 
42 นางบุษกร   อรรถโกมล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม      
43 นายสุชิน   สาระจันทร ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม 
44 นายอวยชัย  ศรีตระกูล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
45 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
46 นายแสวง  ดวงทรง (รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
47 นางสาวทิพวรรณ   เตียงธวัช (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวดัเชียงใหม 
48 นางศุวรรณา  ฉุยกลัด (แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
49 รศ.ดร.จักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ (แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
50 นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
51 นายดษิฐ  โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
52 ร.ต. ประยุทธ  สังขรัตน (แทน)ผูอํานวยการอาวโุส ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 

53 นายชาญพงศ  รุงทอง คลังเขต 5 
54 นายสมคิด  ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชยีงใหม 
56 วาที่ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
57 นายประยุทธ  กฤษณพนัธ (แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
58 นายปณณทัต  ใจทน (แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม 
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59 นายฤาชา  ธีรกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
60 นายสุรพล  วฒันโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
61 นางสาวปาริชาต  วุฒิเวชช (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
62 นางจริณยา   ศรีประทุม (แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
63 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการ

ประกอบธุรกจิประกันภยั ภาค 1 (เชียงใหม) 
64 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
65 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
66 นายภกัดี   พวงจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวดัเชยีงใหม 
67 นางพรจันทร  เกียรติศิริโรจน (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
68 นายอนวัชช  ไทยขวัญ (แทน)ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
69 นายอํานาจ  สิริภาคิไนย (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
70 นางสวางจิตต   สุวรรณเนตร (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
71 นางนลินี  โลหชิงชัยฤทธิ์ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 
73 นางสุจิตรา  สุวรรณรัตน (แทน)หวัหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชยีงใหม 
74 นางสาวเยาวมาลย  งามสันติกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
75 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
76 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
77 นายวิทยา  วิทยาศรัย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
78 นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน (แทน)ประกนัสังคมจังหวัดเชียงใหม 
79 นายคมสัน   พวัศรีพันธุ (แทน)จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
80 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
81 นพ. วัฒนา กาญจนกามล นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
82 นายวิทยาคม  ยาพิศาล (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
83 นางนภัสสรณ  รังสิเวโรจน (แทน)ผูอํานวยการศูนยบําบดัรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
84 นพ.อากร    แสนไชย (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพฒันาการเดก็ราชนครินทร 
85 นพ.ชัชวาลย  ศิรินิรันดร ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
86 นายภุชงค   อินสมพันธ (แทน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชยีงใหม 
87 นายอนนัต   สอนงาย (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
88 นายธีรพล   วทุธีรพล (แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
89 นายวันชัย  ตนัวฒันะ (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
90 นายสมพงษ  วงคศิริ (แทน)ผูจัดการสํานักงานอนรัุกษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
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91 นางพจนยี  มโนดํารงธรรม (แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
92 พ.ต.ท.วัฒนา  คําฤทธิ์ (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชยีงใหม 
93 นางสาวพัชรี   ฉั่วริยะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
94 นายเฉลิมชาติ นครังกุล (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
95 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
96 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 
97 นายศภุมิตร  อิสรานุเจริญกุล (แทน)การคาภายในจังหวดัเชียงใหม 
98 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
99 นายนฤมิต  หญิชีระนันทน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทาง เชียงใหม 
100 นางละไมพร  สายทอง เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 
101 นายพนติ  เจรญิบูรณ เกษตรจังหวดัเชียงใหม 
102 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
103 นายธงชัย   ธรรมเสฐียร ประมงจังหวัดเชียงใหม 
104 นางพัฒนจิรา  ศรีสวัสดิ์ (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
105 นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน ปศุสัตวจังหวดัเชียงใหม 
106 นางกัลยาณี  กองสมุทร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
107 นายเจิมศักดิ์   กล่ันเรืองแสง (แทน)หวัหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
108 นายจํารัส  จันทิวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
109 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร   

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
110 นางสาวภัทรมน  พงษพิสิฏฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
111 นายทรงชัย  ชุมภิรมย (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
112 นายชลาธิป  ใหมมงคล (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน) 
113 นายรุจ  ภูประเสริฐ (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
114 นายสุพจน    ศิริอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม 
115 นายประพนธ  เครือปาน (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
116 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
117 นายนยิม  สุวรรณประภา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
118 นายสุรพงษ   วิวัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
119 นางพรศิริ  มณีโชต ิ (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
120 นายมณีโชค  อุตตะโมต อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
121 นายวีรนันท   นีลดานุวงศ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 
 /122 นายสมชาย.... 



 5 
 
122 นายสมชาย  เอกธรรมสุทธิ์ ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร  เขต  3 
123 นางบษุกร   วฒุิวิจารณ ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
124 นายบรรเจิด  สันสุวรรณ (แทน)ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
125 นายเฉลิมศักดิ ์  สุระนันท ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม 
126 นายชัยเรศ  เกิง้บุรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
127 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
128 นายอุดม   ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
129 นายกนก  คนโทเงิน (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5  เชียงใหม 
130 นายไพบูลย   จิตรมณีวรรณ พลังงานจังหวดัเชียงใหม 
131 นายทวี  เบญจรัตน   หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
132 นายอัฌษไธค  รัตนดิลก ณ ภเูก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชยีงใหม 
133 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
134 พ.ต.ท.อนุชาต  ทองอาภรณ ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
135 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
136 นายสุวิทย  เอีย่มแจงพันธ (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
137 นายจุมพจน   นิยมสิริ (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
138 นายวสวัตต  ประภัสสร (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
139 นายกนก  ศรีกนก ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 2 
140 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
141 นายปรีดา  ช้ันประดับกุล (แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
142 นายกฤษณุ  ภูประเสริฐ ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมภิาคจังหวดัเชียงใหม 
143 นายอุทัย  พรหมแกว (แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จงัหวัดเชียงใหม 
144 นายพงศกร  ตุลานนท (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
145 นายกุลธวัช  วฒันะโชต ิ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
146 นางธารทิพย    ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
147 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย 
148 นายจําลอง   กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
149 นางวภิาวรรณ  วรพุทธิพงษ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
150 นายฐิติ  อินทะพันธุ (แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม 
151 นายชายชาตรี  ล้ิมจรูญ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
152 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
153 นางมยุเรศ  ณ เชียงใหม (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพฒันา 
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154 พ.อ.ศิริรัตน   แสงชาง (แทน)ผูอํานวยการสํานักพฒันาภาค 3 
155 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
156 พ.ต.ท.พรเทพ   นองการ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
157 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
158 พ.ต.ท.ธีรพงษ   สุรัตลักขณา (แทน)ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
159 พ.ต.ท.ชํานาญ  สมศักดิ์ (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
160 พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย  จํารัส (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายวิจิตร  หลังสัน ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
2 นางสุภาพร  พกุกะรัตน  เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
3 นายภาษเดช หงสลดารมย จาจังหวัดเชยีงใหม 
4 นางธีรา ธนูศิลป (แทน)ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
5 นายวสันต  มจีินดา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
6 นางสุรียพร หอมจันทร (แทน)หวัหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

สํานักงานจังหวัดจังหวดัเชียงใหม 
7 นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  

สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
8 นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัด 
9 นางจุตติพร  ปญญสุรินทร สํานักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 
10 นายประจักษ  ฝนพรม ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
11 นายสัญญา  ทุมตาขบ นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7 ว สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมจังหวดัเชยีงใหม 
12 นายกนกศกัดิ์  ดวงแกวเงิน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทา 
13 นายภาคภูมิ  วงัแจม หัวหนาสวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลแมทา 
14 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
17 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
18 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
19 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
20 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 /เริ่มประชุม.....  
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เร่ิมประชุม  เวลา 09.00  น. 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองสําคัญแจงท่ีประชมุทราบ 

1.1 วาระกอนการประชุม 
- พิธีมอบเงินขวัญถุงกองทนุแมของแผนดินจังหวัดเชยีงใหม 
   (ศูนยปฏิบัตกิารตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชยีงใหม)  

                            - การรับมอบเงินบริจาคสาํหรับการจัดหาดอกไมจันทน  ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 
   สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร 
   (ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม)  
- การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต  บุรฉตัร ” ประจําป 2551  
   (สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชยีงใหมเขต 1) 
- การมอบเกียรติบัตรผูทําคณุประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด   
   (สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดเชยีงใหม) 
- การมอบรางวัลโครงการประกวดการรณรงครักษาความสะอาดจังหวัดเชียงใหม 
   (สํานักงานทองถ่ินจังหวดัเชียงใหม) 
 

1.2  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   - 
 1.3  เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ฝายเลขานุการ   แจงใหที่ประชุมทราบในเรื่องตางๆ  ดังนี้ 
1) การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  6  ทาน 
    -พล.ต.ต. ดร  ปนเฉลียว  ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
      ยายมาจาก  รองผูบังคับการอํานวยการ  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  
    -นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชยีงใหม 
      ยายมาจาก  ปฏิรูปที่ดินจงัหวัดแพร         
    -นายไพฑูรย  รัตนเลิศลบ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
      ยายมาจาก วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง 
    -นางบุษกร  วุฒิวิจารณ  ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 

               ยายมาจาก  กงสุล(ฝายสงเสริมการลงทุน) สํานักงานเศรษฐกจิการลงทุน  
                         นครนิวยอรค  สหรัฐอเมริกา 
    -นายบุญรตัน  บุนมัจฉา  หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
      ยายมาจาก  หัวหนาสํานกังานพัฒนาธรุกิจการคาจังหวัดเชียงราย 
    -นายชัยวิทย  อรรถานนท  (รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
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2) หัวหนาสวนราชการที่ยายไปดํารงตําแหนงท่ีจังหวัดอ่ืน และสลับตําแหนง 
1.  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม  จะยายไปดํารงตําแหนง ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
2.  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม  ยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัด 
       ฉะเชิงเทรา 
3.  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม  ยายไปดํารงตําแหนงที่จังหวัดนนทบุรี 
4.  แรงงานจังหวัดเชียงใหม  ยายสลับไปตําแหนงจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
5.  นายอําเภอฝาง ยายไปดํารงตําแหนง นายอําเภอคลองขลุง  กําแพงเพชร  
6.  นายอําเภอแมริม  ยายไปดํารงตําแหนงนายอําเภอชัยบาดาล  ลพบุรี 
7.  นายอําเภอสันปาตอง ยายไปดํารงตําแหนงนายอําเภอเมืองเชียงราย  
     (เล่ือนระดับ  9) 

  

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.4  รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจงัหวัดเชียงใหม 
 ประชาสัมพนัธจังหวัดเชียงใหม   นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจงัหวัดเชียงใหม
ประจําเดือนตลุาคม 2551  ผานระบบวดิีทศัน  สรุปไดดงันี้ 

1. วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกป เปนวันปยมหาราชหรือวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวเชียงใหมที่มีตอพระองคทาน และรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรชาวไทย นายวิบูลย  สงวนพงศ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมดวย
เจานายฝายเหนือ กงสุลตางประเทศ อัยการ ทหาร ตํารวจ ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน 
นักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีวันปยมหาราชประจําป 2551 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย
ราชการจังหวัดเชียงใหม 

2.  ดานการตางประเทศ จังหวัดเชียงใหมไดใหการตอนรับคณะเฟรนด ออฟ ไทยแลนด ฟอรมกลันตัน 
แอนด ตรังกานู ประเทศมาเลเซีย กวา 100 คน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม เพื่อสงเสริม
ความเชื่อมั่นตอประเทศไทยในสายตาของชาวตางชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน โดยมีนายไพโรจน  แสงภูวงษ 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของใหการตอนรับ   

3. การเตรียมการรับเทศกาลทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม นายสมชาย  วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานเปด “เชียงใหม ซู อควาเรียม” ศูนยแสดงพันธุสัตวน้ําจืดและสัตวน้ําเค็มที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตบนพื้นที่กวา 10 ไร และมีอุโมงคใตน้ํามีความยาว 133 เมตร เปนอุโมงคใตน้ํายาวที่สุดในโลก มีสัตวน้ํา
มากกวา 250 สายพันธุ รวมกวา 8,000 ตัว ศูนยแสดงพันธุสัตวน้ําแหงนี้ จะเปนแหลงความรูดานสัตวน้ําที่เอื้อ
ประโยชนแกนักเรียน นิสิตนักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป ไดเปดโลกแหงการเรียนรูใหมๆ สงผลดาน
เศรษฐกิจในภาพรวม ที่จะทําใหการทองเที่ยวเติบโตขึ้น และจะเปนการเพิ่มสถานที่ทองเที่ยวแหงใหมใหแก
จังหวัดเชียงใหม ทําใหเกิดการจางงานใหแกคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น สงผลดีตอเศรษฐกิจการทองเที่ยว 

 /4. จังหวัดเชยีงใหม....  
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4. จังหวัดเชียงใหมไดรับการโหวตใหเปนเมืองที่นาเที่ยวที่สุดเปนอันดับ 2 ในทวีปเอเชีย รวมกับเขต
ปกครองพิเศษฮองกง จากนิตยสาร คอน เดอ นาส ซ่ึงเปนนิตยสารทองเที่ยวช้ันนําที่มีสมาชิกทั่วโลกกวา 3.1 ลาน
คน และทําการจัดอันดับโดยสํารวจความคิดเห็นของผูอานในสหรัฐอเมริกากวาสามหมื่นคน ที่มีความประทับใจ
และความนิยมตอสถานที่ทองเที่ยว ธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว จากเมืองทองเที่ยวทั่วโลก โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา นายวีรศักดิ์  โควสุรัตน  ไดเปนผูแทนประเทศไทยเดินทางไปรับ
รางวัลที่นครนิวยอรค สหรัฐอเมริกา และไดเดินทางมาแถลงขาวพรอมกับแสดงความยินดีกับจังหวัดเชียงใหมที่
ไดรับรางวัลดังกลาว ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราชการ
จังหวัด ใหการตอนรับและรวมแถลงขาว ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กลาววา การที่
จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลดังกลาว จะเปนสิ่งยืนยันถึงความเปนเมืองนาเที่ยว ที่จะดึงดูดนักทองเที่ยวจากทุก
มุมโลกใหเดินทางมาสัมผัสความงามของธรรมชาติ ประเพณีลานนาและวัฒนธรรมอันงดงาม อันจะสงผลดีตอ
เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหมและประเทศไทย 

5. อําเภออมกอย โดยนายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอยและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม นําคณะสื่อมวลชนและผูแทนบริษัทนําเที่ยว เดินทางสํารวจเสนทางการทองเที่ยวของอําเภอ
อมกอย ทั้งดานวิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม ประเพณี แหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติรวมทั้งความพรอมในการ
รับนักทองเที่ยวและผูมาเยือนของอําเภออมกอย อันจะเปนการกระตุนใหเกิดกระแสการทองเที่ยวภายในประเทศ 
และในระหวางวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายนนี้ อําเภออมกอยจะไดจัดงานสมโภชอําเภออมกอยครบ 50 ป และงานฤดู
หนาวและงานกาชาดประจําป 2551  มีกิจกรรมที่นาสนใจ อาทิ การแสดงแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติ เร่ือง “รวม
ชาติ สานสามัคคี แดภูมี องคราชันย” การแสดงงานประเพณียี่เปง การประกวดนางนพมาศและธิดาชนเผา การ
แขงขันมวยกระเหรี่ยงโลก เปนตน นอกจากนี้อําเภออมกอยจะเปดฤดูกาลทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม 
“อมกอยเวอรจิ้น” เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสกับบรรยากาศที่เย็นสบายอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติปาเขา  
พันธุไม สัตวปา พรอมกับเยี่ยมชมดอยมอนจอง ดอยหวยจิโน ดอยแบแล และโครงการพระราชดําริ 

6. คณะทํางานโฆษกจังหวัด  ไดจัดการแถลงขาวแกส่ือมวลชนเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อรายงานความ
เคลื่อนไหวของจังหวัดเชียงใหมใหเปนที่รับทราบ โดยในการแถลงขาวครั้งลาสุด นายชุมพร แสงมณี รองผูวา
ราชการจังหวัด ไดเปนประธานการแถลงขาว พรอมกับเนนย้ําเกี่ยวกับการจัดงานประเพณียี่เปงที่จะจัดขึ้นใน
ระหวางวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายนนี้ จะตองรักษาแบบแผนการจัดงานใหถูกตองตามประเพณีดั้งเดิม พรอมกับ
กํากับดูแลการปลอยโคม ที่ควรจะใชโคมธรรมชัย ที่มีความปลอดภัยมากกวาแบบเดิม 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองการรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ   คร้ังท่ี  9/2551  วันท่ี 30 กันยายน   
2551  ซ่ึงไดลงในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th 

 ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2551 
เมื่อวันที่  30  กันยายน 2551 ณ หองเลควิว  โรงแรมกรีนเลครีสอรท  อําเภอเมืองเชียงใหม ซ่ึงไดนําลงเผยแพรใน 
 /เว็บไซดจังหวดั .... 
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เว็บไซด จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน  23  หนา  มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
การประชุม มีผูเขาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม จํานวน 45  หนวยงาน ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการ/
หนวยงานขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด 
 

 มติท่ีประชุม     รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันที่  30  กนัยายน 2551 
  

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองเพื่อทราบ  
3.1  การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

- ผลการดาํเนนิการของกลุมภารกิจ 5 ดาน (นําเสนอ 4 ประเด็น) 
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ  

ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (พาณิชยจังหวัดเชียงใหม และคณะ) นําเสนอผลการดําเนินงานของ
กลุมภารกิจดานเศรษฐกจิ ใน 2 สวน ดังนี ้

การแกไขปญหาเกี่ยวกับสินคาทางการเกษตร 
1. ขาวโพด  มีการชุมนุมเรียกรอง เร่ืองราคาขาวโพด  ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมในชวงเดือนตุลาคม 

จํานวน  2  คร้ัง และครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 27-28  ตุลาคม 2551 ซ่ึงมีความรุนแรงมากขึ้น โดยขอเรียกรองของ
ประชาชนคือ ตองการเรียกรองใหภาครัฐเขามาแทรกแซงราคาขาวโพด  ซึ่งในปนี้ขาวโพดมีราคาตกต่ํามาก
เหลืออยูกิโลกรัมละ 4-4.50 บาท ในขณะที่ตนทุนการผลิตนั้นสูงกวา 7.50 บาท  และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคมที่ผานมา 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชยไดเสนอใหดําเนินการรับจํานําขาวโพด ในป 2551/52  
ขณะนี้หนวยงานที่เกี่ยวของ  โดยเฉพาะ ธกส. อยูในระหวางการเตรียมการดําเนินการที่จะรับจํานําขาวโพด  
ภายในวันที่  1 พฤศจิกายน 2551   

2.  ขาว  คณะรัฐมนตรีไดลงมติการรับประกันราคาขาว ขาวเปลือกนาป  ป 2551/52 เรียบรอยแลว โดย
กําหนดราคารับจํานําขาวเจา ตันละ 12,000  บาท   ขาวเปลือกหอมมะลิ   ตันละ15,000 บาท และขาวเปลือกนอย
เม็ดยาว  ราคาตันละ 9,000 บาท รับจํานํา 8,000,000 ตัน ในระยะเวลาไถถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจํานํา 
ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินโครงการ   แตในขณะนี้ยังไมไดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครผูที่เขารวม
โครงการจาก  ธกส.  แตอยางใด 
 3.  กระเทียม   ที่ผานมาการดําเนินงานของคณะกรรมการ ฯ  คชก.ไดกําหนดราคากระเทียมโดยใชราคา
ตลาดเปนหลัก   ตามคุณภาพของกระเทียม   ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ  114,000,000 บาท   ในขณะนี้
ไดทําการแทรกแซงและทําการรับซื้อกระเทียม  จํานวน 5,043 ตัน  กระเทียมจํานวนดังกลาว  ยังไมสามารถ
ระบายออกได ราคากระเทียมในตลาดอยูที่ 15-20 บาท ซ่ึงหากจัดจําหนายในตอนนี้จะขาดทุนอยู   ขณะเดียวกัน
ไดมีการลักลอบนํากระเทียมเขามาในจังหวัดเชียงใหมผานอําเภอเชียงดาว   ขอใหทางอําเภอเชียงดาวเรง
ตรวจสอบในเรื่องนี้ดวย   มิฉะนั้น  จะไมสามารถยกระดับราคาของกระเทียมในประเทศได 
 
 
 
 

/การสงเสริม .... 
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 การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม 
 1. การประชุมทิศทางทองเที่ยวรวมกันของจังหวัดเชียงใหมในป 2552   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหมรวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม  ไดประชุมและชี้แจงนโยบายของ
จังหวัดเชียงใหมในการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทางดานทองเที่ยว  โดยรอง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ  กีฬาแปง) เปนประธาน 
 2. การประชุมโครงการยกกรอบเทศกาลทองเที่ยวเชียงใหมไปสูสากล   ซ่ึงจะเห็นไดวาการทองเที่ยว
ของเชียงใหม  ไดแก งานลอยกระทง หรือยี่เปง งานมหกรรมไมดอกไมประดับฯ  และงานประเพณีสงกรานต  มี
ตัวเลขนักทองเที่ยวลดจํานวนลง   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  จึงไดเสนองบประมาณและ
แนวทางปรับปรุง ยกระดับเทศกาลการทองเที่ยวของเชียงใหมใหมีความนาสนใจมากขึ้น  
 3. การประชุมปองกันและแกไขปญหาโคมลอยในงานลอยกระทง  ป  2551 ผู เขารวมประชุม
ประกอบดวยหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นาย
ไพโรจน แสงภูวงษ)  เปนประธานในการประชุม   ไดผลสรุปเกี่ยวกับมาตรการโคมลอยจังหวัดเชียงใหม และ
การใชประทัด  
 4. การประชุมรณรงคและการรับฟงความคิดเห็นในลักษณะ Focus group เกี่ยวกับศูนยประชุมนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผูรวมประมูลงานกอสรางศูนยประชุมนานาชาติ จํานวน 18 ราย ไดมาดูสถานที่จริง ณ  บริเวณ
หนองฮอ  
 5.  อาจารยและนิสิตชาวไทยและชาวตางประเทศ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุน เครือองคกร
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ไดมาดูงานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม ไดช่ืนชมการแตงกายดวย
ชุดพื้นเมือง และการพูดคําเมืองของบุคลากรในโรงแรมที่พัก และการบริหารและจัดการการทองเที่ยวที่ยั่งยืน
บานแมกําปอง  ตําบลหวยแกว  อําเภอแมออน   
 6.  ในป 2551-2552 เปนปของการทองเที่ยวและการลงทุนตามประกาศของรัฐบาล และเขาสูฤดูกาล
ทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม รวมถึงจังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลเมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดของเอเชีย ซ่ึงตัวเลข
การทองเที่ยวในภาพรวมป 2540-2549 นั้นเพิ่มมากขึ้น สวนในป 2550-2551 ทั้งตัวเลขและรายไดคอนขางลดลง
และตกต่ํา ซ่ึงมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจและปญหาทางดานการเมืองเปนหลัก  จังหวัดเชียงใหม  จึงขอความ
รวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดทําปายเทศกาลทองเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ  มีทั้งแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สวนภาพพื้นหลังประกอบ   หนวยงานสามารถคัดเลือกไดตามความเหมาะสม  หากไมมีภาพพื้น
หลังประกอบสามารถติดตอขอไดที่ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม หรือการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม  
 7. ขอเชิญทุกภาคสวน   รวมพิธีเปดฤดูกาลทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม โดยใหการตอนรับ
นักทองเที่ยว ในวันที่ 31 ตุลาคม เวลา 09.00-11.00 น. ณ ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารระหวาง
ประเทศ  ขอเชิญทุกสวนราชการและภาคเอกชนที่จะรวมงาน  ไดลงทะเบียนในเวลา 09.00 – 09.30 น. และรับ
บัตรไดที่ รปภ. หนาทางเขาอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ 
 
 

/8. ผลการดําเนนิงาน .... 
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 8. ผลการดําเนินงานดานกีฬา   สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดกีฬาฟุตบอล
ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย รุนประชาชนชาย ในระหวางวันที่ 10-17 สิงหาคม  2551 และการจัดกิจกรรมกอลฟ
เชื่อมความสามัคคี ระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ณ สนามกอลฟ 
พิมานทิพย ผลการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย 
 ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นในที่ประชุม  
 รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม (นายเฉลิมชาติ นครังกุล)  กลาวถึงภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก ที่จะ
สงผลกระทบตอจังหวัดเชียงใหม  หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดหารือรวมกัน  เพื่อเตรียมความพรอมรับกับ
เหตุการณในอนาคต   ซ่ึงในปลายปนี้หรือชวงตนป 2552  จังหวัดเชียงใหมจะมีการจัดงานขนาดใหญ เชน การ
ประชุมระดับโลก  ทุกภาคสวนควรใชโอกาสนี้ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมในเชิงบวก  ดังนั้น หนวยงาน
หรือสวนราชการตางๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของตองบูรณาการรวมกันที่จะประชาสัมพันธขาวนี้ตอไป  

การกอสรางศูนยประชุม และแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงคาดวาจะตองใชระยะเวลา
กอสราง  2  ป  ควรมีการเตรียมความพรอมในการใชสถานที่ดังกลาวนี้ เปนจุดดึงดูดทางดานเศรษฐกิจรวมถึงการ
จัดการดานสาธารณูปโภค ระบบการจราจรและขนสงรองรับ  จึงขอเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปน 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนครเชียงใหม หรือจังหวัดเชียงใหม เตรียมการใหพรอมในระยะยาว    

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

2) กลุมภารกิจดานสงัคม  
    ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นาายมนัสพร   ภมรบุตร)  รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคม ในรอบปงบประมาณ  2551  โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงานดานสังคมใน  4  ประเด็น ประกอบดวย 

1. ประเด็นดานการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี    
กลยุทธที่ 1  การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยไดตั้งชมรม 

สุขภาพของจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1,212 ชมรม คิดเปนรอยละ 78.24 ของเปาหมาย ไดมีการดําเนินงานรับรอง
มาตรฐานตลาดสดนาซื้อ จํานวน 60 แหง คิดเปน 81.08 ของตลาดทั้งหมดที่ไดรับการรับรองมาตรฐานพื้นฐาน
ของจังหวัดเชียงใหม  และมีการรับรองมาตรฐานอาหารประเภทซีฟูด รอยละ 82 ของรานอาหารทั้งหมด รับรอง
มาตรฐานแผงลอยรอยละ 56.5 ของแผงลอยทั้งหมด  

กลยุทธที่ 2  การสรางกระแสสังคมในการปรับพฤติกรรมดานสุขภาพ ซ่ึงไดมีผลการดําเนินการ 
ดังตอไปนี้ 

- รอยละ 71.14  ของประชาชนของจังหวัดเชียงใหม ไดมีการออกกําลังกายสัปดาหละ 3 วัน (วัน 
ละ 30 นาที)  ชมรมผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม ที่มีกิจกรรมดานการออกกําลังกายทั้งหมด 272 ชมรม  โดยกระจาย
อยูในทุกตําบลในจังหวัดเชียงใหม   

- ชาวเชียงใหม  จํานวน  374,858 คน ไดรับการคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตสูง และ 
โรคเบาหวาน มีชาวเชียงใหม  จํานวน 121,120 คน ไดเขารับฟงคําปรึกษาหรือไดเขามาปรึกษากับทาง
สาธารณสุข เพื่อลดหรือเลิกบุหร่ี   
 /ชาวเชียงใหม .... 
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- ชาวเชียงใหม  จํานวน  292,614  คน ไดรับการเฝาระวังในเรื่องของการปองกันโรคอวน  
กลยุทธที่  3   การสงเสริมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจําถ่ิน แบงไดหลายโรค  

1) ไขหวัดนก การตรวจผูปวยเปนไขหวัดนกในจังหวัดเชียงใหม 9 ราย แตเมื่อทําการ 
     ตรวจไมพบเชื้อหรือการติดเชื้อในจํานวนทั้ง  9 ราย  จึงมีการปองกันในหลาย 
     รูปแบบ เพื่อปองกันไมใหเกิดการติดเชื้อ  
2) โรคเอดส   ปจจุบันพบวามีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นเปน 21,941 ราย สวนใหญเปนผูชาย มี 
      ผูหญิงจํานวน 6,823 ราย  ซ่ึงกลุมที่มีการติดเชื้อมาก พบวาเปนกลุมเด็กและเยาวชน  
      กลุมชายรักชาย  กลุมแรงงานตางดาว ซ่ึงในสวนนี้หนวยงานที่เกี่ยวของได 
       ดําเนินงานในหลายๆ รูปแบบ   
3) โรคไขเลือดออก ในป 2551 ที่ผานมา เปนปที่มีการระบาดของไขเลือดออกมากที่สุด       
      ในรอบหลายปที่ผานมา พบวามีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3,538 ราย  มีการเสียชีวิต 3 ราย  
       พื้นที่ที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ อ. ดอยหลอ รองลงมา คือ อ.เมือง    
4) การฆาตัวตาย   เมื่อเปรียบเทียบขอมูลเมื่อป 2550-2551 จะพบวาการฆาตัวตาย การ 
    พยายามฆาตัวตายลดลงจากป 2550  แตยังมีอัตราที่สูง  ตองมีการดําเนินงานตอไป 
    ในชวงป 2552 ในการสรางเครือขายและการเฝาระวังปญหาและการพัฒนาดาน 
     สุขภาพจิต รวมถึงการตั้งชมรมสุขภาพจิตในรูปแบบตางๆดวย  

2.  ประเด็นการสงเสริมประชาชนดํารงชีวิตอยูบนพื้นฐานหลักของศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น  
ประกอบดวย  

กลยุทธที่ 1  การบริหารแหลงความรูและองคความรูในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด 
เชียงใหม  ไดมีการดําเนินการแหลงเรียนรูวัฒนธรรม ทั้งสิ้น 32 แหง มีผูรวมเปนเครือขายทั้งสิ้น 2,420 คน มี
รูปแบบการดําเนินการหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องการถอดองคความรูและบริหารจัดการของภูมิปญญา การถายทอด
องคความรูสูคนรุนใหม  การสรางตนแบบวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ และการสงเสริมใหมีการนําเอาวัฒนธรรม
หรือประเพณีไทยไปใชในการดําเนินชีวิต   

กลยุทธที่  2  การแตงชุดพื้นเมืองในโครงการ “แตงเมืองอูเมือง ลือเล่ืองน้ําใจ”   ซ่ึงไดรับความ
รวมมือที่ดีจากหลายหนวยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ บริษัท หางราน รวมไปถึงสถานศึกษาตางๆ 
ปจจุบันมีทั้งสิ้นมากกวา 400 แหง ที่มีการแตงกายในชุดพื้นเมือง และพูดภาษาคําเมือง โดยเนนใหมีการเนนการ
แตงกายในทุกวันศุกร  การใชภาษาพื้นเมืองในการสื่อสาร  และการอนุรักษประเพณีขนบธรรมเนียมทองถ่ิน   

กลยุทธที่ 3  การสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมและศาสนา  การอบรมเยาวชนในการแสดงตนเปน 
พุทธมามกะ การอบรมศีลธรรม การพัฒนาบุคลากรในดานการศึกษา เพื่อใหมีความรูความเขาใจในเรื่องของ
ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนาในรูปแบบตางๆ  เชน  ประเพณีสงกรานต วันวิสาขบูชา วัน
ลอยกระทง  
 
 
 

/3.  การสงเสรมิ.... 
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3.  การสงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนาอยางทั่วถึง  
การสงเสริมใหประชาชนดูแลซึ่งกันและกัน  สรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้  
  -  กลยุทธที่ 1   การสงเสริมการประกอบวิชาชีพขององคกรทองถ่ิน พบวาปจจุบันมีผูไดรับวิชาชีพใน
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 79,033 ราย   

- กลยุทธที่ 2   การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของภาคีในการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม โดยเนน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ และครอบครัว ในสวนนี้เปนการดําเนินการ
เสริมสรางความอบอุนของครอบครัว ลดความรุนแรง การสงเสริมความเสมอภาคชาย-หญิง การสงเสริมการใช
เวลาวางกับครอบครัว  

โครงการสายใยรักในครอบครัว ไดดูแลครอบครัวทั้งสิ้น 2,290 ครอบครัว จะดําเนินงานจนถึงป 2552  
ดานการพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมาย ไดแก เด็ก เยาวชน คนพิการ ผูสูงอายุ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 

พิการ การจัดสวัสดิการแกผูสูงอายุ  มีการดําเนินการกับกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 12,017 ราย  
การสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับเด็กและครอบครัว จํานวนทั้งสิ้น 5,038 ราย มีโครงการคาราวาน

เสริมสรางเด็ก เพื่อใหเด็กไดมีการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และเขามามีสวนรวมกับทางสังคม และสงเสริม
แหลงเรียนรูสําหรับเด็กผานทองถ่ิน  

 4.   การสงเสริมประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและมีความมั่นคงในการทํางาน  
ในป 2551 ที่ผานมามีอัตราการวางงานเฉลี่ยของจังหวัดรอยละ 1.6  เดือนที่มีการวางงานสูงสุดคือ เดือน

กุมภาพันธ เพราะเปนชวงที่มีการจบการศึกษาของนักศึกษา  โดยหนวยงานไดมีการดําเนินงานหลายรูปแบบ เนน
ไปตามกลยุทธของจังหวัดเชียงใหม เชน กลยุทธที่หนึ่ง สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีการประกอบอาชีพและมี
รายได จํานวน 20,058 คน สงเสริมการทํางานในชุมชน การสรางอาชีพใหมใหกับคนวางงาน สงเสริมอาชีพของ
กลุมเปาหมาย มีการฝกอบรมยกระดับฝมือแรงงาน มีการทดสอบมาตรฐานแรงงาน การฝกการเสริมทักษะดาน
แรงงาน กลยุทธที่สองสงเสริมใหมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน มีการตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางาน มีกิจกรรมคุมครองแรงงาน ทั้งดานการปองกัน การอบรมใหมีความรูเร่ืองสิทธิในเรื่องแรงงานตางๆ    
สวนมาตรการในเรื่องการคุมครองและพัฒนาในการจัดกิจกรรมดานสิทธิและความปลอดภัยในการทํางาน และ
การปราบปรามชวยเหลือผูที่ถูกละเมิดในเรื่องสิทธิและแรงงาน ไดดําเนินการใหความชวยเหลือ   2,857 ราย  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง   
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการทํางานในเดือน

ตุลาคมป 2551 ดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร   การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีท้ังหมด 4  กิจกรรม  
-  กิจกรรม  อปพร. พบประชาชน ในทุกวันศุกร ในคลื่น 93.25 ในเวลา 09.10น.-10.00 น.  
-  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  2551  จัดการเสวนา  เร่ืองแผนดินไหว ใน อ.แมริม  
 /เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม.... 
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-  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2551  มีการซอมดับเพลิงหนีไฟ ณ  ศูนยการคาเซ็นทรัล กาดสวนแกว และใน
วันดังกลาว บริษัท นิ่มซี่เส็ง จํากัด ไดมีการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันบรรเทาสาธารณภัย   

2. ประเด็นยุทธศาสตร   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
- เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2551  มีการเกิดระเบิด ณ โรงงานผลิตดอกไมเพลิง  อ.สารภี ปรากฏวามีผูเสียชีวิต 

1 ราย  เปนเจาของโรงงาน โรงงานนี้ไดผลิตดอกไมเพลิงมานาน แตไมมีใบอนุญาต  
- การชุมนุมเรียกรองใหภาครัฐเขามาแทรกแซงราคาขาวโพด  จํานวน  2 คร้ัง  คร้ังที่ 1 จํานวน 4 วัน คือ

วันที่ 8 -11 ตุลาคม 2551  ตอมาวันที่ 27-28 ตุลาคม  2551  จํานวน  2  วัน ซ่ึงในครั้งที่ 2 ไดมีการปดศาลากลาง 
จังหวัดเชียงใหม  ไมใหประชาชนและขาราชการเขา-ออกได   

3. ประเด็นยุทธศาสตร   การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด  ประกอบดวย  
- เมื่อวันที่ 4  ตุลาคม 2551 อ. ฝาง  เจาหนาที่ตํารวจ ไดทําการลอซ้ือ  จับกุม ยาบา 150 เม็ด  
- คดีที่สอง คอื ที่อําเภอไชยปราการเปนสามี-ภรรยา  มียาบา 43,000 เม็ด  
- คดีที่สาม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม  2551 กองกําลังผาเมืองไดทําการตรวจจับผูคายาเสพติด และเกิดปะทะ

กันขึ้น 
4. ประเด็นยุทธศาสตร   การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน    
 มีกิจกรรมที่ดําเนินการในป 2551 จํานวน  249 โครงการ รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตรหลัก  ซ่ึงถือเปน

ตัวช้ีวัดประการเดียวของกลุมงานความมั่นคง   ซ่ึงก็มีขั้นตอนตั้งแตการจัดทําแผน รายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ในขณะนี้ดําเนินงานทุกเรื่องแลวเสร็จ  

สวนในป 2552 ในสวนความมั่นคงตามแนวชายแดน  จะมีการอบรม จัดตั้ง และทบทวนหมูบานอาสา
พัฒนาปองกันตนเองตระเวนชายแดน มีการจัดตั้งใหม  จํานวน 12  หมูบาน ประกอบดวย อ. เชียงดาว 5  แหง  
อ.ฝาง 4 แหง   และ อ.ไชยปราการ 3  แหง  

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะในที่ประชุม 
 ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  ใหขอมูลวา ปจจุบันไดเกิดความแตกตางทางความคิดระหวาง
ประชาชน ซ่ึงจะนําไปสูความแตกแยกได  ซ่ึงในสวนของจังหวัดเชียงใหม   มีกลุมที่แตกตางกันทางความคิด
อยางสิ้นเชิง    ซ่ึงจังหวัดไดพยายามประสานงานกับฝายทหาร ฝายตํารวจตระเวนชายแดน ฝายปกครอง เพื่อทํา
ความเขาใจกับประชาชนกลุมตางๆ เหลานั้น  เพื่อขอความรวมมือทั้งสองฝายใหหลีกเลี่ยงการปฏิบัติหรือทํา
กิจกรรมที่กระทบตอจังหวัดเชียงใหม และประชาชน   ซ่ึงหากเรื่องดังกลาวสงผลกระทบกับการทองเที่ยวจะทํา
ใหรายรับที่จะนําเขาสูจังหวัดเชียงใหมมีนอยลง   
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน  แสงภูวงษ) ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณบานเมืองที่มี
ความแตกแยกกันทางความคิดอยางมาก  เพื่อลดความรุนแรงของปญหา จึงตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาค
สวนในการไมสนับสนุน หรือเขารวมการชุมนุมตางๆ  รวมถึงขอใหลดการแสดงบทบาทของแตละกลุมให
นอยลง 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

/4) กลุมภารกจิดาน.... 
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4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม    

ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จังหวัดเชียงใหม และคณะ)  รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และนําเสนอการจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคการบริหารสวนตําบลแมทา   ดังนี้ 
 1) ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

กิจกรรมรักน้ํา รักปา รวมใจถวายพระแมของแผนดิน   เปนโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมไดดําเนินการตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ประกอบดวยกิจกรรม การปลูกปา  การกอสรางฝายชะลอความชุมชื้น ซ่ึงจะได
ดําเนินการในปนี้  ซ่ึงไดใชศูนยการศึกษาพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนสถานที่ในการ
ดําเนินการ   

การจัดแสดงนิทรรศการ การสรางฝายชลประทานและฝายในรูปแบบตางๆ   เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2551    
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ซ่ึงหากบุคคล หรือหนวยงานสนใจสามารถเขา
ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร ฯ อําเภอดอยสะเก็ด ได 

 โครงการกอตั้งฝายตนน้ําลําธารในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ   มีผลความกาวหนาคือ  จังหวัด
เชียงใหมไดจัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการระดับจังหวัด โดยกําหนดเปาหมายของโครงการทั้งหมด อยาง
นอย 1,750 ฝาย  และไดดําเนินการในพื้นที่ 3 อําเภอ คือ อําเภอเมือง แมริม  และหางดง ซ่ึงทั้ง 3 อําเภอไดจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินการตามเปาหมาย   สําหรับการมีสวนรวมในโครงการฝายตนน้ําลําธารฯ  จะขอ
เชิญชวนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการกอสรางฝายและรวมในพิธีการสรางฝาย   ซ่ึงไดมีหนังสือแจงทุก
ภาคสวนแลว  ทั้งนี้  หนวยงานสามารถสนับสนุนกําลังพล หรืองบประมาณในการดําเนินการ โดยการ
ประสานงานผานอําเภอซึ่งมีการดําเนินงานในพื้นที่ ไดแก  อําเภอเมือง อําเภอแมริม และอําเภอหางดง  

การกอตั้งศาลา   เปนศาลาที่ระลึกความรวมมือในการกอสรางฝายในครั้งนี้  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  
กําหนดสถานที่กอสรางบริเวณวังบัวบาน  เพื่อทดแทนศาลาเกาที่ชํารุดทรุดโทรม   

การอนุรักษแหลงน้ําแมคาว   ลําน้ําแมคาวมีการไหลผานจากอําเภอสันทราย ไปจนถึงอําเภอสารภี และ
ผานอําเภอเมือง  ซ่ึงมีองคการบริหารสวนตําบลหลายแหงที่เกี่ยวของ  จังหวัดเชียงใหมไดเนนใหความสําคัญของ
แมน้ําทุกสาย โดยเฉพาะสายที่ติดกับอําเภอเมือง ทั้งลําน้ําแมขา และแมคาว ซ่ึงความกาวหนาของโครงการ
อนุรักษลําน้ําแมคาว  ไดมีการสํารวจ จัดทําระบบขอมูลของแมน้ําแมคาวไวทั้งระบบ รวมถึงการสํารวจมลพิษที่
ระบายลงสูแมน้ํา   ซ่ึงจะไดมีการเขาไปกํากับดูแลในทางกฎหมายตอไป 

 กิจกรรมเนื่องในวันรักตนไมประจําปของชาติ  ในวันที่  21 ตุลาคม ของทุกป  จังหวัดเชียงใหมไดมีการ
ดําเนินงานดูแลตนไมบริเวณที่ปลูกไวเดิมในบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1,900 ตน นอกจากนี้ยัง
มีหนวยงานที่เกี่ยวของไดสงกําลังพลเขาไปสนับสนุนการดูแลรักษาตนไม  

 กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม  โดยการมอบตราสัญลักษณที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือกรีนโปรดักส โดย
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ไดรวมมือกับจังหวัด 
 /เชียงใหมและจังหวัด....
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เชียงใหมและจังหวัดในภาคเหนือ  จัดสงเสริมการผลิตสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะสินคา 
OTOP หรือสินคาการตัดเย็บ ไดแก กระดาษสา  ส่ิงทอขนาดเล็ก  ผักผลไมแชแข็ง เนื่องจากวาสินคาเหลานี้ เปน
สินคาที่ประชาชนหรือกลุมผลิตภัณฑไดดําเนินมากอน 
 2) การจัดระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององคการบริหารสวนตําบลแมทา   
  ขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลแมทา  อําเภอแมออน เปนตําบลที่อยูทางตะวันออกสุดของ
จังหวัดเชียงใหม   ทิศเหนืออยูติดกับตําบลทาเหนือ ของอําเภอแมออน ทิศใตติดกับตําบลทาปลาดุก อําเภอแมทา 
จังหวัดลําพูน  ทิศตะวันตกติดกับ ตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน สวนทิศตะวันออกติดกับตําบลบัว
แกว อําเภอหางฉัตร    

สภาพโดยทั่วไป  เปนพื้นที่ราบเชิงเขามีภูเขาสลับนอยใหญ ที่ดินเปนลักษณะพื้นที่ดินบนทรายเหมาะ
สําหรับทําการเกษตร โดยมีความสูงจากน้ําทะเลประมาณ 600 เมตร มีพื้นที่หุบเขา  มีแมน้ําทาไหลผานจากตําบล
ออนเหนือ  เปนแมน้ําสายหลักของตําบล ซ่ึงจากภูมิประเทศของตําบลจึงทําใหเกิดทั้งขอดีและขอเสียในบริเวณที่
เปนหุบเขา    

ความเปนมา   การจัดการทรัพยากรชุมชน เร่ิมตนจากการกอตั้งคณะกรรมการฯ สวนตางๆ เพื่อสงเสริม
ปลูกพืชเศรษฐกิจในตําบล  เชน ขาวโพดออน เพื่อเปนอาชีพที่ทดแทนการตัดไม   จากการสงเสริมดังกลาว
กอใหเกิดการบุกรุกปาเพื่อนําไปทําพื้นที่เพาะปลูกขาวโพด   คณะกรรมการฯ จึงไดกําหนดกันแนวพื้นที่เขตปา  
การตั้งกฎระเบียบเรื่องการทําแนวเขตปา /เขตที่ทํากินใหชัดเจน  การจับกุมผูที่ทําผิดกฎระเบียบของชุมชน 
รวมถึงการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษา  การฟนฟูสภาพน้ํา และเรื่องของการปลูกปาทดแทน   โดยสามารถ
จัดการแบงพื้นที่ปาออกเปน 3 สวน คือ  พื้นที่ทํากิน เขตปาใชสอย  และปาอนุรักษ   ซ่ึงเปนการสํารวจรวมกัน
ของราษฎร  และนําไปสูการจัดการที่ดินในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ประกอบดวย ขอมูลทรัพยากรที่ดิน  
สภาพภูมิประเทศ  เขตการปกครอง  เขตที่ดิน ฯลฯ  ซ่ึงทําใหแสดงใหเห็นถึงขอมูลที่เปนระบบ  มีหลักฐานที่
ชัดเจน  และสะดวกตอการใชงาน 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2  การบริหารราชการงานทั่วไป 
3.2.1  ผลการจัดกิจกรรม “จากวันแมถึงวนัพอ 116 วัน สรางสามัคค”ี 

ฝายเลขานุการ  นําเสนอผลการจัดกิจกรรม “จากวนัแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” ในสวนของ
จังหวดัเชยีงใหม  ดังนี ้
      ความเปนมา  รัฐบาลโดยสํานักนายกรัฐมนตรี รวมกับมูลนิธิโทรทัศนเฉลิมพระเกียรติผานดาวเทียมได
จัดโครงการ "จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี"  ซ่ึงเปนโครงการสืบเนื่องจากงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติระหวางวันที่ 30 สิงหาคม 
– 3 ธันวาคม 2551 เปนกิจกรรมหนึ่งของโครงการฯ และไดจัดพิธีมอบธงสัญลักษณโครงการฯ ใหผูวาราชการ 
 

/จังหวัด ทุกจังหวัด.... 
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จังหวัด ทุกจังหวัด เมื่อวันเสารที่ 30  สิงหาคม 2551 เวลา 16.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล เพื่อนําไป
สงมอบตอใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในแตละจังหวัด แลวนํามานอมเกลาฯ ถวายแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันพิธีปดกิจกรรม คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 15.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี  
ทําเนียบรัฐบาล 

การดําเนินงาน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดเชียงใหมไดสรุปผลกิจกรรมซึ่งสวนราชการ/หนวยงาน
ตางๆ  ดําเนินงาน รวม 81 กิจกรรม  จาก 14  กระทรวง  สําหรับสวนราชการ/อําเภอ ที่ยังไมไดรายงาน ผลการ
ดําเนินการใหทราบ    ขอใหรายงานจังหวัดทราบดวย  เพื่อจะไดรวบรวมรายงานหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป    
นอกจากนี้ ในการจําหนายสายรัดขอมือ จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี   ซ่ึงขณะนี้สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม  ยังมีพอจําหนาย   หากสวนราชการ/หนวยงานมีความประสงคจะไดเพิ่มเติม สามารถประสานงานไดที่
สํานักงานจังหวัด  (ฝายอํานวยการ) 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2.2  พิธีถวายดอกไมจันทนในงานพระราชทานเพลงิพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 
           เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครนิทร 

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  ประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงานรวมพิธีบําเพ็ญกุศล
และถวายดอกไมจันทน  เนือ่งในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจาพีน่างเธอเจาฟา
กัลยาณวิัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ตามกําหนดการ ดังนี ้

 วันเสารที่ 15 พฤศจิกายน 2551 กําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลและถวายดอกไมจันทน เนื่องในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ซ่ึง
การดําเนินการ กองพระราชพิธี  สํานักพระราชวัง รวมกับกรมการศาสนา  กระทรวงวัฒนธรรม ไดออก
กําหนดการพิธีบําเพ็ญกุศล    

ในสวนของจังหวัด  จังหวัดเชียงใหมรวมกับเทศบาลนครเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม
และอําเภอเมืองเชียงใหม ไดกําหนดจัดพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดสวนดอก  ในสวนของอําเภออื่นๆ  ไดกําหนดสถานที่
ที่จะบําเพ็ญกุศลและถวายดอกไมจันทนในแตละอําเภอเรียบรอยแลว  

กําหนดการ แบงออกเปน 3 สวนใหญๆ   ดังนี้ 
- เวลา 15.30 - 16.30 น.  พิธีการทางศาสนา   
- เวลา 16.30 - 22.00น.   พิธีถวายดอกไมจันทน และการแสดงหนาพระเมรุมาสจําลอง  
- เวลา 22.00 น. เปนตนไป   พิธีถวายเพลิงพระศพ   
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2.3 การถวายผาพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม  นําเสนอการถวายผาพระกฐนิ
พระราชทานของกระทรวงศกึษาธิการ  พรอมเชิญชวนทกุภาคสวนเขารวมงานถวายผาพระกฐินพระราชทาน
และรวมทําบญุ  ดังนี ้ /ความเปนมา.... 
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ความเปนมา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหกระทรวงศึกษาธิการนําผา
พระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเจ็ดยอด อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา 
14.00 น. โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศรีเมือง เจริญศรี) เปนประธานในการถวายผาพระกฐิน
พระราชทานในครั้งนี้ 

กําหนดการพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน  
วันศุกรที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
(เวลา 9.30 น.  วัดเจ็ดยอด  ไดจัดงานทําบุญสืบชะตาผูมารวมงาน และจัดพิธีเปดโรงทาน) 
เวลา 11.30 น.  ขาราชการและแขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ วัดเจ็ดยอด 

 เวลา 18.00 น.  พระสงฆเการูปเจริญพระพุทธมนตสมโภชนองคพระกฐิน  
 วันเสารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 
 เวลา 13.00 น.  ผูมีเกียรติและผูรวมพิธีพรอมกัน ณ วัดเจ็ดยอด 
 เวลา 14.00 น.  พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจ็ดยอด 

* หมายเหตุ  แตงกายชุดปกติขาว ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ รวมบริจาคเงินสมทบทุนแสดงความจํานง 
บริจาคไดที่ 1. กลุมบริหารการคลังและสินทรัพย สํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. บริจาคไดที่วัดเจ็ดยอดในวันถวายผาพระกฐิน 
  3. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน สาขา กระทรวงศึกษาธิการ ช่ือบัญชี กฐิน
พระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บัญชี 059 131 8865 พรอมกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทาน 
สงใหกลุมบริหารการคลังและสินทรัพย  สํานักงานอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

ขอสั่งการของประธาน 
 ขอความรวมมอืสํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม   ประสานเสนอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการ มาเปนประธานในการจัดงานเฉลิมฉลองวาระ 600 ป ชาติกาลพญาติโลกราช ณ วดัเจ็ดยอด   
ที่คาดวาจะมีการจัดงานในป  2552 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ  และมอบหมายสํานักผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม 
ดําเนินการตามขอส่ังการของประธาน 

 

 3.2.4  การบริหารจัดการ “งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง” 
ผูแทนสํานักงานบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษเชียงใหม  2549 (นางพรศิริ  มณีโชต)ิ 

ประชาสัมพันธ และนําเสนอขอมูล  “ การจัดงานราชพฤกษ  รวมใจภักดิ์รักพอหลวง ”  สรุปได ดังนี้ 
1) กําหนดการจัดงาน ระหวางวันที่  1 – 10  ธันวาคม 2551  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ 2549  
2) หนวยงานหลักที่รวมรับผิดชอบ คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

และจังหวัดเชียงใหม   โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานฯ หลาย
คณะ   เพื่อรวมกันดําเนินการใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  

 
 

/3) กิจกรรมการจัด..... 
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3) กิจกรรมการจัดงาน ไดแก  การประชาสัมพันธการจัดงาน พิธีเปดงาน กิจกรรมการแสดง พิธีอัน-
เชิญเฉลิมฉลองสมโภชนพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช การจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมการดานการเกษตร  การจําหนายสินคาและของที่ระลึก กิจกรรมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแก
ผูเขารวมงาน การประชาสมัพันธการจัดงาน   มีการดําเนินงานอยางเต็มรูปแบบทั้งทางสื่อโทรทัศน วิทยุ/ส่ิงพิมพ
อินเตอรเน็ตและทางเครือขายของ ททท. 35 แหงทั่วประเทศ  โดยเนนใหมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และ
กวางขวางทั่วภูมิภาค   ดานการประชาสัมพันธ  จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะรวมใหการ
สนับสนุนดานการประชาสัมพันธอยางเต็มที่  โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และในพื้นที่ใกลเคียง  

4) กําหนดการดําเนินงาน 
- พิธีเปดงาน  ในวันที่ 1 ธันวาคม  2551  ในชวงเย็น ณ ลานราชพฤกษฯ  หนาหอคําหลวง จะมีการจัด

ขบวนแหเชิญโคม รวมใจภักดิ์  4  ภาค ประกอบดวย ขบวนแห จาก 4 ภาค  ขบวนละ 80 คน  
-วันที่  2 - 4 ธันวาคม  2551 มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองลานนา โดยในวันที่ 2 ธันวาคม 2551 จะ

นําพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติมาแหรอบเมืองเชียงใหม แลวนําไปประดิษฐาน ณ วัดสะดือเมือง บริเวณลาน
อนุสาวรียสามกษัตริย 1 คืน เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบถึงความเปนมาและพิธี
สําคัญที่จะจัดขึ้นตอไป 

-วันที่  3  ธันวาคม  2551  ประกอบดวย การจัดขบวนอันเชิญพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติ มีผูรวมขบวน
กวา 5,000 คน มีการจัดพิธีอัญเชิญและเฉลิมฉลองตามประเพณีโบราณของชาวลานนา ภายในสวนราชพฤกษ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ 

-วันที่ 4  ธันวาคม 2551  ประกอบดวย การจัดพิธีสืบชะตาหลวง  
-วันที่ 5 ธันวาคม  2551  การจัดพิธีถวายพระพร  การจัดถวายเครื่องสักการะตอหนาพระบรม

สาทิสลักษณ  การจุดเทียนชัยถวายพระพร   การแสดงพลุไฟเฉลิมพระเกียรติชุดพิเศษ  9 ชุด ทั้งหมด 999 นัด   
การจัดนิทรรศการและกิจกรรมดานตางๆ  รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนและอํานวยความสะดวกแกผูเขารวม
งาน ไดแก การจัดระบบการจราจร การขนสงมวลชน การรักษาความปลอดภัย โดยจะมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อรับแจงเหตุและระงับเหตุ  มีการจัดเจาหนาที่พรอมรถพยาบาล และการสาธารณสุข  การจัด
รถสุขาเคลื่อนที่   การเตรียมความพรอมของรถไฟฟา รถดับเพลิง รวมทั้งการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มภายใน
งานอยางทั่วถึง  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
 

3.2.5 งานสมโภชนเมืองอมกอย-นันทบุรี งานกาชาดฤดูหนาวอําเภออมกอย 
นายอําเภออมกอย  ประชาสัมพันธและเชญิชวนเทีย่วงานสมโภชนเมอืงอมกอย-นันทบุรี งานกาชาดฤดู-

หนาวอําเภออมกอย  รวมถึงการทองเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อําเภอมกอย  สรุปได ดังนี ้
 1) โครงการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและวัฒนธรรม และโครงการทองเที่ยวอมกอย ซ่ึงอําเภออมกอยไดเปด
การทองเที่ยวในชวงนี้ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552 เนื่องจากอําเภออมกอยมีอากาศหนาวตลอด
ชวงฤดูกาลเหมาะแกการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแหง ที่สวยงามและยังมี 
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ความสมบูรณ  รวมทั้งมีโครงการพระราชดําริ/โครงการหลวง  อีกหลายแหง 
2) งานสมโภชนเมืองอมกอย-นันทบุรี  ในโอกาสที่อําเภอไดกอตั้งมาแลวครบ 50 ป  โดยกําหนดจัดงาน

ในวันที่ 7 - 8  พฤศจิกายน  2551  ในชวงเชาเปนพิธีสงฆ    และในชวงเย็นถึงค่ํา จะมีการจัดแสดงละคร เปนการ
แสดงละครที่มีความยิ่งใหญ  ประกอบดวยผูที่รวมแสดงกวา 300 คน ใชงบประมาณนับลานบาทในการสราง
เมืองละครตามประวัติศาสตร    

สําหรับกําหนดการในวันที่  9  พฤศจิกายน  2551  มีการเสวนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะถายทอด
วิถีชีวิตตามรอยพระยุคลบาท และไดเชิญปราชญชาวบานอันดับหนึ่งของประเทศทั้งหมดมาเสวนากัน ณ อําเภอ  
อมกอย   สําหรับสวนราชการ/หนวยงานที่ประสงคจะรวมงาน  กรุณาแจงยืนยันการตอบรับ   เพื่ออําเภอจะได
จัดเตรียมหองพักไวรองรับ  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

  3.2.6  งานประเพณียี่เปง  2551  
ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม และคณะ  แจงประชาสัมพันธและเขารวมงานยี่เปง ประจาํป 2551 และงาน 

สําคัญอื่นๆ  ตามกําหนดการ ดังนี ้
1) กําหนดงานประเพณยีี่เปง ประจําป 2551  ประกอบดวยงานสําคัญๆ ดังนี้ 

-พิธีเปดงานลอยกระทง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย   โดยผูวา- 
ราชการจังหวดัเชียงใหม  เปนประธานในพิธี 

-พิธีเปดงานโคมเทิดพระเกยีรติบริเวณขวงประตูทาแพ  เพื่อเทิดพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั ซ่ึงในปที่ผานมาไดจัดเปนครั้งแรก  ผลการตรวจสอบพบวาการจัดงานนี้เปนที่ประทับใจนักทองเทีย่ว 
และในปนี้จงึไดประกาศเชิญชวนใหพี่นองประชาชนรวมแขวนโคมเทดิพระเกยีรติดวย  

- งานคีตลานนา ณ ลานอนสุาวรียสามกษตัริย  ประกอบดวย ขบวนแหโคมยี่เปง ซ่ึงรวมกับ 
ชมรมผูประกอบการยานไนทบารซาร และขบวนกระทงเล็ก ขบวนกระทงใหญ  และแสดงบรรยากาศของเมือง  
รวมถึงงานสําคัญอีกงาน คือ งานวันเปงปุด  ซ่ึงในปหนึ่ง ๆ จะมีอยางมากไมเกนิ 2 คร้ัง และในปนี้มอียูถึง 2 คร้ัง 
คือในเดือนมิถุนายน และเดือนพฤศจิกายนนี้  ซ่ึงจะสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวทางวฒันธรรมไดอีกทางหนึ่ง  ใน
การดําเนนิงาน  เทศบาลนครเชียงใหมไดมีสวนรวมในการจัดงานวันเปงปุดรวมกับวัดอุปคุต  เพื่อฟนฟูและ
สนับสนุนใหการจัดประเพณีวนัเปงปุด ใหเปนประเพณีที่ยิ่งใหญมากขึ้น  
 2)  ปญหา/อุปสรรค เกี่ยวกับการปลอยโคมลอย โคมไฟ    

เทศบาลนครเชียงใหม  ไดจัดใหมีการประกวดโคมลอยขึ้นในงานประเพณียี่เปง  พรอมทั้งไดประสาน
กับทาอากาศยานเชียงใหมเรียบรอยแลว  ในสวนการปลอยโคมลอย คาดวาจะไมมีปญหาสงผลกระทบ  แตที่เปน
หวงมากที่สุด คือโคมไฟ  และเนื่องจากพื้นที่ที่จะมีการปลอยโคมไฟ/โคมลอยมากที่สุด  อยูในพื้นที่ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม  ซ่ึงเทศบาลนครเชียงใหม จะประสานกับผูเกี่ยวของทั้ง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาที่ตํารวจ และนายอําเภอ  เพื่อรวมกันปองกันและแกไขปญหาจากการปลอยโคมลอย  การตรวจสอบและ
จับกุม  รวมถึงการปฏิบัติการตามมาตรการขอความรวมมืองดปลอยโคมลอยในชวงกอนเวลา 21.30  น.  
 

/3) การประชุมวิชาการ.... 
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3) การประชุมวิชาการสันนบิาตเทศบาลแหงประเทศไทย และการประชุมอื่นๆ  
เทศบาลนครเชียงใหม กําหนดจัดงานประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย หลังจากการ

ประชุมอาเซียนฯ แลวเสร็จ  ประมาณวันที่ 18 ธันวาคม  2551 เปนตนไป  คาดวาจะมีผูเขารวมประชุม ประมาณ 
3,000-5,000  คน และในชวงตนเดือนมกราคม  2552  จะมีการกําหนดจัดประชุมนายชางเทศบาลฯ ทั่วประเทศ 
ประมาณ 3,000-5,000  คน รวมถึงการประชุม “ชุมนุมชาวคริสต”  ซ่ึงกําหนดจัดงานในชวงวันที่ 9 – 11 มกราคม 
2552  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม คาดวาจะมีผูมารวมงานกวา 10,000 คน ทั้งจากประเทศไทยและจาก
ตางประเทศ   และจากการประชุมทั้ง 3 เร่ือง  จะทําใหจํานวนมีผูมาเยือนเชียงใหมเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งนี้  เทศบาลนครเชียงใหม ไดมีการจัดระเบียบในสวนของเทศบาลฯ  โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด
รองรับตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เพราะฉะนั้นปญหาที่ เกิดขึ้นจากการติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธงานตางๆ ที่ไมเปนระเบียบ / ขาดความสวยงาม ในพื้นที่ของเทศบาลฯ สวนใหญ  มักจะเกิดจาก
หนวยงานทั้งภาคเอกชนหรือหนวยงานของรัฐ   จึงขอความรวมมือจากทุกภาคสวนไดถือเปนแนวปฏิบัติรวมกัน 
 ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของประธาน 

 เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยว  ทําใหตองตอนรับแขกผูมาเยือน จึงขอความรวมมือทุก
ภาคสวนจัดแตงภูมิทัศนใหสวยงาม  ตกแตงไมดอกไมประดับ ซ่ึงจะไดเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงานที่
เกี่ยวของรวมหารือกันกันอีกครั้ง  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

 3.2.7  การเตรียมการรับสถานการณภัยหนาว ภัยแลง หมอกควันและไฟปา  
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอการเตรียมการรับ

สถานการณภยัหนาว ภัยแลง หมอกควนัและไฟปาจังหวดัเชียงใหม  เพือ่เตรียมความพรอมในดานตางๆ  ดังนี ้
1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ือง วาระของจังหวดัเชยีงใหมในการปองกันและแกไขปญหา ภัยหนาว 

หมอกควนัไฟปา และภยัแลง ประจําป 2552 
ดวยในหวงระหวางเดือน ตุลาคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกป เปนชวงฤดูหนาวตอเนื่อง ถึงฤดูแลงซึ่งมี

สาเหตุมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเยน็กําลังแรงจากประเทศจนีแผเสริมลงมาปกคลุม 
ประเทศไทยตอนบนอยางตอเนื่อง ทําใหมอีากาศหนาวเยน็กับมีหมอกในตอนเชาและมีน้ําคางแข็งเกดิขึ้นไดใน
บางพื้นที ่รวมทั้งเกิดภาวะความแหงแลงในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมนอย และในหวงเวลาดงักลาวมักมกีารเผา
กําจัดวัชพืช เปนจํานวนมาก  ทําใหเกิดไฟปาและหมอกควันปกคลุม สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและ
การทองเที่ยวของจังหวดัเชยีงใหม   เพื่อเปนการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนในการปองกันและลด
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศดังกลาว จังหวดัเชียงใหม จึงไดจัดทําประกาศเปนวาระของจังหวดัใน
การปองกันและแกไขปญหา ภัยหนาวหมอกควัน ไฟปา และภยัแลง ประจําป 2552 

2) ภัยหนาว 
ปที่ผานมา จงัหวัดเชียงใหมไดประกาศใหทุกอําเภอเปนพื้นที่ประสบภยัพิบัต ิ(ภัยหนาว) ตั้งแตวนัที ่

 
 /29 พฤศจิกายน..... 
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29 พฤศจิกายน 2550  มีผูประสบภัยหนาว  จํานวน 24 อําเภอ 202 ตําบล 144,078  ครัวเรือน  473,905 คน ไดมี
การใหความชวยเหลือเครื่องกันหนาวไปทั้งสิ้น 214,458 ช้ิน จากหนวยงานตางๆ ไดแก องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 75,868 ช้ิน อําเภอ จํานวน 13,229 ช้ิน กาชาด จํานวน 1,666 ช้ิน หนวยงานเอกชน มูลนิธิ จํานวน 
14,745 ช้ิน และจังหวัดเชียงใหม จํานวน 108,950 ช้ิน 

สําหรับปนี้จังหวัดเชียงใหม ไดจัดตั้งศนูยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว จังหวัด 
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2552 ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม และไดตรวจสอบกบั 
อําเภอจัดทําบญัชีผูประสบภัยหนาว หรือคาดวาจะประสบภยัหนาว พบวามีผูประสบภัยหนาว จํานวน 24 อําเภอ 
229,075 คน มีความตองการผาหมกวา 291,114 ช้ินโดยแยกเปน ผาหมนวม จํานวน 175,672 ช้ิน ผาหมไหมพรม 
จํานวน 55,211 ช้ิน และเสื้อกันหนาว จํานวน 60,231 ช้ิน ในการชวยเหลือ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 
จะทําการมอบผาหมกันหนาวใหแกราษฎรผูยากไรและประสบภัยหนาวของ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15,000 ผืน 
และไดกําหนดการมอบผาหมกันหนาว พื้นที่อ.แมแตง ในวันที ่20 พ.ย. 51 อ.สะเมิง ในวนัที ่21 พ.ย. 51 อ.แมอาย 
และอ.แมแจม ในวนัที ่25 พ.ย. 51อ.อมกอย ในวันที ่26 พ.ย. 51 อ.เชียงดาว วันที ่9 ธ.ค. 51 และจุดสุดทาย  
อ.พราว ในวันที่ 12 ธ.ค. 51 สําหรับความตองการสวนทีเ่หลือจังหวัดเชียงใหม จะไดดําเนนิการจดัหาเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของราษฎรผูประสบภัยหนาว ตอไป 

3) หมอกควัน และไฟปา 
ปที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศนูยอํานวยการเฉพาะกิจแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา แตงตั้ง 

คณะทํางานสนับสนุนทําหนาที่เพื่อรวบรวมและวิเคราะหขอมูลปริมาณฝุนละออง และความถี่ที่เกิดไฟปา สถิติ
การแจงเหตุการณเผาในพื้นที่ชุมชน ผาน Call Center หมายเลข 053 – 409345 ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีรายงาน
การเกิดไฟปา 1,431 คร้ัง พื้นที่เสียหาย 9,764.13 ไร (ลดลงจากปกอน 2,553.62 ไร) มีรายงานการเผาขยะ 374 
คร้ัง  การกอสราง 2 คร้ัง โรงงานอุตสาหกรรม 12 คร้ัง การปงยางอาหาร 1 คร้ัง และอื่น ๆ จํานวน 9 คร้ัง ดาน
คุณภาพอากาศปที่ผานมา ดีขึ้นกวาปกอน โดยมีจํานวนวันที่ฝุนขนาดเล็กที่มีอนุภาคเล็กกวา 10 ไมครอน (PM 
10) เกินมาตรฐานเล็กนอย จํานวน 6 วัน (ลดลงจากปกอน 25 วัน) มีคาสูงสุดที่ 206 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเมตรใน
วันที่ 23 มีนาคม 2551 

สําหรับปนี้ จังหวัดเชียงใหมยังคง จัดตั้งCall Center ที่หมายเลข 053- 409345 ณ สํานักงานปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัจังหวดัเชยีงใหม รับเรื่องรองเรียนการเกิดมลพิษอากาศ และเฝาระวังสถานการณ 

4) ภัยแลง 
ปที่ผานมาจังหวัดเชียงใหม มีพื้นที่ประสบภัยแลงจํานวน 18 อําเภอ 97 ตําบล 764 หมูบาน ราษฎรไดรับ 

ความเดือดรอน 49,742 ครัวเรือน 227,228 คน พื้นที่เกษตรไดรับความเสียหาย 34,286 ไร  ปศุสัตวไดรับความ
เดือดรอน 1,320 ตัว โดยไดจัดสรรน้ําดานการเกษตร จํานวน 296,000 ลิตร ดานอุปโภค/บริโภค  จํานวน 814,000 
ลิตร ขุดลอกลําคลองและคูน้ํา โดยใชจายจากเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
อนุมัติโดย ก.ช.ภ.อ. จํานวน 3,977,562 บาท ปฏิบัติการฝนหลวง จํานวน 174 เที่ยวบิน กรมชลประทาน
สนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อชวยเหลือในพื้นที่เกษตร จํานวน 52 เครื่อง ศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล ภาค 6 ลําปาง จัด 
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จุดจายน้ําชั่วคราว จํานวน 20 จุด และ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม จัดทําโครงการจางงานเรงดวน และ
โครงการพัฒนาฝมือแรงงานในพื้นที่ประสบภัย จํานวน 4,514,992 บาท 

สําหรับปนี้ ขอมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 51 ระดับน้ําในเขื่อนแมงัดสมบูรณชล อ.แมแตง มีปริมาณน้ําอยู รอย
ละ 96.80 ของปริมาณความจุ และเขื่อนแมกวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ดที่มีปริมาณน้ําอยูเพียง รอยละ 33.82 ของ
ความจุ และจังหวัดเชียงใหม ไดจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงจังหวัดเชยีงใหม 
จัดทําแผนเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง ประจําป พ.ศ. 2552 และแจงใหอําเภอดําเนินการจดัตัง้ศนูย
อํานวยการเฉพาะกิจฯ ป 2552 ระดับอําเภอ/เทศบาล ขึ้น จัดทํารายงานสถานการณภัยแลงทุกสัปดาหและจัดหา
กระสอบทราย เพื่อทํา ทํานบชั่วคราวปดกั้นลําหวย /ลําน้ําเพื่อกักเก็บชะลอการไหลของน้ํากอนที่น้ําจะหมดไป 
นอกจากนี้ไดกําหนด พื้นที่ออกเปน 5 โซนและหนวยงานในการใหการสนับสนุนรถบรรทุกน้ําเพื่อชวยเหลือ
ราษฎรผูประสบภัย   และในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัดกิจกรรมรณรงคการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม ประกอบดวย พิธีรณรงคการปองกันและแกไขปญหา ภัยหนาวหมอกควัน ไฟปา และภัยแลง ผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหมอานวาระของจังหวัดเชียงใหมในการปองกันและแกไขปญหา ภัยหนาว หมอกควัน ไฟ
ปา และภัยแลง การจัดนิทรรศการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของแตละหนวยงาน การสาธิตการปองกัน
และระงับภัย การชวยเหลือผูประสบภัย 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.2.8  ประชาสัมพันธประเพณีไหวสา  “เจาอินทวิชยานนท” เจาผูครองนครเชยีงใหมองคท่ี 7  
          ในวันอาทิตยท่ี 23 พฤศจิกายน  2551 ครบรอบ 111  ป 

 นายอําเภอจอมทอง ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมงาน ประเพณีไหวสาเจาอินทวิชยานนท   ประจําป
พ.ศ.2551  โดยอําเภอจอมทองรวมกับสภาวัฒนธรรมอําเภอจอมทอง และคณะกรรมการมูลนิธิพระสถูปพระเจา
อินทวิชยานนท  ไดกําหนดจัดทําพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของพระเจาอินทวิชยานนท  เจาผูครองนคร
เชียงใหม  องคที่ 7  คร้ังที่ 12  ครบรอบ 111  ป  ที่พระองคถึงแกพิราลัย  เปนการแสดงมุทิตาจิตแกพระองค  และ
เปนการเผยแพรประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวลานนา สืบทอดตอไป โดยไดกําหนดทําพิธีในวันอาทิตยที่ 
23 พฤศจิกายน  2551 ณ บริเวณลานจอดรถและลานพระสถูปพระเจาอินทวิชยานนท  บนยอดดอยอินทนนท   
อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล  สามารถ Download เนื้อหาได 
                              ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th  จํานวน  7  เร่ือง 
              5.1  ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

       (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 
              5.2  เชิญรวมทําบุญในการถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                    (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม) 
              5.3  สรุปมติการประชุม ครม. เดือนตุลาคม  2551  
                    (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
      5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
                    (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม) 
    5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม  (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม) 
              5.6  การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน  

        (ศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 5.7  ประชาสมัพันธการจัดนิทรรศการ เร่ือง  “ผาทอภฏูาน”  
                     (ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ) 
           

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืนๆ 
  -  การประชุมหัวหนาสวนราชการ  คร้ังท่ี 11/2551  

ฝายเลขานุการ   แจงกําหนดการประชุมหวัหนาสวนราชการ  คร้ังที่ 11/2551 วันพฤหสับดีที่  27 
พฤศจิกายน  2551 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหมออคิด  อําเภอเมืองเชียงใหม  ใหสวนราชการ/หนวยงาน 
เขาไป Download  หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวดั 
www.Chiangmai.go.th 
 

 มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 

ปดประชุม    เวลา 12.30 น. 
  

           บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางศิริพร  รือเรือง) 
          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    
            
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 

                       หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  


