รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2551
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
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นายวิบูลย สงวนพงศ
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายกาศพล แกวประพาฬ
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
นายประจญ ปรัชญสกุล
นายสมนึก ปน ถาวรรักษ
นายอดิศร กําเหนิดศิริ
นายสุรพล สัตยารักษ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
นายชนะ แพงพิบูลย
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
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นายทรงทรัพย พิริยคุณธร
นายชัยณรงค บุญวิวัฒนาการ
นายนพดล ทันธรรม
นายวิจิตร หลังสัน
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
ร.ต.อ.คณิต อินทกรณ
นายมนตรี นามขาน
นายจํานอง ปานทอง
นายพิรณ
ุ หนอแกว
นายถาวร คงมั่น
นางทิวาภา รักสัตย
นายปรีชาพล ภัทรโกมล
นายวีระยุทธ เปยมสุขศรีชัย
นายพรเทพ เอี่ยมประไพ
นายมนัส เฉียวกุล
นายไวโรจน สิงหไตรภพ
นายโกศล ปราคํา
นายมนู มณีรตั น
นายสมโภชน ศรีชะนา
นายธงชัย ทุนคํา
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายแสวง ดวงทรง
นายประหยัด ทรงคํา
นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช

นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
(แทน)นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
(แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
(แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฝก และอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
นางศุวรรณา ฉุยกลัด
(แทน)ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
นางสาวเพ็ญศรี สําราญรัตน
(แทน)ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
รศ.ดร.จักรพันธ ศิริธัญญาลักษณ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผศ. อดิศร คันธรส
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
นางขนิษฐา จันทรลักษมี
(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
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นายดิษฐ โพธิยารมย
นางสาวศิริพร ภาณุรัตน
นางบรรเจิด ดีมงคล
นายประจักษ ฝนพรม
นางนฤมล วสิกชาติ
นางรัชนีพร มาลัย
นางศิริพร บุญสุวรรณ
นายประยุทธ กฤษณพันธ
นางสดศรี พงศอุทัย
นายฤาชา ธีรกุล
นางวรรณงาม แกวคํา
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายจงกล ทิมอรุณ
นางอัจฉรา สงวนพงศ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ
หัวหนาหอสมุดแหงชาติ รัชมังคลาภิเษกเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

คลังเขต 5
(แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน)สรรพากรภาค 8
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
นางพิมล ปญจสวัสดิ์วงศ
(แทน)ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางประณมพร วชิรถาวรชัย
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์
(แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายทรงเดช คําลือ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางทิพยสุดา บาลี
(แทน)ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
/91 นางกัญจนา....
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นางกัญจนา กลิ่นทอง
ทพ. สุรสิงห วิศรุตรัตน
นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย
นพ.อากร แสนไชย
นายประกิต ประคุณกร
นางฐิติรัตน ทองอินทร
นายประหยัด อนันตประดิษฐ
นายวิสิษฐ วองสนั่นศิลป
นายธีรพล วุทธีรพล
นางกรองแกว ทีปนวัชร
นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต
พ.ต.ท.วัฒนา คําฤทธิ์
นางมิ่งขวัญ มวงอยู
นายณรงค คองประเสริฐ
นายประสิทธิ์ พรินทร
นายวัยรักษ วลัยรัตน
นายบูรณ อินธิรัตน
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นายสุรชัย สังขศรีแกว
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นางสุพัตรา พรนิมิตร
นายนิรุทธิ์ สุขเจริญ
นางปรียา เมฆบังวัน
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายสมพร พรวิเศษศิริกุล
นายสวัสดี บุญชี
นายถาวร มีชยั
นายจํารัส จันทิวงศ
นายวรสิทธิ์ วรพล
นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางเอมอร ทองทรัพย

ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
(แทน)ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ ที่อนุรักษที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
(แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนยชงั่ ตวง วัด ภาคเหนือ (ชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
(แทน)เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
/124 นายปาณวัตร...

5
124 นายปาณวัตร สันติคุณากร
125 นายรุจ ภูประเสริฐ
126 นายสุรชัย เจรียงประเสริฐ
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน)
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
นายสุนทร เหมทานนท
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
นายสุพจน ศิริอารยา
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
นายอาจิตร สุวนิชวงศ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
นายสมโภชน ปานสุวรรณ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
นางสาววราภรณ พิมสาร
(แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
นายวันชัย พิพัฒนสมุทร
นายสมชาย เอกธรรมสุทธิ์
ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร เขต 3
นายเชาว เหลืองอราม
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
นายบรรเจิด สันสุวรรณ
(แทน)ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ สุระนันท
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
นายชัยเรศ เกิง้ บุรี
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
นายกระเษียร นวชัย
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
นายสมศักดิ์ แกวสอน
(แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม
นายประเทือง บุญเฉื่อย
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
นายกนก คนโทเงิน
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
นายพิธี สุขพินิจ
(แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
นายธนากร ทองใบ
(แทน)ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
นายอํานวย ทองประเสริฐ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
นายสุทธิ รวมศรี
(แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
นายสมชาย หลิมทอง
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
นายเรวัต โพธิ์เรียง
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
วาที่ ร.ท.จตุรงคพล สดมณี
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
นายจุมพจน นิยมสิริ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
นายวสวัตต ประภัสสร
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
นายสนธิรักษ อินทรพล
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
/156 นายปราโมทย....
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156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายหลักชัย พัฒนเจริญ
นายปรีดา ชั้นประดับกุล
นายสุรพันธ วุทธานนท
นายประมวล ธรรมปญญา
นางอุบลรัตน คงกระพันธ
นางธารทิพย ทองงามขํา
นางจินตนา สิงหสุรเมธ
นายพยนต ยศสุพรหม

ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัดเชียงใหม

(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
นายจําลอง กิติศรี
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
นายโชคชัย ชืน่ จิตต
ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2
นางสุทัศนีย ฟกทอง
(แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
นายวิมล มงคลเจริญ
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
พ.ต.พลลภ ผึ้งหลวง
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
พ.ต.อ.วีระวุฒิ เนียมนอย
(แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
พ.ต.ท.หญิงกาบจันทร วรรณสิริวิไล (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์
(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
พ.ต.ท.หญิงมุกดา ธนะสมบัติ
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

พ.ต.ท.สมชาย อินทะวงศ
พ.ต.ต.วิจิตร กาตุย
นายปณณวัฒน ชางปน
นายสัญญา ทุมตาขบ
นายอดุลย ฮวกนิล
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นางธีรา ธนูศิลป

สวป.สภ.ไชยปราการ
สว.อก.สภ.แมริม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
/8 นายชัยณรงค.....

7
8

นายชัยนรงค วงศใหญ

9

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ

10
11
12
13
14
15
16
17

นายสําเริง ไชยเสน
นายสมศักดิ์ ออนอน
นายอาคม เพ็ญตาย
นายเชวง บัวผัด
นางสาวสุดาทิพย มูลอาย
นายสงัด จิโนวรรณ
นางปองลิขิต ชีวรัตนพงษ
นางศิริพร รือเรือง

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรการประกวดศิลปนรุนเยาว ระดับประเทศ ครั้งที่ 3
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
- การมอบประกาศเกียรติคุณแกผูไดรับรางวัลโครงงานพลังงานระดับเยาวชน
(สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม)
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
- การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1)นายกาศพล แกวประพาฬ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ
2)นายพิรุณ หนอแกว ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
ยายมาจาก ผูบัญชาการเรือนจํากลางกําแพงเพชร
/- นายวันชัย.....
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3)นายวันชัย พิพัฒนสมุทร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
4)นางทิวาภา รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ยายมาจาก ผูอํานวยการ กองแผนงาน กรมราชทัณฑ
5)นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก จัดหางานจังหวัดเชียงราย
6)นายโชคชัย ชื่นจิตต ผูอํานวยการศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2
ยายมาจาก ปฏิบัติหนาที่รักษาราชการแทนผูอํานวยการกอง 7
สํานักขาวกรองแหงชาติ
7)นางนฤมล วสิกชาติ คลังเขต 5 (จังหวัดเชียงใหม)
ยายมาจาก คลังเขต 8 (จังหวัดสุราษฎรธานี)
8)นายสุนทร เหมทานนท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
จังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก นักวิชาการสถิติ 8 ว สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
9)นายอุดม บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก ประกันสังคมจังหวัดลําพูน
10)นายวรสิทธิ์ วรพล ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม
ยายมาจาก ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธขาวพะเยา
11)นางสดศรี พงศอุทัย สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
ยายมาจาก สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค
12)นางดวงกมล คชหิรัญ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก
13)นายมนัส เฉียวกุล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลําพูน
14)นายเสรี กังวานกิจ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ยายมาจาก หัวหนาศูนยพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
15)นายพรเทพ เอี่ยมประไพ ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ภาค 5
ยายมาจาก ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
16)นายอดิศร กําเหนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ยายมาจาก นายอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี
/17)นายชนะ....
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17)นายชนะ แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม
ยายมาจาก นายอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง
18)นายชัยสิทธ รัตนชัยสิทธิ์ นายอําเภอฝาง
ยายมาจาก นายอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
19)นายชัยณรงค บุญวิวฒ
ั นาการ นายอําเภอแมอาย
ยายมาจาก นายอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
20)นายสินชัย นาคิน นายอําเภอสะเมิง
ยายมาจาก นายอําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
21)นายสมหวัง รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง
ยายมาจาก นายอําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
22)นายทรงทรัพย พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง
ยายมาจาก นายอําเภอลอง จังหวัดแพร
ยายภายในเขตจังหวัด
-นางพรรณวดี พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม แรงงานจังหวัดเชียงใหม
-นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ นายอําเภอแมออน ยายมาจากอําเภอสะเมิง
-นายประกาศิต มหาสิงห นายอําเภอพราว ยายมาจากอําเภอแมแจม
-นายวิชิต บุญกังวาน นายอําเภอฮอด ยายมาจากอําเภอเชียงดาว
-นายสุพจน หอมชื่น นายอําเภอเชียงดาว ยายมาจากอําเภอจอมทอง
-นายวิจติ ร หลังสัน นายอําเภอแมแจม ยายมาจาก ปองกันจังหวัดเชียงใหม
แนะนําบุคลากรที่ดํารงตําแหนงใหม ของทีท่ ําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
-นายอดุลย ฮวกนิล ปองกันจังหวัดเชียงใหม
-นายคุณวัฒน สุคันธะกุล จาจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษก
จังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ผานระบบวิดีทัศน สรุปไดดังนี้
1. จังหวัดเชียงใหม จัดพิธีถวายดอกไมจันทน ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ณ วัดสวนดอก เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2551 มีกําหนดการ ประกอบดวย
/- เวลา 15.30 น.....
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- เวลา 15.30 น. พิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
- เวลา 16.30 น. เปนพิธีถวายดอกไมจันทน โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําคณะขาราชการและ
ประชาชนทุกหมูเหลา ถวายดอกไมจันทน ณ พระเมรุจําลอง
- เวลา 22.00 น. ประกอบพิธีเผาดอกไมจันทน ซึ่งดําเนินการหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ถวายพระเพลิงพระศพ แลว มีประชาชนเขารวมพิธีดังกลาว
เปนจํานวนมาก
2. โครงการ “จากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี” จังหวัดเชียงใหมรวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
จัดโครงการ “รักษน้ํา สรางฝาย ถวายในหลวง” โดยการสรางฝายตนน้ําลําธารจํานวน 1,750 แหง ในเขตพื้นที่
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย เพื่อเปนการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และสิ่งแวดลอมตามแนว
พระราชดําริ ถวายเปนพระราชกุศล โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานพิธีเปดโครงการ
ณ บริเวณน้ําตกวังบัวบาน อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551
3. นายสมชาย วงศสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เปนประธานในพิธีโอนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบานและชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับหมูบานและชุมชนทั่วประเทศ ณ สถาบันถายทอด
เทคโนโลยีสูชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา อําเภอดอยสะเก็ด เพื่อใหประชาชนนําเงินที่ไดรับ
การจัดสรรไปทําประโยชน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย ตลอดจนแกไขปญหาขัดของที่เกิดขึ้น
ซึ่งในปงบประมาณ 2552 มีหมูบานและชุมชนที่มีความพรอมตามหลักเกณฑการจัดสรรและโอนเงิน จํานวน
27,699 หมูบานและชุมชน รวมเปนเงินกวาหกพันลานบาท
4. ชวงปลายป เปนชวงที่จังหวัดเชียงใหมมีความงดงามทางธรรมชาติ และมีการจัดกิจกรรม วัฒนธรรม
ประเพณีมากมายในหลายพื้นที่ มีประชาชนและนักทองเที่ยวเดินทางเขาสูจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความประทับใจแกนักทองเที่ยวและผูมาเยี่ยมเยือน จังหวัดเชียงใหม จึงจัดกิจกรรมเปดเทศกาล
ทองเที่ยวเชียงใหม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และผูเกี่ยวของ รวมตอนรับคณะ
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย ประมาณ 400 คน ณ ทาอากาศยานเชียงใหม
5. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดแถลงขาวงานพืชอาหารเชียงใหมปลอดภัย เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2551 ตามแผนงานพืชอาหารเชียงใหมปลอดภัย ระหวางป 2551 – 2554 ซึ่งกําหนดแผนในการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตพืชอาหารของเชียงใหม ดวยความรวมมือจากหลายหนวยงานของจังหวัดเชียงใหม
เชน หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม องคการ
บริ หารสว นจั ง หวัด เชียงใหม หอการค าจั ง หวัด เชี ย งใหม ฯลฯ เพื่อ ใหสื่อมวลชนรว มกั นประชาสั มพัน ธ
แผนงานดังกลาวใหผูบริโภคไดรับทราบ อันจะเปนการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีจากการบริโภคพืช
อาหารที่ปลอดภัยในอนาคต
6. การจัดงานสมโภชนเมืองอมกอย-นันทบุรี งานกาชาดฤดูหนาว ระหวางวันที่ 7-12 พฤศจิกายน 2551
ที่ผานมาของอําเภอมกอย เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสการกอตั้งอําเภออมกอย ครบ 50 ป และสงเสริมการ /ทองเที่ยว....
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ทองเที่ยวของอําเภออมกอยใหเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยมีจัดงานอยางยิ่งใหญ การ
แสดงแสงสีเสียงเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “รวมชาติ สานสามัคคี แดภูมีองคราชันย” โดยใชนักแสดงกวา 300 คน
การแสดงนิทรรศการของหนวยงานราชการและภาคเอกชน การแสดงงานประเพณียี่เปง การประกวดนางนพมาศ
ธิดาชนเผา การแขงขันมวยกะเหรี่ยงโลก การจําหนายสินคา OTOP และกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเสวนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติหัวขอ “วิถีชีวิตกับปา น้ํา ดิน อากาศ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” โดย
เครือขายกสิกรรมธรรมชาติจากทั่วประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 10/2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551
ซึ่งไดลงในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
ฝายเลขานุการ ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551
วันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ หองดวงตะวันแกรนดบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อําเภอเมืองเชียงใหม ซึ่ง
ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซด จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 25 หนา มีผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม จํานวน 35 หนวยงาน ทั้งนี้
ไมมีสวนราชการ/หนวยงานขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2551 วันที่ 30 ตุลาคม 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นการสงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยว โดยมีเนื้อหาดังนี้
- การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานในพิธีเปดประตูการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ณ บริเวณทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่งผูมีเกียรติไป
รวมงานจํานวนมาก และในชวงเทศกาลลอยกระทง เมื่อวันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2551 ไดมีการสํารวจความ
คิดเห็นของนักทองเที่ยวในประเด็นตางๆ พบวา
1) นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจในการจัดงาน รอยละ 41.17
2) ความนาสนใจของงานเมื่อเทียบกับปกอนๆ มีความพึงพอใจ รอยละ 29.15
- การจัดประชุมเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ลุมน้ําแมงอน เมื่อ
วันที่ 20-27 พฤศจิกายนที่ผานมา
/-ความคืบหนา.....
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- ความคืบหนาการจัดตั้งศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้อยู
ในขั้นตอนระหวางของการประกวดราคา และไดประกาศผลประกวดราคาลงในเว็บไซตของกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา สวนปฏิทินการทองเที่ยวในชวงเดือนธันวาคม จะมีงานสําคัญ คือ “งานราชพฤกษรวมใจ
ภักดิ์รักพอหลวง” และงานอื่นๆ เชน งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นาายมนัสพร ภมรบุตร) รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคม ใน 5 ประเด็น ประกอบดวย
1. ประเด็นดานการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
- อัตราการปวยวัณโรค ผลการดําเนินงานเมื่อป 2551 พบวามีผูปวยวัณโรคทั้งสิ้น 114 คน ซึ่ง
คาดวาปตอไปจะมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งไดมีการดําเนินงานในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะในสวนของการจัดพักฟน
ผูปวยวัณโรค ณ สมาคมปราบวัณโรคที่อําเภอหางดง ซึ่งจะมีการบริการอยางครบวงจร โดยความรวมมือของ
หลายๆหนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานควบคุมโรค
องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลตําบลแมเหียะ
2. ประเด็นการสงเสริมใหประชาชนเปนคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการเรียนรูตลอดชีวิต
- ดานการศึกษา ในดานการศึกษานอกระบบ พบวาในปการศึกษา 2551 ภาคเรียนที่ 2
มีจํานวนผูเขาเรียนตอ กศน. ทั้งสิ้น 22,635 คน จากการวิเคราะหขอมูล พบวาแนวโนมคนที่เขาเรียน กศน. ดาน
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตนลดลง แตมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเขาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แสดงใหเห็นวาอัตราการเรียนการศึกษาภาคบังคับดีขึ้นและก็มีการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพิ่มขึ้นดวย
3. ประเด็นสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
- การเปดปายบานศิลปนแหงชาติและเปดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ ณ บานศิลปน
แหงชาติ นายจุลทัศน กิติบุตร ศิลปนแหงชาติ สาขาสถาปตยกรรม(รวมสมัย) มีการเปดปายโดยการมีสวนรวม
จากหลาย ๆ ภาคสวน
- การสงเสริมการจัดสอบธรรมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม มีผูสมัครเขาสอบทั้งหมดจํานวน
38,492 คน แบงออกเปน ธรรมศึกษาชั้นตรี 26,635 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 9,158 คน และธรรมศึกษาชั้นเอก
2,699 คน มีสนามสอบจํานวน 85 แหง ดําเนินการสอบในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
4. ประเด็นสงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการพัฒนาอยางทั่วถึง
- การรับเสด็จ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวรชายา ซึ่งไดเสด็จมาเปนประธาน
เปดศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว ณ เทศบาลตําบลแมเหียะ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ภายใต
โครงการสายใยรักในครอบครัว วัตถุประสงคของตั้งศูนย 3 วัย เพื่อใชเปนศูนยกลางในการทํากิจกรรมของ
ครอบครัว ทุกชวงวัย ทั้ง เด็ก เยาวชน วัยทํางาน และวัยผูสูงอายุ ใหอยูรวมกันไดอยางเปนสุข
/5. ประเด็น….
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5. ประเด็นสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน
- เรื่องแรงงาน ไดมีการดําเนินงานในโครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งเปนการจาง
งานใหกับผูประสบภัยไดมีงานทํา และไดมีการปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับการประสบภัยในพื้นที่ โดยงาน
จะแบงออกเปน 2 ดานคือ การจางงานเรงดวน 32 โครงการ ในพืน้ ที่ 10 อําเภอ ผูเขารวมโครงการ 2,506 คน
งบประมาณ 6,021,025 บาท
- การพัฒนาทักษะฝมือแรงงานและศักยภาพแรงงาน จํานวนทั้งสิ้น 14 โครงการ 7 อําเภอ
ผูเขารวมโครงการ 112 คน งบประมาณ 1,120,503 บาท
โครงการจางงานเรงดวน
1) การฟนฟู ขุดลอกแหลงน้าํ จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 5,020,625 บาท ผูเขารวมโครงการ
1,861 คน
2) โครงการการพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพแกผูประสบภัยธรรมชาติ
4 โครงการ ในพื้นที่ 7 อําเภอ ผูเขารวมโครงการ 112 คน งบประมาณ 1,120,503 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการทํางานในเดือน
พฤศจิกายน 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 ไดจัดกิจกรรมการรณรงคปองกันและแกไขปญหาภัยหนาว
หมอกควัน ไฟปา และภัยแลง และพิธีประกาศวาระของจังหวัด ณ บริเวณลานอนุสาวรียสามกษัตริย โดยมีนาย
ไพโรจน แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี มีผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ
3,500 คน
- มีเหตุเกิดเพลิงไหมใหญ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนยจําหนายสินคาโกลบอลเฮาส
คาดวามีความเสียหายกวา 500 ลาน สินคาไหมเสียหายกวา 7 หมื่นรายการ เชียงใหมไดประกาศเปนเขตอันตราย
2. ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ตํารวจภูธรภาค 5 บุกยึดทรัพยผูตองหาโจรกรรมทรัพยสินใน
ตัวเมืองเชียงใหม กวา 100 รายการ ซึ่งผูตองหาอยูระหวางหลบหนีการจับกุม
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับผูตองหา
โจรกรรมทรัพยสินในพื้นที่เมืองเชียงใหม 2 คน พรอมของกลาง กวา 20 รายการ
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา ผบก.ภ.จว.ชม. เปนประธานปลอยแถว
ตํารวจ 4 สถานีตํารวจภูธรในเขตเมืองเชียงใหม เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในชวงเทศกาล
/- วันที่ 6 พฤศจิกายน...
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- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ไดเกิดเพลิงไหมศูนยจําหนายสินคาโกลบอลเฮาส มูลคาความ
เสียหายกว า 500 ล านบาท โดยมี นายไพโรจน แสงภูว งษ และนายชุมพร แสงมณี รองผู วาราชการจังหวั ด
เชียงใหม เปนผูอํานวยการดับเพลิง
- วันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 ไดมีกลุมมวลชนชาวอําเภอเมืองเชียงใหมยื่นหนังสือคัดคานการ
กอสรางประตูระบายน้ําแมปง โดยมีนายไพโรจน แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนผูรับหนังสือ
รองเรียน
- วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 กลุมเกษตรกรผูปลูกขาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดยื่นหนังสือ
ขอขยายจุดรับซื้อขาวเปลือกนาป
3. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด ประกอบดวย
- เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม. 4 รวมกับ สภ.ไชยปราการ ประจําจุด
ตรวจ / จุดสกัด บริเวณบานผาหงส อ.ไชยปราการ สามารถจับกุมผูตองได 3 คน พรอมของกลางยาบา 9,600 เม็ด
- เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ตํารวจภูธรภูธร ภาค 5 ไดจับกุมผูตองหาคายาเสพติด 3 คน และ
วิสามัญผูตองหา 1 คน พรอมของกลางยาบา 50,004 เม็ด บริเวณพีพีคอนโด ต.ทาศาลา อ.เมืองเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 กองกําลังผาเมือง ไดตั้งจุดตรวจ / จุดสกัดกั้นชัว่ คราว ในพื้นที่
ต.แมนาวาง อ.แมอาย สามารถตรวจยึดยาบาได 56,000 เม็ด ซึ่งผูตองหาสามารถหลบหนีไปได
- รัฐบาลไดประกาศ “ปฏิบัติการ 90 วันพนภัยยาเสพติด” ระหวางวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ถึง
27 มกราคม 2552
4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
- วันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนสวนทองถิ่นไทย-พมา
(TBC) เนนเรื่อง การแกไขปญหาหมอกควันตามแนวชายแดนไทย-พมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และเชียงราย
- วันที่ 27 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2551 การฝกผสมไทย-สหรัฐ รหัสบาลานรทอรช 09-1
กลุม G ณ กรมรบพิเศษที่ 5 โดยมี มร.ไมเคิล มอนโรว กงสุลใหญสหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธานในพิธีปด
- การจัดทําแผนปฏิบัติการความมั่นคงชายแดน ป 2552 กอ.รมน. ไดกําหนดสงแผนงาน /
โครงการ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 เปลี่ยนแปลงจากปที่แลวที่กําหนด 15 เมษายน 2551 จังหวัดกําหนดจะ
จัดการประชุมเร็วๆ นี้
5. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการลักลอบคามนุษย
การเตรียมการจัดทําคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 โดยสภาความมั่นคง
แหงชาติ กําหนดใหจัดทําแผนใหเสร็จภายในเดือนเมษายน 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4) กลุมภารกิจ....

15
4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูแทนกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายสัญญา ทุมตาขบ) รายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนี้
1) กิจกรรมโครงการรักษน้ําสรางฝายถวายในหลวง ดําเนินการบนพืน้ ทีด่ อยสุเทพ มีการ
ดําเนินการไปแลว 369 ฝาย จากทั้งหมด 1,750 ฝาย
2) โครงการรณรงคปองกันแกไขปญหาไฟปา ดวยในวันที่ 4 ธันวาคม เปนวันสิ่งแวดลอมไทย
โดยจังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดโครงการคนไทยหัวใจสีเขียว มีกจิ กรรมการเสวนา ณ สํานักบริหารพื้นอนุรักษ
ที่ 16 ในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2551 เรื่อง ภาวะวิกฤตโลกรอน และมีพิธีเปด ในวันที่ 4 ธันวาคม สําหรับกิจกรรม
การประกวด จะมีกจิ กรรมดนตรี ประกวดรองเพลงลูกทุง และประกวดภาพถาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

5) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ รายงานผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานการบริหาร
จัดการ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2551 ดังนี้
- ประเด็นยุทธศาสตรการสงเสริมการสรางธรรมภิบาลและการปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ โดยโครงการสําคัญของจังหวัดเชียงใหม คือ โครงการหนวยงานใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 2551
ซึ่งมีหนวยงานตางๆ สมัครเขารวมโครงการดวยความสมัครใจ แบงออกเปน 2 ประเภท คือประเภทที่มีความ
ท า ทายสู ง เป น หน ว ยงานที่ มี ส าขาอยู ใ นสั ง กั ด มี ผู ส มั ค ร 13 หน ว ยงาน มี ห น ว ยงานที่ ผ า นเกณฑ ป ระเมิ น
หนวยงานใสสะอาด จํานวน 10 หนวยงาน ประเภทที่สอง คือประเภทความทาทายปานกลาง เปนหนวยงานที่
ไมมีสาขาในสังกัด มีหนวยงานที่สมัครเขารวมโครงการ 22 หนวยงาน และหนวยงานที่ผานเกณฑประเมิน
หนวยงานใสสะอาด จํานวน 12 หนวยงาน ทั้งนี้ เกณฑการประเมิน จะตองไดไมต่ํากวา 70 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
3.2.1 แนวทางการแกไขปญหาศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม (นางศิริพร บุญสุวรรณ และคณะ) รายงานผลการดําเนินงาน
แนวทางการแกไขปญหาศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
สืบเนื่องจากสํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม เปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลในการจัดที่พักอาศัย
ใหแกขาราชการของสวนราชการตางๆ ที่เขาพักอาศัยในศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีจํานวน
บานพักขาราชการ รวม 1,684 ยูนิต แยกเปน บานเดี่ยว 84 ยูนิต บานแฝด 240 ยูนิต แฟลตA/B อยางละ 688
ยูนิต และจากการดําเนินงานที่ผานมาไดประสบปญหาในการดําเนินการหลายประการ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการแกไขปญหาตางๆ สรุปผลงานสําคัญ ประกอบดวย
/1. การบริหาร.....
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1. การบริหารประสบภาวะขาดทุน (รายจายมากกวารายรับ) สํานักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม ได
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาเพื่อลดปญหาการขาดทุน โดยในป 2551 สามารถดําเนินการใหมีผลกําไร เปนเงิน
134,635.89 บาท
2. การเลนการพนัน ศูนยบานพักฯ ไดทําการรณรงค ประชาสัมพันธทําปายปดประกาศหามเลนการ
พนันทุกชนิด ในสถานที่ราชการทั่วบริเวณอาคารพักอาศัย อาคารสวนกลางโรงอาหาร ประสานขอความรวมมือ
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่ในศูนยบานพัก ชวยกันดูแลสอดสอง และไดแจงประสานขอความ
รวมมือเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธรชางเผือก สงสายตรวจมาดูแลอยางตอเนื่อง
3. ปญหาเกี่ยวกับขยะ ความสะอาดของที่พักอาศัย และพื้นที่ภายใน โดยเฉพาะพื้นที่สวนกลางของ
แฟลตที่พัก ไดรณรงคจัดเจาหนาที่ รถ และคนงาน ทําความสะอาดตามอาคาร จัดเก็บขยะของเหลือใชไปตาม
อาคารตางๆ พรอมทั้งตัดหญาและปรับปรุงภูมิทัศนฯ และจัดวางที่ทิ้งขยะเปนจุดๆ เพื่อสะดวกในการทิ้งและ
จัดเก็บ พรอมทั้งใหเจาหนาที่ทุกคนชวยประชาสัมพันธ รวมทั้งกําชับบริษัทผูรับเหมามาจัดเก็บขยะใหตรงเวลา
และไมใหมีขยะตกคาง
4. การใหบุคคลภายนอกเขาพักอาศัย ศูนยบานพักฯ ไดดําเนินการประสานขอความรวมมือจากสวน
ราชการตางๆ ที่ไดรับโควตาใหขาราชการเขาพักอาศัยฯ แตงตั้งกรรมการตรวจสอบและรายงานการพักอาศัยของ
ขาราชการในสังกัด เพื่อดําเนินการตามระเบียบที่กําหนด
5. ปญหาเรื่องการลักขโมยทรัพยสิน การดําเนินการปองกันและแกไขปญหา สํานักงานธนารักษพื้นที่
เชียงใหม ไดดําเนินการประชุมผูเขาพักอาศัย เพื่อหามาตรการรวมกันในการปองกันการโจรกรรมภายในศูนย
บานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม การประสานขอความรวมมือจากสถานีตํารวจภูธรชางเผือกในการปองกัน
และแกไขปญหา และเวรยาม ดูแลความปลอดภัย พรอมทั้งไดแจงประชาสัมพันธชื่อบุคคล พรอมหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอไดในกรณีฉุกเฉิน ใหแกผูพักอาศัย
6. ปญหาเรื่องการกอสรางโรงจอดรถ ที่ขาดระเบียบ และที่จอดรถไมเพียงพอ อยูระหวางการหา
มาตรการและแนวทางที่เหมาะสมมาดําเนินการแกไขใหเปนรูปธรรม
7. ปญหาเรื่องสุนัขจรจัด และมีการเลี้ยงสุนัขภายในแฟลตสงเสียงดังรบกวนหองขางเคียง การ
ดําเนินการเพื่อควบคุมการเพิม่ ขึ้นของสุนัขจรจัด ไดจัดการทําหมันแกสุนัขจรจัด การควบคุม และจํากัดบริเวณ
สุนัขจรจัด เพือ่ ไมใหกอความรําคาญ/สรางความเดือดรอนแกผูเขาพักอาศัย
8. ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธระหวางผูบริหารกับผูพักอาศัย ไดดําเนินการโดยประชาสัมพันธให
สวนราชการตางๆ ไดรับทราบผานสื่อตางๆ เชน เสียงตามสาย หรือสามารถติดตอโดยตรงไดที่สํานักงาน
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม และศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งผานชองทางกระทูใน
www.cm108.com หรือทาง Email : rtcgm @treasury.go.th
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) ขอความรวมมือใหสวนราชการที่มีบุคลากรเขา
พักอาศัยในศูนยบานพักขาราชการ 700 ป ไดตรวจสอบและกวดขันดูแลอยางเครงครัด โดยเฉพาะเรื่องการสวม
สิทธิเขาพักอาศัย การใหบุคคลภายนอกเขาพักอาศัย รวมถึงการกระทําที่เปนการฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนดตางๆ
/มติที่ประชุม....
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รับทราบ และมอบหมายหนวยงานที่เกีย่ วของนําขอสั่งการจากที่ประชุมไปพิจารณา
ดําเนินการ

3.2.2 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ 5 ธันวามหาราช ประจําป 2551” และงานสโมสรสันนิบาต
จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 6 ธันวาคม 2551
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงานรวมงานพิธี
เฉลิมพระเกียรติ “ 5 ธันวามหาราช ประจําป 2551” และงานสโมสรสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วันที่ 6 ธันวาคม 2551 ตาม
กําหนดการ ประกอบดวย
- งานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ 5 ธันวามหาราช ประจําป 2551” ในวันดังกลาวจะกําหนดใหมพี ิธี ทั้งหมด
3 ชวง 1) งานพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 199 รูป ณ บริเวณขางประตูทาแพ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและขอเชิญทุกภาคสวนเขารวม
ทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศลตั้งแตเวลา 06.30 น.เปนตนไป ณ บริเวณขวงประตูทาแพ สําหรับการ
แตงกาย ขอเชิญชวนแตงกายชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ ทั้งนี้ คาดวาพิธีการในชวงนี้จะใชเวลาไมเกิน 8.00 น.
เพื่อทุกภาคสวนจะไดไปรวมพิธีถวายพระพรชัยมงคลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมหาวิทยาลัย
เชียงใหม
2) พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พรอมกันเวลา 08.15 น. เริ่มพิธีเวลา
09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม การแตงกาย ขอเชิญชวนขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ) บุคคลทั่วไป (สุภาพบุรุษ) ชุดสากลนิยม ชุดไทย
พระราชทาน หรือเครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ) และบุคคลทั่วไป (สุภาพสตรี) แตงกาย
ชุดไทยหมสไบ/พื้นเมืองหมสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัด (ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ)
3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พรอมกันเวลา 18.00 น. เริ่มพิธี
เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยการแตงกายเชิญชวน ขาราชการพลเรือน
ทหาร ตํารวจ แตงกายชุดไทยพระราชทาน/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพสีเหลือง บุคคลทั่วไป (สุภาพบุรุษ) แตงกาย
ชุดไทยพระราชทาน/ชุดสากลนิยม/ชุดพืน้ เมือง/ ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง บุคคลทั่วไป (สุภาพสตรี) แตงกาย ชุด
ไทย/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง และสมาคม/สโมสร/ชมรม แตงเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/
ชุดพื้นเมือง/ ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง ขาราชการทหาร/ ตํารวจแตงกายชุดไทยพระราชทาน ชุดพื้นเมืองชุดสุภาพ
สีเหลือง
- งานสโมสรสันนิบาตจังหวัดเชียงใหม วันที่ 6 ธันวาคม 2551 กําหนดจัดงานขึ้น ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เริ่มพิธีในเวลา 18.45 น. โดยขอใหผูรวมงานพรอมกันในเวลา 18.00 น. สําหรับการ
แตงกายนั้น ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจแตงกายเครื่องแบบเต็มยศประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ บุคคล
ทั่วไปแตงชุดสากลนิยมชุดไทยพระราชทานประดับเครือ่ งราชอิสริยาภรณ สวนสุภาพสตรี แตงกายชุด-ไทยหม
สไบ ชุดราตรีสโมสรประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
/- มติที่ประชุม.....
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รับทราบ

3.2.3 ขอความรวมมือสนับสนุนการจัดประชุม ASEAN Summit ครัง้ ที่ 14 ระหวางวันที่ 1518 ธันวาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและขอความรวมมือสวนราชการ/หนวยงานใหการ
สนับสนุนการจัดการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่ 15-18 ธันวาคม 2551 ซึ่งรัฐบาล ได
กําหนดจัดงานนี้ขึ้น ณ พืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยกําหนดการหลักๆ ดังนี้
สถานที่ประชุม สถานที่พิธีเปด และสถานที่จัดเลี้ยงรับรอง ประกอบดวย
- สถานที่ประชุมหลัก ใชสถานที่โรงแรมแชง-กรีลา
- สถานที่พิธีเปด ใชสถานทีส่ นามหญา โรงแรมแมนดาริน ดาราเทวี
- สถานที่ศูนยรวมขาว ใชสถานที่โรงแรมดิเอ็มเพรส
- สถานที่จัดเลีย้ งอาหารค่ํา ใชสถานที่หอคําหลวง สวนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ
กําหนดการเดินทางของผูนําอาซียนและเจาหนาที่ ดังนี้
- ระหวางวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 คณะสื่อมวลชนจากตางประเทศ ประมาณกวา 1,000
คน จะเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 12 ธันวาคม 2551 เปนตนไปคณะเจาหนาที่ทุกประเทศที่เกีย่ วของจะเดินทางมาจังหวัด
เชียงใหม
- ในวันที่ 13 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศแตละประเทศจะเดินทางมา
จังหวัดเชียงใหม
- ในวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2551 ผูนําอาเซียนทุกประเทศจะเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม เพื่อ
เขารวมการประชุม สําหรับพิธีเปดการประชุมอยางเปนทางการในวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมแมนดาริน ดาราเทวี มีกําหนดการคือ เวลา 17.00 น. มีพิธีการเชิญผูนําอาเซียน รัฐมนตรี ผูนําองคกร ผูนําภาคเอกชน
ฑูต กงสุล คณะจังหวัดจังหวัดเชียงใหม จํานวนประมาณ 500 คนรวมพิธีการ โดยนายกรัฐมนตรีของประเทศ
ไทยจะกลาวสุนทรพจน การบรรเลงเพลงอาเซียน และผูนําอาเซียน เลขาธิการอาเซียน เลขาธิการสหประชาชาติ
ถายรูปรวมกัน และผูนําอาเซียนและรัฐมนตรี รวมชมการแสดงนาฏศิลปแบบลานนา
- เวลา 19.00 น. จะเปนการประชุมระหวางผูนําอาเซียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
รัฐมนตรีดานเศรษฐกิจ และอธิบดีอาเซียน หลังจากนัน้ จะเปนการรวมรับประทานอาหารค่ํารวมกัน
- สําหรับงานเลี้ยงดินเนอรอยางเปนทางการ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2551 ณ บริเวณหอคําหลวง โดย
สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเปนผูเชิญ ผูนําอาเซียน รัฐมนตรี ผูนําองคกร ผูนําภาคเอกชน คณะจังหวัด
ฑูต กงสุล จํานวน 500 ทาน
- การแตงกาย คณะรัฐบาล โดยมูลนิธิแมฟาหลวง จะจัดเสื้อใหกับผูน ําอาเซียน สําหรับบุคคลที่
ไดรับเชิญใหแตงชุดไทย ผาไทยแขนยาว การดําเนินงานดานการประชุมตางๆ สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
จะเปนผูด ําเนินการ สวนในเรื่องของการแสดง กระทรวงตางประเทศไดประสานงานกับกรมศิลปากรรวมกับ
สํานักราชเลขาธิการ ใหมีการจัดแสดงแกคณะผูนําอาเซียนแลว
/- สําหรับสวน.....
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สําหรับสวนของจังหวัดเชียงใหม ไดมีการจัดตั้งศูนยประสานงานการประชุมผูนําสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 14 ณ บริเวณ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 053-112983-4 โทรศัพท
สื่อสารภายในเครื่อขายมหาดไทย 25521
ขอคิดเห็นของที่ประชุม
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวถึงการเตรียมการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 14 ระหวางวันที่
15-18 ธันวาคม 2551 และขออภัยสวนราชการ/หนวยงานที่ไมไดแจงประชาสัมพันธสวนราชการ/หนวยงานให
ทราบอยางละเอียดในชวงเวลากอนหนานี้ เนื่องจากการเตรียมการประชุมระหวางกระทรวงการตางประเทศ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ยังมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดบางประการ และ
ในขณะนี้คาดวาจะมีความแนชัดแลว หากไมมีการเลื่อนการประชุมออกไป จะสามารถดําเนินการตามกําหนด
ไวทุกประการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เปนเวทีการประชุมที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนการชวยกระตุนภาวะ
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมใหดีขึ้น ทั้งดานโรงแรมที่พัก และดานอื่นๆ
สําหรับในสวนของจังหวัดเชียงใหม จะมีหนังสือเรื่องการขอความรวมมือตางๆ ในการเปนเจาภาพที่ดี
กับสวนราชการ/หนวยงาน เชน การตกแตงสถานที่/ภูมิทศั นใหสะอาดสวยงาม เปนตน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) กลาวขอความรวมมือทุกภาคสวน ดังนี้
1) เรื่องการประชุมสุดยอดผูน ําอาเซียน ครัง้ ที่ 14 ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ และจังหวัด
เชียงใหมเปนผูรับผิดชอบการจัดงานในฐานะเจาของพื้นที่ จึงขอความรวมมือทุกภาคสวน ทําหนาที่ในการ
อํานวยความสะดวก และการตอนรับตางๆ ทั้งนี้ สําหรับสวนราชการ ทั้งราชการสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น
หรือสวนกลางที่มีพื้นที่ตั้งอยูในจังหวัดเชียงใหม ในชวงตั้งแตการจัดประชุมในวันที่ 11- 19 ธันวาคม 2551 ขอ
ความรวมมือหัวหนาสวนราชการใหอยูในพื้นที่หากไมมีความจําเปนอื่น เพื่อชวยกันดูแลการประชุมใหสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดีในฐานะที่เปนเจาภาพ
2) ขอความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนในสวนตางๆ เนื่องจากจะตองระดม
ความร ว มมือ ทั้ ง ด า นอุ ปกรณ เครื่ อ งมื อ ยานพาหนะ ข อมู ลต า งๆ ตลอดจนการดู แ ลผูเ ข า รว มประชุม ซึ่ ง
ประกอบดวยผูนําประเทศ เจาหนาที่ทั้งในสวนของตางประเทศ และของไทย
3) การเรงรัดเบิกจายงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการตกแตงภูมิทัศนของหนวยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับการอนุมตั ิในแตละรายการ สามารถดําเนินการตามระเบียบไดทนั ที เนื่องจากฝายที่
เกี่ยวของไดทาํ การบันทึกขอมูลลงในระบบการเงินเรียบรอย สวนการแกไขรายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติแลว หนวยงานตางๆ จะไมสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณได เพราะเนื่องจากรายละเอียด
งบประมาณทัง้ หมด กระทรวงการตางประเทศ และสํานักงบประมาณ มีการกําหนดงบประมาณอยางเปน
ทางการแลว และในสวนของการบริหารงบประมาณ เรือ่ งการขออนุมัติจัดซื้อ-จัดจางนั้น จังหวัดไดมอบ
อํานาจใหกับรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) เปนผูมีอํานาจแตเพียงผูเดียวในการจัดซื้อจัด
จาง และการเบิกจาย หากมีปญหาหรือขัดของในการติดตอประสานงบประมาณ สามารถประสานโดยตรงที่
ทานรองฯ ชุมพร
/4) เรื่องการสนับสนุน....
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4) เรื่องการสนับสนุนการจัดการประชุม ในฐานะที่เปนเจาบานที่ดี โดยเฉพาะการสงเสริม
โอกาสอันดีใหกับเชียงใหม ในการนําเสนอเรื่องความโดดเดนของการเปนเมืองใหญ เปนอันดับ 2 รองจาก
กรุงเทพมหานคร โดยคณะสวนลวงหนาของแตละประเทศ ที่ไดมาตรวจสอบสถานที่จัดประชุม ที่พักตางๆ ไว
เรียบรอย ซึ่งทุกประเทศตางมีความพอใจที่จะใหจังหวัดเชียงใหมเปนสถานที่ประชุม จึงขอความรวมมือกัน
เสนอใหจังหวัดเชียงใหม เปนเมืองที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน เปนเมืองที่มีศักยภาพ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเชี ย งใหม เขต 1 ให ข อ มู ล ด า นการศึ ก ษาว า ในวั น ที่ 29
พฤศจิกายน 2551 เปนวันเริ่มตนของการเตรียมการที่จะมีสวนรวม หรือการเปนเจาภาพที่ดีในการประชุม
สุดยอดผูนําอาเซียน ครั้งที่ 14 ซึ่งสวนหนึ่งไดเตรียมการประชุมชี้แจงแลว โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม เขต 1 ไดจัดโรงเรียนที่รับผิดชอบดานความสะอาด มีการแบงงานและแบงโซนกันเรียบรอย พรอมนี้
ไดเตรียมการเพื่อประชาสัมพันธ แนะนํา และรณรงคทําความสะอาดแกประชาชน/หางราน ในการรวมเปน
เจาภาพการประชุม ASEAN Summit โดยขอความรวมมือ 3 เรื่อง
1. ทําความสะอาดบานเรือนของตนเอง ใหสะอาดเรียบรอย ตกแตงดอกไมตามวัฒนธรรมทางเหนือ
2. การแตงเมือง อูเมือง เพื่อเปนการสงเสริมวัฒนธรรม
3. การเปนเจาภาพที่ดี หากมีผูที่มาจากตางประเทศ ขอใหทักทายปราศรัย รวมกันใหอภัย เขาใจรวมกัน
เชน ในกรณีที่มีการปดถนน
นอกจากนี้ จะไดนําองคความรูที่เกี่ยวกับ ASEAN Summit ทั้งหมดเขาไปสูกระบวนการเรียนรูของ
นักเรียนในหองเรียน และใหนักเรียนเอาความรู ความเขาใจที่ไดในความหมายของ ASEAN Summit ไปให
ผูปกครองมีสวนรับทราบ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเปนเวทีใหนักเรียนมีโอกาสนําเสนอผลงาน เชน การ
ประกวดเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธงาน ASEAN Summit ครั้งที่ 14 ซึ่งจะไดหารือกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม ทั้ง 5 เขต อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
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3.2.4 การจัด “ งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552”
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายสมนึก ปน ถาวรรักษ) แจงประชาสัมพันธและเชิญชวน
ทุกภาคสวนรวมจัดกิจกรรม พรอมทั้งเที่ยวชม “ งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552” มี
รายละเอียด และวัตถุประสงคในการจัดงาน ดังนี้
- กําหนดงาน ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2551 - 11 มกราคม 2552 รวมทั้งหมด 13 วัน ณ บริเวณ
สนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
- วัตถุประสงคในการจัดงาน เพื่อเปนการเฉลิมฉลองตอนรับพุทธศักราชใหม และจัดหารายไดใหแก
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ยังเปนการเปดโอกาสใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
ไดมีโอกาสนําเสนอผลงาน และเปนการเฉลิมฉลองตอนรับพุทธศักราชใหม
- กิจกรรมตางๆ ภายในงาน ประกอบดวย
/1) การจัดนิทรรศการ....
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1) การจัดนิทรรศการจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานศึกษาตางๆ ซึ่ง
ในขณะนี้มีหนวยงานรวมกิจกรรม จํานวน 21 หนวยงาน
2) การออกสลากกาชาด –มัจฉากาชาด
3) การจัดแสดงผลิตภัณฑทองถิ่นจากทุกอําเภอในจังหวัดเชียงให ม
4) การจัดเวทีโดยศิลปนนักรองยอดนิยมในปจจุบัน
5) การประกวดนางสาวเชียงใหม
นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธ และเชิญชวนรวมกิจกรรมกาชาดจังหวัดเชียงใหม
ดังนี้
ในป 2552 เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมเพื่อนําการจัดหารายได 2 กิจกรรม คือ
1. จําหนายสลากการกุศล ในราคาฉบับละ 50.- บาท (หาสิบบาทถวน) จัดทําทั้งสิ้น จํานวน 60,000
ฉบับ การจัดจําหนายไดขอความอนุเคราะหจากจังหวัดเชียงใหมใหมีการสนับสนุน โดยขอความรวมมือจาก
อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูมีจิตกุศล ใหการสนับสนุน เริ่มวางจําหนาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2551 เปนตนไป และกําหนดการออกรางวัลในวันที่ 10 มกราคม 2552 เวลา 21.00 น. ณ เวทีรานมัจฉากาชาด ใน
งานกาชาดและงานฤดูหนาวฯ
2. กิจกรรมออกรานมัจฉากาชาด ตั้งเปาหมายในการจําหนายบัตรมัจฉากาชาด ในราคาฉบับละ 20.บาท (ยี่สิบบาทถวน) โดยออกรานระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2552 พรอมทั้งกําหนด
วันรวมน้ําใจชวยกาชาดประจําป 2552 ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 ตั้งแตเวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ บริเวณ
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หากหนวยงานตางๆมีความประสงคจะขอบริจาคเพิ่มเติมหลังจากวันรวมน้ําใจเชิญบริจาคไดที่
1. สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ถนนราชภาคินัย
(ดานหลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย) โทร 053-212638
2. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม โทร 053-112614 , 053112609
3. สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม โทร 053-112608 , 053-112612
มติที่ประชุม
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3.2.5 ประชาสัมพันธการจัด “งานฤดูหนาวและงานกาชาดอําเภอสันกําแพง ประจําป 2551”
นายอําเภอสันกําแพง แจงประชาสัมพันธ และเชิญชวนเที่ยวชม “ งานฤดูหนาวและงานกาชาดอําเภอ
สันกําแพง ประจําป 2551” และรวมพิธีเปด ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 19.30 น ดังนี้
อําเภอสันกําแพง ไดรวมกับองคกรปกครองทองถิ่น ชมรมกํานัน ผูใหญบาน กําหนดการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาด อําเภอสันกําแพง ประจําป 2551 จัดขึ้นระหวางวันที่ 3 – 7 ธันวาคม 2551 บริเวณศูนย
ราชการเฉลิมพระเกียรติ อําเภอสันกําแพง ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดงาน ดังนี้
/1. เพื่อเปนการ....

22
1. เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
2. การประชาสัมพันธ และจําหนายสินคา OTOP ใหเปนที่รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น
3. การสงเสริมในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นของอําเภอ
4. เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
5. เพื่อเปนการจัดหารายไดใหกับทางกิ่งกาชาดของอําเภอสันกําแพง และเปนการสนับสนุนเหลากาชาด
จังหวัดเชียงใหม
การจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมหลายประเภท เชน การประกวดนางสาวสันกําแพง ซึ่งจะประกวดตั้งแต
วันที่ 3 , 5 และวันที่ 7 ธันวาคม 2551 การประกวดรองเพลงลูกทุง- ลูกกรุง วันที่ 4 , 6 ธันวาคม 2551 การจัด
กิจกรรมมัจฉากาชาด ซึ่งจะขายบัตร ราคา 10 บาท เพื่อหารายไดใหกับกิ่งกาชาดอําเภอสันกําแพง การสงเสริม
ในดานการออกกําลังกายภายในงาน โดยจัดการแขงขันวอลเลยบอล เซปกตระกอ เปตอง และมวย การจัด
นิทรรศการของหนวยงาน/รัฐ วิสาหกิจ ธนาคาร และภาคเอกชนตางๆ ทั้งนี้ กําหนดพิธีเป ด ในวัน พุธที่ 3
ธันวาคม 2551 เวลา 19.30 น. ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ อําเภอสันกําแพง
นอกจากนี้ หากทานใดตองการเที่ยวชมงานในวันอื่น ซึ่งไมใชวันพิธีเปด สามารถประสานมายังอําเภอ
เพื่ออํานวยความสะดวกใหเปนกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม
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3.2.6 สรุปผลการดําเนินงานการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551
(IMC 2008) ระหวางวันที่ 25-30 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 (นางนราวัลย กาญจนประโชติ) รายงานผลการ
จัดการแขงขันคณิตศาสตร ระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 โดยมีผลสรุป ดังนี้
การดําเนินงานการจัดการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ พ.ศ. 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม ได
ดําเนินการเสร็จสิ้น ตั้งแตวันที่ 25-30 ตุลาคม 2551 มีจํานวนผูเขาแขงขันทั้งสิ้น 2,029 คน โดยในการจัดการ
แขงขันมี 2 ระดับ ประกอบดวย
1) นักเรียนนานาชาติ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน สอบแขงขันประเภทบุคคล และ
ประเภททีม 4 คน
2) นักเรียนเวทีคูขนาน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน สอบแขงขันเฉพาะประเภทบุคคล
(ใชขอสอบและเกณฑการตัดสินเดียวกันกับ IMC2008)
มีประเทศที่เขาแขงขันทั้งหมด มีทั้งหมด 23 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) โดยในการดําเนินงานไดมี
การประชาสัมพันธอยางกวางขวาง ทั้งทางโทรทัศน /วิทยุ และสื่อประเภทตาง ๆ ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
กิจกรรมสําคัญ ประกอบไปดวยพิธีเปด โดยนายกรัฐมนตรี (นายสมชาย วงศสวัสดิ์) และการตอนรับผู
เขาประชุม ณ ขวงประตูทาแพ นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูศิลปวัฒนธรรม การทัศนศึกษา การ
เรียนรูเชิงอนุรักษ กิจกรรมการปลูกตนไมแหงมิตรภาพ ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกฝาย
/สรุปผล....
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สรุปผลการแขงขัน ประเทศไทยไดรับรางวัลทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม โดยในประเภท
บุคคลระดับประถมศึกษา ไดรางวัล 24 เหรียญ ประเภทบุคคลได 23 เหรียญ สวนการแขงขันเวทีคูขนาน ซึ่งใช
ขอสอบและเกณฑการตัดสินเดียวกันกับ IMC 2008 ไดรับเหรียญรางวัลตาง ๆ รวม 48 เหรียญ
ทั้งนี้ คาดวาในป 2552 ประเทศไทยจะจัดการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการอาเซียนในเดือน
มีนาคม 2552 ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 - 6 และสวนราชการที่เกี่ยวของจะรวมเปน
เจาภาพดวย และจะขอความรวมมือจากทุกภาคสวนรวมใหการสนับสนุนการจัดงานนี้
มติที่ประชุม
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3.2.7 การเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีสังกัดกระทรวงแรงงานเขตภาค 5
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม แจงประชาสัมพันธการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี
สังกัดกระทรวงแรงงานเขตภาค 5 โดยสํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได รั บ
มอบหมายใหเปนผูดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคีของเขตภาค 5 (จังหวัดเชียงราย เชียงใหม นาน
พะเยา แพร แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน) ซึ่งมีทั้งหมด 8 คณะ เปนผูแทนฝายนายจาง และผูแทนฝายลูกจาง
ฝายละ 34 คน คณะกรรมการไตรภาคีที่จะดําเนินการเลือกตั้งทั้ง 8 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ คณะกรรมการจัดหางานและคุมครองคนหางาน คณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการอุทธรณ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยสภาพแวดลอมในการทํางาน และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง กําหนดการเลือกตั้งในวัน
อาทิตยที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งเชิญชวนใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผู
ลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งฝายนายจาง และฝายลูกจาง ไปลงคะแนนเลือกกรรมการไตรภาคีทั้ง 8 คณะ ในวัน-เวลา
ดังกลาว โดยพรอมเพรียงกัน สําหรับการเลือกตั้งจะไมมีการเรียงลําดับคะแนน และจะสงผลไปยังสวนกลางที่
เปนคณะกรรมการระดับชาติ
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เรื่อง
5.1 ประชาสัมพันธการจัด “งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง” ระหวางวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2551
(สํานักงานบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549)
5.2 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
/5.3 สรุปมติ....
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5.3 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนพฤศจิกายน 2551
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน
(ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การประกวดรักษาความสะอาด เพื่อเตรียมการรองรับการจัดงานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง
และการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวประชาสัมพันธและการเตรียมการรองรับฤดูกาลทองเที่ยว ซึ่งใน
เดือนธันวาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม มีกําหนดจัดงานทั้งงานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง การประชุ ม
วิชาการสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย ซึ่งคาดวาจะมีผูเดินทางเขารวมประชุมประมาณ 5,000 – 6,000 คน
ดังนั้น การเริ่มตนการตกแตงบานเมืองใหสะอาด ซึ่งดําเนินการครั้งเดียวแตจะทําใหเกิดผลดีกับงานหลายๆ อยาง
ของจังหวัด โดยไดมีการหารือกับทานรองผูวาฯ (นายชุมพร แสงมณี) วาจะจัดโครงการประกวดการรณรงค
รักษาความสะอาด และมีเงินรางวัล/ประกาศนียบัตรให จึงขอเชิญชวนสวนราชการ/หนวยงาน เขารวมโครงการ
ทั้งนี้ หนวยงานที่จะรวมประกวดสามารถดําเนินการไดทันที สวนในรายละเอียดจะแจงเปนหนังสือใหทราบ
ตอไป
มติที่ประชุม
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6.2 ประชาสัมพันธ “งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอหลวง” ระหวางวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2551
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) กลาวถึง “ งานราชพฤกษรวมใจภักดิ์รักพอ
หลวง ” ซึ่งรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับ
จังหวัดเชียงใหม จัดขึ้นในบริเวณสวนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2551 ซึ่งตลอด
ระยะเวลา 4 – 5 เดือนที่ผานมา ไดมีคณะรัฐมนตรี และนายบรรหาร ศิลปอาชา ไดเดินทางมาประชุม ตรวจ
ติดตาม เรงรัดใหมีการดําเนินงาน การปรับปรุงสวนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ ใหเสร็จเรียบรอยสมบูรณ การ
จัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม การสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และภาคเหนือใหมีความคึกคักมากยิ่งขึ้น และเพื่อให
มีการใชประโยชนในสถานที่ ใหคุมคากับการลงทุนของรัฐบาล กิจกรรมสําคัญในงาน ไดแก
/1) พิธีอัญเชิญ....
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1) พิธีอัญเชิญเฉลิมฉลองสมโภชนพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ได
จัดสรางขึ้น โดยนําใบโพธิ์ทองที่ไดเคยใหประชาชนผูมาเที่ยวชมงานพืชสวนโลก เมื่อ 2 ปที่แลว ไดลงนามถวาย
พระพรไว แลวนํามาหลอมเปนพระพุทธรูปไดจํานวน 2 องค
2) พิธีเปดในวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เวลา 18.00 น.โดยฯ พณฯ นายกรัฐมนตรี (นายสมชาย
วงศสวัสดิ์) จะมาเปนประธานในพิธี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เปนผูกลาวตอนรับ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลาวรายงาน จึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน ผูมีเกียรติ
จากองคกรตางๆ ไดมารวมพิธีโดยพรอมเพรียงกัน
3) พิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551
4) การจัดนิทรรศการและกิจกรรมการดานการเกษตร การจําหนายสินคาและของที่ระลึก การ
จัดแสดงจําหนายสินคา- ผลิตภัณฑ OTOP ของดี 4 ภาค และมีการจําหนายอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม
สําหรับการเดิ นทาง สํานัก งานขนสงจังหวัดเชียงใหม ไดจัดรถที่จะรับสงใหบริการสําหรับผูที่ไ ม
ประสงคนํารถสวนตัวไปยังสถานที่จัดงาน โดยกําหนดจุดจอดรถไว 2 จุด คือบริเวณขนสงเชียงใหม (อาเขต)
และจุดที่สอง คือบริเวณหางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรตเชียงใหมพลาซา มีทั้งรถสองแถว (ราคา 30 บาท)
และรถบัส (ราคา 15 บาท) ใหบริการตั้งแตชวง 09.00 น. – 22.00 น. ของแตละวัน แตหากเดินทางจากจุด
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรต ราคารถสองแถว 20 บาท ราคารถบัส 15 บาท สําหรับรายละเอียดตางๆ ไดมี
หนังสือแจงเปนทางการ ใหหัวหนาสวนราชการไดรับทราบแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 ประชาสัมพันธการทําหมันสุนัขในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการทําหมันสุนัขในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม โดย
เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม กําหนดจะมาทําหมันใหแกสุนัข โดยไมคิดคาใชจาย ในวันที่ 3
ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ หนวยงาน/สวนราชการที่มีที่พักอาศัยบริเวณนั้น สามารถนําสัตวเลี้ยงมารวมรับบริการได
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 ส.ค.ส. ป 2551
ฝายเลขานุการ (หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) ประชาสัมพันธการ
จําหนาย ส.ค.ส. ป 2551 ของสํานักงานจังหวัดเชียงใหม จําหนายราคาแผนละ 7 บาท หากซื้อ 12 แผน ราคา 80
บาท , 50 แผน ราคา 330 บาท และ 100 แผน ราคา 650 บาท มีใ หเลือก 4 แบบ สามารถดูตัวอยางหรื อ
รายละเอียดตางๆ ไดที่ เว็บไซดจังหวัดเชียงใหม หรือประสานโดยตรงที่หมายเลข 053-112699 ,112713 ,112701
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.5 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 12/2551
ฝายเลขานุการ (หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) แจงกําหนดการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2551 วันจันทรที่ 29 ธันวาคม 2551 เวลา 09.00 น. ณ หองรอยัลออคิด
บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม ใหสว นราชการ/หนวยงาน เขาไป Download
หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
ปดประชุม เวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

