
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่  9/2552 

วันอังคารที่  29  กันยายน   2552  
ณ หองประชุมเอนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายชูชาติ     กฬีาแปง รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม                               ประธาน 
2 นายถนอม    กยุแกว (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
3 นายฤทธิพงค  เตชะพันธุ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
4 นายสุเมธ   กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
5 นางกาญจนา  กุลดิลก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
6 นายวิรัช  ตั้งมั่นคงวรกุล (แทน) โยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัเชียงใหม 
7 นางศิริพรรณี  บุญยมาลิก (แทน) หวัหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชยีงใหม 
8 นายชวลิต  สาสกุล (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชยีงใหม 
9 นายสายณัห  กาววีงค (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภยัวิทยาเขต

จังหวดัเชยีงใหม 
10 นายสุพจน  หอมช่ืน นายอําเภอเชียงดาว 
11 นางอัจฉรา  ภริมยกุล (แทน) อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
12 นายจํานอง  ปานทอง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
13 นายสันติ  สวสัดิพงษ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
14 นายวรพงษ  นอยสุขเสริม (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
15 นายถาวร  คงมั่น (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอาํเภอฝาง 
16 นางทิวาภา  รักสัตย ผูอํานวยการทัณฑสถานหญงิเชียงใหม 
17 นายปรีชาพล  ภัทรโกมล ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวดัเชียงใหม 
18 นายอภฑิูรย  ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
19 นายทิพเมษฐ  สังขวรรณะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
20 นายชัยวิทย  อรรถานนท ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชยีงใหม 
21 นายกิตติศักดิ์  จิตตโสรี (แทน) ผูอํานวยการสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

จังหวดัเชยีงใหม 
22 นายภานุศร  สิทธิชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักบรหิารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 
23 นายปณณวัฒน  ชางปน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 1 
24  นายสมพร  เจนจัด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
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25 นางธนวรรณ  พื้นยา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 3 
26  นายอนิรุทธ  ลามพระยา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
27 นายพงศพนัธุ  ไชยวณัณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
28  นายพิฑูรย   ปญญาศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
29 น.ส.ทิพวรรณ  เตียงธวัช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศกึษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
30 นายสิทธิพงศ  ณ เชียงใหม ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
31  รศ.ดร.จักรพันธ  ศิริธัญญาลักษณ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
32  ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
33 รศ.ประชัน  รักพงษ (แทน) อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
34 นางพีรญา  มงคลนัฎ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 
35 นางกรรณิการ  ทองสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
36 นายวีระยุทธ  เลิศพูนวิไลกุล (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
37 นางโสภา  กงการยืนยง (แทน) คลังเขต 5 
38 น.ส.ผกายมาศ  วเิศษพาณิชย (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
39  วาที่ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
40 นางพูนสุข  ปทมาคม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพามิต ภาคที่ 5 
41 นายสมชาย  เปยมสุข (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
42 นายเกียรติชัย  กิตติพรไพบูลย (แทน) สรรพากรภาค 8 
43 นายพีรธรรม  ศุภศรี (แทน) สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
44 นางเจียรผจง  เอี่ยมรัศมี สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
45 นายชัยวัฒน  วองสืบขาว (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
46 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบธรุกิจ

ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
47 นายทยากร  ลํ้าเลิศธนะ (แทน) ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7 
48 นายมงคล  ดานวิไลปติกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวดัเชียงใหม 
49 นายเมฆินทร  เก็บสมบัติ (แทน) ผูอํานวยการพัฒนาสงัคม หนวยที่ 13 จังหวดัเชียงใหม 
50  น.ส. กมลวรรณ กําแหง (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชยีงใหม 
51 นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวยีงพิงค 
52 นางนลินี  โลชิงชัยฤทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอาย ุ

บานธรรมปกรณ (เชยีงใหม) 
53 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
54 นางชีวพร  คารคีรีเดชไกร (แทน) หวัหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 
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55 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
56 นางนิภาวดี  อินปนบุตร (แทน) แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
57 นางดวงกมล  คชหิรัญ (แทน) สวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
58 นายอุดม  บวัทอง ประกันสังคมจังหวดัเชยีงใหม 
59 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
60 นายพงษศักดิ์  โพธินาม (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
61 ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
62 นายธรรมรัตน  บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชยีงใหม 
63 น.พ.ภาสกรณ  ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
64 น.พ.อากร  แสนไชย (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเดก็ราชนครินทร 
65 น.ส.ฟองแกว  บัวลูน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
66 นางเจนนารา  สิทธิเหรียญ (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
67 นายอภิชาต  มลูฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
68 นายประหยดั  อนันตประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จังหวดัเชยีงใหม 
69 นายวิริยะ  ชวยบํารุง ผูอํานวยการสํานกับริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
70 นายธีรพล  วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
71 นายอภวิัฒน  คุณารักษ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1 
72 น.ส.จารุวรรณ  ชิงชัย (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
73 นายสวัสดิ์  ดวงรัตนหรด ี ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสัตวปาเชียงใหม 
74 นางตวงทิพย  พรหมสอน (รกท.) ผูอํานวยการตรวจเงนิแผนดนิภูมภิาคที่ 8 
75 นายพงษพันธ  ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการ การเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม 
76 นายนเรศร  ภาชนะพรรณ หัวหนาสถานตีรวจสอบการใชความถี่วิทย ุเชียงใหม 
77 นางสาวพัชรี  ฉั่ววยิะกุล หัวหนาสถานกีาชาดที่ 3 เชยีงใหม 
78 นายวิทยา  ครองทรัพย (แทน) ประธานหอการคาจงัหวัดเชียงใหม 
79 น.ส. ณัฐธิศา  พิธนานนท (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
80 นางมนัสชา  ไชยมณ ี ( แทน) การคาภายใน จังหวดัเชียงใหม 
81 นายบุญรัตน  บุนมัจฉา หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชยีงใหม 
82 นายสุรชัย  สังขศรีแกว หัวหนาศูนยช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
83 นายสมพงษ  ศรีเกษ บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากดั 
84 นายบัญชา  นทีพายัพทิศ (แทน) เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
85 นายนิรุทธ  สุขเจริญ (แทน) เกษตรจังหวดัเชยีงใหม 
86 นายทรงพล  สุวัณณทัพพะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
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87 รท. นพดล  จนัทรมณ ี (แทน) ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
88 นายอํานวย  ทบัเลื่อน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
89 นายวีรชาติ  เขือ่นรัตน ปศุสัตวจังหวดัเชียงใหม 
90 นางอรุณี  จอมมาวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
91 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
92 นายจํารัส  จันทิวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
93 นายวินัย  ชมภแูกว (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมลด็พันธขาวเชยีงใหม 
94 นางอรทัย  ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
95 น.ส. บานเย็น  หลาปอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 เชยีงใหม 
96 นางวราวัลย  สมิทธิกุล (แทน) หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
97 นายทรงชัย  ชุมภิรมย ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพฒันาการเกษตร เขต 1 
98 นายปารวัตร  สันติคุณากร ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพฒันาอาชีพฯ (พืชสวน) 
99 นายนยิม  จันทนพันธ (แทน) ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวดัเชยีงใหม 
100 นายสุนทร  เหมทานนท ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1 
101 นายสุพจน  ศริิอารยา ผูอํานวยการสํานักงานกองทนุสงเคราะห 
102 นายประพันธ  เครือปาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
103 นางปภาพนิท  จันทรดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
104 น.ส. ฉัตรสุดา  จิรา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  สาขาจังหวดัเชียงใหม 
105 นายสุรพงษ  ววิัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
106 นายวันชัย  พพิัฒนสมุทร อุตสาหกรรมจังหวดัเชยีงใหม 
107 ดร.พลยุทธ   ศุขสมิติ (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
108  นางเรไร  รักศลิปกิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1 
109 นายชัยสิทธิ์  สุริยจันทร รองอธกิารบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชยีงใหม 
110 นายรัชต  สําราญชลารักษ (แทน) ทองเทีย่วและกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
111 นายสบธนา  อ๋ันประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย  สํานกังานเชยีงใหม 
112 นายสุวิทย  แรกขาว (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
113 นายกอพงศ  นาํบุญจิตต (แทน) ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดัเชียงใหม 
114 นางเพ็ญศิริ  ตรีสัตย (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
115 นายอุดม  ภิญโญ สถิติจังหวัดเชยีงใหม 
116 นายสุปน  สิทธิสงคราม (แทน) ผูจัดการฝายไปรษณยี เขต 5 เชียงใหม 
117 นายกนก  คณโทเงิน (แทน) หวัหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
118 นางอภิญญา  เกงถนอมมา (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม 

/119 นายองอาจ... 
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119 นายองอาจ  เตง็เจริญ (แทน) ผูจัดการสํานักงานสวนบริการลูกคา กสท. จังหวัดเชียงใหม 
120 นายธัชไท  ถมงัรักษสัตว หัวหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชียงใหม 
121 นายทวี  เบญจรัตน หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหมสถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
122 นางวราภรณ  วรพงศธร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม 
123 นายสมชาย  หลิมทอง ผูอํานวยการสาํนักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
124 นายไฉน  นาคทรัพย (แทน) หวัหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
125 นายจุมพจน  นิยมสิริ (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
126 นายวิพากษ  จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
127 นายสนธิรักษ  อินทรพล (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2 
128 นายชาญวิทย  เผ่ือนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3 
129 นายณัชพร  ชินวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม 
130 นายวีรพงษ  รังรองธานินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม 
131 นายอรุณ  จันทรปรีดา (แทน) ผูจัดการไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัดเชียงใหม 
132 นายอุทัย  พรหมแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวดัเชียงใหม 
133 นายเริงเกียรติ  รัตนพันธ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชยีงใหม 
134 นางอุบลรัตน  คงกระพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
135 นางธารทิพย  ทองงามขํา ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
136 นางจินตนา  สิงหสุรเมธ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวดัเชยีงใหม 
137 นายพยนต  ยศสุพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสยีงแหงประเทศไทย  

จังหวดัเชยีงใหม 
138 นายจําลอง  กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
139 นายพยนต  ยศสุพรหม ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง 
140 น.ส.บุษบง  จนัทเลิศ (แทน) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 
141 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
142 นายวิมล  มงคลเจริญ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
143 นายเอกชยั  สายหยุด (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
144 พ.ท.สุปกรณ  เรือนสติ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
145 พ.ท.นิรันดร  ทิพยกาญจนกลุ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
146 พ.อ.ศิริรัตน  แสงชาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
147 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน) สัสดีจงัหวัดเชียงใหม 
148 พล.ต.ต.สมหมาย  กองวิสัยสุข ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
149 พ.ต.อ.ศักดิ์สิริ  พรกาศศรีน ุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
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150 พ.ต.อ.พงศพิชญ  วงศสวัสดิ ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
151 พ.ต.ท.นิตินยั  สุขะวิริยะ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5. กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
151 พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์  บุญกล่ํา สารวัตรกองกาํกับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว 
152 แพทยหญิงประคอง  วิทยาศยั สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

 
ผูเขารวมประชุมผานทางระบบการประชมุทางไกล (Video Conference) 
 

1 นายอดิสรณ  กําเนิดศิริ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
2 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง  
3 นายอุทัย  ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
4 นายฐานุพงศ   เจริญสุรภิรมย นายอําเภอสันกําแพง 
5 นายชนะ  แพงพิบูลย นายอําเภอแมริม 
6 นายนําชยั  เจยีงวรีวงศ นายอําเภอแมแตง  
7 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอฮอด 
8 นายคมกริช  ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
9 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอพราว 
10 นายชัยสิทธิ์  รัตนชัยสิทธิ์ นายอําเภอฝาง 
11 นายโชคดี  อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
12 นายสินชัย  นาคิน นายอําเภอสะเมิง 
13 นายวิชัย  ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
14 นายสมหวัง  รุงตระกูลชัย นายอําเภอสันปาตอง 
15 นายทรงทรัพย   พิริยคุณธร นายอําเภอจอมทอง 
16 นายชัยณรงค  บุญวิวัฒนาการ นายอําเภอแมอาย 
17 นายวิจิตร  หลังสัน นายอําเภอแมแจม  
18 นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
19 นายเทอดศกัดิ ์ จารุอัคคะ นายอําเภอแมออน 
20 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
21 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
22 นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ นายอาํเภอดอยสะเกด็ 
23 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย 

 
ผูเขารวมประชุม 
 

1 นายธนกร  ประมูลผล ที่ทําการปกครองจังหวดัเชียงใหม 
 

/2 นายปริญญา… 
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2 นายปริญญา  วีระมนุรัตน ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
3 นายสํารวม  ธรกิจ วิศวกร  สํานกังานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
4 นายพิศษิฐ  มอญไข วิศวกร การไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวดัเชียงใหม 
5 นายวราวุธ  จติตพันธ หัวหนาแผนกควบคุมการจายไฟ  การไฟฟาสวนภูมภิาคจงัหวัดเชยีงใหม 
6 นางสุวิภา  กติติธนาดล ผูชวยหวัหนาแผนกควบคุมการจายไฟ  การไฟฟาสวนภมูิภาคจังหวัด

เชียงใหม 
7 นายธรรมรัตน  กิตติวิบูลย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร 
8 พ.ต.ต.วีระ  สุดเลิศ กองบังคับการตรวจคนเขาเมอืง 5 
9 น.ส. ปนัดดา   ดอกอินทร สํานักงานคลังจังหวดัเชยีงใหม 
10 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมลูสารสนเทศและการสื่อสาร สํานกังานจังหวดัฯ 
11 นายสามารถ  หังสเนตร นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
12 นายอาคม   เพญ็ตาย นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
13 นายเชวง  บัวผัด นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
14 น.ส. สุดาทิพย  มูลอาย นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม 
15 นายสงัด  จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
16 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ เจาพนกังานธรุการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวดัเชยีงใหม 
17 นางศิริพร  รือเรือง นักวเิคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 
เร่ิมประชุม  เวลา 09.00 น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

- การบรรยายธรรมและพระธรรมเทศนา โดยพระสิงหวิชัย เจาคณะอําเภอเมือง
เชียงใหม เจาอาวาสวัดพระสงิหวรมหาวิหาร  
หนวยงาน : สํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

- การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกผูประกวดตราสัญลักษณ (โลโก) สถานศึกษา 3D  
หนวยงาน : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จังหวดัเชยีงใหม 

- การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรองคกรปกครองสวนทองถ่ินดีเดน ระดับจังหวดั 
หนวยงาน : สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

- การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกโรงเรียนที่เขาประกวดโครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล ป 2552  

       หนวยงาน : สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชียงใหม 
 
 /ระเบียบวาระที่ 1.... 
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ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ประธาน (นายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  แจงใหทราบวาทานผูวาราชการ
จังหวดัเชยีงใหม  ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได และไดมอบหมายใหเปนประธานในที่
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหมแทน พรอมทั้งไดแนะนําหัวหนาหนวยงานทีด่ํารง
ตําแหนงใหม และขาราชการผูเกษียณอายรุาชการ ในวนัที่ 30 กันยายน 2552 ของจังหวัดเชยีงใหม ดังนี ้
  หัวหนาสวนราชการ/หนวยงานที่ดาํรงตําแหนงใหม 

- นางสาวฉัตรสุดา จิรา  หวัหนาสํานักงานกองทุนและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวดั
เชียงใหม ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายอํานวยการ สํานักงานใหญ 

- นายธัชไท  ถมงัรักษสัตว  หวัหนาสํานักงานหนังสือเดนิทางชั่วคราวเชยีงใหม 
ตําแหนงเดิม รองหัวหนาสํานักงานหนังสอืเดินทางชัว่คราวเชียงใหม กรมการกงสุล 

  ผูเกษียณอายุราชการ ในวนัท่ี 30 กันยายน 2552 
  1) นางกาญจนา  กุลดิลก    พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
  2) นายชาญชยั  ศรีคงศรี   ผู อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
  3) นายเทพประสิทธิ์  สุนทรานนท  ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบท 

จังหวดัเชยีงใหม 
  4) นายนคร  บุษยพนัธ   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
  5) นายภุชงค  อินสมพันธ   ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
  6) นายมงคล  ดานวไิลปติกลุ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

จังหวดัเชยีงใหม 
7) นายมนู  มณีรัตน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
     เชียงใหม เขต 2 
8) นายวัยรักษ  วลัยรักษ   พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
9) นายวิริยะ  ชวยบํารุง   ผูอํานวยการสํานักบริหารพืน้ที่อนุรักษที่ 16 
10) นายสมคิด  ยังเยีย่ม   คลังจังหวัดเชยีงใหม 
11) นายสวัสด ี บุญชี   ผูอํานวยการสํานักพัฒนาทีด่นิเขต 6 
12) นายบรรจง  พลฤทธิ์   ผูอํานวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

 
ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 8/2552 เม่ือวันท่ี 28  
     สิงหาคม 2552 ซ่ึงไดนาํลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th 
 หัวหนาสํานักงานจงัหวัดเชยีงใหม  ไดเสนอที่ประชุมพจิารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม  คร้ังที่ 8/2552  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552  ณ หอง 
ประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประกอบดวยเอกสารทั้งหมด จํานวน 21 หนา   

/มีนายไพโรจน....  



 9 
มีนายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชยีงใหม เปนประธานการประชุม ไมมีสวนราชการ / 
หนวยงานขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด 
 

 มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
 3.1 แนวทางการดําเนินงานของกลุมภารกจิ 4 ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดเชียงใหม 

1. กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ 
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต  มูลวิจิตร) ไดนําเสนอผลการดําเนินงาน

ของกลุมภารกจิดานเศรษฐกจิ ประจําเดือนกันยายน 2552 ดังนี ้
โครงการยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตใหมีความเปนมิตรกับสิง่แวดลอม 

    สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ไดสงเสริมใหสถานประกอบการดําเนินการยกระดับ
มาตรฐานกระบวนการผลิต ใหมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน  ISO 9000  ISO 14000 และ 
TIS 14000 เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมใหไดรับมาตรฐาน  โดยไมสงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมทั้งทางตรงและทางออม โดยไดจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิต ให
มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหม เขารวมจํานวน 15 ราย 
ดําเนินการระหวาง วันที่ 1 มีนาคม - สิงหาคม 2552 มีสถานประกอบการจํานวน 12 ราย เขารวมการจัดทํา
ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม ISO 9001 : 2008 และสถานประกอบการอีก 3 ราย รวมทําระบบ
มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ผลการดําเนินโครงการพบวาสถานประกอบการทั้ง 15 แหง ไดรับการรับรอง
มาตรฐานดังกลาวทั้งหมด   

 

2. กลุมภารกิจดานสงัคม 
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร  ภมรบุตร) นําเสนอการดาํเนินงานของกลุม 

ภารกิจดานสังคม ประจําเดือนกันยายน 2552 สรุปได ดังนี้ 
- แนวทางการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานสังคม 

1) เปาหมายการดําเนินงาน เพื่อสราง “สังคมนาอยู” โดยมีวิธีการดําเนนิงาน ใน 4 ดาน 
ประกอบดวย การจัดความรูและนําไปใช   การพัฒนาคน ครอบครัว และชุมชน  การเสริมสรางเครือขายการ
มีสวนรวม  และการสรางกระแสสังคม 

2) แผนการดําเนินงาน ในป 2552-2553 
- ป 2552 เตรียมคณะกรรมการและเครือขาย / กําหนดเกณฑเลือกพืน้ที ่
- ป 2553 เลือกพื้นที่ดําเนินการ / เก็บขอมลูในพื้นที่ / เตรยีมผูประสานงาน 
- ป 2554 ดําเนนิกิจกรรมในระดับพืน้ที่ / ถอดบทเรียนพืน้ที่ตนแบบ และการขยายผล 
 
 

/ผลการดําเนินงาน....
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- ผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดานสังคม ประจําเดือนกันยายน 2552 ไดจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนสังคมนาอยูแบบองครวม ในวันที่ 24 กันยายน 2552             
ณ โรงแรมอโมรา ทาแพ เพื่อช้ีแจงแนวทางการดําเนินงาน และนําเสนอตัวอยาง พื้นที่ตนแบบที่ประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยมีนายชุมพร  แสงมณี  
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานเปดการประชุม 

3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง 
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายพฒัน  แสงล)ี นาํเสนอการดําเนินงานของกลุม

ภารกิจดานความมั่นคง ตามโครงการงบพัฒนาจังหวัดเชยีงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ดังนี้ 
1. การปองกันและปราบปรามยาเสพติด งบประมาณ 5,000,000 บาท ไดจัดฝกอบรม 

โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจดัตัง้แหลงขาวผูประสาน พลังแผนดิน ประจําป 2552 จํานวน 508 
คน ในพืน้ที่ 24 อําเภอ 

2. การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน งบประมาณ 2,500,000 บาท โดยได
ดําเนินการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกํานนัและผูใหญบานในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 2 รุน รวมจํานวน 300 
คน และฝกอบรมพัฒนาศักยภาพและจัดตั้งแหลงขาวภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชยีงใหม 2 รุน รวม
จํานวน 300 คน 

3. งานประชาสัมพันธเสริมสรางความเขาใจงานดานความมั่นคง ประจําป 2552 โดย
สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 เชียงใหม โดยการฝกอบรมหรือสงเสริมการดําเนนิกิจกรรมการมีสวนรวม
ในการดําเนินการ ตามยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน (พ.ศ.2552-2554) ของอําเภอฝาง แมอาย ไชย-
ปราการ เชียงดาว และเวียงแหง 

4. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 1,500,000 บาท ไดดําเนินโครงการ
บูรณาการการปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่จงัหวัดเชียงใหม โดยดําเนินการ ดังนี ้

4.1 จัดฝกอบรมหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกูภยั (OTOS)  
4.2 บริหารจัดการภัยพิบัติ (CBDRM) 
4.3 จัดซื้ออุปกรณเตือนภัยดนิถลม 
4.4 บริหารจัดการภัยพิบัติระดับอําเภอ 

5. การรักษาความปลอดภยั ในชีวิตและทรัพยสิน งบประมาณ 2,500,000 บาท ไดแก
โครงการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน ในการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
ประกอบดวย 

- จัดฝกอบรมใหความรูเร่ืองอุบัติภัยแกนกัเรียนในสถานศึกษา จํานวน 4,320 คน 
- จัดฝกอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมของชุมชน จํานวน 

4,410 คน 
- จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการปรับเปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมของเดก็เยาวชนกลุมเสี่ยง 

จํานวน 240 คน 
/4. กลุมภารกิจ... 
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4. กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ 

ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ (น.ส. ปนัดดา   ดอกอินทร) นําเสนอการดําเนนิงาน
ของกลุมภารกจิดานบริหารจดัการ ประจําเดือนกันยายน 2552 และแนวทางการดําเนนิงานในปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 ดังนี้ 

- ความคืบหนาผลการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ  
มิชอบจังหวัดเชียงใหม 

ประเด็นยุทธศาสตร : การสรางประสิทธิภาพความโปรงใสเปนประชาธิปไตย และเปน
ธรรมในการใหบริการ   ในตัวช้ีวดัที่ 7 ระดับความสําเรจ็ของการดําเนนิการตามมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ จังหวัดเชยีงใหม 

แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 

1) ปลูกจิตสํานึก คานยิม คุณธรรม จริยธรรม และสรางวินัยแกทกุภาคสวน 
2) รวมพลังแผนดินปองกนัและปราบปรามการทุจริต 
3) เสริมสรางความแข็งแกรงแกหนวยงานตอตานการทุจริต 
4) สรางบุคคลมืออาชีพปองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชยีงใหม  ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบไดดาํเนินโครงการเสร็จ

ส้ินแลว รวม 6 โครงการ 16 กิจกรรม 
- แนวทางการดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2553 

1) ทบทวนการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา 
2) ศึกษาวิเคราะหขอรองเรียน ที่ไดจากระบบการรับฟงขอรองเรียนของจังหวดัเชียงใหม

ผานศูนยดํารงธรรม หรือศูนยบริการประชาชน 
3) วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่อาจจะกอใหเกิดการทจุริต ปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติหนาที่ โดยมิชอบในการปฏิบัตริาชการ 
4) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปของปงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

ประธาน  กลาวขอบคุณทุกกลุมภารกิจที่ไดรวมกันดําเนินกิจกรรมและนําเสนอผลการดําเนินงาน
และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.2 การรณรงคการใชโคมลอยธรรมชัย  เทศกาลยี่เปง 2552 
ผูแทนสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม (นายอรุณ  จันทรปรีดา) และคณะ

นําเสนอการรณรงคการใชโคมลอย “ธรรมชัย” ในเทศกาลประเพณยีี่เปง 2552 พรอมสาธิตตัวอยางโคมลอย 
“ธรรมชัย” สามารถสรุปเนื้อหาการนําเสนอได ดังนี ้

/โคมลอย....  
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โคมลอย หมายถึง โคมที่ทําดวยกระดาษวาว มีหลายขนาด รมดวยควนัไฟหรือความรอนใหพอง

แลวปลอยข้ึนสูทองฟา จะปลอยจํานวนมากชวงเทศกาลประเพณยีี่เปง โคมลอยอาจแบงไดเปน 2 ชนิด คือ 
โคมควันและโคมไฟ โดยโคมควันคือโคมที่ปลอยในเวลากลางวัน สวนโคมไฟจะใชปลอยในเวลากลางคืน 
ซ่ึงเปนโคมลอยที่มีปญหาทําใหเกิดไฟฟาดบั 

ผลกระทบจากการปลอยโคมลอยที่มีผลตอการเกิดไฟฟาดับ สงผลตอประชาชน คือ 
1) อุปกรณไฟฟาเสียหาย เกิดไฟฟาดับวงกวาง 
2) อาจทําใหเกิดอัคคีภัย ทําความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน 
3) หากลอยเขามาในรัศมีเสนทางการบิน ทําใหอากาศยานเกิดอุบัติเหตุได 
สถิติไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย ป 2551 มสีถิติไฟฟาดับ รวม 53 คร้ัง ระยะเวลาไฟฟาดับ 34 

ช่ัวโมง 40 นาที มูลคาความเสียหาย 4.5 ลานบาท นอกจากนี้ ตั้งแตป พ.ศ.2549-2551 พบวามีโคมลอยตกใน
สถานีไฟฟาแรงสูง กฝผ. เพิ่มขึ้นทุกป คือในป 2549 จํานวนโคมลอยตก 91 ลูก, ป 2550 จํานวนโคมลอยตก 
137 ลูก และป 2551 จํานวนโคมลอยตก 147 ลูก   

สาเหตุการเกิดไฟฟาดับจากการตกของโคมลอย 
1) โคมลอยตกและติดคางบรเิวณสายสง 115 kv แมจะยังไมเปนสาเหตใุหเกิดไฟฟาดับ

เนื่องจากโคมลอย แตเมื่อเกดิความชื้น อาจเปนตวันําทําใหลัดวงจรได ดังนั้น จึงจะตองดบัไฟเพื่อนําโคม
ลอยออก 

2) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําให Drop Out Fuse ขาด และเกิดไฟฟาดบัใน
บริเวณกวาง 

3) โคมลอยตกพาดสายไฟในระบบจําหนาย ทําใหเบรกเกอรที่สถานีไฟฟาทํางานเพื่อกําจัดการ
ลัดวงจรในระบบจําหนาย ทาํใหเกิดไฟกระพริบหรือไฟดับ 

แนวทางแกไขปญหา 
การไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟาฝายผลิตฯ เสนอแนวทางแกไขปญหา โดยการไฟฟาฝาย

ผลิตฯ และธุดงคสถานลานนา ไดออกแบบและปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใชในการทําโคมลอยเพื่อไมใหมผีลตอ
ไฟฟาดับ เรียกวา โคมลอยธรรมชัย ซ่ึงวัสดทุี่ใชทําโคมลอยที่ปรับปรุงใหม คือวัสดุทีใ่ชยึดไสโคมลอย 
ไดแก ลวดยาวไมเกิน 30 ซม.  

ขอดีของโคมลอยธรรมชัย 
-  ลวดยึดไสโคม ยาวไมเกิน 30 ซม. โอกาสเกิดไฟดับนอย 
-  ไสโคมไมหยด และเผาไหมหมดกอนตก ไมเกิดปญหาอัคคีภัย 
-  ขนาด น้ําหนัก เวลาลอยอยูในอากาศ ไดมาตรฐานตามประกาศของกรมการขนสงทางอากาศ 
ผลการทดลองใชโคมลอย “ธรรมชัย” จากการติดตามผลการปลอยโคมธรรมชัย ในวนัที่ 8 

พฤศจิกายน 2551 เวลา 19.30 – 20.30 น. ณ ธุดงคสถานลานนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม ไมทําใหเกิด
เหตุการณไฟดบัและไมทําใหเกิดอัคคภีัย 

 /การขอความรวมมือ....
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การขอความรวมมือจากสวนราชการ/หนวยงาน และประชาชนทั่วไป   
ขอความอนุเคราะหสวนราชการ / หนวยงานในจังหวัดเชยีงใหม โดย ขอความรวมมือใชโคม

ลอยธรรมชัยตามแบบที่ถูกตอง, ขอความรวมมือสงเสริมการใชโคมลอยธรรมชัยแกประชาชน และสงเสริม
การผลิตโคมลอยธรรมชัยแกผูประกอบการ 
 

ประธาน  ขอความรวมมือสวนราชการ / หนวยงานตางๆ ชวยประชาสัมพันธ / สงเสริมการใชโคม 
ลอย “ธรรมชัย” ตามที่สํานักงานการไฟฟาสวนภูมภิาคและการไฟฟาฝายผลิตฯ ไดนาํเสนอ เพื่อลดปญหา
ผลการกระทบจากการปลอยโคมลอย เชน ไฟดับ อัคคีภยัและลดปญหาที่จะเกิดขึ้นกับอากาศยาน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.3 การเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2552  
ผูแทนสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม (น.ส. ผกายมาศ  วิเศษพาณิชย) รายงานผลการเบิก

จายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ระหวางวนัที่ 1 ตุลาคม 2551 – 18 กันยายน 
2552) ดังนี ้

- ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (ณ วันที่ 18 กันยายน 
2552)  แยกเปนรายไตรมาส 
 

ไตรมาศที ่ เปาหมายการเบิกจาย 
แตละไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายการเบิกจาย 
สะสม ณ สิ้นไตรมาส 

(ลานบาท) 

เปาหมายอัตราการ 
เบิกจายสะสม 

ณ สิ้นไตรมาส (%) 
1 412,875.00 412,875.00 22.50 
2 431,225.00 844,100.00 46.00 
3 440,400.00 1,284,500.00 70.00 
4 440,400.00 1,724,900.00 94.00 

รายจายลงทุนทั้งปไมนอยกวารอยละ 74.00 
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณพื้นทีจ่ังหวัดเชียงใหม 
ตั้งแตวนัที่ 1 ตลุาคม 2551 ถึง 18 กันยายน 2552 

 
 

งบประมาณทีไ่ดรับ 
เบิกจายจากงบจัดสรร 

ถือจายจังหวัด 
รอยละเบิกจายตองบ
จัดสรรถือจายจังหวดั 

งบประจํา 11,743.81 10,438.38 88.89 
งบลงทุน 6,944.69 5,845.18 84.17 
รวม 18,688.50 16.283.56 87.13 

เปาหมาย 
เบิกจายสะสม 
ส้ินไตรมาสที่ 4 
รอยละ 94.00 

/การจัดลําดับ... 



 14 
การจัดลําดับผลการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยกรมบัญชีกลาง ใน

ภาพรวมของประเทศ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2551 ถึง 18 กันยายน 2552 เรียงลําดับผลการเบิกจายจากมากไปนอย
จังหวดัเชยีงใหมมีผลการเบิกจายอยูในลําดับที่ 36 และงบพัฒนาจังหวดัอยูในลําดับที่ 47 
 การกันเงินไวเบิกเหล่ือมปและการขยายเวลาเบิกจายเงิน 
 หนังสือกระทรวงการคลัง  ดวนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว62 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2552 เร่ืองการกัน
เงินไวเบิกเหล่ือมปและการขยายเวลาเบิกจายเงิน 
 1. การกันเงนิงบประมาณป พ.ศ.2552 ไวเบิกเหล่ือมป จะพิจารณาอนมุัติใหกนัเงินฯ ไดถึงสิ้นเดือน 
มีนาคม 2552 ดังนี ้

1.1 กรณีมีหนีผู้กพัน ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป 
1.2 กรณีไมมหีนี้ผูกพนั ตั้งแต 2,000,000 บาทขึ้นไป  
สําหรับรายการที่นอกเหนือจากหลักเกณฑดังกลาว ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 

 2. การขยายเวลาเบิกจายเงนิงบประมาณป พ.ศ.2545-2551 แยกออกเปน 2 กรณี ดงันี ้
กรณีที่ 1 กรณมีีหนี้ผูกพนั สําหรับรายการที่กอหนี้ผูกพนัไดทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2552 

จะพิจารณาอนมุัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิเฉพาะรายการที่มีวงเงินแตละรายการ หรือมีวงเงินคงเหลือแตละ
รายการ ตั้งแต 50,000 บาท ขึ้นไป ตอไปถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 สําหรับรายการที่มีวงเงินต่ํากวา 50,000 
บาท ใหเงนิงบประมาณนัน้พบัไป และเงนิงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินแลว หากไม
สามารถเบิกจายไดทนัภายในระยะเวลาดังกลาว จะพจิารณาอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินตอไป ตาม
รายละเอียดดังนี้ 
 

เงินงบประมาณป การกอหนี้ผูกพันท่ีมีวงเงนิแตละรายการ หรือมีวงเงินคงเหลือแตละรายการ 
พ.ศ.2551 ตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2550 ตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2549 ตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2548 ตั้งแต 150,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2547 ตั้งแต 100,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2546 ตั้งแต 400,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2545 ตั้งแต 1,000,000 บาท ขึ้นไป 

สําหรับรายการที่นอกเหนือจากรายละเอียดดังกลาว ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 
 
กรณีที่ 2 กรณไีมมีหนี้ผูกพนั สําหรับรายการที่ไมสามารถกอหนี้ผูกพนัไดทันภายในสิ้นเดือน

กันยายน 2552 จะพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิตอไปไดถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2553 ตามรายละเอียด
ดังนี ้

 /เงินงบประมาณ.... 
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เงินงบประมาณป การกอหนี้ผูกพันท่ีมีวงเงนิแตละรายการ หรือมีวงเงินคงเหลือแตละรายการ 
พ.ศ.2551 ตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2550 ตั้งแต 2,000,000 บาท ขึ้นไป 
พ.ศ.2549 ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 
พ.ศ.2548 ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 
พ.ศ.2547 ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 
พ.ศ.2546 ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 
พ.ศ.2545 ใหเงินงบประมาณนั้นพับไป 

 การเตรียมความพรอมในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ 
 1. การนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS  

แนวทางการดาํเนินการเกี่ยวกับการนําเขาขอมูลในระบบ GFMIS 
1) สวนราชการตองบันทึกรายการขอเบิก (ขบ.) / รายการรับและนําสง (นส.) / ใบสั่งซื้อส่ังจาง 

(PO) / อ่ืนๆ ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กนัยายน 2552 
- ใบสั่งซื้อส่ังจาง (PO) ต่ํากวา 50,000 บาท และสัญญาต่ํากวา 50,000 บาท ใหสวนราชการ

เรงรัดเบิกจายเงินใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 หากเบิกจายไมทัน 
2) หากการดําเนินการตามขอ 1 ไมสําเร็จ / ไมสมบูรณ ใหดําเนนิการ ดงันี้ (ในวันที่ 30 กันยายน 

2552) 
- สวนราชการที่นําสงขอมูลเขาระบบภายในวันที่ 30 กันยายน 2552 แลวไมสําเร็จ / ไมได

เลขเอกสาร / ไมสมบูรณ ใหบันทึกขอมูลดวย Excel Forms ลงแผน Diskette หรือ Thumb drive และกรอก
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 สงให สํานกังานคลังจังหวัดภายในวนัที ่30 กันยายน 2552 

3) ใหสวนราชการนําสงขอมูลที่ไดลงทะเบียนไวกับ สํานักงานคลังจังหวัดเขาระบบ GFMIS ให
แลวเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2552 ในชวงเวลา 8.00 – 16.00 น. และใหสํานักงานคลังจังหวัด
ดําเนินการปลดล็อกเอกสารขอเบิกและผานรายการตางๆ ใหแลวเสร็จภายในวันเดียวกัน เวลา 16.30 น. 
(สํานักงานคลังจังหวัดตองทําการตรวจสอบความถูกตองของรายการและปลดล็อกเฉพาะรายการที่ไดรับ
แจงไวแลวเทานั้น) 

4) การบันทึกรายการที่ไมสามารถดําเนินการไดทันภายในวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 ขอใหระบุ 
วันที่ผานรายการและวันทีฐ่านเปนวันที่ 30 กันยายน 2552 

5) การบันทึกรายการขอจาย (ขจ.05) ใหสวนราชการดําเนนิการบันทึกได ตั้งแตวันจนัทรที่ 5 
ตุลาคม 2552 โดยระบุ วันทีผ่านรายการเปนวันทีไ่ดมีการจายเงินจริง ในปงบประมาณใหม และระบุแหลง
ของเงินเปนปงบประมาณทีข่อเบิกเงิน 

6) ใหสวนราชการตรวจสอบการบันทึกใบสั่งซื้อส่ังจาง (PO) หากพบวาบันทึกซ้ําใหดําเนินการ
ยกเลิกเพื่อใหระบบคืนงบประมาณ 
 /มติท่ีประชุม.... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 3.4 สถานการณไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร.สุรสิงห  วิศรุตรัตน) รายงานสถานการณ

ไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 ในพื้นที่ จงัหวัดเชียงใหม ดังนี ้
1) สถานการณโรค จากการเฝาระวังและติดตามโรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 

ระหวางวันที่ 28 เมษายน 2552 – 23 กันยายน 2552 พบวามีผูปวยทั้งหมดที่รายงานเขาระบบเฝาระวังโรค
ทั้งหมด 2,950 ราย มีผูปวยยนืยัน 1,885 ราย มีผูเสียชีวิต 3 รายและมีผูปวยอยูระหวางการสอบสวนและรอ
ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ 91 ราย 

2) สรุปผลการตรวจทางหองปฏิบตัิการจังหวัดเชียงใหม รวมทั้งสิ้น 2,859 ราย แยกเปน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม 453 ราย โรงพยาบาลนครพิงค 190 ราย โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 
1,662 ราย โรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 470 ราย โรงพยาบาลนอกสังกัด 12 ราย และอื่นๆ 
72 ราย 

3) ผูปวยไขหวัดใหญ สายพนัธุใหม จําแนกรายอําเภอ พบวามีสถิติ ดังนี้ 
 

ผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหมจําแนกรายอําเภอ 

อําเภอ จํานวน อัตราปวย/แสน อําเภอ จํานวน อัตราปวย/แสน 
1.เมือง 801 267.15 13. จอมทอง 27 40.34 
2. สันทราย 271 267.09 14. แมแตง 27 34.47 
3. สารภี 128 172.02 15. แมออน 7 31.60 
4. หางดง 115 164.78 16. เวียงแหง 8 30.11 
5. แมริม 103 125.02 17. สะเมิง 6 25.36 
6. สันกําแพง 87 119.09 18. เชียงดาว 19 23.02 
7. ดอยสะเก็ด 74 115.42 19. ดอยเตา 6 21.43 
8. ดอยหลอ 28 98.18 20. ฝาง 24 21.27 
9. สันปาตอง 51 64.10 21. แมอาย 11 14.43 
10. พราว 33 58.92 22. แมแจม 5 7.19 
11. ไชยปราการ 24 52.03 23. อมกอย 3 5.24 
12. แมวาง 16 50.30 24. ฮอด 2 4.42 

 
4) ผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม จําแนกตามกลุมอายุของจังหวัดเชียงใหม พบวา กลุมอายุที่

มีสัดสวนอัตราปวยตอประชากร 1 แสนราย ใน 4 อันดับแรก คือ 
1. กลุมอายุผูปวย 10-14 ป จํานวน 542 ราย (คิดเปนอัตรารอยละ 472.27 )  

/2. กลุมอายุ..... 
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2. กลุมอายุ 5-9 ป จํานวน 416 ราย (คิดเปนอัตรา 467.84) 
3. กลุมอายุ 15-24 ป จํานวน 535 ราย (คิดเปนอัตรา 204.81) 
4. กลุมอายุ 1-4 ป จํานวน 107 ราย (คิดเปนอัตรา 150.78) 
5) ผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหมจําแนกตามอาชีพ (ขอมูลเฉพาะ 1-23 กันยายน 2552) 

 

ประเภท จํานวน รอยละ 
นักศึกษา 30 3.54 
นักเรียน 415 73.45 
คนทํางาน 46 8.14 
ในปกครอง 46 8.14 
บุคลากรทางการแพทย 9 1.59 
อ่ืนๆ 29 5.13 

รวม 565 100.00 
 

6) ผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหมจําแนกตามประเภทการรักษา 
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
ผูปวยนอก 755 40.05 
ผูปวยใน 1130 59.95 

รวม 1885 100.00 

 
สมาชิกสภาพฒันาการเมือง (แพทยหญิงประคอง  วิทยาศรัย) ใหขอเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางการ

ปฏิบัติตัวของประชาชนในการปฏิบัติตัว  เพื่อปองกันการเกิดโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2009 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 3.5 ประชาสัมพันธกิจกรรม “หนาวนี้ท่ีเชียงดาว” ในเทศกาลเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว 
นายอําเภอเชียงดาว   แจงประชาสัมพันธกจิกรรม “หนาวนี้ที่เชยีงดาว” ในเทศกาลเฉลิมฉลอง 100 

ป อําเภอเชียงดาว และขอเชญิชวนทุกภาคสวนรวมกจิกรรมตางๆ ภายในชวงจัดกิจกรรมระหวางเดอืน
ตุลาคม 2552 – กุมภาพนัธ 2553 ดังนี ้

1) ความสําคญัของดอยหลวงเชียงดาว  “ดอยหลวงเชียงดาว” ไดรับการรับรองจากวารสาร 
อ.ส.ท. Young Traveller วาเปนสุดยอดภูเขาที่สวยที่สุดในเมืองไทยอนัดับ 1 ซ่ึงวารสาร อ.ส.ท. ไดรับรอง
ภูเขาในประเทศไทย ทั้งหมด 5 อันดับ ไดแก เขาหลวง จ.นครศรีธรรมราช (อันดับที่ 2) ภูหลวง จ.เลย 
(อันดับที่ 3) ดอยอินทนนท จังหวดัเชยีงใหม (อันดับที่ 4) และดอยมอนจอง จังหวัดเชียงใหม (อันดับที่ 5) 

2) กิจกรรมสําคัญท่ีกําหนดจัดขึ้น ในการเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว ประกอบดวย 

/ตุลาคม 2552 ... 
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ตุลาคม 2552  - เตวแอวดอยหลวงเชียงดาว คร้ังที่ 1  

(กิจกรรมการเตวแอวดอยหลวงเชียงดาว  ผูรวมกิจกรรมจะไดรับมอบใบ 
     ประกาศจากอําเภอเชียงดาวและเขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว) 
   - หนังสืออนุสรณ 100 ป อําเภอเชียงดาว 
   - ถนนคนเดิน (Walking Street) 
พฤศจิกายน 2552 - เตวแอวดอยหลวงเชียงดาว คร้ังที่ 2 
   - งานครบ 100 ป หลวงปูสิม พุทธาจาโร 
   - ถนนคนเดิน (Walking Street) 
ธันวาคม 2552  - การแขงขันฟตุบอลนักเรียนระดับประเทศ (โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย) 
   - วิ่งมินมิาราธอนเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว 
   - การปนจกัรยานชมเมือง (Tour Bike) 
   - เตวแอวดอยหลวงเชียงดาว คร้ังที่ 3 
   - ถนนคนเดิน (Walking Street) 
   - การแขงขันเอนดูโรนานาชาติ 
   - งานแสดง แสง สี เสียง ชุดตํานานเมืองเชยีงดาว (Live & Sound) 
   - งานสงทายปเกาตอนรับปใหม (Count Down) ปใหม 2553 
มกราคม 2553  - วันชนเผา 
   - ถนนคนเดิน (Walking Street) 
   - เตวแอวดอยหลวงเชียงดาว คร้ังที่ 4 
กุมภาพนัธ 2553  - แตงงานบนยอดดอยหลวงเชียงดาว 
   - ถนนคนเดิน (Walking Street) 
   - เตวแอวดอยหลวงเชยีงดาว คร้ังที่ 5 
  

ผูแทนมหาวิทยาลัยแมโจ (ผศ.อดิศร  คันธรส) เสนอขอมูลเพิ่มเติมวาดอยหลวงเชียงดาว นอกจาก
จะมีความงดงามตามธรรมชาติแลว ยังเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดเชียงใหมให
ความเคารพนับถือดวย จึงขอเชิญชวนรวมกิจกรรมตางๆ ที่อําเภอเชียงดาวจัดขึ้น ตามความสนใจ 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองเพื่อพิจารณา 
- ทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
ผูแทนหอการคาจังหวัดเชียงใหม (นายวิทยา  ครองทรัพย ) นําเสนอกิจกรรมขององคกร

ภาคเอกชน และเพื่อกระตุนดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม เพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็น
เพิ่มเติม จํานวน 6 เร่ืองดังนี้ 

/1. การสัมมนา... 
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 1. การสัมมนาเรื่อง “เศรษฐกิจสรางสรรคดวยบรรจุภัณฑโลจิสติกส” ซ่ึงกําหนดจัดงาน

ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2552 ระหวางเวลา 09.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส โดยหอการคาจังหวัด
เชียงใหม รวมกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมในวันงาน มีพิธีเปดโดยผูวาราชการ-
จังหวัดเชียงใหม และบรรยายพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจสรางสรรคดวยบรรจุภัณฑโลจิสติกส” ซ่ึงมีวิทยากร
ผูบรรยาย คือ ดร.ปุน  เที่ยงบูรณะธรรม  อาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 2. โครงการสาธิตทําอาหารญี่ปุน “Japanese Set Menu”  ในวันที่ 25 ตุลาคม 2552                 
ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโดย หอการคาจังหวัดเชียงใหม รวมกับ สถานกงสุลใหญญ่ีปุน ณ นครเชียงใหม 
ชมรมชาวญี่ปุนในจังหวัดเชียงใหม และภาควิชาการทองเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ ทั้งนี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมมิตรภาพและสัมพันธภาพระหวางชาวจังหวัดเชียงใหมและกลุม Chiangmai Long 
Stay Life Club (CLL) 

 3. การสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาระบบโลจิสติกสไทย : กาวไกลหรือไกลกาว กรณี
รถไฟทางคูกรุงเทพ – เชียงใหม” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 เพื่อระดมความคิดเห็นการพัฒนาโครงการรถไฟ
รางคูจากกรุงเทพ – เชียงใหม จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน สถานการศึกษา ประชาชน และผูมีสวนได สวน
เสีย โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิจากกระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร การรถไฟแหงประเทศไทย 

 4. โครงการอบรมเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑเชิงสรางสรรคสูตลาดญี่ปุน” ระหวางวันที่ 
19-21 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรงแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม จัดโดย The Association for Overseas 
Technical Scholarship (AOTS) โดยความรวมมือจากหอการคาจังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคของการจัด
งาน เพื่อเรียนรูปรับใชการบริหารการออกแบบและขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ รวมถึง กลยุทธใน
การตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ วิทยากรผูใหความรู จากมหาวิทยาลัยศิลปะทามะ Prof. Wada 
Tarsuya ผูเชี่ยวชาญระดับสูงสุดดานการออกแบบของญี่ปุน และตางประเทศ 

 5. การประกวดรองเพลงคาราโอเกะไทย-ญ่ีปุน คร้ังที่ 3 (Japanese Song Karaoke Contest 
2009) ในวันที ่22 พฤศจิกายน 2552 ณ ลานนิ่มซิตี้ (ริมปง สาขาแอรพอรต) รับสมัครผูเขารวมประกวด
จํานวน 45 คน รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจกิายน 2552 โดยหอการคาจงัหวัดเชียงใหม ชมรมผูพักระยะยาว 
(CLL) และสถานกงสุลญ่ีปุน เปนเจาภาพจดังาน 

 6. การสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ คร้ังที่ 27 ประจําป 2552 ระหวางวนัที่ 27-29 
พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชยีงใหม โดยหอการคาจังหวดัเชยีงใหม เปนเจาภาพ  
ซ่ึงคาดวาจะสามารถสรางรายไดใหกับจังหวดัเชียงใหมไดเพิ่มขึ้น 
 

ประธาน  ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา การดําเนินกิจกรรมสวนตางๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน 
โดยเฉพาะกิจกรรมสําคัญตางๆ ของหอการคาจังหวัดเชียงใหม จะเปนสวนสําคัญที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจ
ของจังหวดัเชยีงใหม ใหมีทศิทางที่ดีขึ้น 
 /มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5    เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download  
เนื้อหาไดในเวบ็ไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 8 เร่ือง 

 ประธาน   แจงใหที่ประชุมทราบในวาระเอกสารเพื่อทราบโดยเอกสาร พรอมทั้งขอเชิญชวนรวม
กิจกรรมการรวมรองเพลงชาติไทย ภายใตโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง” ในวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552 
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย รวมทั้งรวมประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ.2552 ซ่ึงกําหนดจัดงานในวันที่ 23 ตุลาคม 2552 สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ขอใหหนวยงาน / 
สวนราชการ Download เนื้อหาไดจากเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม  ตามลําดับขอตอไปนี้ 
 5.1 การจัดงานรวมรองเพลงชาติไทย ภายใตโครงการ “ไทยสามัคคี ไทยเขมแข็ง”  ในวันศุกรท่ี 2  
        ตุลาคม 2552 เวลา 18.00 น.   (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
 5.2 การประกอบพิธีวันปยมหาราชของจังหวัดเชียงใหม ประจําปพุทธศักราช 2552  ในวันท่ี 23  
                    ตุลาคม 2552   (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 
 5.3 ความกาวหนาในการขบัเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
                    (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชยีงใหม) 

5.4 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเก่ียวกับ พ.ร.บ.ลางมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ 
      พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.  2550   
     (สํานักงานจงัหวดัเชยีงใหม) 
5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือ ประจําเดือนตุลาคม 2552  

                    (ศูนยอุตุนยิมวทิยาภาคเหนือ) 
5.6 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 

                    (สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม) 
5.7 รายงานสถานการณอาชญากรรม   (ตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
5.8 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกันยายน 2552 (สํานกังานจังหวดัเชียงใหม) 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6    เร่ืองอ่ืน 
 6.1 การประชมุหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 10/2552 
 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม   แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม คร้ังที่ 10/2552 วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น. กําหนดจัดประชุม ณ โรงแรมเชียงใหม
ออคิด หองรอยัลออคิดบอลรูม ช้ัน 2  โดยสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม เนื่องจากสถานที่ประชุม
แหงนี้จะทําการปดเพื่อปรับปรุงสถานที่เปนการชั่วคราวใชเวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั้นชวง 2 เดือนหนานี้

/จะตองใชสถานที่... 
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จะตองใชสถานที่ตามโรงแรมตางๆ ที่เหมาะสมเปนสถานที่จัดการประชุมไปกอน ซ่ึงจะมีหนังสือแจงให
ทราบเปนทางการอีกครั้งหนึ่ง 
  

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.2 ประชาสัมพันธหนวยงานกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 
 ผูแทนกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 (พ.ต.ต.วีระ  สุดเลิศ) ประชาสัมพันธภารกิจของกอง
บังคับการตรวจคนเขาเมือง 5  และสถานที่ตั้ง  ซ่ึงไดยายจากที่ตั้งเดิม มาประจําอยู ณ อาคารอํานวยการ ของ
ศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม  หมายเลขโทรศัพท 0-5389-6155  กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 
5 เปนสวนราชการซึ่งกํากับดูแลดานคนเขาเมืองผิดกฎหมายและปญหายาเสพติด มีพื้นที่รับผิดชอบ
ครอบคลุม 4 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ตาก และแมฮองสอน   
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.3 ประชาสัมพันธการดําเนินงานของสถานีตํารวจทองเที่ยว 
 สารวัตรกองกํากับการ 4  กองบังคับการตํารวจทองเที่ยว  แจงประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
สถานีตํารวจทองเที่ยว ในดานการดูแลและชวยเหลือนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ประสบอุบัติเหตุในขณะ
เดินทาง ผานระบบวีดิทัศน  เพื่อประชาสัมพันธบทบาทภารกิจของหนวยงาน  สรางความเชื่อมั่นตอ
นักทองเที่ยว  และสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมและพื้นที่อ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ปดประชุมเวลา  11.50 น. 
 
           บันทึกรายงานการประชุม 
                      (นางศิริพร  รือเรือง) 
                     นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
              
 

ตรวจรายงานการประชุม   
(นายเสงี่ยม  กิง่สุวรรณพงษ)                        

หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 


