รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2552
วันที่ 29 มกราคม 2552
ณ หองเอราวัณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
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นายวิบูลย สงวนพงศ
นายชูชาติ กีฬาแปง
นายไพโรจน แสงภูวงษ
นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายกาศพล แกวประพาฬ
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายนคร บุษยพันธุ
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอดิศร กําเหนิดศิริ
นายเดช สุนศิริ
นายมงคล สุกใส
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายธํารงศักดิ์ ยาดี
นายชนะ แพงพิบูลย
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
วาที่ ร.ต.ณรงคชัย จินดาพันธ
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชัยสิทธิ์ รัตนชัยสิทธิ์
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธาน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน)นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
(แทน)นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
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2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายชัยณรงค นันตาสาย
นายมนัส สุริยสิงห
นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน
นายวิจิตร หลังสัน
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายวิษณุ จักษุธารา
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายบัญชา เขียวตาย
นายมนตรี นามขาน
นายจํานอง ปานทอง
นายพิรณ
ุ หนอแกว
นายถาวร คงมั่น
นางทิวาภา รักสัตย
วาที่ ร.ต.สงกรานต ชูสาย
นางรัชนี กันทะสี
นายชัยวิทย อรรถานนท
นายมนัส เฉียวกุล
นายสุชิน สาระจันทร
นายเจตย สะสะรมย
นายมนู มณีรัตน
นายวิฑูรย วังตาล
นายภูพ งศ ภูอ าภรณ
นายพงศพนั ธุ ไชยวัณณ
นายพิฑูรย ปญญาศรี
นายคณิต เวสสุนทรเทพ
นายวรพจน เตียวสกุล

55
56
57
58

นายอดิสร พวงทอง
ผศ.นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ
ผศ.อดิศร คันธรส
นางธนาภรณ พันธุจิรา

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

(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
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นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายอดุลย วงศมาลี
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
นางสาวสุภาพรรณ วัฒนอุดมชัย (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ
นางนฤมล วสิกชาติ
คลังเขต 5
นายสมคิด ยังเยี่ยม
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นทีเ่ ชียงใหม
วาที่ ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
นายวิสูตร หิตะวนิช
(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
นายสมชาย เปยมสุข
(แทน)สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
นายจิรพล พงษธนะเศรษฐ
(แทน)สรรพากรภาค 8
นางวรรณงาม แกวคํา
(แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
นายธัญวัฒน วองสืบกิจ
(แทน)นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นางธัญญา ระงับพัฒน
(แทน)ผูอํานวยการธนาคารออมสินภาค 7
นายสพโชค ทาบสุวรรณ
ผูจัดการศูนยบา นพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
นายยุทธนา พูลพิพัฒน
นายดานศุลกากรเชียงดาว
นางพัฒนาพร ณ ถลาง
(แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นายอนวัชช ไทยขวัญ
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางนลินี โลหชิงชัยฤทธ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นายอุดม บัวทอง
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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นางกัญจนา กลิ่นทอง
นายภาคภูมิ ธาวงค
นายชัยพัฒน ธิตะจารี
นพ.สมัย ศิริทองถาวร
นางฐิติรัตน ทองอินทร
นายจรูญ จิตติวุฒิการ
นายภุชงค อินสมพันธ
นายสิทธิชัย วอรพินท
นายธีรพล วุทธีรพล
นายอภิวัฒน คุณารักษ
นางกรองแกว ทีปนวัชร
นายภราดร หอมแยม
นายสมพงษ วงคศิริ
นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล
นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน
นางละออง ติบ๊ มา
พ.ต.ท.วัฒนา คําฤทธิ์
นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล
นายณรงค ตนานุวัฒน
นายประสิทธิ์ พรินทร
นางสาวณัฐธิดา พิธนานนท
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นายสมพงษ ศรีเกษ
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นางกรรณิการ วรรณวิจิตร
นายนิรุทธ สุขเจริญ
นายทรงพล สุวัณณทัพพะ
นายไพรวัลย ปญญา
นายเอกลักษณ สุกรัตน
นายมงคล ศรีจันทร
นางอรุณี จอมมาวรรณ

ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
(แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
(แทน)ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม
หัวหนาสถานีควบคุมไฟปาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนยไฟปาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
(แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม
(แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
บริษัทจังหวัดเชียงใหม จํากัด
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
(แทน)เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
(แทน)เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
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นายเดช ขาวสารดํา
นายจํารัส จันทิวงศ
นายวินัย ชมภูแกว
นางอรทัย ธรรมเสน

(แทน)หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
126 นางสาวบานเย็น หลาปอม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
127 นางเอมอร ทองทรัพย
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
128 นายปาณวัตร สันติคุณากร
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
129 นายรุจ ภูประเสริฐ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
130 นายนิยม จันทนพันธ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
131 นายสุนทร เหมทานนท
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
132 นายธรรมนูญ อุนธวัชนัดดา
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัด
เชียงใหม
133 นายประพนธ เครือปาน
(แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานเชียงใหม
134 นางสาวหทัยกาญจน นําภานนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟน ฟูและพัฒนาเกษตรกร
135 นายนิยม สุวรรณประภา
136 นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
137 นายสงกรานต มูลวิจิตร
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
138 นายสุภกิจ ชัยเมืองเลย
(แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
139 นายวิวัฒน โตธิรกุล
(แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
140 นายเชาว เหลืองอราม
รองอธิการบดีสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
141 นายบรรเจิด สันสุวรรณ
(แทน)ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
142 นางสาวปุณยภรณ ประดับศุข (แทน)ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
143 นายกระเษียร นวชัย
ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
144 นางสันทนีย ไชยเชียงพิณ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
145 นายสุพรรณ ศรีแสง
(แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม
146 นายประเทือง บุญเฉื่อย
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
147 นายกนก คนโทเงิน
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
148 นายศรายุทธ อภิญญาวัชรกุล
(แทน)ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
149 นายเสรี กังวานกิจ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
150 นายอัฌษไธค รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
/151 นายอํานวย…..
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

นายอํานวย ทองประเสริฐ
นายสุทธิ รวมศรี
นายสมชาย หลิมทอง
นายเรวัต โพธิ์เรียง
วาที่ ร.ท.จตุรงคพล สดมณี
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายพงศเทพ วงษเวช
นายแสนสิทธ วินโกมินทร
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายชุมพล โชคพงษอุดมชัย
นายปรีดา ชั้นประดับกุล
นายกฤษณุ ภูป ระเสริฐ
นายอุทัย พรหมแกว
นายพงศกร ตุลานนท
นางอุบลรัตน คงกระพันธ
นางสาวทิพยวรรณ เทศบุตร
นายสัมพันธ ชางทอง

168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

นายอุบลพันธ ขันผนึก
นายอนุสรณ กรานจรูญ
นางอัจฉรา สันธนาภรณ
นางสาวบุษบง จันทเลิศ
นายสุนทร ยามศิริ
นางศุภรัศมิ์ จันทรตะธง
นายวิมล มงคลเจริญ
พ.ท.พิศิษฐ กันทะใจ
พ.ต.พัลลภ ผึ้งหลวง
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
นาวาเอกพิเชษฐ เตียวกุล
พล.ต.ต.สุเทพ เดชรักษา
พ.ต.ท.อภิวฒ
ั น กลั่นวารี
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์

(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต 9 เชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผู อํ า นวยการสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น แ ห ง ประเทศไทย ช อ ง 11
จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อ.ฝาง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน)ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
(แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
/183 พ.ต.ท.พงษศักดิ์.....
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พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เขี้ยวแกว
พ.ต.ต.เกรียงไกร นุชนา
พ.ต.ท.บรรพต กิตติวีระ
พ.ต.ท.ยุทธสิทธิ์ บุญกล่ํา

(แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ
(แทน)รองผูบังคับการศูนยตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
สารวัตรกองกํากับการ 4 กองกํากับการตํารวจทองเที่ยว

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

นางรมณี กลัน่ บิดา
นายเมธี พยอมยงค
นายปณณวัตน ชางปน
นายสัญญา ทุมตาขบ
นายประชา กันทะวงษ
นายปริญญา วีระมนุรัตน
นายชัยนรงค วงศใหญ

8

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ

9
10
11
12
13
14
15
16
17

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

ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตเขตพื้นที่ 5
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการพิเศษ สศช.
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7 ว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- พิธีมอบโลและประกาศเกียรติคุณใหแกผูที่ชวยดูแลทรัพยสินของการไฟฟาสวนภูมิภาค และ
การมอบรมกันแดด เพื่อสนับสนุนศูนยการจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม)
/เรื่องที่ประธาน....
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1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานแจงในที่ประชุม ดังนี้
1) ขออภัยสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการประชุมหัวหนาสวนราชการฯ เนื่องจากสถานที่
จัดประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ยังไมเสร็จสมบูรณ
2) ขอเชิญรวมงานสวดอภิธรรมศพพระธรรมสิทธาจารย เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
ที่มรณภาพดวยโรคชรา เมื่อคืนวันที่ 24 มกราคมที่ผานมา สิริอายุ 97 ป รวม 77 พรรษา
โดยจะมีการสวดพระอภิธรรมศพไปจนถึงคืนวันที่ 31 มกราคม เวลา 20.00 น. ของทุกคืน
3) ขอขอบคุณทุกภาคสวนทัง้ ภาครัฐและเอกชนที่รวมกันขับเคลื่อนงานของจังหวัด
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
- การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) นายสถาพร เชื้อผูดี ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
ยายมาจากนายชางโครงการ เชียงใหม-เชียงราย ตอน 2 สํานักกอสรางทางที่ 1
(มอบหมายผูแ ทนเขารวมประชุม)
2) นางจรัสวรรณ รังสิยานนท ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ยายมาจาก ผูอํานวยการศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรีรัตนาภา จ.ขอนแกน
- การแนะนําหนวยงานใหม / หนวยงานที่มกี ารเปลี่ยนแปลง ชื่อหนวยงาน /สังกัด
1) นางรมณี กลั่นบิดา ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตเขตพื้นที่ 5
แนะนํา สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตเขตพื้นที่ 5 สังกัด กระทรวงยุติธรรม
พรอมทั้งแจงเชิญรวมประชุม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งหนวยงานสามารถแจงตอบรับ
การเขารวมประชุมตามเอกสารแนะนําหนวยงานทีไ่ ดแจกผูเขารวมประชุมทุกทาน
1) สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนแปลงการสังกัดจากราชการสวนกลางเปนสังกัด
ราชการสวนภูมิภาค พรอมเปลี่ยนชื่อหนวยงานเปน สํานักงานสงเสริมทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม
2) สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนชื่อตําแหนง จาก “ประชาสัมพันธจงั หวัด
เชียงใหม” เปน “ผูอํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธจงั หวัดเชียงใหม”
1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (นางสาวทิพยวรรณ เทศบุตร) นําเสนอผลการ
ดําเนินงานของคณะทํางานโฆษก จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2552 ผานระบบวีดีทัศน สรุปไดดังนี้
1) เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผานมาเปนวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2522 จังหวัดเชียงใหมจัดงาน
ฉลองวันเด็กแหงชาติประจําป 2552 ในหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา สํานักประชาสัมพันธเขต 3
สถานีวิทยุโทรทัศน NBT เชียงใหม สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม กองบิน 41
/เชียงใหมและ...
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เชียงใหม และในสถานศึกษาตางๆ เพื่อใหสังคมเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนตามหลักการ
ขององคการสหพันธเพื่อสวัสดิภาพเด็กระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ มีสวนรวมสรางสรรคความสุขใหแก
เด็ก สงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม
รวมทั้งเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล
2) กระทรวงทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และกองทัพ
ภาคที่ 3 พรอมดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ ประชุมรวมกัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม
รณรงค “90 วั น รวมพลั ง หยุ ดเผา บรรเทาโลกร อน” ในวัน ศุ ก ร ที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย เพื่อรณรงคใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาหมอกควันและ
ไฟปาที่กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ และสุขภาพของประชาชนในวงกวาง
3) ดานการสงเสริมการทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม โดยอําเภอสันกําแพง จัดงานเทศกาลรมบอ
สร า งและหั ต ถกรรมสั น กํ า แพงเพื่ อ สื บ สานอนุ รั ก ษ ป ระเพณี อั น ดี ง าน ส ง เสริ ม การประกอบอาชี พ ด า น
ศิลปหัตถกรรมพื้น บานของประชาชน และกระตุนการทองเที่ยว ณ หมู บานบอสราง ตําบลต นเปา อําเภอ
สันกําแพง ในงานมีการแหขบวนรถที่ตกแตงดวยรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนาการแขงขันวาดรม แขงขัน
วาดพัด การจําหนายรมและงานศิลปหัตถกรรมราคาประหยัด
4) นายกํ า ธร สิ ท ธิ โ ชติ อั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร ประเทศ
มาเลเซีย พรอมคณะสื่อมวลชนจากกรุงกัวลาลัมเปอร ทั้งสาขาโทรทัศนและหนังสือพิมพ เดินทางเยือนจังหวัด
เชียงใหมและดูงานโครงการพระราชดําริ ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา การปลูกพืชพันธุเมืองหนาวตลอดจนเยี่ยมชมสถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม คือ เชียงใหมไนทซาฟารี และปางชางแมสา อําเภอแมริม ซึ่งโครงการนี้เปนแนวคิดของสถาน
เอกอั ครราชทูต ณ กรุ งกัว ลาลั มเปอรประเทศมาเลเซีย ที่ตองการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวชาว
มาเลเซียในการเดินทางมาทองเที่ยวหรือมาเยือนประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม
5) งานดานเศรษฐกิจ เนื่องจากภาวะการจางงานของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีผูถูกเลิกจาง และผู
วางงาน อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลก ดังนั้น สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม จึงไดจัดงานนัดพบ
แรงงานและโครงการมีงานทํานําชุมชนเขมแข็ง ณ ตลาดมีโชคพลาซา สามารถชวยเหลือผูวางงาน ผูถูกเลิกจาง
รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาใหไดมีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการโดยตรง ชวยลดปญหาการวางงานของ
จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ภายในงานมีสถานประกอบการกวา 50 แหง ทั้งในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง
มารับสมัครและคัดเลือกผูที่ตองการสมัครงาน
6) สําหรับกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ จังหวัดเชียงใหมมีงานเทศกาลประจําปหลายเทศกาล
ดวยกัน อาทิ งานมหกรรมไมดอกไมประดับ งานซะปะของดีดอยสะเก็ด งานมหกรรมผาตีนจกแมแจม งานวัน
สตรอเบอรี่ของดีสะเมิง เปนตน ซึ่งคณะทํางานโฆษกจังหวัดจะไดนําบรรยากาศการจัดงานและกิจกรรมอื่นๆให
รับทราบในเดือนตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2551
วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดนําลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ณ หองรอยัลออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด ซึ่ง
ไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหมใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 28 หนา มีนายชุมพร แสงมณี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
จํานวน 34 หนวยงาน
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2551 วันที่ 29 ธันวาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
ผูแทนกลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ (นายสงกรานต มูลวิจิตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนมกราคม 2552 สรุปไดดังนี้
1) สถานการณทองเที่ยว จังหวัดเชียงใหม (ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2551- กุมภาพันธ 2552)
- เดือนพฤศจิกายน 2551 สถานการณในพืน้ ที่ ไมคอยสดใส จากเหตุการณความวุนวายทางการเมือง
ภายในประเทศ ตนทุนของน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และสภาวะเศรษฐกิจของโลกทําใหโรงแรมทีพ่ ักในพื้นที่มี
อัตราการจองที่พัก จํานวนเพียง 30-40 %
- เดือนธันวาคม 2551 สถานการณในพื้นที่ ยังคงรุนแรงเพิ่มขึ้น ถึงขั้นปดสนามบินสุวรรณภูมิ และ
ดอนเมือง ทําใหนักทองเที่ยว ชาวตางชาติ ยกเลิกการเดินทางมาทองเที่ยว ประกอบการเลื่อนประชุม ASEAN
SUMMIT สงผลกระทบกับการทองเที่ยวในชวง High Season มีการจองโรงแรมที่พักในพื้นที่เพียง 50-60% แต
เมื่อสถานการณเริ่มคลี่คลายลง ประกอบกับอากาศเริ่มหนาวเย็น ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทย เริ่มเดินทางมา
ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น การเดินทางทองเที่ยวของคนไทย มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้นรอยละ
+8.44 แตสําหรับการเดินทางทองเที่ยวของชาวตางชาติจังหวัดเชียงใหม ลดลงมากถึงรอยละ -8.18
- เดือนมกราคม 2552 จํานวนการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย โดยรถยนตสวนตัวขยายตัวเพิ่มขึน้ ดวย
ปจจัยสําคัญจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาถูกลง ภูมิอากาศในชวงฤดูหนาว เทศกาลทองเที่ยวตางๆ อาทิ ทิวลิป
บานที่ไชยปราการ เทศกาลรมบอสรางสัน กําแพง เทศกาลตรุษจีน จึงทําใหจํานวนการเดิ นทางจะเพิ่ มขึ้น
ในขณะที่ชาวตางชาติจะลดลงโดยเฉพาะนักทองเที่ยวในกลุมตลาดเอเชีย ซึ่งเปนกลุมที่ออนไหวตอเหตุการณ
ความวุนวายทางการเมือง สงผลกระทบตอยอดการเดินทางทองเที่ยวของชาวตางชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมใน
ภาพรวม
/- เดือนกุมภาพันธ....
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- เดือนกุมภาพันธ 2552 จํานวนการเดินทางทองเที่ยวของคนไทย ยังมีแนวโนนที่ดีตอเนื่อง จาก
เทศกาลตรุษจีน จนถึงเทศกาลไมดอกไมประดับ ผาซิ่นตีนจกแมแจม และมหกรรมไมแกะสลักบานถวาย พรอม
กับภาพลักษณที่ดีขึ้นของประเทศไทยทําใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นรอยละ 1.41 แต
คาดวาจะมีแนวโนมลดลงตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ 2552 เนื่องจากสภาวะสถานการณของเศรษฐกิจโลกที่
ถดถอย ประกอบกับการเลิกจางงานในตลาดแรงงานไทย
2) ความคืบหนาศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม
อยูในขั้นตอนการพิจารณาตอรองราคาการกอสรางศูนยประชุมฯ กับผูเสนอราคาและแนวทางเสนอขอ
เพิ่มงบประมาณจากรัฐบาล ระหวางเดือนธันวาคม 2551-กุมภาพันธ 2552
3) การประชุมประเมินสถานการณทองเที่ยวชวงปใหมของจังหวัดเชียงใหม
กําหนดประชุมระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2551 – 5 มกราคม 2552 เพื่อจะบริหารจัดการการทองเที่ยว
และเตรียมความพรอมดานการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมกอนเทศกาลทองเที่ยวสําคัญที่กําลังจะมาถึงอีก
หลายกิจกรรม โดยเฉพาะการเรงรัดปญหาดานจราจร ขยะ การใหขอมูลทองเที่ยว กระจายนักทองเที่ยวและการ
บริหารจัดการทองเที่ยวเฉพาะกิจ โดยสถานีวิทยุและศูนยบริการนักทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ณ หองประชุมชั้น 2
อาคารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
4) การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานการณทองเที่ยว ทรัพยากรบุคคลทางการทองเที่ยว และการ
พัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยนายชู ช าติ กี ฬ าแปง รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ได ร ว มประชุ ม กั บ
คณะทํางานเศรษฐกิจภาคบริการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง “สถานการณทองเที่ยว
ทรัพยากรบุคคลทางการทองเที่ยว และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ” เมื่อวันศุกรที่
16 มกราคม 2552 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองสันปาเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว เพื่อจะไดนําเสนอขอ
สรุปจากการประชุมในครั้งนี้เสนอให คณะรัฐมนตรีตอไป
5) การอบรมเยาวชนนําเที่ยว โครงการพัฒนาพืน้ ที่ลุมน้ําแมงอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดมอบหมายให นายสมชัย ใหมจันทรแดง ทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหมและทีมงานของสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม จัดอบรมเยาวชนนํา
เที่ยว โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมงอน อันเนื่องมาจากตามพระราชดําริ อ.ฝาง จังหวัดเชียงใหม ในการสงเสริม
เยาวชน รูจักวิธีการทองเที่ยวชุมชนและใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด ระหวางวันที่ 12-14 มกราคม 2552
ณ หองราชาวดี โรงแรมอิมพีเรียลเชียงใหมรีสอรท สปาแอนดสปอรตคลับ จังหวัดเชียงใหม
6) การประชุมคณะกรรมการอํานวยการกลุม ภารกิจดานเศรษฐกิจ
- เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 คณะกรรมการอํานวยการฯ พิจารณาโครงการที่ของบประมาณป พ.ศ.2553
โดยมีโครงการที่ขอรับงบประมาณ ดังนี้
1. แกไขปญหาความยากจน จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
2. สงเสริมพัฒนาการทองเทีย่ ว จํานวน 12 โครงการ งบประมาณ 17,500,000 บาท
3. สงเสริมการคาการลงทุน จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 14,000,000 บาท
/4. สงเสริมเกษตร….
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4. สงเสริมเกษตรครบวงจรเพื่อการบริโภคและการสงออก จํานวน 11 โครงการ
งบประมาณ 10,500,000 บาท
5. สงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
6. พัฒนานวัตกรรม ภูมิปญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันภาคธุรกิจ
จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
7. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 7,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 51 โครงการ งบประมาณ 70,000,000 บาท
7) กําหนดการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร 2009 ระหวางวันที่ 30 มกราคม- 8 กุมภาพันธ 2552 เวลา
10.00 – 20.00 น. ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ความเห็นจากที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) ใหขอมูลการดําเนินการดานการตลาดเชิงรุก
ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมการคาการลงทุน ตามที่ไดออกอากาศทางรายการของสถานีโทรทัศน NBT ซึ่ง
กําหนดถายทอดออกอากาศ ประมาณวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ 2552 นี้
ประธาน แจงวามี 3 เรื่องสําคัญที่จังหวัดไดใหการสนับสนุนงบประมาณ เชน เรื่องการทองเที่ยว
พรอมยกตัวอยางการดําเนินการของโรงพยาบาลศิริราช ที่มงุ เนนการพัฒนาไปสูความเปน Medical Hub ซึ่ง
จังหวัดเชียงใหม จะตองมีการปรับตัวในดานนี้
ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลวาภาคเอกชนยินดีสนับสนุนการพัฒนาตางๆ เชน การ
พัฒนาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหกาวสูความเปน Medical Hub เนื่องจากมีความพรอมในหลายดานที่
จะสามารถสนับสนุนใหเกิดขึ้นได นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหมยังมีลักษณะเดนดานตางๆ ที่ควรสงเสริม เชน ผา
ฝาย เสื้อพื้นเมือง รวมถึงการผลิตยาจากพืชสมุนไพร ทดแทนการใชยาแผนปจจุบนั
มติที่ประชุม

รับทราบ

2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคม ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
1) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีงานทําใหประชาชน การใหความชวยเหลือแรงงาน/ผูถูกเลิกจาง
โดยสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม
1. ออกหนวยบริการรถโมบายยูนติ ในชุมชน โรงเรียน และหางสรรพสินคา
2. ฝกอาชีพเสริม อาทิเชน การรอยลูกปดเพื่อจําหนาย การทําผลิตภัณฑเพื่อใชในครัวเรือน
3. จัดหนวยรถโมบายยูนิตออกใหบริการ ในชุมชน หางสรรพสินคา โรงเรียน และจัดฝกอาชีพ 7 ครั้ง มี
ผูเขารับการบริการจํานวน 1,148 คน
/แผนงานเพื่อ….
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แผนงานเพื่อรองรับ/ใหความชวยเหลือ
1. ประสานการฝกอาชีพใหแกผูที่ประสงคฝก ใหศูนยพฒ
ั นาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม พิจารณา
ดําเนินการ
2. โครงการตาง ๆ ที่รองรับ เชน โครงการออกหนวยบริการรถโมบายยูนิต โครงการมีงานทํานําชุมชน
เขมแข็ง
2) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมใหประชาชนไดรับสวัสดิการสังคม การคุมครองสิทธิ และการ
พัฒนาอยางทัว่ ถึง
ตัวอยางโครงการ คือ กองทุนหมูบานบานหนองบัว หมูที่ 10 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งไดดําเนินการสนับสนุนในดานสวัสดิการตางๆ เชน ดานการเกิด ดานผูสูงอายุ ดานการ
รักษาพยาบาล ดานตรวจสุขภาพเบื้องตน ดานทุนการศึกษา สนับสนุนการออกกําลังกายและกีฬาเยาวชน
สวัสดิการดานฌาปนกิจศพ สนับสนุนดานสาธารณประโยชนรูปแบบตาง ๆ
3) ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมใหประชาชนดํารงชีวติ บนพืน้ ฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรม
ทองถิ่น มีผลการดําเนินงาน คือ
-โครงการสงทายปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิธีพุทธ พ.ศ. 2552 ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร โดยใชมิติ
ทางพระพุทธศาสนา โดยจัดพิธีทางสงฆ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เวลา 22.00 น. และสวดมนตพรอมกันทั้ง
จังหวัด มีผูเขารวมงานประมาณ 500 คน
- โครงการยกยองเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2552
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 - 6 คัดเลือกเด็กและเยาวชนไทย ที่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
เพื่อยกยอง เชิดชู เด็กไทยมีคุณธรรม จํานวน 50 คน และไดการมอบเกียรติบัตรและโล ในวันที่ 10 มกราคม
2552
ความเห็นจากที่ประชุม
ประธาน เสนอวาควรจะนําเสนอในประเด็นดานสังคมที่เปนที่สนใจหรือพูดถึงกันในวงกวางดวย เชน
เรื่อง พระ/เณรที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชุมพร แสงมณี) กลาวถึงการประชุมเรื่องการแตงกายดาน
วัฒนธรรม มีรูปแบบที่ถูกตอง เหมาะสมตามวัฒนธรรมลานนาเปนอยางไร ซึ่งไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของหารือ
เพื่อหาขอยุติรว มกันแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3) กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการทํางานในเดือน
ธันวาคม 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
/- สรุปผลการ….
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- สรุปผลการดําเนินงานชวงเทศกาลปใหม 2552 โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันบูรณาการ
แกไขจุดเสี่ยงจุดอันตรายและปรับสภาพถนน ประชาสัมพันธหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการ
เดินทางในชวงเทศกาลปใหม 2552 การบูรณาการการตั้งจุดตรวจ / ดานตรวจรวม โดยใชมาตรการ 3ม 2ข 1ร
และเนนการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในผูขับขี่และการขับรถเร็วเกินกําหนด
- ชวงดําเนินการในชวงเทศกาลปใหม 2552 (วันที่ 30 ธันวาคม 2551- 5 มกราคม 2552) จัดตั้งวอรรูม
ณ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 6 มกราคม 2552 มีพิธีปดศูนยปฏิบัติการ
รวมฯ จังหวัด/ อําเภอพรอมกันทั่วประเทศ และรับชมการถายทอดพิธีปดศูนยฯ 52 ผานระบบ e – Broadcast มี
การตรวจเยี่ยมใหความสําคัญการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาเพื่อสรางขวัญกําลังใจแกผูปฏิบัติหนาที่
- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551-5 มกราคม 2552 มีจํานวนอุบัติเหตุ 89 ครั้ง
ผูบาดเจ็บ 88 คน ผูเสียชีวิต 11 คน โดยสาเหตุของการอุบัติเหตุ เรียงตามลําดับ คือ เมาสุรา (44.8 %) ขับรถ
เร็วเกินกําหนด (20.7 %) ตัดหนากระชั้นชิด (13.8 %) ลักษณะของรถจักรยานยนตที่ไมปลอดภัย (13.8 %) และ
ทัศนวิสัยในการขับขี่ไมดี (13.7 %) ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเรียงตามลําดับจากมากไปนอย คือ
รถจักรยานยนต (85.6 %) รถปคอัพ (12.2 %) รถเกง (1 %) และรถโดยสารสี่ลอ (1 %)
- เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2552 ปลอยขบวนรถคาราวานตานภัยหนาว แจกจายเครื่องนุงหม 77,680 ชุด
- เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ปลอยขบวนชุดปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควัน และไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2552 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป
2. ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2552 อปค.และคณะตรวจเยี่ยมบํารุงรักษากําลังพลอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม ณ สนามกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ตํารวจภูธรภาค 5 สามารถจับกุมผูตองหา 2 คน ปลนฆา 1 ศพ ชิงเงิน 1.4
ลานบาท บริเวณอําเภอสันทราย
- วันที่ 13 มกราคม 2552 ตร.บช.ปส. ตรวจคนแฟบริกผับแอนดบาร โดยตรวจปสสาวะนักทองเที่ยวกวา
200 คน พบผูมีสารเสพติดในปสสาวะ 10 ราย และดําเนินคดีตั้งสถานประกอบการโดยไมไดรับอนุญาต
- วันที่ 13 มกราคม 2552 เกิดเหตุเพลิงไหมโกลบอลเฮาส อ.สารภี รอบที่ 2 เปนเวลากวา 2 ชัว่ โมง
มูลคาความเสียหายกวา 3 แสนบาท
- วันที่ 22 มกราคม 2552 สถานีตํารวจภูธรภูพิงคฯ ไดรับแจงเกิดเหตุฆาตกรรมชาวตางชาติ 1 คน
บริเวณ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม โดยผูตองหายังคงหลบหนี
- วันที่ 9-26 มกราคม 2552 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม ปฏิบัติภารกิจปราบปรามสินคาละเมิด
ลิขสิทธิ์ ในพื้นที่ อ.เมืองฯ สามารถจับกุมผูตองหา 3 คน พรอมสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ 272 รายการ
- วันที่ 3 มกราคม 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 ประมาณ 100 คน รวมตัวกันขับไล รัฐมนตรีกระทรวง
แรงงาน ที่มีขาวจะมาพัก ณ โรงแรมรอยัลลานนา อ.เมืองเชียงใหม
- วันที่ 21 มกราคม 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 ประมาณ 100 คน รวมตัวกันปดลอมทางเขาวัดอุปคุตที่มี
รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง มาทําพิธีสืบชะตา
/- วันที่ 24 มกราคม….
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- วันที่ 24 มกราคม 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 ประมาณ 300 คน รวมตัวกันขับไลนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม
- วันที่ 23 มกราคม 2552 กลุมรักเชียงใหม 51 จํานวนประมาณ 60 คน รวมตัวกันขับไล พล.ต.จําลอง
ศรีเมือง ที่จะมาสถานปฏิบัติธรรมพุทธ สถานภูผาฟา อ.แมแตง
3. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด ประกอบดวย
- วันที่ 8 มกราคม 2552 ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ เสด็จฯ พระราชทานรางวัลแกจังหวัด
และชมรมทูบีนัมเบอรวัน ซึ่งชนะการประกวดระดับภาคเหนือ ประจําป 2552 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
- เดือนพฤศจิกายน 2551-มกราคม 2552 อ.เชียงดาว ดําเนิน “โครงการบําบัดรักษาฟน ฟูสมรรถภาพผู
เสพยาเสพติด คืนคนดี สูสังคม” มีผูเขารวมโครงการ 150 คน
- วันที่ 14 มกราคม 2552 สถานีตํารวจภูธรนาหวาย จับกุมผูตองหา 1 คนยาบา 44,000 เม็ด บริเวณ
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
- วันที่ 11-18 มกราคม 2552 อ.แมแจม รวมกับ สถานีตํารวจภูธรแมแจม สุมตรวจสารเสพติดพื้นที่
อ.แมแจม บุคคลเปาหมาย 89 คน พบผูตองหามีสารเสพติดในปสสาวะ 9 คน
- วันที่ 22 มกราคม 2552 อ.เชียงดาว รวมกับ สถานีตํารวจภูธรเชียงดาว ปดลอม / ตรวจคนในพื้นที่
ต.ปงโคง ต.เชียงดาว สามารถจับกุมผูตองหาตามหมายจับได 22 ราย
- วันที่ 22 มกราคม 2552 แมทัพนอยที่ 3 พรอมกําลังทหาร ดําเนินการตัดทําลายไรฝน ต.สบโขง
อ.อมกอย จํานวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน พรอมผูตองหา 1 คน
4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
- การดําเนินการงานตามยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน รวมแผนงาน / โครงการ ประจําป 2552
ทั้งหมด 327 โครงการ งบประมาณ 138,359,764 บาท แยกเปน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ชายแดน 234 โครงการ งบประมาณ 110,028,916 บาท
2. ยุทธศาสตรผนึกกําลังเพื่อเสริมสรางความมั่นคงบริเวณชายแดน 49 โครงการ งบประมาณ 14,472,648 บาท
3. ยุทธศาสตรพัฒนาความรวมมือชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 5 โครงการ งบประมาณ 80,000 บาท
4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ 39 โครงการ งบประมาณ 13,778,200 บาท
- วันที่ 14 มกราคม 2552 อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ตรวจเยี่ยม อ.เชียงดาว เพื่อรับทราบปญหา
การพิจารณาการขอสัญชาติ และมอบบัตรประชาชน แกบุคคลที่ไดสัญชาติไทย
- วันที่ 18 มกราคม 2552 อ.เชียงดาว จัดพิธีงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว
- วันที่ 21 มกราคม 2552 สัสดีจังหวัดเชียงใหม รวมกับ อ.แมอาย นําสมาชิกทหารผานศึกและกองหนุน
300 คน ถวายสัตยปฏิญาณ ณ หอประชุม อ.แมอาย
5. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการลักลอบคามนุษย
- ห ว งเดื อ นธั น วาคม 2551 จั บ กุ ม แรงงานต า งด า ว 201 คน นายจ า ง / ผู ป ระกอบการ 3 คน
ผูนําพาฯ 8 คน
/วันที่ 22 มกราคม….
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- วันที่ 22 มกราคม 2552 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแหงชาติออสเตรเลีย คณะเอเชียศึกษา 12 คน รับ
ฟงบรรยายสรุปดานความมั่นคง เนนประเด็นการคามนุษย (ไทย-พมา)
-โครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ผลการดําเนินการ ในป 2551 ไดมีการอบรมลูกเสือชาวบานไป
แลว รวมจํานวน 9 รุน 24 อําเภอ สําหรับในป 2552 การอบรมลูกเสือชาวบานนั้นใหเนนในเรื่องการเทิดทูน
พระมหากษัตริย เสริมสรางความสามัคคี สมานฉันท การพัฒนาชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม อบรมคุณภาพชีวิตที่ดี
และไดมีประกาศจุดยืนลูกเสือชาวบานตอสถานการณปจจุบัน
- วันที่ 27 มกราคม 2552 การประชุมปองกันและแกไขปญหาการรับจัดงานแสดงโชวไมเหมาะสม
แบงเปน 5 เรื่อง 1. แสดงโชวไมเหมาะสม / โป / การจัดงานเกยพาเลซ
2. การประชาสัมพันธชุดแตงกายลานนาทีถ่ ูกตอง
3. การประชาสัมพันธ ใหนกั เรียน / นักศึกษารับทราบแนวทางปฏิบัติ
4. พระ / เณร ประพฤติไมเหมาะสมทําเล็บ / ทาปากฯลฯ
5. การใชบริเวณขวงประตูทา แพ เปนแหลงขายบริการทางเพศ
- วันที่ 12-27 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมสาวประเภทสอง 16 ราย 14 คน
ในขอหา “ติดตอชักชวน ..” “เตร็ดเตร..”
ความเห็นจากที่ประชุม
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) กลาวถึงเรื่องที่ตองดําเนินการ ประกอบดวย
1) การชุมนุมตอตานทางการเมืองที่ตองมีการดําเนินการตอไป โดยมาตรการที่เคยหารือกับกลุมผู
ประทวง คือ การชุมนุมประทวงตองดําเนินการในพื้นทีท่ ี่จัดไวให และหามกระทําผิดกฎหมายตางๆ เชน การใช
คําหยาบ การปาไข ซึ่งไดเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการฯ ใหดําเนินการกับผูกระทําความผิดใน
การชุมนุมประทวง (เฉพาะกลุมตอตานการเมือง)
2) มาตรการเกีย่ วกับการดําเนินงานสถานีวิทยุชุมชนที่ไมเหมาะสม โดยไดมอบหมายใหสํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ประชุมหารือหาขอสรุปในการดําเนินการวิทยุชมุ ชนที่เหมาะสม
3) การควบคุมสถานบริการ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม และอําเภอเมืองเชียงใหม ไดรว มกันดําเนินการ
ตามกฎหมาย ซึ่งเปนเรื่องเรงดวนทีก่ ลุมภารกิจดานความมั่นคง จะตองดําเนินการตอเนื่อง
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลเกี่ยวกับสถานการณ และการปฏิบตั ิตอผูชุมนุม
ประทวง ในกรณีเหตุการณเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2552 รวมถึงการเคลื่อนไหวของกลุมผูประทวงตอตาน
การเมืองที่กําหนดจะเดินทางไปสมทบกับผูประทวงที่กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4. กลุมภารกิจดาน….
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4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และคณะ ประชาสัมพันธและรายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนมกราคม 2552 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร ประชาชนอยูดีมีสขุ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม ที่
สมบูรณและยั่งยืน
1) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตามโครงการรักษน้ํา สรางฝาย ถวายในหลวง เปาหมายการกอสราง
ฝายที่กาํ หนด 1,750 แหง ผลการดําเนินการกอสรางฝาย 1,786 แหงโดยการขยายผลโครงการ ดังนี้
- รูปแบบการดําเนินการ
- วิธีการดําเนินงาน
- การมีสวนรวมของประชาชน
- การสนองแนวพระราชดําริ
- การสนับสนุนงบประมาณ
2) การปองกัน ควบคุม แกไขปญหามลพิษ โดยการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
โดยศูนยอํานวยการฯ ระดับจังหวัด จัดทําแผน/กําหนดมาตรการและสั่งการ การรายงานผลสูระดับตําบล พื้นที่
ทั้งนี้ คาดการณวาชวงปลายเดือนมกราคมอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นทําใหมหี มอกเพิ่มขึ้นในหลายพืน้ ที่ เนื่องจากมวล
อากาศรอนปะทะอากาศเย็น เปนหมอกตามธรรมชาติ (ไมใชหมอกควัน)
การดําเนินงานที่ผานมา
• การประชุมระดมความคิดเห็นรวมกับองคกรภาคเอกชน จัดโดยสมาคมตอตานสภาวะโลกรอน
สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) จํานวน 2 ครั้ง
• การประชุมหนวยงานเจาภาพรวมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาลดภาวะโลกรอน
• การประชุมคณะทํางานสนับสนุนศูนยอํานวยการฯ
การประชาสัมพันธ การประชาสัมพันธขอมูลสถานการณหมอกควันและไฟปา
- สํานักประชาสัมพันธเขต 3 ไดนําเสนอขาวประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปา ของจังหวัดเชียงใหม ผานทางสื่อตางๆ และทางเว็บไซต http://region3.prd.go.th
- ทางรายการวิทยุ “ฮอมกันคิด ปนกันอู” สถานีวิทยุ FM 98.0 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 18.00 –
19.00 น.
- สารคดีเชิงวิจัยชุดสารคดีชวี ิต Design for Life ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ทีวีไทย ทีวี
สาธารณะวันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2552 เวลา 13.00 น.
- ประชาสัมพันธจังหวัด และสื่อมวลชนทุกแขนง
- องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําปายประชาสัมพันธงดเผาขนาดใหญในพืน้ ที่ 24
อําเภอ และจัดทําสปอตวิทยุ
การบูรณาการการปฏิบัติการ
- จัดกิจกรรมปลอยขบวนชุดปฏิบัติการปองกันหมอกควันและไฟปา จังหวัดเชียงใหม ป 2552
/- เครือขายการมี….

18
- เครือขายการมีสวนรวมปองกันและแกไขปญหาไฟปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท
และพื้นทีใ่ กลเคียงไดเตรียมความพรอมในป 2552 โดยการประชาสัมพันธปองกันไฟปา การจัดทําแนวกันไฟ
การจัดการเชื้อเพลิง การเฝาระวังเหตุไฟปา การรับแจงเหตุไฟปา และการดับไฟปา
มาตรการ/ขอสั่งการของจังหวัดเชียงใหม
1) เพิ่มความเขมงวดในการควบคุมปองกันการเกิดหมอกควันและไฟปาในเสนทางเสด็จพระราช ดําเนินทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
2) จัดสงขอมูลพื้นที่ที่เกิดไฟปาในป 2551 ใหอําเภอทั้ง 24 อําเภอ ใชวิเคราะหและวางแผนปองกันการ
เกิดไฟปาในป 2552
3) ใหอําเภอทุกอําเภอ ประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง และหนวยงานที่ทําหนาที่ดแู ลทาง
หลวง เพิ่มความถี่ในการทําความสะอาด และรดน้ําตนไมเพื่อปองกันฝุนละออง
การดําเนินงานในชวงตอไป กําหนดใหมีการเพิ่มความถี่การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เฝาระวัง
สถานการณ อย างต อเนื่อง จั ดอบรมผูจั ด รายการหอกระจายขา วประจํา หมูบาน ฝกอบรมราษฏรและจั ด ชุด
ลาดตระเวนปองกันไฟปาประจําตําบลในพื้นที่ที่ไมมีหนวยดับไฟปา จัดกิจกรรมรณรงค 90 วันรวมพลังหยุดเผา
บรรเทาโลกรอน รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 8 จังหวัดภาคเหนือ 90 วันรวมพลัง
หยุดเผา บรรเทาโลกรอน ในวันศุกรที่ 30 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ลานอนุสาวรียสามกษัตริย กิจกรรม
ประกอบดวย นิทรรศการจากหนวยงาน และ 8 จังหวัด ขบวนคาราวาน เดินรณรงค มินิคอนเสริต ศิลปน
กระแต โฟรทีน
มติที่ประชุม
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5) กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ
ผูแทนกลุมภารกิจดานบริหารจัดการ รายงานผลความกาวหนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรและ
เครือขายประชาคมเชียงใหม ดังนี้
- การอบรมเพือ่ พัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตร “ขาราชการยุคใหม หัวใจบริการ”
ระหวางวันที่ 26 – 28 มกราคม 2552 ณ หองสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย การเดน โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงคโครงการ เพื่ออบรมพัฒนาขีดสมรรถนะที่จําเปน (ทั้งจากความตองการของบุคลากร และ
ความเหมาะสม) ในการทํางานใหแกบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐสามารถนําทักษะ ความรู
เปาหมายการดําเนินงานหรือผลที่คาดวาจะไดรับ
ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติที่จําเปน ไปใชในการปฏิบัติงานประจํา และงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
พิธีเปดการฝกอบรมหลักสูตร “ขาราชการยุคใหม หัวใจบริการ” โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
การประเมินผลการดําเนินงาน พบวา ความรูที่ไดรับจากการอบรม (ระดับมากที่สุด) เนื้อหาวิชา
/สามารถนําไป….
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สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน(ระดับมากที่สุด) เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการ
อบรม(ระดับมากที่สุด) เอกสารประกอบการอบรม (เหมาะสม) ระยะเวลาในการอบรม (เหมาะสม) ผูเขารับการ
อบรมมีความพึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับมาก (รอยละ 95)
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
3.2.1 การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามโครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน
ขยายผลสูปวงชนชาวไทย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอโครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผลสูปวงชน
ชาวไทย ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่สงเสริมใหนําความรูจากศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ไปขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง และเปนการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยกําหนดเปาหมายใหจังหวัดนําแนวคิดผลสําเร็จการพัฒนาจาก
ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ไปแกไขปญหาและพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการดังนี้
1) สงทีมงานนํารอง นําทีมโดยปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายสุรชัย จงรักษ) และหัวหนาสวน
ราชการที่เกี่ยวของ จํานวน 15 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2551 หลังจากการศึกษาดูงานทีมงานนํารองไดประชุมหารือรวมกัน โดยนํา
แนวทางการศึกษาพัฒนาในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ มากําหนดเปนแนวทางแกไขปญหาและพัฒนา
จังหวัด โดยไดนําผลการศึกษาดูงานเสนอตอที่ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยาย
ผลสูปวงชนชาวไทย จังหวัดเชียงใหม ตอไป
2) มี ป ระกาศจั ง หวั ด เชี ย งใหม เรื่อง แตงตั้ง คณะทํางานขับ เคลื่อนโครงการภูมิปญญาแห ง
แผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
(นายชูชาติ กีฬาแปง) เปนประธานคณะทํางานฯ และคณะทํางานประกอบดวยทุกภาคสวน อาทิ หัวหนาสวน
ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน องค กรปกครองสวนทองถิ่น ดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ/โครงการ/งบประมาณคาใชจายที่ดําเนินการตามโครงการฯ
3) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย จังหวัด
เชียงใหม ไดประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมกลุมงานยุทธศาสตรฯ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
3.1 ควรกําหนดเขตพื้นที่ (Zone) ที่เหมาะสม เพื่อเสนอผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม ได
พิจารณาคัดเลือก เปนพื้นที่จดุ นํารองโครงการภูมิปญญาแหงแผนดินขยายสูปวงชนชาวไทย เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหมมีพื้นที่เปนบริเวณกวาง ในเบื้องตนจึงกําหนดแบงเขตพื้นที่ ออกเปน 3 โซน ไดแก
1) โซนเหนือ กําหนดในเขตพื้นที่ 5 ตําบลในอําเภอเชียงดาว (ต.แมนะ, ต.เชียงดาว,
ต.ปงโคง, ต.เมืองงาย, ต.ทุงขาวพวง) เปนพื้นที่จุดนํารอง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานสงเสริมการพัฒนา
อาชีพ สามารถขยายผล / ตอยอดใหประสบผลสัมฤทธิ์
/2) โซนกลาง….
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2) โซนกลาง กําหนดใหกลุมพื้นที่ดอยสุเทพ เปนพื้นทีจ่ ุดนํารอง เนื่องจากไดเริ่มมี
การพัฒนาจัดทําฝายแมว (Check dam) ไปบางแลว จํานวนรวม 1,750 แหง จึงนาจะมีศักยภาพในการขยายผล /
ตอยอด ดานอนุรักษตนน้ําใหประสบผลสัมฤทธิ์ในปงบประมาณ พ.ศ.2552
3) โซนใต กําหนดใหกลุมพืน้ ที่ อ.แมแจม – อ.อมกอย เปนพื้นที่จดุ นํารองเนื่องจากเปน
พื้นที่ที่ทางจังหวัดไดเขาไปแกไขปญหาดานการลดการทําลายปาไม สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรปาไม และ
รักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งจะเปนการขยายผล / ตอยอด งานของจังหวัดใหมคี วามรุดหนายิง่ ขึ้น
3.2 ควรใหทกุ อําเภอนําความรู แนวคิดที่ไดจากการศึกษาดูงานไปขยายผลตอไป ทั้งนี้
ควรกําหนดกิจกรรม / โครงการ ใหเหมาะสมกับแตละพืน้ ที่ โดยพิจารณาถึงสถานพื้นที่ ภูมิสังคม ความตองการ
ของประชาชน และวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ / กิจกรรม ใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
4) คณะทีม งานที่ จ ะลงมื อปฏิบั ติจ ริง ของจัง หวัด เชี ย งใหม จํ า นวน 400 คน นํ าที ม โดยผู ว า
ราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิบูลย สงวนพงศ) พรอมดวยรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชูชาติ กีฬาแปง) ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายสุรชัย จงรักษ) หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และคณะทํางานขับเคลื่อน
โครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผลสูปวงชนชาวไทย จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนคณะทีมงานที่จะลงมือ
ปฏิ บั ติจ ริ ง ระดั บอํ า เภอ จํ า นวน 24 อํ า เภอ ไดเ ดิน ทางไปศึก ษาดู งาน ณ ศูน ย ศึก ษาการพั ฒนาหว ยฮ อ งไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เมื่อวันพุธที่ 14 มกราคม 2552 ตั้งแตเวลา 09.00 – 16.00 น.
พรอมนี้จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือ ที่ ชม 0016.2/ว 960 ลงวันที่ 8 มกราคม 2552 แจงซักซอมแนว
ทางการขยายผลโครงการ โดยใหทุกอําเภอแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการภูมิปญญาแหงแผนดิน ขยายผล
สูปวงชนชาวไทย ระดับอําเภอ เพื่อเปนกลไกการขับเคลื่อนขยายผลโครงการและกิจกรรมตลอดจนแกไขปญหา
ของประชาชนในพื้นที่อําเภอ และนําองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงาน ขอมูลจากการสํารวจพื้นที่ สภาพ
ภูมิสังคม ขอคิดเห็นจากประชาชน และผูที่เกี่ยวของ มากําหนดเปนแนวทางการดําเนินโครงการ / กิจกรรม เพื่อ
ขยายผลในพื้นที่อําเภอตอไป ทั้งนี้ ในรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบเปนประจํา ทุก 3 เดือน (ครั้งแรก
ใหรายงานภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2552)
มติที่ประชุม
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3.2.2 โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม นําเสนอสรุปผลการอนุมัติงบประมาณ ป 2552 ตามจํานวนโครงการ
(ขอมูลวันที่ 25 มกราคม 2552) แยกเปนโครงการที่ผานการกลั่นกรองเตรียมเสนออนุมัติ จํานวน 9 โครงการ คิด
เปนรอยละ 6 จํานวนเงิน 31 ลานบาท และโครงการที่ผานการอนุมัติแลว 150 โครงการ คิดเปนรอยละ 93
งบประมาณ 224 ลานบาท รวมทั้งสิ้น 161 โครงการ งบประมาณ 267 ลานบาท มีผลการไดรับการจัดสรร
งบประมาณของราชการสวนกลาง และปญหาขอระเบียบจากการดําเนินงาน คือ
1) หนวยงานบริหารราชการสวนกลางที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2552 จํานวน
12 หนวยงาน 21 โครงการ งบประมาณ 79,575,500 บาท
/2) สํานักงบประมาณ…
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2) สํานักงบประมาณตอบขอหารือจังหวัดศรีษะเกษ วาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 54 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไมสามารถ
มอบอํานาจใหหนวยงานราชการบริหารสวนกลางปฏิบัติราชการแทนตามงบประมาณประจําป พ.ศ.2552 ของ
จังหวัดได ซึ่งโครงการที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหหยุดดําเนินการไวกอน เพื่อเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน ซึ่ง
จังหวัดเชียงใหมไดชี้แจงใหหัวหนาหนวยงานราชการสวนกลางไดรับทราบแลว เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 หาก
ไมมีความชัดเจน จังหวัดเชียงใหมจะขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการเปนหัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค
หรืออําเภอ
ประธาน ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในประเด็น ดังนี้
1. หนวยงานทีไ่ ดรับงบประมาณไปแลว ขอใหเรงดําเนินการตามโครงการ
2. สําหรับโครงการที่ติดขัดขอระเบียบ / กฎหมาย ขอใหแกไขใหถกู ตองเพื่อเปนฐานรองรับการ
จัดทําคําของบประมาณประจําป 2553
มติที่ประชุม

รับทราบ และและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขอสั่งการของ
ประธาน

3.2.3 การดําเนินการแกไขผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม และจัดหางานจังหวัดเชียงใหม นําเสนอการดําเนินการแกไข
ผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
ความเปนมา สืบเนื่องจากการที่เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโดยทั่วไป ไดสงผลกระทบตอผูเกี่ยวของซึ่งอยู
ในระบบเศรษฐกิจ ตั้งแตผูประกอบการไดมีการชะลอการลงทุน การหยุด / เลิกกิจการและการเกิดขึ้นของปญหา
การวางงาน / การเลิกจางในที่สุด
การดําเนินการ จังหวัดเชียงใหมไดมกี ารประชุมหารือสวนราชการที่เกีย่ วของเพื่อกําหนดมาตรการใน
การปองกัน แกไข และใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ สรุปได ดังนี้
ดานการจัดองคกรเพื่อขับเคลื่อน
1) จัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จเพื่อแกไขปญหาแรงงานจากวิกฤติเศรษฐกิจประจําจังหวัดขึ้นที่
สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม และการจัดตั้งศูนยระดับอําเภอขึ้น ณ ที่วาการอําเภอทุกแหง เพื่อใหเปนศูนย
ขอมูลกลางของจังหวัดและอําเภอในการสํารวจ จํานวนผูวางงาน และรับลงทะเบียนแจงความประสงคของผู
วางงาน เปนศูนยกลางในการติดตามสถานการณ การรวบรวมประมวลผล วิเคราะหและการรายงานผล การ
ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหความชวยเหลือผูถูกเลิกจาง
2) แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหาผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม โดยมี
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธาน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม (กํ า กั บ ดู แ ลกลุ ม ภารกิ จ ด า น
เศรษฐกิจ) เปนรองประธาน หัวหนาสวนราชการ / ภาคเอกชน เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมเปนกรรมการเลขานุการ
การสํารวจขอมูลดานตางๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และศูนยจังหวัด / ศูนย
/อําเภอ เชน ….
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อําเภอ เชน
1) ขอมูลสถานการณดานตางๆ เชน สถานการณเกี่ยวกับผูวางงาน สถานการณดาน
ผูประกอบการ / การจดทะเบียนเลิกกิจการ และขอมูลดานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เปนตน
2) การสํารวจขอมูลโครงการ / แผนงาน ปงบประมาณ 2552 ของสวนราชการ / หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่เกื้อหนุดตอการแกไขภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ
3) การสํารวจที่ดินของรัฐ เชน ที่ดนิ สาธารณประโยชน ที่ดินราชพัสดุ ที่ดิน สปก. ทีด่ ินนิคม
สหกรณ ที่ไมมีแผนงาน / โครงการจะใชประโยชน เพือ่ จะไดนํามาจัดสรรใหแกผวู า งงานเขาไปประกอบอาชีพ
ตามระเบียบและหลักเกณฑที่แตละหนวยงานกําหนด
4) การสํารวจจํานวนนักเรียน / นักศึกษาของสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับ ปวช./
ปวส. ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม ที่จะสําเร็จการศึกษา และคาดวาจะเขาสูต ลาดแรงงานในปการศึกษา 2552
5) การสํารวจขอมูลการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการตางๆ ปงบประมาณ 2552
สถานการณดานแรงงาน
- พื้นที่ที่มีการเลิกจางสูงสุด คือ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ กรุงเทพฯ และอยุธยา
- พื้นที่ที่มแี นวโนมการเลิกจางสูงสุดคือ จังหวัดลําพูน ปทุมธานี สมุทรปราการ นครราชสีมา
และ กทม. ตามลําดับ
สถานการณจังหวัดเชียงใหม ลักษณะอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมการผลิตประเภท
เครื่องประดับ เครื่องตกแตง งานหัตถกรรม สินคาที่ระลึก สิ่งประดิษฐตา งๆ ทั้งนี้ เพื่อการสงออกและจําหนายใน
ประเทศ รวมทั้งกิจการประเภทงานบริการ โรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว ที่ไดรับผลกระทบ มีสถานประกอบการเลิก
จางไปหลายแหง บางแหงมีการชะลอการจางงาน
ขอมูลการเลิกจาง / การบรรจุงาน (ตุลาคม 2551 – 23 มกราคม 2552)
- มีผูขี้นทะเบียนขอใชสิทธิประกันการวางงาน 4,558 คน ลาออก 3,449 คน และผูถูกเลิกจาง
1,109 คน
- สถานประกอบการปดกิจการ และลดพนักงานเปนกิจการ ประเภทรานอาหาร การกอสราง
การผลิตเครื่องประดับ
- ไดรับการบรรจุงานแลว 3,701 คน ในกิจการรานคาปลีก โรงแรมขนาดกลาง รานอาหาร
และดิสเคาสสโตร
การใหความชวยเหลือแรงงาน / ผูถูกเลิกจาง
1. จัดตั้งศูนยใหความชวยเหลือแรงงาน / ผูถูกเลิกจาง ขึ้น ณ สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เชียงใหม โดยบูรณาความรวมมือหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
2. จัดวันนัดพบแรงงาน 4 ครั้ง มีตําแหนงงานวางทั้งสิ้น 2,739 อัตรา มีผูสมัครงาน 1,255 อัตรา
มีผูไดรับการบรรจุงาน 810 คน
3. การประสานหนวยงานที่เกี่ยวของใหคําปรึกษา แนะนําดานสิทธิประโยชนตางๆ ที่พึงไดรับ
และฝกอาชีพ
/4. ประสาน….
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4. ประสานสถานประกอบการที่ยังมีความตองการรับเขาทํางานในขณะนี้มีตําแหนงงานวาง
ไวรองรับ 1,334 อัตรา
ขอสังเกตุ
1. ดานการบริหารแรงงานของสถานประกอบการ
- หากมีพนักงานลาออก จะใหวิธีเกลีย่ พนักงานที่มีอยูกอน หากไมเพียงพอจึงจะรับพนักงานเขา
มาทดแทน
- การรับพนักงานใหม ยังมีความตองการแรงงานเขาทํางาน แตตองการผูที่มีอายุไมเกิน 40 ป
มีทักษะดานการสื่อสารดี บางแหงตองการทํางานเปนกะ และมีทักษะหลายดาน
2. ดานคนงาน
- สวนใหญผูออกจากงานเดิมเปนผูมีอายุเฉลี่ย 40 ขึ้นไป ทํางานสายการผลิตมานาน การศึกษา
ไมเกินมัธยมศึกษา มีภาระทางครอบครัว ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมองคกรใหมไดยาก
- การฝกอาชีพ ไมตองการฝกอาชีพที่มีระยะยาวนาน ตองการอาชีพที่ชวยลดคาใชจา ยใน
ครัวเรือน มีเวลาการฝกไมเกิน 1 วัน
- สําหรับคนงานทั่วไป ขาดทักษะดานภาษา ตองการทํางานดานเดียวกับสาขาวิชาที่จบมา ไม
ตองการทํางานเปนกะ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.4 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 33
ปลัดจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธพรอมเชิญชวนเทีย่ วงาน “มหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 33”
และรายงานความคืบหนาการตั้งอําเภอวัดจันทร ดังนี้
1) จั ง หวั ด เชี ย งใหม กํ า หนดจั ด งาน “มหกรรมไม ด อกไม ป ระดั บ ครั้ ง ที่ 33” ขึ้ น ระหว า งวั น ที่ 6-8
กุมภาพันธ 2552 เวลา 09.00 – 24.0 น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด และบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ โดยงาน
ดั ง กล า วนี้ ไ ด จั ด ต อ เนื่ อ งสื บ ทอดกั น มาเป น เวลากว า 30 ป แล ว ภายใต ค วามร ว มมื อ จากหน ว ยงานภาครั ฐ
รัฐวิสาหกิจ เอกชน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ
กิจกรรมภายในงาน ประกอบดว ย การประกวดพันธุไ ม ดอกไมป ระดับ การจัด สวน และขบวนรถ
บุปผาชาติ การจัดซุมถายภาพไวใหบริการนักทองเที่ยวถายภาพไดเปนที่ระลึก การจัดกาดหมั้ว การประกวดนาง
งานบุปผชาตินานาชาติ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด สินคา OTOP มีพิธีเปดงาน ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2552
ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
ทั้งนี้ หากตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถประสานไดโดยตรงที่ ทีท่ ําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท 0-5311-2607, 0-5311-2617 โทรสาร 0-5311-2613 และสามารถดูรายละเอียด
เพิ่มเติมไดทาง www.Chiangmai.go.th
2) ความคืบหนาการตั้งอําเภอกรณีพิเศษเพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดรองขอการจัดตั้งอําเภอกรณีพิเศษ เปนอําเภอที่ 25
/ของจังหวัด….
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ของจังหวัดเชียงใหม และไดมีการเสนอขอพระราชทานนามของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนชื่ออําเภอ คือ “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” “อําเภอราชนครินทร” “อําเภอ
กัลยาณมิตราจารย” หรือชื่ออื่นตามความเหมาะสมนั้น อําเภอแมแจมไดขอเพิ่มชื่ออีก 2 ชื่อสําหรับการตั้งชื่อ
อําเภอดังกลาว คือ “อําเภอแกวกัลยา” และ”อําเภอณิวัฒนา” และไดแจงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.5 งานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนาเนือ่ งในวันมาฆบูชา ประจําป 2552
ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายอุบลพันธ ขันผนึก) ประชาสัมพันธและเชิญ
ชวนทุกภาคสวนเขารวมกิจกรรมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจําป 2552 ซึง่ มีวดั ที่
รว มจั ด กิ จ กรรมงานสั ป ดาห เ ผยแผ พ ระพุ ท ธศาสนาเนื่ อ งในวั น มาฆบู ช า จํ า นวน 4 วั ด ได แ ก วั ด พระสิ ง ห
วรมหาวิหาร วัดบุพพาราม วัดเจดียหลวงวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร โดยกําหนดการประกอบพิธี
เวียนเทียน ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2552 ตั้งแตเวลา 19.00 น.เปนตนไป ในการนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน
สถานศึ ก ษา และหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน พร อ มใจกั น ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป น พุ ท ธบู ช าในสั ป ดาห ส ง เสริ ม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ดังตอไปนี้
1.1 ประดับธงชาติ ธงศาสนา ตามอาคารบานเรือน วัด หนวยงาน สถานศึกษา หางราน บริษัท
และรวมกันบําเพ็ญกิจกรรมอันเปนสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน
1.2 ขอความรวมมือรานคา สถานเริงรมย งดการจําหนายเครื่องดองของเมา เพื่อเปนพุทธบูชาใน
วันที่ 9 กุมภาพันธ 2552
1.3 ขอความรวมมือสถานศึกษาทุกแหง ทุกสังกัด อาราธนาพระภิกษุสงฆแสดงปาฐกถาธรรม
และจัดกิจกรรม นิทรรศการสงเสริมศีลธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน
1.4 เชิญชวนพุทธศาสนิกชน รวมทําบุญตักบาตร ฟงธรรม รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุขทุก
ชนิดและเจริญสมาธิภาวนา ประกอบพิธีเวียนเทียนทีว่ ัดใกลบาน
มติที่ประชุม
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3.2.6 งานมหกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
ศึกษา ครั้งที่ 3 ประจําปการศึกษา 2551
ผูแทนสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายอุบลพันธ ขันผนึก) ประชาสัมพันธและเชิญ
ชวนทุกภาคสวนเขารวมงานมหกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการของกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึก ษา ครั้งที่ 3 ประจํ าป การศึ ก ษา 2551 พรอมขอความรว มมือสวนราชการที่เ กี่ย วของ ในการจัด งานซึ่งมี
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จํานวน 14 กลุมโรงเรียน จํานวน 399 โรงเรียนจากทั่วประเทศ
(โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดเชียงใหม อยูในกลุมที่ 5) เขารวมแขงขันทักษะทาง
วิชาการ และกําหนดจัดงานมหกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการฯ ในระหวางวันที่ 24-25 กุมภาพันธ 2552
/ณ สนามกีฬา….
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ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยกิจกรรมตางๆ ภายในงาน
ประกอบดวย
1. การแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ
2. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย
3. การแขงขันบรรยายธรรม ภาคภาษาอังกฤษ
4. การแขงขันการเขียนเรียงความ
5. การแขงขันการวาดภาพ
6. การแขงขันการแตงกลอนสด
7. การแขงขันคัดลายมือภาษาไทย
8. การแขงขันเขียนเรียงความแกกระทูธรรม
9. การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
10. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน และโรงเรียน
รับทราบ

มติที่ประชุม

3.2.7 การจัดงาน “ มหกรรมผาตีนจกแมแจม ครั้งที่ 16 ”
นายอําเภอแมแจมและคณะ ประชาสัมพันธพรอมเชิญชวนรวมงานมหกรรมผาตีนจก แมแจม ครั้งที่ 16
ณ ที่วาการอําเภอแมแจม กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การสาธิตและการประกวดผาตีนจก การแสดง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมพื้ น บ า น การประกวดฟ อ นเล็ บ การประกวดเยาวชนทอผ า “อุ ย สอนหลาน” การสาธิ ต
กระบวนการผลิตผาจก การสาธิตวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น การสาธิตวิถีชนเผา นิทรรศการผาจก
นิทรรศการหนวยงานสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)
กิจกรรมภาคกลางวัน ไดแก การแขงขันลองแพ เปตอง บอกไฟขึ้น รานคาจําหนายผาตีนจก กาดมัว่
ครัวฮอม
กิจกรรมภาคกลางคืน ไดแก การแสดงวงดนตรีวงใหญทกุ คืน การประกวดธิดาผาตีนจกแมแจม (7-8
กุมภาพันธ 2552) การแสดงแฟชั่นโชวผาพื้นเมืองแมแจม (วันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2552) มัจฉากาชาด
ประวัติของผาตีนจกที่สําคัญ คือในป 2544 ไดมีการประกวดผาตีนจกจากแหลงตางๆ ซึ่งผาตีนจกของ
อําเภอแมแจม ไดรับรางวัลจากสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จากการรวมประกวดนี้
รับทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 6 เรื่อง
5.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.2 การฝกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน หลักสูตร ขาราชการยุคใหม หัวใจใหบริการ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.3 สรุปมติการประชุมคณะรัฐมนตรี เดือนมกราคม 2552 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.5 รายงานสถานการณอาชญากรรม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.6 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน (ศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอสั่งการ และขอเสนอแนะจากประธาน
1) ขอใหฝายเลขานุการบรรจุวาระการประชุมในประเด็นเพื่อพิจารณา วาจังหวัดเชียงใหมควรจะทํา
โครงการอะไร เพื่อถวายในหลวง และควรดําเนินการโครงการพัฒนาจังหวัดอยางไรใหเปนไปตามประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด และมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล
2) แจงใหทราบวาสํานักงาน กพร. กําหนดจะมาตรวจติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดประจําป 2551 ของ
จังหวัดครั้งสุดทาย ในวันที่ 30 มกราคม 2552 นี้
3) ขอความรวมมือทุกภาคสวน ไดติดตามความกาวหนาของระบบราชการ เชน ระบบแทง เครื่องแบบ
ขาราชการ การประเมินเลื่อนขั้น/เลื่อนเงินเดือน
4) การติดตามสถานการณตางๆ นโยบายรัฐบาล ภาวะทางเศรษฐกิจ- การเกษตร ที่เปนความเดือดรอน
ของประชาชน ขอใหหนวยงานที่เกีย่ วของรวมดําเนินการในพื้นที่รว มกับอําเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ และมอบหมายหนวยงานที่เกีย่ วของดําเนินการตามขอสั่งการของประธาน

6.2 รายงานผลการจัดงาน “วันทิวลิปบานที่ไชยปราการ เชียงใหม”
นายอําเภอไชยปราการ รายงานผลการจัดงานวันทิวลิปบานที่ไชยปราการ เชียงใหม ซึ่งไดจัดงานขึน้
เปนครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 3- 5 มกราคม 2552 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ–ไมเมือง
หนาว ดอยผาแดง อ.ไชยปราการ โดยมีพิธเี ปดงาน ในวันเสารที่ 3 มกราคม 2552 เวลา 09.30 น. ณ ดอยผาแดง
หมูที่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ภายในงานมีกจิ กรรม อาทิ การประกวดธิดาดอย การแขงขันกีฬาชนเผา การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมจากชนเผาตางๆ พรอมชมความสวยงามของไมเมืองหนาว อยางดอกทิวลิปที่เบงบานเต็มที่
ทามกลางบรรยากาศเย็นสบาย ผลปรากฏวาการจัดงานประสบความสําเร็จเปนอยางดี นักทองเทีย่ วสนใจเขาชม
งานจํานวนมาก สงผลใหแหลงทองเที่ยวของอําเภอไชยปราการเปนที่รูจักของนักทองเที่ยวและผูที่สนใจอยาง
กวางขวาง
/มติที่ประชุม....
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มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 กําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 2/2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 2/2552 วัน
พฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) ขอใหสวนราชการ/หนวยงาน เขาไป Download หนังสือเชิญประชุม และวาระการ
ประชุมฯ รายงานการประชุม ไดในเว็บไซตจังหวัด www.Chiangmai.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 11.50 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับชํานาญการ
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

