รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2551
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
ณ หองรอยัลออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหมออคิด อําเภอเมืองเชียงใหม
--------------------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นายชุมพร แสงมณี
นายสุรชัย จงรักษ
นายกาศพล แกวประพาฬ
นายสุเมธ กลีบขจร
นางกาญจนา กุลดิลก
นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล
นางศิริพรรณี บุณยมาลิก
นายสมนึก ปน ถาวรรักษ
นายอดิศร กําเหนิดศิริ
นายเดช สุนศิริ
นายชัชวาล ปญญา
นายอุทัย ลือชัย
นายอธิคม จันทรศัพท
นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล
นายสมาน เสตะพันธ
นายอดิศกั ดิ์ วรรณลักษณ
นายวิชิต บุญกังวาน
นายสุพจน หอมชื่น
นายประกาศิต มหาสิงห
นายชาตรี กิตติธนดิตถ
นายโชคดี อมรวัฒน
นายสินชัย นาคิน
นายวิชัย ลือวรรณ
นายสมหวัง รุงตระกูลชัย
นายชัยณรงค นันตาสาย

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

(แทน)ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน)นายอําเภอหางดง
(แทน)นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน)นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน)นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
(แทน)นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน)นายอําเภอจอมทอง
/26 นายมนัส...
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

นายมนัส สุริยสัตย
นายนพดล ทันธรรม
นายธีรชัย พิชวงศ
นายคมกริช ตรีธัญญพงศ
นายวิษณุ จักษุธารา
นายเทอดศักดิ์ จารุอัคระ
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชยั เดช
นายพูนศิล วิตะไชย
นายยุทธนา โพธิทองสุนันท
นายพิรณ
ุ หนอแกว
นายสุธรรม วงคขจร
นางทิวาภา รักสัตย
นายสงกรานต ชูสาย
นายอภิฑูรย ภูเพชร
นายมนัส เฉียวกุล
นายสุชิน สาระจันทร
นายโกศล ปราคํา
นายโสภณ โปธินันท
นายวิฑูรย วังตาล
นายภูพ งศ ภูอ าภรณ
นายพิฑูรย ปญญาศรี
นายคณิต เวสสุนทรเทพ
นายวรพจน เตียวสกุล

49
50
51
52
53
54
55
56
57

นายสิทธิพงศ ณ เชียงใหม
รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร
นายไพฑูรย รัตนเลิศลบ
นายดิษฐ โพธิยารมย
นางนฤมล วสิกชาติ
นายสมคิด ยังเยี่ยม
นางศิริพร บุญสุวรรณ
นายปณณทัต ใจทน
นางสดศรี พงศอุทัย

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

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ 1 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 2
(รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 3
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 4
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขต 8
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาสัยจังหวัดเชียงใหม
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

นางเจียรผจง เอี่ยมรัศมี
นายจงกล ทิมอรุณ
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
นายมงคล ดานวิไลปติกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
นายเมฆินทร เก็บสมบัติ
(แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม
นางเพ็ญจิตต กลั่นขจร
ผูอํานวยการศูนยฟน ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
นางสุรียพร ชูสุข
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
นางจรัสวรรณ รังสิยานนท
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
นางจิราพร เชาวประยูร ยามาโมโต ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
นางเพชรรัตน ปอมเย็น
ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ
นางมิ่งขวัญ วีระชาติ
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายวิเชียร โนจะ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร
หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
นายเฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางดวงกมล คชหิรัญ
นายอุดม บัวทอง
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
นางพรรณวดี พลอยทับทิม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
นายสิทธิชัย สิทธิจําลอง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
นางกัญจนา กลิ่นทอง
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจําภาคเหนือ
นพ.วัฒนา กาญจนกามล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
นางสุธีวรรณ ศรีอุปโย
ผูอํานวยการศูนยวทิ ยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
นพ.ภาสกรณ ชัยวานิชศิริ
ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
นพ.สมัย ศิริทองถาวร
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
นางฐิติรัตน ทองอินทร
(แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม
นางผุสดี ธรรมานุวัตร
ผูอาํ นวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ทญ.ศันสณี รัชชกูล
ผูอํานวยการกลุมความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
นายภุชงค อินสมพันธ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
นายวิชัย กิจมี
(แทน)ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16
นางโสระยา ภูจีระ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
นายประมุข เพ็ญสุก
(แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตรฯ
นายสวัสดิ์ ตวงรัตนหรดี
ผูจัดการสํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

นางวิไล แสงศร
นายพงษพันธ ริ้วทองทวี
นายนเรศร ภาชนะพรรณ
นางสุรางครัตน ณ ลําปาง
นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก
นายประสิทธิ์ พรินทร
นายสามภพ กาศสกุล
นายสุชาติ ธนสิทธิ์สมบูรณ
นายสมชัย เวชโพธิ์กลาง
นายบุญรัตน บุนมัจฉา
นายนฤมิต หิญชีระนันทน
นายพิจติ ร ธีระเสถียร
นายพนิต เจริญบูรณ
นายจํารัส หลาบุรี
นายธงชัย ธรรมเสฐียร
นายวิทย นพรัตน
นายชัยชาญ สุวรรณกาศ
นางกัลยาณี กองสมุทร
นายถาวร มีชยั
นายสมบุญ หลิมวัฒนา
นายวรสิทธิ์ วรพล
นางอรทัย ธรรมเสน

111
112
113
114
115

นางสาวบานเย็น หลาปอม
นางวราวัลย สมิทธิกุล
นายปาณวัตร สันติคุณากร
นายสุวิทย มวงเกษม
นางสายสมร เขื่อนสิริมงคล

116 นายสุนทร เหมทานนท
117 นายสุพจน ศิริอารยา
118 นายสุเทพ นอยไพโรจน

(แทน)ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีตรวจสอบการใชความถี่วิทยุเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1
การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทาง เชียงใหม
(แทน)เกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
หัวหนาสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชียงใหม)
(แทน)หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ (พืชสวน)
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหสวนยางจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักชลประทานเชียงใหม
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

นายวรวุฒิ เนียมนอย
นางสาววรากรณ พิมสาร
นายสุรพงษ วิวัชรโกเศศ
นางกฤษนันท ทะวิชยั
นายวิวัฒน โตธิรกุล
นางศุภิสรา ชมพาน
นายบรรเจิด สันสุวรรณ
นายชัยเรศ เกิง้ บุรี
นายจํานง แกวชะฎา
นายอุดม ภิญโญ
นายสุบิน สิทธิสงคราม
นายกนก คนโทเงิน
นางอภิญญา เกงถนอมมา
นายณรงคศักดิ์ ไชยศรี
นายเสรี กังวานกิจ
นายธานี ถี่ถวน
นายอํานวย ทองประเสริฐ
นายสุทธิ รวมศรี
นายสมชาย หลิมทอง
นายเรวัต โพธิ์เรียง
วาที่ ร.ท.จตุรงคพล สดมณี
นายจุมพจน นิยมสิริ
นายสถาพร เชื้อผูดี
นายแสนสิทธ วินโกมินทร
นายปราโมทย อิ่มเพ็ชร
นายปรีดา ชั้นประดับกุล
นายสุรพันธ วุทธานนท
นายอุทัย พรหมแกว
นายพงศกร ตุลานนท
นางจิรพร ทองบอ
นางธารทิพย ทองงามขํา

(แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยและพัฒนาประมงน้าํ จืดเชียงใหม
(แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
(แทน)ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 1
(แทน)ทองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิ มวิทยาภาคเหนือ
สถิติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการฝายไปรษณีย เขต 5 เชียงใหม
(แทน)หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสวนบริการลูกคา บมจ. ทีโอที เชียงใหม
(แทน)ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
(แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1
หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 3
(แทน)ผูจัดการสํานักงานประปาเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
/150 นายสัมพันธ...
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150 นายสัมพันธ ชางทอง

(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง 11 จังหวัด
เชียงใหม

151 นายพยนต ยศสุพรหม

(แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ
(แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาภาค 3
(แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

152
153
154
155
156
157
158
159
160

นายจําลอง กิติศรี
นางสาวพจนา เอื้องไพบูลย
นายสรวมไชย มีสมศักดิ์
พ.อ.ทวีศักดิ์ วินิจสร
พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง
พ.ท.พิชิตชัย หัตถปะนิตย
พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี
พ.ต.ต.ชัยวรุตม พรอมญาติ
พ.ต.อ.พงศพิชญ วงศสวัสดิ์

ผูเขารวมประชุม
1
2
3
4
5
6
7

นางพิกุล เลียวสิรินทร
นายประหยัด อนันตประดิษฐ
นายสัญญา ทุมตาขบ
นายอดุลย ฮวกนิล
นายคุณวัฒน สุคันธะกุล
นายปริญญา วีระมนุรัตน
นายชัยนรงค วงศใหญ

8

นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ

9
10
11
12
13
14
15
16

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

ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
หัวหนากลุมงานสิ่งแวดลอม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ
นักวิชาการสิ่งแวดลอม 7 ว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สํานักงานจังหวัดจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
/เริ่มประชุม ....
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องสําคัญแจงที่ประชุมทราบ
1.1 วาระกอนการประชุม
- การมอบรางวัลใหแกหนวยงานทาทายมุงสู “หนวยงานใสสะอาด” ที่ผานเกณฑประเมิน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (22 รางวัล) โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
- การมอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามโครงการประกวด
ตลาดดีมีมาตรฐาน ประจําป 2551 ระดับจังหวัด (9 รางวัล) โดยสํานักงานทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม
1.2 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน 1) แจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมติดภารกิจสงเสด็จฯ ที่
กองบิน 41 จึงไดมอบหมายใหทําหนาที่ประธานการประชุมในวันนี้
2) จากภาวการณวางงานอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา จึงควรจะมีการบูรณาการรวมกัน
จากกระทรวงแรงงาน เพื่อดําเนินการดานกลยุทธเพื่อแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม
มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของนําขอเสนอแนะของประธานไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
1.3 เรื่องที่เลขานุการแจงใหที่ประชุมทราบ
¾ การแนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
1) วาที่ร.ท.จตุรงคพล สดมณี ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ยายมาจาก รองผูอํานวยการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
2) นายสมบุญ หลิมวัฒนา ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5
ยายมาจาก ปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา
3) น.ส. ศิริลกั ษณ ไพโรจนรัตน สรรพากรภาค 8
ยายมาจาก นักวิชาการสรรพากร 9 ชช. สํานักงานสรรพากรภาค 8
4) นายแสนสิทธิ์ วินโกมินทร ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 2
ยายมาจาก ผูอํานวยการแขวงการทางเพชรบูรณที่ 2 (บึงสามพัน)
5) นายสมชาย หลิมทอง ผูอํานวยการสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 (เชียงใหม)
ยายมาจาก ผูอํานวยการสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 (เชียงใหม)
ชวยราชการกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
¾ การแนะนําหนวยงานตั้งใหม พรอมหัวหนาหนวยงาน
- บานมิตรไมตรีเชียงใหม สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
นางสาวชุติกาญจน พวงจิตร ตําแหนง หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
/1.4 รายงานผล....
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1.4 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหมสรุป
ภาพรวมของป 2551 ผานระบบวิดีทัศน สรุปไดดังนี้
ป 2551 จังหวัดเชียงใหมไดบูรณาการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ มากมาย ทีมงานโฆษกจังหวัดเชียงใหม
ไดรวบรวมกิจกรรมสําคัญตลอดป 2551 มาพอสังเขป ดังนี้
1) กิจกรรมที่สรางความโศกเศราใจใหกับประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ คือการจัดพระราชพิธีถวาย
เพลิ ง พระศพ สมเด็ จ พระเจ า พี่ น างเธอเจ าฟ ากั ล ยานิ วัฒ นา กรมหลวงนราธิว าสราชนคริ น ทร ซึ่ งจั ง หวั ด
เชียงใหมไดจัดพิธีถวายดอกไมจันทนและถวายดอกไมจันทน ณ วัดสวนดอกอารามหลวง
2) การจัดงานโครงการจากวันแมถึงวันพอ 116 วัน สรางสามัคคี มีกิจกรรมสําคัญ เชน โครงการรักษน้ํา
สรางฝาย ถวายในหลวง โดยการสรางฝายจํานวน 1,750 แหง ในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย โครงการ
เดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ
3) งานดานสังคม ไดมีการสรางความรูสึกปลอดภัยในชีวิตใหกับประชาชนที่อาศัยอยู ตลอดจนผูมาเยือน
จังหวัดเชียงใหม โดยไดมีการออกตรวจสถานบันเทิง สถานที่ลอแหลมตอการเกิดอาชญากรรมของหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการจัดอบรมลูกเสือชาวบานใน 24 อําเภอ เพื่อใหมีการเรียนรูการดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นใน
สังคมอยางมีสันติสุข สามัคคี เสียสละและอดทน การรณรงคใหมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเดือนยี่เปง
4) งานดานความมั่นคง จังหวัดเชียงใหมไดมุงเนนใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง
ทั้งมาตรการดานการปองกันในประชากรกลุมเสี่ยง หรือมาตรการดานการแกไขปญหาโดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
ทําลายตนตอของปญหาหรือแหลงผลิตและจําหนายยาเสพติดตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม สวนดาน
การปราบปรามไดมีการจับกุมผูจําหนายยาเสพติด งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดมีการ
บูรณาการการทํางานของฝายที่เกี่ยวของ
5) งานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการในหลายกิจกรรม อาทิ โครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมแมน้ํางอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอฝาง เพื่อสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา ตลอดจนการรณรงครักษาความ
สะอาดของคู คลอง ของตัวเมืองเชียงใหม เพื่อฟนฟูสภาพแวดลอมริมฝงน้ําใหกลับมาสวยงาม สะอาด สามารถ
ใชในการบริโภคได
6) งานดานเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินงานดานเศรษฐกิจหลายประการ อาทิ การจัดกิจกรรม
คลินิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแกไขปญหา
ให แ ก เ กษตรกรอยา งครบวงจร การแกไ ขปญหาราคาผลผลิต การเกษตรตกต่ํ า การเปด ตั ว แผนงานอาหาร
เชียงใหมปลอดภัย การดูงานดานการคา การลงทุน เสนทางถนน อาร 3 เอ ของคณะผูบริหารจังหวัดและหัวหนา
สวนราชการภูมิภาคประจําจังหวัด เพื่อการขยายตลาดทางการคา การลงทุนและการทองเที่ยวระหวางภูมิภาคใน
อนาคต การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวและกระตุนเศรษฐกิจของหลายอําเภอและหนวยงานอื่นๆ อาทิ งาน
ผาตีนจกแมแจม งานซะปะของดีดอยสะเก็ด งานเทศกาลรมบอสรางของอําเภอสันกําแพง งานวันสตอเบอรี่ของดี
/สะเมิง....
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สะเมิง งานฤดูหนาวและงานกาชาดของอําเภออมกอย งาน GMS Expo 2008 งานสุขสันงานศิลป เยือนถิ่น
ลานนาที่จัดขึ้นในบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯราชพฤกษ 2549 และในปนี้ไดมีการจัดกิจกรรมเปดเทศกาล
ทองเที่ยวเชียงใหม ตอนรับคณะนักทองเที่ยวจากประเทศสิงคโปรและมาเลเซียกวา 400 คน ณ ทาอากาศยาน
เชียงใหม
ดานการทองเที่ยวที่สําคัญ คือ จังหวัดเชียงใหมไดรับการโหวตใหเปนเมืองที่นาเที่ยวอันดับ 2 ในทวีป
เอเชีย รวมกับเขตปกครองพิเศษฮองกงจากนิตยสาร คอน เดอ นาส นอกจากนี้ สวนสัตวเชียงใหม ไดเปด
เชียงใหมซู อควาเรียมหรือศูนยแสดงพันธุสัตวน้ําจืดและน้ําเค็มที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมี
อุโมงคใตน้ํายาวที่สุดในโลก มีสัตวน้ํามากกวา 250 สายพันธุ
7) งานดานตางประเทศ เชียงใหมไดใหการตอนรับคณะผูแทนตางๆ เชน ผูแทนรัฐบาลนครฉงชิ่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน
คณะเอกอัครราชทูตประเทศชิลี ประจําประเทศไทย คณะเอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย คณะ
ผูแทนระดับสูงจากมณฑลยูนนาน มณฑลกุยโจวและมณฑลหูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ยังไดมี
การลงนามขอตกลงสถาปนาความสัมพันธเมืองพี่เมืองนองระหวางจังหวัดเชียงใหมกับนครชิงเตา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน อันจะสงผลดีตอความรวมมือระหวางทั้งสองเมืองในอนาคต
นอกจากนี้แลว ไดมีการจัดทําโครงการผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ พบปะประชาชน โดย
ที่ ทํ า การปกครองจั งหวัด เป น หนว ยงานเจ า ภาพหลั ก ซึ่ ง ได มีก ารนํา บริ ก ารจากหน ว ยงานราชการต า งๆไป
ใหบริการแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาทุกขและความเดือดรอนของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ซึ่งไดนาํ ลงในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบ และรับรองรายงานการ
ประชุม ครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ หองเลควิว โรงแรมกรีนเลครีสอรท ซึ่งไดนําลง
เผยแพรในเว็บไซด จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 26 หนา มีนายวิบูลย สงวนพงศ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม จํานวน 35
หนวยงาน ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการ/หนวยงานขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชุมแตอยางใด
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2551 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
- ผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ 5 ดาน
1) กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ
/ผูแทนสํานักงาน....
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ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม และคณะ นําเสนอผลการดําเนินการของกลุมภารกิจ
ดานเศรษฐกิจ ในประเด็นตางๆ ดังนี้
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม นําเสนอถึงสาเหตุของภาวะเศรษฐกิจตกต่ําของประเทศ
ไทย และคาดการณแนวโนมสถานการณในป 2552 พรอมนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) วิกฤติการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ตามที่ทราบโดยทั่วไปวาเกิดจากวิกฤติแฮมเบอรเกอร ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และเกิดจากเหตุการณประทวงในประเทศ
2) การคาดการณสถานการณ ในป 2552 จากสถานการณวิกฤติที่เกิดขึ้น คาดวานักลงทุนนาจะลดลง
ผูบริโภคลดการจับจายใชสอย การสั่งซื้อจากตางประเทศจะลดลง การผลิตเพื่อการสงออกจะมียอดการสั่งซื้อ
ลดลง เนื่องจากผูบริโภคประหยัดขึ้น นอกจากนี้บริษัทตางๆ อาจจะตองควบคุมการผลิตใหเขมงวดขึ้น ลด
ชั่วโมงการทํางาน รวมถึงคาดการวาจะมีการเลิกจางดวย และคาดการณวาในปหนาจะมีการเลิกจางคนงาน 1 - 2
ลานคน การสั่งซื้อจากตางประเทศลดลง 20 – 30% เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเดือนมกราคม –
พฤศจิกายน 2551 มีอัตราการวางเพิ่มขึ้น มีการลดเงินเดือนพนักงานลง ในขณะที่ประเทศไทย จังหวัดที่เปน
แหลงโรงงานอุตสาหกรรมและการบริการตางๆ เริ่มมีการลดการจางพนักงานลง และพบวาการสงออกของไทย
ต่ําสุดในรอบ 6 ป (ในเดือนพฤศจิกายน ลดลง 18.6% เหลือ 11,800 ลานบาท)
3) ภาวการณเปลี่ยนแปลงของการผลิตสินคาอุตสาหกรรม ที่มีปญหามากที่สุด คือ สิ่งทอและผลิตภัณฑ
สิ่งทอ เครื่องหนัง และสินคาผลิตภัณฑเคมีและผลิตภัณฑทําความสะอาด
4) การปรับตั วของผูประกอบการ ทํา ไดโ ดยการหาตลาดใหม ช ดเชยตลาดเก าทั้ ง ในประเทศและ
ตางประเทศปรับปรุงคุณภาพสินคาใหมีมูลคาเพิ่ม ผลิตสินคาใหมในเชิงนวัตกรรม เพื่อประสิทธิภาพการผลิต
เขมงวดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพพนักงาน ปรับปรุงการบริหารบริษัท
5) ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินในสหรัฐอเมริกา ไดมีขอสรุปประเด็นนําเสนอจากหนวยงาน
ภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม จากการจุดประเด็นของนายบูรณ อินธิรัตน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมการสงออก
ภาคเหนือ คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) เชียงใหม และเครือขายหนวยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมภาคเหนือ (NNSPSME) ที่ไดจัดประชุมหารือรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน เมื่อ
วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ณ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เพื่อหาแนวทางแกไขผลกระทบจากวิกฤตการณที่
เกิดขึ้นโดยเรงดวน พรอมทั้งจะไดนําเสนอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางแกไข ใหความชวยเหลือ
และใหการสนับสนุนไดอยางทันทวงทีตอไป และมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.)
จังหวัดเชียงใหมและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย
ระดับรัฐบาล มาตรการทางการเงิน
1) ให SME สามารถกูยืมเงินทุนหมุนเวียน (ตั๋วสัญญาใชเงิน)ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
2) ใหธนาคารแหงประเทศไทย ทบทวนนโยบายใหผูประกอบการ SMEs กูเงินในอัตราดอกเบี้ยเดิม MLR2.75 % ในชวงระยะเวลาวิกฤต ระยะเวลา 3 ป ใหปรับเปนระยะเวลาไมต่ํากวา 5 ปขึ้นไป
3) ใหธนาคารแหงประเทศไทยผอนปรนเงื่อนไขที่ใหธนาคารพาณิชยกันสํารองสินเชื่อ
/4)ใหโอกาส....
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4)ใหโอกาสกับผูประกอบการธุรกิจตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบหรือมีปญหาสามารถเจรจายืดเวลาในการ
ชําระหนี้กับธนาคารหรือพักชําระหนี้ชั่วคราว จาก 3 เดือน เปน 6 เดือน
มาตรการทางการคลัง
1) ใหมีมาตรการผลักดันเรื่องภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยจากเดิม 30 % ลดเหลือ 20 %
2) ลดภาษีมูลคาเพิ่มเหลือ 5 % เปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป
3) ใหปรับเกณฑการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหเอื้อตอผูมีรายไดนอยและปานกลางใหเหลือรายไดมากขึ้น
4) ใหมีมาตรการกระตุนการใชจายของผูมีเงินออมในประเทศเพื่อใหเกิดเม็ดเงินไหลเวียนในระบบ
5) ขอใหเรงรัดการคืนเงินภาษีที่สรรพากรจะตองคืนใหแกผูเสียภาษีหรือผูประกอบการใหรวดเร็วกวาเดิม
มาตรการชวยเหลือผูประกอบการ SMEs
1) ใหมีการพิจารณาลดคากระแสไฟฟาใหกับธุรกิจ SMEs อยางนอย 2 ป
2) ใหภาครัฐทบทวนการขึ้นราคาคา LPG เนื่องจากเปนตนทุนของการผลิต
3) จัด Clinic ใหคําปรึกษาแนะนําแก SMEs ทางดานการตลาดโดยเฉพาะอยางยิ่งการสงออก
4) ขอความสนับสนุนจากภาครัฐ ผลักดันอุตสาหกรรมการสงออกที่เปนการผลิตจากผูประกอบการไทย
5) ใหมีการควบคุมราคาสินคาอุปโภค บริโภค และวัตถุดิบรวมทั้งคาขนสงใหสอดคลองกับตนทุนการผลิต
ที่แทจริงตามภาวะราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ลดลงในขณะนี้
มาตรการทางดาน Logistics
1) ใหพิจารณาสงเสริมทาอากาศยานเชียงใหมใหเปนฐานในการสงสินคา (Cargo) และขนสงผูโดยสารนานาชาติ
สูตางประเทศไดโดยตรงมากขึ้น
2) ใหพิจารณาระบบขนสงทางราง โดยใหมีระบบรางคู โดยใชรถไฟความเร็วสูงเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ขนสงใหนักทองเที่ยวและแกไขปญหาพลังงานในระยะยาว
มาตรการใหความชวยเหลือที่ผูประกอบการบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนตองการจากทางรัฐบาล
1) ใหมี Air Cargo ในจังหวัดเชียงใหมโดยบินตรงไปยังตางประเทศไดโดยตรง
2) ใหเพิ่มกําลังเจาหนาที่ดานศุลกากรเชียงใหม
3) ใหลดขั้นตอนพิธีการตรวจปลอยสินคาที่ดานเชียงใหมใหสั้นและรวดเร็วขึ้น
4) ให BOI ขยายเวลาการยกเวนภาษีเงินได จาก 8 ป ขยายเปน 10 ป 15 ป หรือ 20 ป
5) ใหมีการประสานงานกับศุลกากรใหตรวจปลอยสินคาออกจาก ETZ ดวยความรวดเร็ว
6) จัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารในสถานการณฉุกเฉินให ขอมูลเที่ยวบินทั้งขาเขาและขาออกทุกเสนทาง
มาตรการดานแรงงาน
1) จํากัดหรือควบคุมแรงงานตางดาว เพื่อสงวนตําแหนงงานสําหรับคนไทยที่จะไดรับ ผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้
2) ขอใหหนวยงานภาครัฐ หางานรองรับใหทําในกรณีที่แรงงานตองไปอยูที่ทองถิ่น
3) จัดหาและจัดการภาระหนี้ในระบบ โดยหาสถาบันการเงินเพื่อปลอดดอกเบี้ยเปนระยะเวลา 2 ป ในชวงที่
แรงงานยังหางานทําไมได
4) ยืดการชําระเงินจากการที่แรงงานที่มีหนี้สินจากการกูยืมเรียนออกไปอีก 1 - 2 ป
/5) ระบบประกัน...
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5) ระบบประกันสังคม ขอใหลดเงินสมทบประกันสังคมลง 50 % ทั้งฝายนายจางและลูกจาง
6) สงเสริมอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพอิสระทั้งระบบ
7) พัฒนาระบบวิชาชีพของลูกจาง ตามสถาบันตาง ๆ ของรัฐโดยไมคิดคาใชจาย
8) ใหกูเงินจากกองทุนประกันสังคมโดยปลอดดอกเบี้ย
9) ใหมีการจัดตั้งศูนยแนะนําและฟนฟูจิตใจของแรงงานที่ไดรับผลกระทบ
10) ใหมีการสงสัญญาณเตือนลูกจางอยางเปนระบบ โดยการเจรจาพรอมกัน 3 ฝาย (นายจาง, ลูกจางและ
สวนราชการ)
มาตรการการกระตุนการทองเที่ยว ดําเนินการโดยจังหวัดเชียงใหม
1)ใหจังหวัดจัดตั้งศูนยชวยเหลือในสถานการณฉุกเฉินเพื่อบรรเทาเดือดรอนประจําจังหวัดเชียงใหม
2) ขอความรวมมือจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทําโปรโมชั่นการทองเที่ยวเชียงใหม
3) บูรณาการงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ มาจัดทําแผนโครงการและประชาสัมพันธ เชน
3.1) การจัดทําเวปไซตแนะนําจังหวัดเชียงใหมในหลายภาษา
3.2) การจัดทํามัลติมีเดีย เทคโนโลยีการโฆษณา ประชาสัมพันธ
3.3) การจัดทําสื่อสิ่งพิมพเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ
3.4) การจัดทําปายโฆษณาทองเที่ยวเชียงใหมไปติดตามเมืองหลัก
3.5) การจัดทํา Road Show ไปยังประเทศที่มีเที่ยวบินตรงมายังเชียงใหม
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม ใหขอมูลตอที่ประชุมเพื่อสรางความมั่นใจกรณีการพบธนบัตร
ปลอมระบาดและมีขาววาพบธนบัตรปลอมจากการเบิกเงินจากตู ATM พรอมใหขอมูลวาการเบิกเงินจากตู
ATM จะไมมีธนบัตรปลอมอยางแนนอน เนื่องจากธนาคารทุกแหงไดมีการวางระบบ/ มีการตรวจคัดอยางดีแลว
แตอยางไรก็ตามก็ควรเพิ่มความระมัดระวังและสังเกตธนบัตรปลอมในจุดตางๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทยได
ประชาสัมพันธชี้แจงผานสื่อประเภทตาง ๆ ทั้งนี้ สถานการณในจังหวัดเชียงใหม ยังไมนาวิตกกังวล
มติที่ประชุม รับทราบ
2) กลุมภารกิจดานสังคม
ผูแทนกลุมภารกิจดานสังคม (นายมนัสพร ภมรบุตร) นําเสนอผลการดําเนินงานของกลุมภารกิจดาน
สังคมประจําเดือน ธันวาคม 2551 ดังนี้
1) ประเด็นการสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดี
-การดําเนินการ เรื่องวัณโรค ซึ่งดําเนินการลงนามความรวมมือในการควบคุมวัณโรค ระหวาง
สมาคมปราบวัณโรคจังหวัดเชียงใหม โรงพยาบาลนครพิงค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม และสํานักงานควบคุมโรค ที่ 10 รวมกับเทศบาลตําบลแมเหียะ โดยภายในงานไดมีการลงนาม
พิธีเปดปาย การแถลงขาว และการจัดนิทรรศการ รวมถึงการอบรมเรื่องวัณโรคของจังหวัดเชียงใหมดวย ซึ่งใน
เรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขไดใชเปนตนแบบในการดําเนินงานทั่วประเทศดวย
/2) ประเด็นสงเสริม…
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2) ประเด็นสงเสริมใหประชาชนดํารงชีวิตบนพื้นฐานหลักศาสนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
- การแจงเตือนเกี่ยวกับโครงการเผยแผศาสนาและคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมูลนิธิเผยแผ
ศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมกับจังหวัดเชียงใหม กระทรวงวัฒนธรรม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดเชียงใหมเขต 3 เพื่อเป นการเผยแผศาสนาและพัฒนาคุณภาพชีวิ ต ดําเนิ นการระหวางวันที่ 13-16
ธันวาคม 2551 มีนักเรียนและเยาวชน เขารวมกิจกรรม ประมาณ 10,000 คน/วัน โดยองคมนตรี นายแพทย
เกษม วั ฒ นชั ย ประธานมู ล นิ ธิ ฯ เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด งาน กิ จ กรรมในงานประกอบด ว ย การทํ า
เครื่องปนดินเผา และกิจกรรมตางๆ ทางดานวัฒนธรรม คุณธรรมและจริยธรรม กริยามารยาทไทย เปนตน
- การจัดมหกรรมคุณธรรมนําไปสูวิชาการฯ ครั้งที่ 13 โดยกลุมโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 14 กลุม สถานศึกษา 399 แหงทั่วประเทศเขารวมงาน กําหนดจัดงานขึ้น ระหวางวันที่ 24-25 กุมภาพันธ
2552 ณ สนามกี ฬ า 700 ป โดยสามารถติ ด ต อ ขอข อ มู ล ได ที่ สํ า นั ก งานพระพุท ธศาสนาจั ง หวั ด เชี ย งใหม
โทรศัพท 053-112671-2 และสํานักงานกลุมโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุมที่ 5 หมายเลขโทรศัพท
053-372223
3) ประเด็นสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา มีศักยภาพและความมั่นคงในการทํางาน
- สถานการณ ด า นแรงงานจั ง หวั ด เชี ย งใหม พบว า เนื่ อ งจากสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ที่สงผลกระทบตอสถานประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งมีภาวะหมุนเวียนทางการเงินไมมาก ตองประสบปญหาและ
ตองปดกิจการไป จากขอมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 พบวามีสถานประกอบการที่ปดกิจการไปแลวจํานวน
102 แห ง (คิ ด เป น 0.71 %ของสถานประกอบการทั้ ง หมดในจั ง หวั ด เชี ย งใหม ) ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น สถานประกอบการขนาดเล็ก มีลูกจางไมเกิน10 คน สวนกิจการขนาดใหญ จะเปนกลุมรานอาหาร โรงแรม และหอง
เชา ดังมีสถิติการเลิกจางงานของจังหวัด ระหวางเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2551 ของสํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม ดังนี้
รายการ
สปก.ที่มีการเลิกจาง
สปก.ที่มีแนวโนมจะเลิกจาง

แหง
12
2

คน
206
805

แนวทางการดําเนินงานในสวนของดานแรงงานในจังหวัดเชียงใหม จะมีการดําเนินงานคือ
1) การดําเนินงานชวยเหลือ โดยรับเงินประกันสังคมการวางงาน 2,346 คน แยกเปน การเลิกจาง 556
คน การสมัครใจออก / ลาออก 1,569 คน และสิ้นสุดสัญญาจาง 221 คน การชวยเหลือผูบรรจุงานใหมทั้งสิ้น
580 คน การแนะนําอาชีพ 509 คน การพัฒนาและฝกอาชีพ 84 คน
2) การจัดมหกรรมกระทรวงแรงงานพบประชาชน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2551 ไดมีการในสวนนี้ไดมีการจัดกิจกรรมหลายอยาง เชน การนัดพบแรงงาน จัดตั้งคลินิกให
คําปรึกษาในเรื่องที่ถูกเลิกจาง
3) กระทรวงแรงงาน ไดใหจังหวัดเชียงใหมจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จแกไขปญหาแรงงานจากวิกฤติ/เศรษฐกิจประจํา...
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เศรษฐกิจประจําจังหวัด
ศูนยนี้ตั้งอยูที่สํานักงานจัดหางานจังหวัด เปนการบูรณาการการทํางานของ
กระทรวงทุกหนวยงานเขามารวมในการแกไขปญหา ทั้งผูที่ประสบปญหาระหวางจะถูกเลิกจางและผูที่ประสบ
ปญหาการถูกเลิกจางแลว การชวยเหลือในรูปแบบตางๆดวย รวมทั้งการผลักดันผูประสบปญหาใหเขาสูศูนย
พัฒนาฝมือแรงงาน อันจะชวยเพิ่มทักษะในการทํางาน และสงผลตอการมีงานในอนาคต
มติที่ประชุม รับทราบ
3. กลุมภารกิจดานความมั่นคง
ผูแทนกลุมภารกิจดานความมั่นคง (นายอัฌชา กัมปนาทแสนยากร) นําเสนอผลการทํางานในเดือน
ธันวาคม 2551 ตามประเด็นยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้
1. ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2551 ไดมอบเสื้อกันหนาวใหแกผูประสบภัยหนาว อ.ดอยหลอ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
- วันที่ 11 ธันวาคม 2551 จัดนิทรรศการ “ขับขี่ยานพาหนะปลอดภัย” ในโครงการ “สุขภาพดีทั่วไทย
ราชภัฏรวมใจ เทิดไทองคราชัน” รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 24 แหง
- วันที่ 15 ธันวาคม 2551 จัดพิธีปลอยขบวนรถคาราวานตานภัยหนาว ประจําป 2552 โดยมีผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
- วันที่ 17 ธันวาคม 2551 จัดประชุมเตรียมจัดงานวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติและการรณรงคปองกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม ป 2552 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายไพโรจน แสงภูวงษ) เปนประธาน
- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 จัดประชุมปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ป 2552 โดยนาย
สุรชัย จงรักษ ปลัดจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
- เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 เทศบาลนครเชียงใหม จัดซอมแผนปองกันอัคคีภัย ณ โรงแรมฮอลิเดยอินท
- วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ใหความรูเรื่องเหตุแผนดินไหวและอัคคีภัยใหกับนักเรียนและอาจารยโรงเรียน
หอพระ
- วันที่ 26 ธันวาคม 2551 การจัดงานปองกันอุบัติภัย การรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวง
เทศกาลปใหม และการซอมแผนอุบัติเหตุทางถนน โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
2. ประเด็นยุทธศาสตร การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2551 กลุมคนรักเชียงใหม 51 จํานวน 50 คน รวมตัวขับไล นายเนวิน ชิดชอบ
บริเวณบริษัทเชียงใหมคอนสตรัคชั่น อ.เมืองเชียงใหม
- เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 กลุมคนรักเชียงใหม 51 จํานวน 500 คน รวมตัวประทวง ส.ส. นรพล ตันติมนตรี
บริเวณ บจก.ปุยอินทรีย ฟอสเฟต อ.ดอยหลอ
- วันที่ 10 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมซีดีละเมิดลิขสิทธิ์ พรอมผูตองหาได 1 คน
- วันที่ 12 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม ตรวจการจัดระเบียบสังคม สามารถจับกุม
รานที่เปดเกินเวลา จํานวน 2 ราน
/- วันที่ 14 ธันวาคม….

15

- วันที่ 14 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม จับกุมผูตองหา 7 คน ซึ่งพบวาเปนแกง
โจรกรรมจักรยานยนตรายใหญ พบของกลางกวา 100 คัน
- วันที่ 24 ธันวาคม 2551 ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม. เปนประธานปลอยแถวรณรงค
ปองกันอุบัติเหตุ กวาดลางอาชญากรรม ในชวงปใหม ณ ศูนยการคาโรบินสันแอรพอรต
3. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและปราบปรามปญหายาเสพติด ประกอบดวย
1) ผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
- วันที่ 4 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรเชียงดาว วิสามัญผูตองหา 1 คน ไดของกลางคือยาบา 4,000
เม็ด ณ บริเวณ ต.ปงโคง อ.เชียงดาว
- วันที่ 4 ธันวาคม 2551 สถานีตํารวจภูธรอมกอย ไดวิสามัญผูตองหา 1 คน มียาบา 39 เม็ด
- วันที่ 16 ธันวาคม 2551 ตํารวจ กก.2 ปส.2 บช.ปส. จับกุมผูตองหา 2 คน ของกลางคือยาไอซ 1,000
กรัม บริเวณ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
- วันที่ 17 ธันวาคม 2551 ตชด.33 จับกุมผูตองหา 1 คน พบของกลางยาบา 26,000 เม็ด ต.ปงโคง อ.เชียงดาว
- วันที่ 23 ธันวาคม 2551 ทพ.3205 ปะทะขบวนคายาเสพติด มีการวิสามัญผูคา 2 คน บริเวณ ต.ทาตอน
อ.แมอาย
- วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุธี มากบุญ) ตรวจนิเทศและติดตามงาน
ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา โครงการปฏิบัติการ “90 วัน พนภัยยาเสพติด”
- วันที่ 9 ธ.ค. 51 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยม จุดตรวจ / จุดสกัด บานแกงปนเตา อ.เชียงดาว
2) สรุปแนวโนมสถานการณยาเสพติด ป 2552
1. มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งตัวยาและผูคา
2. ยาบา ยาไอซ เฮโรอีน เขามาในประเทศไทย จํานวนเปนล็อตใหญๆ และในการดําเนินการปะทะกับ
กลุมขบวนการคายาเสพติด ในปบประมาณ 2551 จํานวน 12 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 13 ศพ และปงบประมาณ 2552
(3 เดือน) จํานวน 5 ครั้ง มีผูเสียชีวิต 8 ศพ
3. การลักลอบปลูกฝนเพิ่มมากขึ้น 9 อําเภอ ไดแก อ.อมกอย แมแจม เชียงดาว แมอาย ฝาง
ไชยปราการ เวียงแหง แมแตง และพราว
4. แรงงานตางดาวขนยาเสพติด
5. กลุมเสี่ยงพัฒนาเปนผูคารายยอย
6. การแพรระบาดใน Heart Land
7. เจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของมากขึ้น ดังตัวอยางนี้ 1) จุดตรวจผาหงส ไดมีการตรวจพบยาบา
120 เม็ด ซึ่งฝากมารับรถโดยสารสายฝาง-เชียงใหม นําไปสูการออกหมายจับพลฯวัชระ ลาวรี 2) เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2551 ไดวิสามัญฆาตกรรม ส.ต.ท.รักษ คํานาศักดิ์ บชน.3 ที่ผลิตแผน CD ละเมิดลิขสิทธิ์ และคนพบ
ยาบา 50 เม็ด และ 3) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2551 ฉก.ม.2 จับกุม ด.ต.สมบูรณ อินตากาศ เจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจภูธรเชียงดาว พบของกลางยาบา 5,800 เม็ด
/4. ประเด็นยุทธศาสตร….

16

4. ประเด็นยุทธศาสตร การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน
- วันที่ 24 ธันวาคม 2551 พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร ผบ.สส. ตรวจเยีย่ มฐานชายแดน บานนอแล
อําเภอฝาง
- วันที่ 23-24 ธันวาคม 2551 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบหมาย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(นายไพโรจน แสงภูวงษ) เยีย่ มเยียนราษฎรตามโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
พบประชาชน” ณ อ.แมอาย โดยรองผูวา ราชการจังหวัดฯ ไดมอบนโยบาย ดังนี้
1. ยาเสพติด ให X-Ray ผูเสพ / ผูติด นําไปบําบัดรักษา อยาใหมีผูคา / ผูเสพ เพิ่มขึ้น
2. ปญหาแรงงานตางดาว / ผูผลัดถิ่น / การขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 23
3. การบุกรุกทําลายปาไม / หมอกควัน / อุบตั ิเหตุชวงปใหม
- การจัดทําแผนปฏิบัติการความมั่นคงชายแดน ป 2552 กอ.รมน. ไดกาํ หนดสงแผนงาน / โครงการ
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2552 จังหวัดจึงขอใหสว นราชการ ที่เกีย่ วของจัดสงแผนฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2551
5. ประเด็นยุทธศาสตร การปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และการลักลอบคามนุษย
- ตม.ชม. รวมกับ ตชด. ทหาร เนนการปองกันแกงคามนุษย
- ยึดหลักดานความมั่นคง ดานการบริการ และดานการอํานวยความยุติธรรม
-โครงการจัดฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ผลการดําเนินการ ในป 2551 ไดมีการอบรมลูกเสือชาวบานไป
แลว รวมจํานวน 9 รุน 24 อําเภอ สําหรับในป 2552 การอบรมลูกเสือชาวบานนั้นใหเนนในเรื่องการเทิดทูน
พระมหากษัตริย เสริมสรางความสามัคคี สมานฉันท การพัฒนาชุมชนสังคม สิ่งแวดลอม อบรมคุณภาพชีวิตที่ดี
และไดมีประกาศจุดยืนลูกเสือชาวบานตอสถานการณปจจุบัน
ขั้นตอนการดําเนินการโครงการลูกเสือชาวบานของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1. จังหวัด / อําเภอ ทําแผนปฏิบัติการ หวงวันที่ 12 สิงหาคม 2551- 30 กันยายน 2552
2. เปนการฝกอบรมทบทวนเปนหลัก
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของประธาน
1) เสนอแนะและขอความร ว มมือ จากสว นราชการที่เ กี่ ย วข อง ให เ ฝ า ระวั ง เรื่ อ งยาเสพติ ด เพิ่มขึ้ น
เนื่องจากขอมูลที่คาดการณวาในป 2552 ประเทศไทยจะประสบปญหาเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ทําใหประชาชนมีรายไดนอยลง ผูคายาเสพติดรายยอยจะเพิ่มขึ้น ผูคายาเสพติดรายใหญในตางประเทศจะเพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงแรงงานตางดาวตางๆ เพราะปญหาเศรษฐกิจตกต่ําไมไดกระทบแตประเทศไทย แตกระทบไป
ทั่วโลก เพราะฉะนั้นจึงขอฝากในเรื่องยาเสพติดและแรงงานชาวตางดาวไว
2) การฝกอบรมลูกเสือชาวบาน ขอความรวมมือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 ในการ
ประสานดูแลเรื่อง การฝกอบรม
มติที่ประชุม

รับทราบ
/4) กลุมภารกิจดาน….
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4) กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และคณะ ประชาสัมพันธและรายงานผลการ
ดําเนินงานของกลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประจําเดือนธันวาคม 2551 ดังนี้
1) ผลการประเมินหมูบาน ชุมชน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษปา ในการอนุรักษทรัพยากรปาไมดีเดน ของ
กองทัพภาคที่ 3 มีหนวยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัล 3 รางวัล คือ
- ธงชั้นที่ 2 คือ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
- ธงชั้นที่ 1 คือตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
- บุ ค คลที่ มี ผ ลงานอนุ รั ก ษ ดี เ ด น เพื่ อ ขอพระราชทานเข็ ม พิ ทั ก ษ ป า ได แ ก น ายอนั น ต
ดวงแกวเรือน กํานันตําบลแมทา อําเภอแมออน
2) การปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม ไดจัดเตรียมพื้นที่สําหรับรองรับกิ่งไม
ใบไม อยูที่บริเวณหนองฮอใกลๆ กับสถานีตํารวจภูธรชางเผือก ดําเนินการโดย มณฑลทหารบกที่ 33 ไดรับเงิน
สนับสนุนจากเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูรอบๆ เขตอําเภอเมือง สามารถนําเอา
กิ่งไมใบไม ไปทําปุยได
3) กิจกรรม/ผลการดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. วันสิ่งแวดลอมไทย คนไทยหัวใจสีเขียว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ซึ่งเปนวันสิ่งแวดลอม ไทย โดยผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เปน ประธานในพิธี เ ป ด กิ จ กรรมนี้ ไ ด จั ด ขึ้ น ในระหว า งวั น ที่ 1-4
ธันวาคม 2551 ณ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
2. โครงการรักษน้ํา สรางฝาย ถวายในหลวง ซึ่งเปนความรวมมือระหวางจังหวัดเชียงใหม
รวมกับการไฟฟาสวนภูมิภาค มีเปาหมายในการสรางฝาย 1,750 ฝาย มีพิธีเปดและดําเนินการกอสรางไปแลว
1,513 แหง ในพื้นที่ 3 อําเภอ คาดวาจะแลวเสร็จทั้งโครงการภายในวันที่ 31 มกราคม 2551
3. การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จังหวัดเชียงใหมไดประกาศวาระจังหวัด
เชียงใหม และไดดําเนินการอยางตอเนื่องมาตั้งแตปที่ผานมา และไดคาดการณสถานการณในป 2552 วาจะมี
ความรุนแรงมากกวาป 2551 เนื่องจากความแหงแลงและจะมีการเผาปาในแนวราบมาก สําหรับแผนการ
ดําเนินการในป 2552 การแกไขปญหาไดมีการประสานในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา โดยไดงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหมและงบประมาณจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. ผลการดําเนินงาน ป 2551 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเรื่องหมอกควันเปนวาระจังหวัด
เชียงใหม การจัดตั้งศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา การจัดตั้ง Call Center หมายเลข 053409345 ,053-818207 สําหรับในป 2552 ประชาชน/ หนวยงานที่ตองประสานงานเรื่องปญหาหมอกควันและ
ไฟปา สามารถติดตอไดที่หมายเลขโทรศัพท ดังกลาว และหมายเลข 053-234444 (เทศบาลนครเชียงใหม)ทั้งนี้
จังหวัดจะเริ่มเปดศูนยอํานวยการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป
/5. การอบรม....
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5. การอบรมเครือขายพัฒนาความรูจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2551 มี
การสัมมนาองคกรชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เปนองคกรชุมชนที่มีการสรางความรวมมือกัน คือมีการสราง
แนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปา
6. การจัดอบรม “สรางปราชญชุมชน งดการเผา บรรเทาโลกรอน” โดยกรมควบคุมมลพิษ จัด
อบรมเครือขาย ภาคประชาชน จ.เชียงใหม จ.ลําพูน และ จ.แมฮองสอน เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2551 ณ
โรงแรมรัตนโกสินทร เพื่อฝกเปนวิทยากรในการถายทอดความรูใหแกชุมชน เพื่อลดปญหาหมอกควันและไฟปา
7. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2551 ณ หองประชุมใหญอุทยานแหงชาติ
“ความพรอมชุมชนและภาคีทองถิ่น :
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ไดจัดเวทีสัมมนาองคกรชุมชน
แผนปฏิบัติการเชิงรุกแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม” โดยมุงเนนใหเกิดการเชื่อมโยงแผน
ความรวมมือกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
8. จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศใหทกุ หมูบ าน ทุกตําบลเปนพื้นที่ควบคุมไฟปา
โดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น การโดยใหห น ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิจ และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่น ทุ ก
หนวยงาน ปฏิบัติตัวเปนตัวอยางที่ดีในการงดเผาทุกชนิด ในพื้นที่รับผิดชอบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ควบคุมการเผาทุกชนิด ควบคุมฝุนละอองจากการกอสราง การขุดดิน ถมดิน และขนสงวัสดุ หนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลถนน ทางหลวง ทางรถไฟ และคลองชลประทาน ควบคุมไมใหมีการเผากําจัดวัชพืชโดยเด็ดขาด และ
ใหแจงประชาสัมพันธแกประชาชนในพื้นที่ทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

5) กลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 นําเสนอผลการดําเนินการกลุมภารกิจดาน
การบริหารจัดการ ดังนี้
1) การมอบรางวัลใหแกหนวยงานทาทายมุง สู “หนวยงานใสสะอาด” ที่ผานเกณฑประเมินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของกลุมภารกิจดานการบริหารจัดการ จึงขอใหหนวยงาน
ตางๆ มาสมัครเขารวมโครงการใหมากขึ้น แผนการตอไปอาจจะเปนการประเมินแตละหนวยงานและมอบ
รางวัลามผลการประเมิน คาดวาในปงบประมาณหนานี้อาจจะเริ่มการดําเนินงานได
2) ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ มี
6 ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สรางกลไกบูรณาการยุทธศาสตร วิจัยและพัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตรแบบองครวม โดยเนนใหสวนราชการทุกหนวย เมื่อดําเนินกิจกรรมขอใหพิจารณาถึงความ
สอดคลองกัน และการบูรณาการรวมกัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปราบปราม การทุจริตประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สรางความเปนเลิศดานการใหบริการสาธารณะ
/ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4....
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและเครือขายประชาคมเชียงใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สรางสํานึกประชาธิปไตยและการมีสวนรวมภาคประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนา ICT เพื่อพัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ
3) โครงการป 2552 ที่ไดรับอนุมัติดําเนินการ
-โครงการเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรภาครัฐและเครือขายประชาคมเชียงใหม โดยสํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
-โครงการจังหวัดเชียงใหมใสสะอาด โดยสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
-โครงการบริหารจัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4) โครงการป 2552 ที่ไดรอการอนุมัติดําเนินการ
-โครงการจัดทําระบบบริหารงานพัสดุเทศบาล ต.ฟาฮาม อ.เมืองเชียงใหม โดยสถานบริการวิศวกรรม
-โครงการสรางกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชิงบูรณาการที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดย
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
-โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการบริการภาครัฐ โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
5) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม หากไมมีการเปลี่ยนแปลงจะยังยึดใหการดําเนินการแบบ
บูรณาการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร 5 ประเด็นหลัก และในป 2553 กลุมภารกิจดานการบริหารการจัดการ จะ
เพิ่มในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ ซึ่งเดิมการประชาสัมพันธจะอยูในกลุมภารกิจดานสังคม
6) ขอความรวมมือจากหนวยงาน/สวนราชการ ตามประเด็น ดังนี้
1. ขอใหสวนราชการตางๆ ทั้งที่ไดรับงบประมาณของกระทรวง และงบฯจังหวัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหนวยงานที่ไดรับงบประมาณจากจังหวัด ทั้ง 5 กลุมประเด็นยุทธศาสตรนี้ ขอใหเรงดําเนินการปฏิบัติงาน
และเบิกจาย ซึ่งเปนมาตรการที่สําคัญของภาครัฐที่จะกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดการหมุนเวียนงบประมาณ
2. การรายงานผลการปฏิบัติ ตามวงรอบหรือชวงเวลาที่กําหนด รวมทั้งการรายงานผลแก
สํานักงาน กพร.ในการตรวจติดตามผลงาน เพื่อทําการประเมินผลงานประจําป จึงขอความรวมมือรายงานผลการ
ปฏิบัติเมื่อถึงระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหจังหวัดไดบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไว
3. หนวยราชการตางๆจะตองยึดหลักของธรรมาภิบาลและขอใหดําเนินการแบบบูรณาการโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปดําเนินการ ถือวาเปนยุทธศาสตรสําคัญที่จังหวัดเชียงใหมยังยึดถืออยู
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การบริหารราชการงานทั่วไป
3.2.1 การเตรียมการรับเสด็จฯ ในชวงเดือนมกราคม 2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการและการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงษ
ในชวงเดือนธันวาคม- มกราคม 2552 พรอมขอความรวมมือทุกภาคสวนในการรวมรับเสด็จฯ และสนับสนุน
ภารกิจเกี่ยวกับการรับเสด็จ การสนับสนุนภารกิจในการรับเสด็จ ตามชวงเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
/ระหวางวันที่....
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ระหวางวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2551
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ ไปทรงยกชอฟาวิหาร ณ วัด
อุดมมงคล ตําบลแมขา อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ประทับแรม ณ บานปางยาง ตําบลบานปง อําเภอหางดง
- พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิตยิ าภา เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระภารกิจในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงใหมเปน
การสวนพระองค ประทับแรม ณ โรงแรมวิรันดาเชียงใหม เดอะไฮนรสี อรท ตําบลบานปง อําเภอหางดง
ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2551 – 2 มกราคม 2552
- สมเด็จพระราชาธิบดีแหงราชอาณาจักรสวีเดน พระเจาคารลที่ 16 กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินซี ิเวีย
เสด็จฯ เยือนจังหวัดเชียงใหม เปนการสวนพระองค ประทับแรม ณ บานโปงไคร ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม
วันที่ 7 มกราคม 2552
- ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เปนองคประธานงานประกวด
มหกรรม To Be Number One ระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจําป 2551 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว
วันที่ 8 มกราคม 2552
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเปดปายอาคารสมาคม
ศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม ณ สมาคมศิษยเกาโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ถนนเจริญเมือง อําเภอเมืองเชียงใหม
วันที่ 21 มกราคม 2552
- พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จฯ ณ วัดพระธาตุธาตุคํา ตําบล
สุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม
วันที่ 28 มกราคม 2552
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุเสด็จฯ ณ วัดดอนจัน่ ตําบลทาศาลา
อําเภอเมืองเชียงใหม
วันที่ 19 – 23 มกราคม 2552 สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารีทรงปฏิบัติพระภารกิจใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
วันที่ 19 มกราคม 2552
- เสด็จฯ พิธีพระราชทานเข็มกาชาด เสด็จฯ ทอดพระเนตรที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา อําเภอฝาง
เสด็จฯ โครงการอาหารกระปอง ของโครงการหลวง อําเภอฝาง และประทับแรม โรงแรมแคนตารีฮ่ ิลล
วันที่ 20 มกราคม 2552
- เสด็จฯ พิธีเปดสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดลําปาง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จังหวัดลําพูน
เสด็จฯ เปดศูนยบริการสารสนเทศและฝกอบรมทางดาราศาสตร ดอยอินทนนท เสด็จฯทอดพระเนตรสถานีที่
จะดําเนินการสรางหอดูดาวแหงชาติ ดอยอินทนนท และประทับแรม ณ ดอยอินทนนท
วันที่ 21 มกราคม 2552
- เสด็จฯ เปดอาคารโรงเรียนเซนตโยเซฟ แมแจม อําเภอแมแจม เสด็จฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห
อําเภอแมแจม โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไลออนสมหาจักร 9 อําเภอแมแตง โรงเรียนตํารวจตระเวน
/ชายแดน....
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ชายแดนรับปาปอรต อําเภอสะเมิง และประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่ 1
วันที่ 22 มกราคม 2552
- เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสด็จฯ เปดอาคารวิทยาลัยศิลปะสื่อและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เสด็จฯ บาน ดร.โดฯ อ.สันทราย ประทับแรม ณ สํานักชลประทานที่ 1
วันที่ 23 มกราคม 2552
- เสด็จฯ เปดอาคารสํานักงาน บริษัท อิสท เวสท ซีด จํากัด อําเภอสันทราย เสด็จฯ มูลนิธิขาเทียมฯ
เสด็จฯ ณ สมาคมศิษยเกาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม
นอกจากนี้ จังหวัดไดประสานงานกับกองงานในพระองคและราชเลขาธิการในสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีความเปนไปไดที่สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จแปรพระราชฐานมา
พั ก แรมที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในช ว งป ใ หม มกราคม - กุ ม ภาพั น ธ นี้ สํ า หรั บ ประเด็ น นี้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด
ดําเนินการเพื่อเตรียมการรองรับการรับเสด็จฯ เรียบรอยแลว
- ประชาสัมพันธการจัดงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศมหาราช ประจําป 2552 ณ บริเวณพระ
สถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ บานเมืองงาย ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว
กําหนดจัดงานในวันที่ 18 มกราคม 2552 จึงขอเชิญชวนสวนราชการรวมงานดังกลาว โดยพรอมกัน
ในเวลา 08.00 น. และนําพานพุมดอกไมสดไปถวายราชสักการะในวันดังกลาว สําหรับการแตงกาย ขาราชการ
พลเรือนแตงเครื่องแบบปกติขาว ทหาร ตํารวจสวมกระบี่ ถุงมือ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.2 การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2552-2553 ของจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2552 และการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2553 ของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1) รายงานผลความกาวหนาการดําเนินงานโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552
จังหวัดไดรับงบประมาณรายจายประจําป ตามพระราชบัญญัติรายจายประจําป เปนจํานวนเงิน 267 ลาน
บาท ดําเนินการใน 167 โครงการ แบงเปนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 5 กลุมภารกิจ ดังนี้
- กลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ จํานวน 108 โครงการ 159 ลานบาท
- กลุมภารกิจดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 9 โครงการ 49 ลานบาท
- กลุมภารกิจดานสังคม จํานวน 32 โครงการ 37 ลานบาท
- กลุมภารกิจดานความมั่นคง จํานวน 6 โครงการ 12 ลานบาท
- กลุมภารกิจดานบริหารจัดการ จํานวน 6 โครงการ 8.2 ลานบาท
การขับเคลื่อนงบประมาณจังหวัดประจําปงบประมาณ 2552
ความคืบหนาจนถึง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2551 มีโครงการที่ไดรับอนุมัติ และอยูระหวางแจงใหอําเภอ
และหนวยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 145 โครงการ เปนเงิน 218 ลานบาท มีบางโครงการที่อยูในขั้นตอน
/คณะกรรมการ....

22

คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เนื่องจากรายละเอียดยังไมชัดเจนและไมสอดคลองกัน เพื่อจะเสนอใหผูวาราชการ
จังหวัดอนุมัติ มี 14 โครงการ เปนเงิน 36 ลานบาท นอกนั้นไดมีการยกเลิกโครงการ 2 โครงการ เปนจํานวนเงิน
12 ลานบาท เพราะเปนโครงการที่ซ้ําซอนจากงบประมาณปกติและงบประมาณที่ไดรับจากสวนกลาง คือการ
จัดทําสัญญาณไฟจราจรในบางจุด รวมถึงโครงการที่มีการแปรญัตติเพิ่มเติมแลวแตไมสามารถอนุมัติโครงการ
ได ทั้งนี้ ไดขอความรวมมือสวนราชการ/ดําเนินการ ดังนี้
1. โครงการใดที่ตองกอหนีผ้ ูกพันขอใหเรงดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้
2. เรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณ และจัดสงเอกสารการเบิกจายใหสํานักงานจังหวัด โดยแนบ
ภาพถายการดําเนินโครงการ กอน หลังและระหวางดําเนินการ เพือ่ ประกอบการเบิกจาย
3. กรณีงบประมาณเหลือจากการจัดซื้อจัดจางงบลงทุนใหถือเปนเงินเหลือจาย โดยใหเรงสงคืน
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อนําไปจัดสรรสําหรับกิจกรรม/โครงการที่มีความจําเปนอื่นๆ ตอไป
4. เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จใหจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปนรูปเลม พรอมรูปภาพประกอบ
สงจังหวัด จํานวน 2 เลม
2) การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป 2553 ของจังหวัดเชียงใหม ในการจัดทําโครงการในป
2553 โดยจังหวัดเชียงใหม จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ แลวสงคําขอใหกับสํานักงบประมาณเพือ่ ตรวจสอบ
เบื้องตน เพื่อใหแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2551 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงานทัง้ หมด 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. กลุมภารกิจดําเนินการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1.1 ประชุมพิจารณายกรางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
1.2 สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
2. การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ป (พ.ศ.2553-2556) /การจัดทําแผนปฏิบัติราชการจังหวัด 4 ป
2.1 จังหวัดแจงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 4 ป ให
1) หน วยงานทั้งส วนกลางและสวนภูมิภ าค ทราบ และพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการที่
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
2) อําเภอพิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการที่แกไขปญหาความตองการในพื้นที่สงจังหวัด
2.2 สวนราชการ/อําเภอ เสนอแผนงาน/โครงการใหจังหวัด (อําเภอใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทํางานในระดับอําเภอเพื่อบูรณาการและกลั่นกรองปญหาความตองการของประชาชนจากแผนชุมชน
หรือกระบวนการชุมชน)
3. การวิเคราะหและการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
3.1 จังหวัดจัดสงแผนงาน/โครงการของสวนราชการ สงใหกลุมภารกิจพิจารณากลั่นกรองโครงการ
และจัดทําเปนแผนพัฒนาจังหวัด
3.2 สํานักงานจังหวัดรวบรวมแผนงาน/โครงการของทุกอําเภอ จัดทําเปนแผนพัฒนาจังหวัด
4. การประชุมปรึกษาหารือ
4.1 จังหวัดนําแผนงาน/โครงการทั้งสองสวนมาจัดทําเปน “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป”
/4.2 นํา “แผนพัฒนา...
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4.2 นํา “แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป ” เสนอ
1) กบจ.พิจารณาใหความเห็นชอบ พรอมทั้ง กําหนดสัดสวนงบประมาณเพื่อจัดทําคํา
ของบประมาณประจําป
2) ปรึกษาหารือ /ประชาพิจารณกับบุคคลจากภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด
4.3 นําความเห็นจาก กบจ. และภาคสวนมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ
5. เสนอแผนพัฒนาจังหวัดให กนจ. และ ครม.
5.1 จังหวัดเสนอแผนพัฒนาจังหวัดฉบับสมบูรณให กนจ. พิจารณา พรอมทั้งสําเนาให กบก.ทราบดวย
5.2 กนจ. พิจารณากลั่นกรองแลวนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
5.3 กบจ. พิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปให กนจ. และสําเนาให
กบก. ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
5.4 กนจ. พิจารณากลั่นกรอง เสนอ ครม.
5.5 ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ
5.6 กนจ. จะสงแผนปฏิบัติราชการประจําปใหสํานักงบประมาณ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.3 ประชาสัมพันธ “ งานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552”
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม และหัวหนากลุมทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นําเสนอและเชิญชวนรวมงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2552 ดังนี้
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงานฤดูหนาวและงานกาชาดจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2551- 11 มกราคม 2552 ณ บริเวณดานหลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และขอเชิญรวมในพิธีเปดวันที่ 30 ธันวาคม 2551 โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธาน สําหรับการแตงกายในวันเปดงาน แตงชุดไทย ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ
หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัดเชียงใหม นําเสนอกิจกรรมการจัดประกวด
นางสาวเชียงใหม ซึ่งมีประธานคณะทํางานรับผิดชอบ คือ นายชูชาติ กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
โดยมีรายละเอียดกิจกรรม 3 สวน คือ
1) การประกวดนางสาวเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของ
จังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดแพรหลาย และตองการคัดสาวงามเขา
ประกวดในระดับประเทศตอไป
รายละเอียดของระยะเวลาการประกวดสาวงาม
1. รับและยื่นใบสมัครสาวงามตั้งแตวนั ที่ 1-25 ธันวาคม 2551 โดยไดคดั เลือกสาวงามที่อยูใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือ
2. วันอาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2551 รอบคัดเลือกสาวงาม ณ โรงแรมรติลานนา ริเวอรไซต สปา รีสอรท
เชียงใหมตั้งแตเวลา 09.00-17.30 น.
/3. วันอังคารที่ 30 ...
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3. วันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2552 พิธีเปดงานฤดูหนาว เริ่มเวลา 18.00 น. จะเปนการเดินโชวเพื่อ
คัดเลือกสาวงามทุกคนและคัดเลือกใหเหลือ 40 หมายเลข ในการนี้ไดมีหนังสือขอความรวมมือนายอําเภอทุก
อําเภอเขารวมเปนกรรมการฯ
4. วันที่ 5 -7 มกราคม 2552 รอบเก็บตัว และอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ และถายทํา VTR ของสาวงาม 40
คน ในสถานที่ทองเที่ยว ของจังหวัด
5. วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2552 รอบรองชนะเลิศ ประกาศผลตําแหนง ขวัญใจมหาชน และประกาศ
รายชื่อผูผานการคัดเลือก 20 หมายเลข
6. วันศุกรที่ 9 มกราคม 2552 รอบตัดสิน ประกาศผลตําแหนงนางสาวเชียงใหมพรอมรอง อีก 4 ตําแหนง
(โดยในงานนี้ไดจัดใหมีงานขันโตก)
7. ถายทอดออกอากาศการประกวดสาวงาม เฉพาะสวนเขตพื้นที่ภาคเหนือ (สํานักประชาสัมพันธเขต 3)
เวลา 23.00 - 24.00 น.
2) การจัดงานขันโตกในวันประกวดนางสาวเชียงใหม ตามนโยบายของจังหวัดที่ใหมีกิจกรรมงานรื่นเริง
มีความสดชื่น และเนื่องในโอกาสขึ้นปใหม และเพื่ออนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา จึงได
จัดงานขันโตกขึ้น มีขันโตก 100 ขันโตกๆ ละ 4,000 บาท (4 ที่นั่ง) โดยขอความรวมมือจากอําเภอและหนวยงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ สวนราชการและภาคเอกชน ทั้งนี้ สามารถติดตอสนับสนุนเปนเจาภาพ
และชําระเงินไดที่ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ 5 มกราคม 2552
3) การประกวดรองเพลงลูกทุงและหางเครื่อง เพื่อใชเพลงลูกทุงเปนสื่อกลางในการนําเอาความรู และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูเยาวชน นักเรียน นักศึกษา โดยจัดใหมีการประกวดรองเพลงลูกทุงและหาง
เครื่อง ชิงถวยรางวัลพรอมทุนการศึกษา แบงการประกวดเปน 2 ประเภท ไดแกประเภทระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยวันที่ 1-2 มกราคม 2552 ประกวดรองเพลงระดับประถมศึกษา และในวันที่ 3-4 มกราคม
2552 เปนการประกวดรองเพลงระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งไดเชิญโรงเรียนที่มีกิจกรรมดานเพลงลูกทุงและหาง
เครื่องมาแสดง คือ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สารภีพิทยาคม และสันทรายวิทยาคม
ผูแทนเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธและขอเชิญชวนรวมกิจกรรมงานคาวบอย
ไนท ในวันที่ 10 มกราคม 2552 ที่จัดขึ้นในงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม บริเวณสถานที่จัด
นิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประธาน ขอเชิญชวนทุกภาคสวนรวมงานเปดคลินิกแกจน ภายในงานฤดูหนาวฯ เวลา 15.00 น. และ
ในเวลา 18:00 น. พิธีเปดงานฤดูหนาวฯ โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธีเปด ฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.4 การจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว
นายอําเภอเชียงดาว ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมงานเฉลิมฉลอง 100 ป อําเภอเชียงดาว โดยอําเภอ
เชียงดาวไดยกฐานะขึ้นเปนอําเภอเมื่อป 2452 ซึ่งอําเภอจะจัดใหมกี ารเฉลิมฉลองขึ้น ในชวงวันที่ 8-12 เมษายน
/2552 และจะมี...
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2552
และจะมีพิธีปดงานสงทายปลายป คือในเดือนธันวาคม ดวย ซึ่งการเฉลิมฉลองจะจัดตลอดทั้งป
โดยเฉพาะในวันที่18 มกราคม 2552 มีงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2552 ซึ่งถือ
เปนสวนหนึ่งของงาน ซึ่งกิจกรรมตางๆ จะแจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอยูในชวงการเตรียมงาน ซึ่งจะ
ครอบคลุมในทุกดานไมวาจะเปนทางประเพณีวัฒนธรรมทางดานศาสนา สังคม การทําบุญเมือง การศึกษา
ทางดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความบันเทิงและกีฬา ดานความมั่นคง
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.5 เทศกาลรมบอสรางและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 26
นายอําเภอสันกําแพง ประชาสัมพันธและเชิญชวนทุกภาคสวนเที่ยวชมรมบอสรางหัตถกรรมสันกําแพง
ครั้งที่ 26 ประจําป 2552 ระหวางวันที่ 16 - 18 มกราคม 2552 ซึ่งเปนความรวมมือระหวางอําเภอสันกําแพง
เทศบาลตําบลตนเปา จังหวัดเชียงใหมและการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นของลานนา ตลอดจนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นของอําเภอ เปนการสงเสริม
ดานอาชีพดานศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมพื้นบานของทองถิ่น ใหประชาชนไดมีงานทําอยางตอเนื่อง สรางรายได
ใหทองถิ่น กระตุนผูประกอบอาชีพทํารมและหัตถกรรมทองถิ่นไดมีการตื่นตัวที่จะทําใหทองถิ่นเปนแหลง
ทองเที่ ย วตอไป และสนับสนุนใหทองถิ่นเปน แหล งทอ งเที่ย วดา นศิลปวั ฒนธรรม เพื่ อเปน การดึงดูด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดเดินทางมาทองเที่ยวในสถานที่ผลิต โดยจัดงานในครั้งนี้ มีพิธี
เปดวันที่ 16 มกราคม 2552 มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ในภาคกลางวันจะมีขบวนแหแมหญิงขี่รถ
ถีบกางจอง การแขงขันวาดรมเคลือบน้ํามันวาดรมทาแพ วาดพัด การเหลาโครงรม แกะสลักไม การสาธิตและ
จําหนายสินคา OTOP สวนภาคกลางคืนจะมีการประกวดธิดารมบอสราง มีดนตรีลูกทุง มีการประกวดแอโรบิก
เพื่อสุขภาพและการแสดงศิลปวัฒนธรรมตางๆ และถนนคนเดิน
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.6 ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน “ 7 วันอันตราย ”
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม นําเสนอจัดตั้งศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน “ 7 วันอันตราย ” โดยแบงการดําเนินการ ออกเปน 3 ชวง
ชวงที่ 1 เปนการรณรงค เริ่มตั้งแตวันที่ 1-15 ธันวาคม 2551 จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ ไดการวางแผนการดําเนินงานและจัดทําแผนบูรณาการทั้งดานการปฏิบัติและงบประมาณ
ภายใตยุทธศาสตรหลัก 5 ดาน และมาตรการเสริมตาง ๆ โดยเนนดานการณรงคประชาสัมพันธ การรณรงค
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
ชวงที่สอง เปนการปฏิบัติโดยเขมขนอยูระหวางวันที่ 16 - 29 ธันวาคม 2551 ไดจัดใหมีการประชุมศูนย
ปฏิบัติการรวมดําเนินการขั้นเตรียมความพรอมซักซอมความเขาใจและประสานความรวมมือทุกภาคสวน โดย
เนนมาตรการทางกฎหมาย เพื่อปองปรามประชาชนตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1ร นอกจากนั้นไดตั้งจุดตรวจวัด
แอลกอฮอรในผูขับขี่และผูที่ขับรถเร็วกวากําหนด ใหมีจุดตรวจจับทุกพื้นที่ในเมืองเชียงใหม จัดใหมีการถายทอด
/ทางวิทยุกระจายเสียง ...
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ทางวิทยุกระจายเสียง สงเสริมใหองคกรสวนทองถิ่นมีบทบาทในการปองกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย โดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ มีการเตรียมความพรอมดานเครื่องมือฉุกเฉินโดยเฉพาะอุบัติเหตุหมูและ
อุบัติเหตุขนาดใหญ ประชาสัมพันธและบังคับใชกฎหมาย มิใหมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอรในสถานที่
หามจําหนาย และในวันนี้ไดทําพิธีเปดศูนยอํานวยการฯ ณ หองศูนยปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัด เวลา
10.00 น.
สําหรับชวงที่ 3 เปนชวงดําเนินการ เริ่มตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551 - 5 มกราคม 2552 จะจัดใหมีจุด
พักรถบนถนนสายหลัก สายรองและถนนปกครองสวนทองถิ่น โดยใหเนนหนักระหวางวันที่ 31 ธันวาคม
2551- 2 มกราคม 2552 ใหมีการจัดตั้งจุดตรวจ 24 ชั่วโมง สําหรับในชวง 7 วันรณรงค จะใหมีการจัดประชุม
คณะกรรมการศูนยอํานวยการเพื่อติดตามสถานการณในแตละวัน ณ สํานักงานปองกันสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม นอกจากนี้ไดจัดใหมีพิธีปดศูนยปฏิบัติการรวมในวันที่ 6 มกราคม 2552
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.7 งานสงทายปเกาตอนรับปใหม พ.ศ.2552
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชวนทุกภาคสวนรวมงานสงทายปเกา
ตอนรับปใหม พ.ศ 2552 ในแนววิถีพุทธ ระหวางวันที่ 31 ธันวาคม 2551- 1 มกราคม 2552 ซึ่งกําหนดจัดงาน
ขึ้น ณ วัดพระสิงห วัดพระธาตุดอยสุเทพ และวัดพระธาตุศรีจอมทอง และวัดอื่นๆ ประกอบดวยพิธีเจริญพระ
พุ ท ธมนต การสวดมนต เจริ ญ จิ ต ภาวนา การเจริ ญ ชั ย มงคลคาถา ย่ํ า ฆ อ งระฆั ง จุ ด พลุ ปล อ ยโคม การทํ า
ประทักษิณรอบพระธาตุ 3 รอบ พิธีกวนขาวมธุปายาส และจุดเทียนชัยมหามงคลในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2551
สวนเชาวันที่ 1 มกราคม 2552 ขอเชิญนายอําเภอรวมกันจัดทําบุญตักบาตรรวมกับประชาชนในวันขึ้นปใหมใน
วัดเจาคณะอําเภอ หรือสถานที่ที่อําเภอกําหนดไว ซึ่งจะเปนการเชิญชวนใหประชาชนรวมกันทําบุญตักบาตร
ตามวัดที่กําหนด สวนจังหวัดเชียงใหม และอําเภอเมืองจะจัดทําบุญตักบาตรที่วัดพระสิงห เริ่มเวลา 07.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

3.2.8 การขอจัดตั้งอําเภอกรณีพิเศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
ปลัดจังหวัดเชียงใหม รายงานความคืบหนาการขอจัดตัง้ อําเภอกรณีพเิ ศษ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนอําเภอที่ 25 ของจังหวัดเชียงใหม
และเปนอําเภอลําดับที่ 878 ของประเทศไทย สืบเนื่องจากอําเภอแมแจมเปนอําเภอที่มีพื้นที่ 3,300 ตาราง กิโลเมตร มีพื้นที่กวางขวางเปนลําดับที่ 4 ของอําเภอในประเทศไทย พื้นที่ดานเหนือซึ่งติดอําเภอปาย 3 ตําบล
คือตําบลบานจันทร แมแดด และแจมหลวง ไดมีการขอแตงตั้งใหเปนอําเภอและกิ่งอําเภอมาเปนเวลา 15 ปแลว
คือ มีเอกสารปรากฏที่จังหวัดแลวในป 2536 เปนตนมา แตเนื่องจากขอจํากัด ทําใหถูกระงับยับยั้งเรื่อยมา จนมี 2
เหตุการณ คือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ บานวัดจันทร อําเภอแมแจม ราษฎรไดแสดงความประสงคจะขอตั้ง
/อําเภอ....
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เป น อํา เภอ เพื่ อ ให บริ ก ารพื้ น ที่ หา งไกล และงานรัฐ สภาพบพี่ น อ งประชาชน มี ผูนํ าชุ ม ชนได ร อ งขอต อ
ประธานรัฐสภา ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งอําเภอวัดจันทร เปนกรณีพิเศษ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ซึ่งในขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดเสนอขอ
พระราชทานนามของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เปนชื่อ
อําเภอคือ “อําเภอกัลยาณิวัฒนา” “อําเภอราชนครินทร” “อําเภอกัลยาณมิตราจารย” หรือชื่ออื่นตามความ
เหมาะสมและเห็นควร ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงที่ประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหาได
ในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 5 เรื่อง
5.1 ความกาวหนาในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
5.2 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนธันวาคม 2551 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
5.3 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
5.4 รายงานสถานการณอาชญากรรม
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน (ศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ)
5.6 คณะกรรมการเปรียบเทียมตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2551
(สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม)
5.7 การดําเนินการตอใบอนุญาตทํางานแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ลาวและกัมพูชา
ป 2552 (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การจัดงานไมดอกไมประดับครั้งที่ 33
ปลัดจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงานไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 33 ระหวางวันที่ 6-8
กุมภาพันธ 2552 มีพิธีเปดในวันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2552 ซึ่งมีกิจกรรมทั้งเทศกาลบุปผชาติ ดนตรี การแสดง
ตางๆ ในการจัดงานครั้งนี้ มีการเพิ่มเติมสถานที่จัดงานอีกแหงคือ จุดเชื่อมระหวางพิธีเปดคือสะพานนวรัฐ ขาง
จวนผูว าราชการ และสวนสาธารณะหนองบวกหาด จุดเชื่อมตรงประตูทาแพ สําหรับหนวยงานทีจ่ ะสงประกวด
ขบวนรถบุบผชาติ ขอใหประสานงานไดโดยตรง ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม

รับทราบ
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6.2 การจัดงาน Count Down สงทายปเกาตอนรับปใหม
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงาน Count Down สงทายปเกาตอนรับปใหม
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม กําหนดจุดจัดงานสําคัญมี 3 แหง คือ ขวงประตูทา แพ หนาหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และบริเวณดอยอินทนนท พรอมนี้ทีมงานโฆษกจังหวัดเชียงใหมไดมกี ารแจกปฏิทินการทองเที่ยวของจังหวัด
เชียงใหม บริเวณดานหนาหองประชุมแกผูเขารวมประชุมทุกทาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.3 การวางแนวทางการแตงกายในงานแสดงตางๆ แบบวัฒนธรรมลานนา
ประธาน ใหขอมูลตอที่ประชุมกรณีที่มีการกลาวถึงหนวยงานที่ไดจัดพิธีเปดงาน งานอีเวนทตางๆ และ
ผูแสดงไดแตงกายพื้นเมืองแบบลานนาใหม ซึ่งเปนการแตงกายที่คอนขางเปดเผยสวนตางๆ ของรางกาย มี
ลักษณะไมเหมาะสมกับชุดพื้นเมือง และมีการทวงติงจากหลายภาคสวน รวมถึงการจะมีกําแพงดิน แหงที่ 2
ปลัดจังหวัดเชียงใหม รายงานวาไดมีแนวทางการดําเนินการทั้งเรื่องการจะมีกําแพงดินแหงที่ 2 และการ
กําชับ เรื่องวัฒนธรรม และการแตงกายพื้นเมืองรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สําหรับการแสดงตางๆ
พรอมขอความรวมมือสวนราชการ อําเภอ ดําเนินการ โดยเนนใหสวนราชการที่จะลงนามจางการแสดง เขมงวด
กับรูปแบบการจัดงานมากขึ้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

6.4 การประชุมหัวหนาสวนราชการ ครัง้ ที่ 1/2552
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 1/2552 วัน
พฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเอนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
(ริมอางเก็บน้ําแมหยวก) พรอมแจงวาขณะนี้การกอสรางหองประชุมเอนกประสงคยังไมสมบูรณ อุปกรณตา งๆ
ยังไมเรียบรอย ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงานจะแจงใหทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดประชุม เวลา 11.50 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางศิริพร รือเรือง)
เจาหนาทีว่ ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว
ตรวจรายงานการประชุม
(นายเสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ)
หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

