
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๗/2557
วันพุธท่ี ๓๐ กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมอเนกประสงค อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
**************

รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหนง

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายชนะ แพงพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/หัวหนาสํานักบริหาร

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
6. นายไพรัต เศียรสมาน เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายชาตรี ธินนท (แทน)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายสุรพล ศราทธทัต (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
10. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. วาท่ี ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต ผู อํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นางวราภรณ ธารสกุล (แทน)หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค ๕
13. นายปริญญา วีระมนุรักษ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
14. นายประพันธ ภักดีนิติ (แทน)ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง
15. นายกมลศิษฐ โรจนธนวิรชั นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
16. นายอาคม สุขพันธ นายอําเภอเมืองเชียงใหม
17. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง
18. นายวรกิตติ ศรีทิพากร นายอําเภอสารภี
19. นายอนันต กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย
20. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง
21. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ นายอําเภอดอยสะเก็ด
22. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแมริม
23. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช (แทน)นายอําเภอแมแตง
24. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด
25. นายภาษเดช หงสลดารมภ นายอําเภอเชียงดาว
26. นายคมกริช ตรีธัญญาพงศ นายอําเภอพราว
27. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง
28. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอไชยปราการ
29. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสะเมิง

/30. นายอนวัช สัตตบุศย...
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30. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอเวียงแหง
๓๑. นายศักดิ์ชาย วงศกนิษฐ นายอําเภอสันปาตอง
๓๒. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง
๓๓. นายสงัด บุเสนภัทรโชติ (แทน)นายอําเภอแมอาย
๓๔. นายชุติเดช มีจันทร นายอําเภออมกอย
๓๕. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแมแจม
๓๖. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอดอยเตา
๓๗. นายนําชัย เจียงวรีวงศ นายอําเภอแมวาง
๓๘. นายปรีชา ศิรินาม (แทน)นายอําเภอแมออน
๓๙. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอดอยหลอ
๔๐. นายอมรรัตน วารินตะ (แทน)นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
๔๑. นางศิริกุล พงษลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
๔๒. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร จาจังหวัดเชียงใหม
๔๓. นายรัฐพล นราดิศร หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔๔. นายสงา บัวระดก หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
๔๕. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหนากลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔๖. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
๔๗. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๔๘. นายชัยนรงค วงศใหญ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
สํานักพระราชวัง
๔๙. นายธีระยุทธ อินตะเสน (แทน)ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๕๐. นางฉัตรรัตน ธนัทศรัณยดิดล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕๑. พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๕๒. พ.ต.อ.ไพโรจน ริมประโคม (แทน)ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๕๓. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๕๔. พ.ต.ท.พงษศักดิ์ เข้ียวแกว (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
๕๕. ร.ต.อ.อุดม เปากัลย (แทน)สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว ๑ กองกับการ ๕
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๖. ร.ท.สงวน สวัสดิ์วงค (แทน)อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๗. นายเกรียงวิศ รัตนกัลยา (แทน)อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๕๘. นายสมเกียรติ เพชรรุงรัศมี (แทน)อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
/๕๙. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ...
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๕๙. นายณัฐวุฒิ คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง
กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๖๐. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
๖๑. นายสัมพันธ ชางทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธ เขต 3
๖๒. นางอุบลรัตน คงกระพันธ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖๓. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
๖๔. นายวิโรจน หลุยสบุญเปง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
๖๕. นายบุรี ดีชัยยะ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
๖๖. พ.อ.ทรงพรต คุมเกตุ (แทน)รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความม่ันคง

ภายในจังหวัดเชียงใหม(ฝายทหาร)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน)ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
๖๘. ร.อ.สมภาร สิริภูบาล (แทน)ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๖๙. พ.อ.ศิริรัตน แสงชาง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๗๐. พ.ต.กําพล พิเคราะหงาน (แทน)ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี ๓
๗๑. น.ท.ปรเมษฐ ศิริตานนท (แทน)ผูบังคับการกองบิน ๔๑
๗๒. พ.ต.วิสุทธ แกวกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๗๓. พ.อ.ศิวปราโมทย สกุลดี (แทน)หัวหนาสวนบังคับการศูนยพัฒนาปโตรเลียม

ภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๗๔. นายสมชาย พุมจีน (แทน)คลังเขต 5
๗๕. นายรณรงค เส็งเอ่ียม คลังจังหวัดเชียงใหม
๗๖. วาท่ี ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๗. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผูอํานวยการศาลาธนารักษ ๑
๗๘. นายอํานวย ตันติพิริยาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
๗๙. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
๘๐. นางเพ็ชรดา นพวรรณ (แทน)สรรพกรภาค 8
๘๑. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
๘๒. นายพิพัฒน วรมาลี สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
๘๓. นางสายขวัญ เกตุคํา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
๘๔. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการ 700 ป
๘๕. นายศักดิ์พัฒน รุงเรือง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
๘๖. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

/๘๗. นายไพชยนต  นวมเพ็ง...
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๘๗. นายไพชยนต นวมเพ็ง (แทน)นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๘. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๘๙. ผศ.วัฒนา สุริยจันทร (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต

เชียงใหม
๙๐. นางจิรารัตน มีงาม (แทน)ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
๙๑. นายมนตรี ปยากุล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๙๒. นางนิตยา จําลองราษฎร (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
๙๓. นายกอพงศ นําบุญจิตต (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
๙๔. นายวรชาติ พัฒนสิน (แทน)พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
๙๕. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ ๑๐
๙๖. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคมหนวยท่ี 13

จังหวัดเชียงใหม
๙๗. นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๙๘. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
๙๙. นางสาวกมลวรรณ กําแหง (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๑๐๐. นางสุรียพร ชูสุข ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๑๐๑. นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ(เชียงใหม)
๑๐๒. นางม่ิงขวัญ วีระชาติ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๑๐๓. นายกระจาย หนูเก้ือ (แทน)ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
๑๐๔. นายอนิรุท แกวสุวรรณ (แทน)หัวหนาบานมิตรไมตรีเชียงใหม
๑๐๕. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม ๑
๑๐๖. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
๑๐๗. นางนิภาวดี อินปนบุตร ผูอํานวยการศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ(พิพิธภัณฑ

ชาวเขา)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐๘. นายจิตติศักดิ์ ศรีปญญา (แทน)เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๙. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๑๐. นายนรินทร มนะเกษตรธาร ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๑๑. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๑๒. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม

/๑๑๓. นายวีรชาติ  เข่ือนรัตน...
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๑๑๓. นายวีรชาติ เข่ือนรัตน ปศุสัตวเชียงใหม
๑๑๔. นายปราโมทย ยาใจ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑๑๕. นายเทวินทร รวมสุขนิรันดร (แทน)ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๑๖. นายวิทยา สวนแกวมณี (แทน)ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี 1
๑๑๗. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน)ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๑๑๘. นายจํารัส จันทิวงค (แทน)ปศุสัตวเขต 5
๑๑๙. นางสุรีย รัตนบุปผา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
๑๒๐. นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๒๑. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑๒๒. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี9
๑๒๓. นายชาตรี บุญนาค ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๔. นายนิคม ใจโอบออม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1
๑๒๕. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๖. นายธัญญะ สมสุข ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๗. นางสาวเปรมฤดี ปนทยา (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๒๘. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย (แทน)ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
๑๒๙. นายเจริญ เรืองแกวมณี (แทน)ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๓๐. นางนรดารัตน ปรีดา (แทน)ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๓๑. นางสุภาวดี ภัทรโกศล (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
๑๓๒. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน)หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
๑๓๓. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม(ผึ้ง)
๑๓๔. นายอานุภาพ ภววัฒนานุสรณ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๓๕. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๑๓๖. นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๓๗. นายพฤษภ ศรีบุรี ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม
๑๓๘. นางสาวณัฏฐวรัชญ จอมแปงตา (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
๑๓๙. นายปุญญพัฒน ลาหบดี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานขนสงทางน้ําท่ี 1 สาขาเชียงใหม
๑๔๐. นางสาวนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
๑๔๑. นายจุมพจน นิยมศิริ (แทน)ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
๑๔๒. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 1
๑๔๓. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 2
๑๔๔. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี 3

/ หนวยงานในสังกัดกระทรวง...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๔๕. นายจงคลาย วรพงศธร ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
๑๔๖. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
๑๔๗. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1(เชียงใหม)
๑๔๘. นางฐิติมา จิยะวรนันท (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
๑๔๙. นายนิพนธ วิชัยรัตน (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
๑๕๐. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
๑๕๑. นายอานนท บุณกัณฑ ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑๕๒. นายสมาน ปราการรัตน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๕๓. นายไพโรจน บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๕๔. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผูจัดการฝายไปรษณียเขต 5 เชียงใหม
๑๕๕. นางณัฐกานต อมาตกุล (แทน)ผูจัดการสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร

แหงชาติ สาขาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๕๖. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
๑๕๗. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๕๘. นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท (แทน)พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
๑๕๙. นางรัชชาวัลย ขันเฉียง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศเขต 1

(เชียงใหม)
๑๖๐. นางมนสิชา ไชยมณี (แทน)การคาภายในจังหวัดเชียงใหม
๑๖๒. นางกุลฐินี ปานเพชร (แทน)พัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๖๓. นายวรพงษ นอยสุขเสริม (แทน)ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
๑๖๔. นายหิรัญ จิตตาทิพย (แทน)ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
๑๖๕. นางศุภสุรีย แสนวิเศษกุล (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
๑๖๖. นายเกษม แกวจินดา ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
๑๖๗. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม
๑๖๘. นายสุรินทร อินตาวงค (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
๑๖๙. นางสาวนุชนาฎ บุกุระ (แทน)ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๐. นายภูชิชย จารุวัฒน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๗๑. นายประทิน สินมณี แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๒. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
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๑๗๓. นางสาวทัศนีย นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๔. นายประพันธ วิศิษฏจินดา จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๕. นางกาญจนา เสารอุโมงค (แทน)ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๖. นายไพฑูรย สมนวล (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๗. นายบพิตร วิทยาวิโรจน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๘. นายไกรสิน อุนใจจินต (แทน)ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม
๑๗๙. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
๑๘๐. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
๑๘๑. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘๒. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1
๑๘๓. นางอุไร กุศล (แทน)ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘

จังหวัดเชียงใหม
๑๘๔. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
๑๘๕. นายไพศาล เข่ือนเพชร (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
๑๘๖. นางอรพิน ฟนอินตะศรี (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
๑๘๗. นายทวี อุปสุขิน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
๑๘๘. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
๑๘๙. นายปราโมทย เลิศชีวกานต (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๑๙๐. นางพรรณี ใหมประสิทธิกุล (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๙๑. นายสิทธิชัย มูลเขียน รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
๑๙๒. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน)ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๑๙๓. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙๔. ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
๑๙๕. รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙๖. ผศ.ดร.สมพันธ วงษดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
๑๙๗. นายอวยพร บัวใบ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพเชียงใหม
/หนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๙๘. นางรุงตะวัน หุตามัย (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๑๙๙. นายธีระศักดิ์ สุภาไชยกิจ ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1๐ เชียงใหม
๒๐๐. นางมณฑิรา เมธา (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
๒๐๑. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
๒๐๒. นายแพทยพิรุณ คําอุน (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๒๐๓. นางรวมพร มินานนท (แทน)ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
๒๐๔. นางเกษดา เรืองสุทธินฤภาพ (แทน)ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
๒๐๖. นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

(เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐๗. นายอุทัย สอนเทศ รักษาการในตําแหนงอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๐๘. นายเกียรติชัย ตุลาธรรมกุล (แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 3 (เชียงใหม)
๒๐๙. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน)ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจลงทุนภาคท่ี ๑
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๑๐. นายกฤษเรศ วังทะพันธ (แทน)ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๑. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี ๓ เชียงใหม
๒๑๒. นางถนอมจิต ไชยวงค คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
๒๑๓. นายชาญชัย บุรถาวร (แทน)ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
๒๑๔. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผูอํานวยการสํานักงานพิงคนคร (องคการมหาชน)
๒๑๕. นางวันเพ็ญ ฤทธิบุตร (แทน)ผ ู อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ
ภาคเอกชน
๒๑๖. นายวโรดม ปฏกานนท (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
๒๑๗. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๒๑๘. นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
๒๑๙. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
๒๒๐. นายสวาง กานิล (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
๒๒๑. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒๒. นางอารีย ลิ้มเจริญ (แทน)ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
๒๒๓. นายเกษม นวลดี (แทน)ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
๒๒๔. นายสุรนันธ วุทธานนท (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
๒๒๕. นายวีรพันธ เสนาใน (แทน)ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
๒๒๖. นายอุทัย พรหมแกว (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
/๒๒๗. นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ...
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๒๒๗. นายเทอดศักดิ์ บุญมาประเสริฐ (แทน)ผูจัดการธนาคารออมสินภาค 8
๒๒๘. นางกรรณิการ ไกยสิทธิ์ (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
๒๒๙. นายผานฟา ณ เชียงใหม สัตวแพทยอาวุโส ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒๓๐. ดร.วิวัฒน เศรษฐชวย ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรทเชียงใหม
๒๓๑. นางฟองแกว บัวลูน นักประชาสัมพันธ  โรงพยาบาลนครพิงค
๒๓๒. นางศิริพร รือเรือง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
๒๓๓. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๔. นายณัฐจักร ชํานิชลธิศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การสวดมนตไหวพระ
- โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

2. การมอบประกาศเกียรติคุณตามโครงการประกวดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมูบาน
(กม) ท่ีมีผลงานโดดเดน (บานฉัน มีดี) ประจําป 2557 จํานวน 24 แหง (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

๒.1 อําเภอเมืองเชียงใหม    รางวัลชนะเลิศ  บานดอนจั่น หมูท่ี 3 ตําบลทาศาลา
2.๒ อําเภอฝาง รางวัลชนะเลิศ บานแมใจใต หมูท่ี 7 ตําบลเวียง
๒.3 อําเภอแมริม รางวัลชนะเลิศ บานวังปอง หมูท่ี 6 ตําบลเหมืองแกว
๒.๔ อําเภอสารภี รางวัลชนะเลิศ บานแควใน หมูท่ี 5 ตําบลทากวาง
๒.๕ อําเภอสันทราย รางวัลชนะเลิศ บานปากลวย หมูท่ี 2 ตําบลสันนาเม็ง
๒.๖ อําเภอดอยสะเก็ด รางวัลชนะเลิศ บานตนผึ้ง หมูท่ี 7 ตําบลแมโปง
๒.๗ อําเภอสันกําแพง รางวัลชนะเลิศ บานปง(หวยลาน) หมูท่ี 8 ตําบลออนใต
๒.๘ อําเภอแมแตง รางวัลชนะเลิศ บานเปา หมูท่ี 4 ตําบลบานเปา
๒.๙ อําเภอพราว รางวัลชนะเลิศ บานหวยทราย หมูท่ี 8 ตําบลแมปง
๒.๑๐ อําเภอเชียงดาว รางวัลชนะเลิศ บานหัวทุง หมูท่ี 14 ตําบลเชียงดาว
๒.๑๑ อําเภอแมอาย รางวัลชนะเลิศ บานฮางต่ํา หมูท่ี 4 ตําบลแมนาวาง
๒.๑๒ อําเภอหางดง รางวัลชนะเลิศ บานทุงออหลวง หมูท่ี 3 ตําบลหารแกว
๒.๑๓ อําเภอสันปาตอง รางวัลชนะเลิศ บานใหมหวยสม หมูท่ี 9 ตําบลสันกลาง
๒.๑๔ อําเภอจอมทอง รางวัลชนะเลิศ บานลุมใต หมูท่ี 2 ตําบลบานหลวง
๒.๑๕ อําเภอแมแจม รางวัลชนะเลิศ บานกองกาน หมูท่ี 7 ตําบลแมศึก
๒.๑๖ อําเภอสะเมิง รางวัลชนะเลิศ บานงาแมง หมูท่ี 3 ตําบลแมสาบ
๒.๑๗ อําเภอฮอด รางวัลชนะเลิศ บานหลังกาด หมูท่ี 12 ตําบลหางดง
๒.๑๘ อําเภออมกอย รางวัลชนะเลิศ บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย

/๒.๑๙. อําเภอดอยเตา…
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๒.๑๙ อําเภอดอยเตา รางวัลชนะเลิศ บานหนองผักบุง หมูท่ี 4 ตําบลบงตัน
๒.๒๐ อําเภอไชยปราการ รางวัลชนะเลิศ บานสันทราย หมูท่ี 12 ตําบลศรีดงเย็น
๒.๒๑ อําเภอแมวาง รางวัลชนะเลิศ บานทุงปาคาเหนือ หมูท่ี 11 ตําบลทุงป
๒.๒๒ อําเภอแมออน รางวัลชนะเลิศ บานออนกลางใต หมูท่ี 9 ตําบลออนกลาง
๒.๒๓ อําเภอดอยหลอ รางวัลชนะเลิศ บานวังขามปอม หมูท่ี 7 ตําบลดอยหลอ
๒.๒๔ อําเภอกัลยาณิวัฒนา รางวัลชนะเลิศ บานหนองแดง หมูท่ี 6 ตําบลบานจันทร

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุมแนะนําผูบริหาร หัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงท่ีจังหวัด

เชียงใหม จํานวน ๒ ทาน ดังนี้
1) วาท่ีรอยตรี  ยงยุทธ เรืองภัทรกุล

ตําแหนงปจจุบัน ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงราย

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร. สมพันธ   วงษดี
ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ตําแหนงเดิม ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยพายัพ

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๖/2557 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2557
เลขานุการในท่ีประชุม (หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม)ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๖/2557 เม่ือวันท่ี ๒๘ มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
อเนกประสงคอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหมนั้น

- ฝายเลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 29 หนา โดยมี
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดตาก รักษาการในตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๖/2557 และรับรองรายงานการประชุมผานทาง
www.chiangmai.go.th/meeting แลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการ
ประชุม

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการและนโยบายเรงดวน
๓.๑ ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัด

เชียงใหม
ผู อํ านวยการสํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ ท่ี 16 (เชียงใหม )(นายกมลไชย คชชา)

สํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ ท่ี 16 (เชียงใหม) รับผิดชอบดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ โดยมีโครงการตางๆ

/ในจังหวัดเชียงใหม...



- ๑๑ -

ในจังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังสิ้น 5๕ โครงการ โดยมีภารกิจเพ่ือสนองงานในพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ปองกัน
รักษาสภาพปาท่ีสมบูรณใหคงอยู ฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมใหคืนสูความสมบูรณดังเดิม โดยใหมีท้ังไมปา
ธรรมชาติ และปาไมใชสอยสําหรับชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหมีความเปนอยูท่ีดี  เพ่ือใหคนอยูรวมกับ
ปาไดอยางเก้ือกูล

เนื่องจากโครงการพระราชดําริแตละแหงมีการเริ่มตนและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกัน
จึงไดแบงออกเปน ๔ กลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน กลุมท่ี ๑ โครงการอนุรักษสภาพปาในพ้ืนท่ีอําเภอ
อมกอย จังหวัดเชียงใหม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กลุมท่ี ๒ โครงการฟารมตัวอยางบานแมตุงติง อําเภอ
สะเมิง สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยมอนลาน อําเภอพราว  กลุมท่ี ๓ โครงการบานเล็กใน
ปาใหญดอยคํา อําเภอเวียงแหง  กลุมท่ี ๔ โครงการอนุรักษกลวยไมรองเทานารอิีนทนนท

สรุปความกาวหนาการดําเนินงาน
๑. ดานทรัพยากรธรรมชาติ ปาไมและสิ่งแวดลอม ไดปลูกฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรมและ

ดูแลปองกันรักษาปาท่ีสมบูรณ โดยมีการปลูกปาไมใชสอย จํานวน ๑๙,๙๔๓ ไร ปลูกปาท่ัวไป จํานวน ๓๖,๖๔๐
ไร ปลูกปาหวายเพ่ือใหราษฎรไดใชสอยในครัวเรือนและบริโภคเปนอาหาร จํานวน ๓๕,๘๖๐ ไร ปลูกปา
๓ อยางประโยชน ๔ อยาง จํานวน ๒,๒๕๓ ไร ปลูกปรับปรุงระบบนิเวศนตนน้ําเพ่ือฟนฟูสภาพปาท่ีเสื่อมโทรม
ไรละ ๒๕ ตน จํานวน ๕๔,๖๖๗ ไร เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพ้ืนท่ีดอยอมพาย
อําเภอแมแจม พบพ้ืนปาท่ีถูกบุกรุกทําลายปาเปนจํานวนมากและจากสภาพปญหาตางๆ พระองคจึงมี
พระราชดําริใหจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริดอยอมพาย เพ่ือแกไขการบุกรุก
ทําลายปา และดูแลคุณภาพชีวิตของราษฎร

ผลสัมฤทธิ์ดานวิชาการ มีการรวบรวมพันธุกลวยไมปา เชน กลวยไมรองเทานารี
อินทนนท ศึกษาวิจัยและขยายพันธุกลวยไมปาสูธรรมชาติซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี ตัวชี้วัดความสมบูรณ
ของปาอีกดานหนึ่งคือดานสัตวปาท่ีอยูอาศัยในปาธรรมชาติ จะเห็นไดวาในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ จากการ
ควบคุมดูแลสภาพปาในทุกรูปแบบจะพบวามีสัตวปาเพ่ิมข้ึนและพบเห็นสัตวปาท่ีหายากบอยครั้งข้ึน

๒. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน ถนนท่ีราษฎรใชสัญจร อดีตจะใชไดเฉพาะฤดูแลง
ฤดูฝนจะเดินทางลําบาก ปจจุบันหลายโครงการมีการสัญจรท่ีดีข้ึนมาก ทําใหราษฎรสามารถเดินทางได
ทุกฤดูกาล  ดานสาธารณูปโภค เชน น้ํากินน้ําใช ราษฎรมีแหลงน้ําอยางเพียงพอ ในการทําการเกษตรกรรม
และการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน ดานการเกษตรกรรม มีการสงเสริมใหราษฎรปลูกพืช และไมผลยืนตน
เพ่ือลดการใชพ้ืนท่ีปา เชน โครงการนาแลกปา ไดสนับสนุนใหราษฎรเปลี่ยนพ้ืนท่ีจากเดิมเปนปลูกขาวไร
ใหผลผลิตไรละประมาณ ๑๐-๑๕ ถัง เปนขาวนาข้ันบันไดโดยการขุดเปนนาซึ่งจะทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน
เปนไรละประมาณ ๔๐-๕๐ ถัง  หลังจากการเก็บเก่ียวขาว ก็สามารถปลูกพืชหลังนา เชน ฟกทองญี่ปุน ถ่ัวลิสง
เพ่ิมรายไดตอครัวเรือน สวนพ้ืนท่ีปาเดิมท่ีทําเปนไรเลื่อนลอยท่ีเหลืออยูราษฎรไดสงมอบคืนและนํามาปลูกฟนฟู
ปาท่ีประสบความสําเร็จ เชน สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน โครงการฟารมตัวอยางบานขุนแตะ
สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยอมพาย

โครงการพระราชดําริบางแหงยังไดสงเสริมใหราษฎรแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
ในโครงการเพ่ือเพ่ิมมูลคาของสินคา ควบคูไปกับการสงเสริมการทองเท่ียว เชน โครงการบานเล็กในปาใหญ
ดอยคํา มีการเลี้ยงปลาสเตอรเจี้ยน ซึ่งไดสงไปทําไขปลาคาเวียท่ีอินทนนท และไดถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระองคไดใหความสนใจเปนอยางมากและมีพระประสงคจะเสด็จฯ
พ้ืนท่ีโครงการบานเล็กในปาใหญดอยคํา ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๕๘ สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน

/มีการแปรรูปผลผลิต...
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มีการแปรรูปผลผลิตเปนน้ํามัลเบอรรี่สงจําหนายเพ่ิมรายได โดยนักทองเท่ียวท่ีไปเท่ียวชมโครงการสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑตางๆ ของโครงการ เปนการเพ่ิมรายไดใหกับราษฎรในชุมชน

โครงการพระราชดําริทุกแหงจะมีการทํางานในรูปแบบบูรณการมีคณะทํางาน โดยมี
หนวยงานตางๆ มามีสวนรวมในการดําเนินงาน สงผลใหโครงการประสบความสําเร็จ เชน ดานการศึกษา ราษฎร
ในชุมชนสามารถอานออกเขียนได มีการดูแลดานสุขภาพอนามัย สงเสริมดานอาชีพเสริม เชน จักสาน แกะสลัก
ทอผา เพ่ือจําหนาย ใหความรูดานการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย ลดการใชสารเคมี มีน้ําใชในการอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ ราษฎรในชุมชนมีสวนรวมและชวยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน เชน การจัดตั้งโครงการ
ธนาคารขาว

จากการพัฒนาสงเสริมราษฎรในโครงการพระราชดําริในทุกรูปแบบ ทําใหราษฎรมีรายได
เพ่ิมข้ึน เชน โครงการอนุรักษสภาพปาไมฯ ปาสะเมิง กอนจัดตั้งโครงการพระราชดําริราษฎรในชุมชนมีรายได
๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ปจจุบันมีรายได ๕๐,๐๐๐บาท/คน/ป ข้ึนไป  สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงดอยมอนลาน
เดิมมีรายได ๕,๐๐๐ บาท/คน/ป ปจจุบันมีรายไดไมต่ํากวา ๗๐,๐๐๐ บาท/คน/ป  โครงการพระราชดําริ
ทุกแหงมีเปาหมายสุดทาย คือ ใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีความสุข และอยูรวมกับปาไดอยางเก้ือกูล

การตรวจเย่ียมโครงการพระราชดําริ
๑. นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี ตรวจติดตามผลการดําเนินงานและมอบสิ่งของ

พระราชทานใหแกราษฎรโครงการพระราชดําริ ในป ๒๕๕๗
๒. นายไพศาล ลอมทอง สํานักพระราชวัง ตรวจติดตามผลการดําเนินงานและมอบสิ่งของ

พระราชทานใหแกราษฎรโครงการพระราชดําริ
๓. นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ตรวจ

ติดตามผลการดําเนินงานโครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
๔. นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช พรอมดวย

นายกมลไชย คชชา ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ตรวจติดตามผลการดําเนิน
โครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 ผลการเบิกจายเงินประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายรณรงค  เส็งเอ่ียม)
๑. ผลการเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๗

จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2557 จํานวน ๓๒,๒๙๖.๓๑ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๗,๖๗๘.๕๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ
๘๕.๖๙ งบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ไดรับการจัดสรร จํานวน ๕,๐๙๙.๓๒ ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน ๓,๐๓๒.๒๘ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๕๙.๔๖ คงเหลือรอยละ ๔๐.๕๔ แยกเปนสวนราชการรอยละ
๙๗.๓๐ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรอยละ ๒.๗๐ งบประจําประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จํานวน
๒๗,๑๙๖.๙๙ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๒๔,๖๔๓.๒๓ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๙๐.๖๑

สวนราชการท่ีไดรับการจัดสรรงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ตั้งแต ๕๐ ลานบาทข้ึนไปท่ีมีผลการเบิกจายตามเปาหมาย จํานวน ๔ หนวยงาน  ไดแก สถานีพัฒนาท่ีดิน
จังหวัดเชียงใหม  สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง
และสํานักงานทางหลวงท่ี ๑ เชียงใหม

/2. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัต.ิ..
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๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ จํานวน
๓ เรื่อง ไดแก

๒ . ๑ หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี  กค (กวพ.อ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๑ ลงวันท่ี
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการ
อ่ืน

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการจัดหาพัสดุ และเรงรัดการเบิกจายเงินของ
ภาครัฐใหสามารถเบิกจายเงินใหเปนไปตามแผนงานโครงการท่ีกําหนดไว คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ขอซักซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.๒๕๔๙ และอนุมัติการดําเนินการจัดหาพัสดุ
ดวยวิธีการอ่ืน  ดังนี้

๑) หากเปนการจัดหาพัสดุเรื่องการจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและ
ควบคุมงาน การซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบ
พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติยกเวน
การไมปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอ กวพ.อ. แตอยางใด

๒) ใหพิจารณาประเภทสินคาและบริการเปนหลัก ดังนี้
๒.๑) พิจารณาวาพัสดุท่ีจัดหามีการแขงขันนอยรายหรือไม
๒.๒) พิจารณาความซับซอนหรือเทคนิคเฉพาะของสินคาและบริการ

หรือจากงาน/โครงการท่ีจะจัดหา
๒.๓) สินคาและบริการเก่ียวกับเทคโนโลยี ประเภทระบบ IT เปน

ประเภทท่ัวไปหรือมีลักษณะเฉพาะ
๒.๔) พิจารณาพัสดุท่ีจัดหามีความผันผวนทางดานราคาหรือไม
หากการพิจารณาเขาหลักเกณฑตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด

ท่ี กค ๐๔๒๑.๓/ว๒๔๗ ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ หนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบฯ
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติยกเวนการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอ กวพ.อ. แตอยางใด

๓) กรณีหนวยงานไดทําการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว
ไมวาจะอยูในข้ันตอนใดของการดําเนินการจัดหา ตอมาหนวยงานเห็นสมควรใหมีการยกเลิกการดําเนินการ
ท้ังหมด หากการจัดหาใหมเปนไปตามขอ ๑) หรือขอ ๒) ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน
ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานได โดยไมตองขออนุมัติการ
จัดหาดวยวิธีการอ่ืนตอ กวพ.อ.

๔) กรณีการจัดหาพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยใชเกณฑ
พิจารณาตัดสินดวยราคาตอรายการ หากมีบางรายการท่ีจัดหาแลวไมไดผลดีและมีวงเงินรวมไมถึงสองลานบาท
ใหหนวยงานสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
และระเบียบขอบังคับของหนวยงานได  แตหากรายการท่ีเหลือนั้นมีวงเงินรวมตั้งแตสองลานบาทข้ึนไป และหาก
การจัดหาเปนไปตามขอ ๑) หรือขอ ๒) ใหหนวยงานดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธีการอ่ืน ตามระเบียบฯ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานไดโดยไมตองขออนุมัติการจัดหาดวย
วิธีการอ่ืนตอ กวพ.อ.

/2.2 หนังสือดวนท่ีสุด ...
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๒.๒ หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ.อ.) ๐๔๒๑.๓/ว ๑๖๕ ลงวันท่ี
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เพ่ือใหการจัดหาพัสดุของหนวยงานภาครัฐเปนไปดวยความรวดเร็ว
คลองตัวและสอดคลองกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ในข้ันตอนกรณีมีการ
อุทธรณผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องตน และอุทธรณผลการพิจารณาการเสนอราคา ในระหวางการพิจารณา
อุทธรณใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุดําเนินการข้ันตอนตอไปไดโดยไมตองระงับการดําเนินการ ท้ังนี้ ใหอยูในความ
รับผิดชอบของหัวหนาหนวยงานในการพิจารณาวาสมควรดําเนินการข้ันตอนตอไปในระหวางการพิจารณา
อุทธรณหรือไมและใหกระทําไดเฉพาะกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเทานั้น

๒.๓ หนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๕/ว ๑๘๑ ลงวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๕๗ เรื่อง  ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๘๑/๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมพระราช
กฤษฎีกาเงินชวยคาครองชีพผูรับเบ้ียหวัดบํานาญ พ.ศ. ๒๕๒๑

ใหมีการปรับปรุงเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ตามมาตรา
๔ นว โดยใหผูมีสิทธิไดรับเบี้ยหวัดตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม ผูไดรับหรือมีสิทธิไดรับบํานาญปกติ บํานาญ
พิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ บํานาญพิเศษ หรือบํานาญตกทอดในฐานะทายาทหรือผูอุปการะหรือผูอยูใน
อุปการะ ตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ถาไดรับเบี้ยหวัดหรือบํานาญรวมกันทุกประเภท
เม่ือรวมกับ ช.ค.บ. แลวต่ํากวาเดือนละเกาพันบาทใหไดรับ ช.ค.บ.เพ่ิมอีกในอัตราเดือนละเทากับสวนตางของ
จํานวนเงินเกาพันบาทหักดวยจํานวนเบี้ยหวัดหรือบํานาญทุกประเภท และ ช.ค.บ.ท่ีไดรับหรือมีสิทธิไดรับ
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3.3 ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม/หัวหนาสํานักยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)

3.3.1 โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ

พ.ศ. 2557 จํานวน 28 โครงการ (88 กิจกรรม) งบประมาณ 220,717,400 บาท โดยแบงตามกลุมภารกิจ
5 ดาน มีผลการเบิกจ าย 124,840,708.47 บาท คิดเปนรอยละ 56.56 คงเหลืองบประมาณ
95,876,691.53 บาท

3.3.2 โครงการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน
294,000,000 บาท เบิกจ ายแลว จํานวน 58,994,138.15 บาท คิดเปนรอยละ 20.06 คงเหลือ
235,005,861.95 บาท

มติท่ีประชุม รับทราบ
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3.4 สถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ( นางภัชธนิตา

สดุดี) สถานการณอุทกภัยและดินโคลนถลมจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2557 ตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม 2557 -
ปจจุบัน มีพ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย รวม 6 อําเภอ ไดแก อําเภอแมอาย ฝาง ไชยปราการ เชียงดาว แมแตง
และพราว รวมท้ังสิ้น 11 ตําบล 71 หมูบาน ราษฎรท่ีไดรับความเดือดรอน 2,481 ครัวเรือน 6,845 คน
พ้ืนท่ีการเกษตร 2,848 ไร บานเรือนเสียหาย 49 หลัง ประมง 65 บอ ปศุสัตว 150 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน
70 แหง ขณะนี้สถานการณไดกลับเขาสูภาวะปกติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไดเขาใหการชวยเหลือ และฟนฟูสิ่งสาธารณประโยชนใหใชงานไดตามปกติ รวมท้ังไดเรงสํารวจความ
เสียหายเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการชวยเหลือเยียวยาราษฎรผูประสบภัย
และซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหาย

การใหความชวยเหลือในเบ้ืองตน
๑. มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพแกราษฎร

ผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการ จํานวน 1,000 ชุด
๒. เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม มอบถุงยังชีพแกราษฎรผูประสบภัย ในพ้ืนท่ีอําเภอ

ไชยปราการ จํานวน 200 ชุด
๓. ก่ิงกาชาดอําเภอไชยปราการ มอบถุงยังชีพ จํานวน 100 ชุด
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของ

เพ่ือเตรียมความพรอมกับสถานการณอุทกภัยและโรคภัยท่ีอาจจะเกิดในเดือนสิงหาคม โดยฝายเลขานุการ คือ
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม จะนําเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน และเครื่องวัดปริมาณ
ลําน้ํา มาประกอบในการแจงเตือนภัย และใหมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรายงานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนลายลักษณอักษร  สําหรับเทศบาลนครเชียงใหมใหดูแลพ้ืนท่ีรับผิดชอบหากเกิดภาวะวิกฤตใหรายงาน
จังหวัดเชียงใหมทราบทันที เพ่ือจะไดสนับสนุนอุปกรณและเครื่องสูบน้ําไดทันทวงที ท้ังนี้ จะนําเครื่องวัดปริมาณ
น้ําฝนของหนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประมาณ ๔๐๐ จุด รวมกับจังหวัด
เชียงใหมสําหรับรายงานปริมาณน้ําฝนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
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3.5 โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกลยาเสพติด
ผูแทนสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม(ร.อ.จรัญ คุณยศย่ิง)

โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกลยาเสพติด มีหลักการและเหตุผล คือ
๑) เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามคําสั่ง คสช.ท่ี 41/2557 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม ๒๕๕๗  ๒)เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ๓) เพ่ือพัฒนาใหสถานประกอบ
กิจการท่ีผานเกณฑโรงงานสีขาวเขาสูมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (มยส.)

วัตถุประสงค ๑) เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายดานการแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบกิจการ ๒) เพ่ือใหสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางตั้งแต 10 คนข้ึนไปผานเกณฑโรงงานสีขาว
๓) เพ่ือปองกันไมใหยาเสพติดแพรระบาดเขาไปในสถานประกอบกิจการ

/ หลักเกณฑโรงงานสีขาว...
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หลักเกณฑโรงงานสีขาว ๑) มีนโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒) มีปายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับโทษของยาเสพติด ๓) มีคณะทํางานรับผิดชอบ ๔) มีการใหความรูเก่ียวกับ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ๕) มีกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึกหางไกลยาเสพติด ๖) มีการตรวจ
สุขภาพและหรือวิเคราะหปญหาสุขภาพพนักงาน ๗) มีการควบคุม สอดสอง ไมใหมีผูเก่ียวของกับยาเสพติด
๘) มีการจัดเก็บเอกสารและมีกระบวนการตรวจสอบท่ีชัดเจน

สถานประกอบกิจการท่ีผานเกณฑโรงงานสีขาวป 2544-2556 แบงเปน
๑) ขนาดสถานประกอบการ 1 - 9 คน มีจํานวน 5,947 แหง มีลูกจาง 24,851 คน

ผานเกณฑ 122 แหง 595 คน
๒) ขนาดสถานประกอบการ 10 – 49 คน มีจํานวน 1,955 แหง มีลูกจาง 41,506 คน

ผานเกณฑ 313 แหง 8,112 คน
๓) ขนาดสถานประกอบการ 50 – 299 คน มีจํานวน 378 แหง มีลูกจาง 42,579 คน

ผานเกณฑ 230 แหง 25,655 คน
๔) ขนาดสถานประกอบการ 300 คนข้ึนไป มีจํานวน 46 แหง มีลูกจาง 25,926 คน

ผานเกณฑ 40 แหง 22,909 คน
รวมสถานประกอบท้ังสิ้น 8,376 แหง  ลูกจาง 134,862 คน ผานเกณฑ 705 แหง

57,271 คน  ไมผานเกณฑ 7,671 แหง 77,591 คน จากการตรวจลาสุดจํานวนสถานประกอบการ ท่ีผานเกณฑ
705 แหง พบวายังคงดําเนินกิจการและยังคงสถานะจํานวน 324 แหง

กลุมเปาหมาย สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจาง 10 คนข้ึนไป 1,792 แหง ลูกจางท่ี
เก่ียวของ 62,435 คน แบงเปน อําเภอเมืองเชียงใหม 989 แหง (35,371 คน) อําเภอหางดง 112 แหง
(3,298 คน) อําเภอสันทราย 106 แหง (3,240 คน) อําเภอสารภี 95 แหง (4,217 คน) อําเภอสันกําแพง
94 แหง (3,287 คน) และอําเภอฝาง 92 แหง (3,716 คน)

แผนปฏิบัติการ โครงการสถานประกอบกิจการในจังหวัดเชียงใหม รวมใจ หางไกล
ยาเสพติด

๑. ข้ันเตรียมการ สํารวจขอมูลสถานประกอบกิจการท่ียังไมผานเกณฑโรงงานสีขาว
จัดทําโครงการ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ สงโครงการ/คําสั่งแตงตั้งกรรมการใหทุกอําเภอ จัดประชุม
คณะกรรมการฝายปฏิบัติการ

๒. ข้ันปฏิบัติการ ประสานกับ ศพส.อ.เพ่ือจัดประชุมสถานประกอบกิจการ
จัดประชุมสถานประกอบกิจการในพ้ืนท่ีทุกอําเภอ ตรวจประเมิน / จัดทําใบประกาศเกียรติคุณ

๓. ข้ันมอบใบประกาศเกียรติคุณ ศพส.อ.มอบใบประกาศเกียรติคุณแกสถานประกอบการ
ประกาศจังหวัดโรงงานสีขาว ๑๐๐% ภายในเดือนกันยายน 2557

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ผลการประกวดแบบโครงการจัดสรางขวงหลวงเวียงแกวจังหวัดเชียงใหม

หัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายสงา
บัวระดก) จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินงานโครงการพัฒนาขวงหลวงเวียงแกวจังหวัดเชียงใหม เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี
บริเวณทัณฑสถานหญิงเชียงใหมเดิม ใหเปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน โดยจังหวัดเชียงใหม
ไดกําหนดใหมีการประกวดแบบโครงการขวงหลวงเวียงแกวและแตงตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวด
เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของผูเขาประกวด คัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดแบบใหเปนไปตามขอกําหนด

/โดยมีลักษณะ...
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โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนนแบงออกเปน ๒ สวน คือ  คะแนนจากคณะกรรมการตัดสินรอยละ ๗๐ และ
คะแนนจากประชาชนรอยละ ๓๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแบบโครงการขวงหลวงเวียงแกว
ไดดําเนินการประกวดแบบเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยแบบผลงานท่ีชนะเลิศ
ชื่อ “เผยแผนดิน…สูถ่ินเวียงแกว” เจาของผลงาน คือ คุณกวิน วองวิทยการ บริษัท เดสทรอย เดอรตี้ ติง จํากัด
ท้ังนี้ แบบดังกลาวยังไมสามารถนําไปประกาศจัดซื้อจัดจางไดเนื่องจากจะตองมีการพัฒนาแบบ ใชเวลาประมาณ
๑ เดือนครึ่ง โดยการพัฒนาแบบจะอยูภายใตการควบคุมของคณะกรรมการกํากับการออกแบบของจังหวัด
เชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.2 งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  ประจําป 2557

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  ไดเวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง
ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือถวายราชสดุดีและถวาย
พระพรชัยมงคล ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2557 โดยกําหนดจัดกิจกรรมสําคัญ  ดังนี้

1. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง เวลา 06.45 น. ณ ขวงประตูทาแพ
อําเภอเมืองเขียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง, ชุดผาไทย  หรือชุดสุภาพ

2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา 19.19 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย
ชุดไทยพระราชทาน/สากลนิยม/พ้ืนเมือง/สุภาพ/เครื่องแบบตามสังกัด/เสื้อสีฟา  สก.

มติท่ีประชุม รับทราบ
๔.๓ รายงานผลการดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบประชาชน” ประจําเดือนกรกฎาคม 2557
จาจังหวัดเชียงใหม (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗

จังหวัดเชียงใหมดําเนินโครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พบประชาชน” จํานวน ๒ ครั้ง  ไดแก

๑. วันท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนแมแจม ตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม
๒. วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม อําเภอดอยเตา

ขอขอบคุณ หนวยงานทุกภาคสวนท่ีนํางานบริการเขารวมโครงการในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี  สําหรับเ ดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ กําหนดจัดโครงการ จํานวน ๒ ครั้ง คือ วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไชยปราการ
อําเภอไชยปราการ  และวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนอมกอยวิทยาคม อําเภออมกอย ขอเชิญชวน
ทุกสวนราชการ ทุกหนวยงานรวมออกหนวยใหบริการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

มติท่ีประชุม รับทราบ
/4.4 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม”
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4.4 กิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม” ประจําเดือนสิงหาคม 2557
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหมขอเชิญ

หัวหนาสวนราชการรวมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม” ในวันพุธท่ี 20 สิงหาคม 2557 เวลา 07.00 น.
ณ หองราชพฤกษ  อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ  ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม การแตงกาย ชุดผาไทย/ชุดพ้ืนเมือง สําหรับเดือนสิงหาคม 2557 จังหวัดเชียงใหมไดรับเกียรติ
จากอุทยานหลวงราชพฤกษ  รับเปนเจาภาพหลักในการจัดกิจกรรม สภากาแฟเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.5 กําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ดวยคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ไดประชุมปรึกษาเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2557 ลงมติวา
1. กําหนดใหวันจันทรท่ี 11 สิงหาคม 2557 เปนวันหยุดราชการเพ่ิมเติมเปนกรณี

พิเศษ เฉพาะป พ.ศ. 2557 เพ่ือใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การทองเท่ียว และใหประชาชนไดรวมกิจกรรม
ในชวงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

2. สวนรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ใหรัฐวิสาหกิจแตละแหง ธนาคาร
แหงประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมใหสอดคลองกับขอกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป

3. ในกรณีหนวยงานใดท่ีมีภารกิจในการใหบริการประชาชน หรือมีความจําเปน
หรือราชการสําคัญ ในวันดังกลาวโดยไดกําหนดหรือนัดหมายไวกอนแลว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความ
เสียหายหรือกระทบตอการใหบริการประชาชน ใหหัวหนาหนวยงานนั้นพิจารณาดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร
โดยมิใหเกิดความเสียหายตอราชการและประชาชน

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.6 ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงาน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี กําหนดจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ระหวางวันท่ี 12-28 สิงหาคม 2557 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือสรางความตระหนักและกระจายองคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหมๆ ใหแกนักเรียน นักศึกษา ครู/อาจารย และประชาชนท่ัวไป จึงขอเชิญชวนเขารับชมงาน
ดังกลาว จังหวัดเชียงใหมไดมีการคําสั่งมอบหมายภารกิจใหกับสวนราชการ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ สําหรับการ
จัดงาน การรักษาความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกใหกับผูรวมงานในชวงเวลาดังกลาว สําหรับพ้ืนท่ี
ภายนอกการจัดงานจะมีการจัดจําหนายสินคา OTOP และผลผลิตลําไยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ

4.7 รายงานสภาวะอากาศเดือนสิงหาคม 2557
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ(นายสมาน ปราการรัตน) สภาวะ

อากาศปลายเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2557 บริเวณภาคเหนือ มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังคอนขางแรงพัด
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอาวไทย ตลอดชวง ประกอบกับมีหยอมความกดอากาศต่ําปกคลุม

/บริเวณอาวตังเก๋ีย...
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บริเวณอาวตังเก๋ีย ทําใหบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝน และมีฝนตกหนักบางแหงบริเวณภาคเหนือ อนึ่ง
พายุดีเปรสชั่นในมหาสมุทรแปซิฟกบริเวณดานตะวันออกของประเทศฟลิปปนส จะทวีกําลังแรงข้ึนเปนพายุโซน
รอนในลําดับตอไป และมีแนวโนมเคลื่อนตัวไปยังเกาะไตหวัน ในชวงวันท่ี 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557
บริเวณภาคเหนือ มีฝนฟาคะนองกระจายถึงเกือบท่ัวไป รอยละ 60-70 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักบางแหง
สวนมาก ทางตอนบนและดานตะวันออกของภาค อุณหภูมิต่ําสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด
31-33 องศาเซลเซียส

ชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน 2557 มรสุมตะวันตกเฉียงใตยังคงพัดปกคลุม
ประเทศไทย และจะมีกําลังแรงเปนระยะๆ ประกอบกับจะมีรองมรสุมพาดผานบริเวณประเทศไทยตอนบน
ในบางชวงซึ่งลักษณะดังกลาวทําใหบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกชุกหนาแนน โดยจะมีฝนกระจาย
ถึงเกือบท่ัวไป และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพ้ืนท่ี กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก
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4.8 โครงการฟนฟูหมูบานถวาย
ท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม (ดร.วิวัฒน เศรษฐชวย)

โครงการฟนฟูหมูบานถวายเปนโครงการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเพอรดู แหงสหรัฐอเมริกา กับ มหาวิทยาลัย
นอรท-เชียงใหม อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม แนวความคิดมาจากศาสตราจารย ดร.ชัด อัลเรด มหาวิทยาลัย
เพอรดู โดยไดรับการสนับสนุนจากนายวิเชียร พุฒิวิญู อดีตผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตเริ่มตน
เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2556 ดร.ณรงค ชวสินธุ ไดนําคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม
เขาปรึกษาหารือกับทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (วิเชียร พุฒิวิญ)ู ซึ่งไดรับการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ในปนี้
ศาสตราจารย ดร.ชัด อัลเรด ไดนํานักศึกษา 15 คนจากมหาวิทยาลัยเพอรดู เดินทางมาศึกษาคนควาวิจัย
รวมกับคณาจารย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม เปนเวลา 5 สัปดาห ระหวางวันท่ี 19
พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2557 โครงการฟนฟูหมูบานถวายเปนโครงการศึกษาคนควาวิจัยในเชิงลึก
ท่ีครอบคลุมถึงความเปนมาของในชีวิตความเปนอยู การแกปญหาเฉพาะหนารวมไปถึงทางออก ในการแกปญหา
ตางๆของหมูบานถวายท่ีกําลังเผชิญอยู  โดยโครงการศึกษาหมูบานถวายของท้ังสองมหาวิทยาลัย ท่ีไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จะเปนโครงการระยะยาว ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยเพอรดูจะนํา
นักศึกษามาทําการคนควาวิจัยเพ่ิมเติมในหมูบานถวายทุกๆ ป และตองการสราง Business Plan ใหหมูบานถวาย
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4.9 ประชาสัมพันธโครงการ ครอบครัวสุขสันต ปนจักยานเท่ียวเวียงกุมกาม
ผูแทนการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม (นางจิรารัตน  มีงาม)

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานเชียงใหม รวมกับ เทศบาลทาวังตาล สํานักศิลปากรท่ี ๘
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอสารภี และสมาคมธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม กําหนดจัดโครงการ
“ครอบครัวสุขสันต ปนจักยานเท่ียวเวียงกุมกาม” เนื่องในวันแมแหงชาติ โดยจัดใหมีการแถลงขาวพรอมเปดตัว
โครงการในวัน เสาร ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนยขอ มูล เวียง กุมกาม และบริ เวณโบราณสถาน
เวียงกุมกาม อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โดยมีคาสมัครเพียงครอบครัวละ ๑๑๒ บาทพรอมเสื้อ รับจํานวน
จํา กัดโครงการ“ครอบครัวสุขสันต ปนจักรยานเ ท่ียว เวียงกุมกาม”จัด ข้ึนเ พ่ือร วมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  อีกท้ังเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ใหเกิดกิจกรรม
ทองเท่ียวในชวงนอกฤดูกาลโดยจกัรยาน ในลักษณะทองเท่ียวแบบครอบครัว กลุมเปาหมายเปนนักทองเท่ียว

/กลุมครอบครัว...



- ๒๐ -

กลุมครอบครัว จํานวน ๕๐ คู  เสนทาง โบราณสถานเวียงกุมกาม พรอมกิจกรรมสานสายใยแหงรักระหวาง
แมลูก ชมการแสดงและรับประทานอาหารแบบกาดหม้ัว ณ วัดชางคํ้า และลุนรางวัลครอบครัวสุขสันตและ
ครอบครัวอบอุนจาก ททท. สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดท่ี ทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม โทรศัพท ๐ ๕๓๒๗ ๖๑๔๐ – ๒ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
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4.10 กิจกรรมเชียงใหมเมืองสรางสรรค
ผูแทนเชียงใหมเมืองสรางสรรค (มร. มารติน เฟนสกี้-สตาลลิ่ง) เม่ือวันท่ี ๓-๔

เมษายน ๒๕๕๗ มีการจัดประชุมเมืองสรางสรรคในอาเซียน สัมมนาโครงการแฮนดเมดเชียงใหม ณ ศูนยสรางสรรค
งานออกแบบเชียงใหม TCDC มีผูเขารวมประชุมจากจารกาตา บันดุง ปนัง กัวลาลัมเปอร กูชิง ฮานอย ซีบู
องคกรภายในจังหวัดเชียงใหม และกรุงเทพมหานคร

ในวัน ท่ี ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีการจัดแสดงสินคาหัตถกรรมของ
ผูประกอบการจังหวัดเชียงใหมประมาณ ๑๕ ราย ใหตางประเทศไดชมผลงาน มีการบันทึกลงนามขอตกลง
ภายในงาน George Town Festival in Penang ณ ประเทศมาเลเชีย

ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๓๐ น. เชญิชมงาน TEDx
Chiangmai
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แจงกําหนดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2557

วันพฤหัสบดีท่ี 28 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอเนกประสงค  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี/เครื่องแบบตามสังกัด (จังหวัดเชียงใหมเปลี่ยนแปลงการประชุม
จากเดิมวันท่ี ๒๘ สิงหาคม คม ๒๕๕๗ เปนวันพุธท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

5.2 หัวหนาสวนราชการแจงตอท่ีประชุมเพิ่มเติม
5.2.๑ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม (นายจงคลาย วรพงศธร) สรุปประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับท่ี ๑๐๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยปาไม

(๑) ชนิดไมท่ีตองขออนุญาตตัด แมข้ึนในท่ีดินกรรมสิทธิ์ หรือในท่ีอ่ืนใด
เดิมไดแก ไมสัก ไมยาง คณะรักษาความสงบแหงชาติไดประกาศเพ่ิมเติมอีก ๑๖ รายชื่อ รวมเปน ๑๘ รายชื่อ
คือ ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน ไมเก็ดแดง ไมอีเมง ไมพะยุงแกลบ ไมกระพ้ี ไมแดงจีน ไมขะยุง ไมซิก ไมกระซิก
ไมกระซิบ ไมพะยูง ไมหมากพลูตั๊กแตน ไมกระพ้ีเขาควาย ไมเก็ดดํา ไมอีเฒา และไมเก็ดเขาควาย

(๒) แปรรูปไม/หรือมีไมแปรรูปไวครอบครอง เดิมกําหนดไมสักชนิดเดียว
คณะรักษาความสงบแหงชาติไดกําหนดไมแปรรูปเพ่ิมข้ึนเปน ไมสัก ไมยาง และไมตามประกาศอีก ๑๖ รายชื่อ
ตามขอ (๑) ซึ่งหากเปนไมแปรรูปชนิดอ่ืนตามกฎหมายเดิม หากมีจํานวนเกิน ๐.๒๐ ม.๓ ถือวาผิดกฎหมายมีโทษ
จําคุกไมเกิน ๕ ปปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ คําสั่งใหมไดเพ่ิมชื่อไมเปนไมสัก ไมยาง และ
ไมตามประกาศอีก ๑๖ รายชื่อ หากมีไวครอบครองเกิน ๐.๒๐ ม.๓ ถือวาผิดกฎหมาย มีโทษจําคุกไมเกิน ๕ ป
ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สรุปคือรับโทษเทาเดิม แตเพ่ิมรายชื่อไม

/(๓) มีไมทอนไวในครอบครอง...
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(๓) มีไมทอนไวในครอบครอง เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและไมยาง สําหรับ
คําสั่งใหมเพ่ิมเปน ไมสัก ไมยาง และไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ  ถาไมชนิดอ่ืนหากมีครอบครองเกิน ๒๐ ตน
หรือทอน หรือรวมปริมาตรไมเกิน ๔ ม.๓ จะมีความผิดเดิมโทษจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐
บาท คําสั่งใหมเพ่ิมโทษเปนจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตหากมีไวในครอบครอง
นอยกวา ๒๐ ตนหรือทอน จะมีความผิดรับโทษ ๑-๕ ป ปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

(๔) สําหรับผูรับอนุญาตอุตสาหกรรมไม เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและ
ไมยาง คําสั่งใหมเพ่ิมเปน ไมสัก ไมยางและไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ ถาผูประกอบการมีไมชนิดอ่ืนท่ี
ผิดกฎหมายไวในครอบครองเกิน ๕ ตนหรือทอนหรือเกิน ๑ ม.๓ ไมแปรรูป เกิน ๑ ม.3 เดิมจําคุก ๒ – ๑๕ ป
ปรับ ๑๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐ บาท คําสั่งใหมเพ่ิมโทษเปนจําคุก ๒ – ๑๕ ป ปรับ ๑๐๐,๐๐๐ ถึง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) การทําไม เดิมกําหนดเฉพาะไมสักและไมยาง คําสั่งใหมเพ่ิมเปนไมสัก
ไมยางและไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อ ไมชนิดอ่ืนท่ีไมใชไมสัก ไมยาง และไมประกาศเพ่ิม ๑๖ รายชื่อถาเปนไมทอน
เกิน ๒๐ ตนหรือทอนหรือเกิน ๔ ม.๓ ไมแปรรูป เกิน ๒ ม.๓ เดิมจําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
คําสั่งใหมเพ่ิมโทษเปน จําคุก ๑ – ๒๐ ป ปรับ ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

รายชื่อไมท่ีมีในเชียงใหม คือ ไมสัก ไมยาง ไมชิงชัน (เก็ดแดง) กระพ้ีเขาควาย
(กระพ้ี,อีเฒา,เก็ดเขาควาย, เก็ดดํา ) พะยูง ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหมจะมีหนังสือแจงไปยังอําเภอทุกอําเภอเพ่ือ
ประชาสัมพันธและเพ่ือชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง

๕.๒.๒ เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) จังหวัดเชียงใหมจัดงาน
เทศกาล “ลําไยเชียงใหมป 2557” สรางความปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหประชาชน ระหวางวันท่ี
31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ ขวงประตูทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคของการจัดงานเพ่ือประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณลําไยดีมีคุณภาพ
ของจังหวัดเชียงใหม สงเสริมการบริโภคลําไยของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม กระจายผลผลิตของเกษตรกร
สงตรงถึงผูบริโภค เพ่ือเผยแพรองคความรูดานการผลิตลําไยคุณภาพ และสรางเครือขาย ความสามัคคี
ปรองดอง สมานฉันท ระหวางประชาชน เกษตรกร ผูประกอบการเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม

๕.๒.๓ ผูแทนพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน (นายธีระยุทธ  อินตะเสน)
เนื่องดวย ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทางสํานักพระราชวังไดจัดใหมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ พระบรมมหาราชวังและ
พระราชฐานท่ีประทับตางจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สํานักพระราชวังจึงไดจัดใหมีการลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ณ เรือนรับรอง ภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม ในการนี้
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหหัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ ประชาชนและ
นักทองเท่ียวท่ัวไป เขารวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๐๐ น. ณ เรือนรับรองภายในพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม โดยผูท่ีมาลงนามถวายพระพร
ชัยมงคล ไมตองเสียคาธรรมเนียมเขาเยี่ยมชมพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

๕.๒.๔ นายอําเภอไชยปราการ (นายชาตรี กิตติธนดิตถ) ขอเชิญรวมพิธี
ปลูกตนไมเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๒ พรรษา ณ บริเวณปาตนน้ําอําเภอไชยปราการ ในวันท่ี
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ภายใตโครงการ ธรรมะตามแนวพระราชดําริ โครงการยอย เอาน้ํา
แลกปา โดยไดเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี

/๕.๒.๕ ประมงจังหวัดเชียงใหม...
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๕.๒.๕ ประมงจังหวัดเชียงใหม (นายบรรจง จํานงศิตธรรม) สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ "12 สิงหามหาราชินี” ณ แมน้ําปง หนาวัดทาหลุก ตําบล
สันผีเสื้อ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี 7 สิงหาคม 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยไดเรียนเชิญ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี จึงขอเชิญชวนทุกทานรวมพิธีดังกลาว

๕.๒.๖ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) (ดร. ศราวุฒิ
ศรีศกุน) สํานักงานพัฒนาพิงคนคร(องคการมหาชน) จัดกิจกรรม “ปรองดอง รวมใจ ถวายพระพรชัย
มหาราชินี” ในวันอาทิตยท่ี 10 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30 น. ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ขอเชิญทุกๆ ทานท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมปนจักรยาน โดยมี
กําหนดการ คือ เวลา 06.30 - 07.30 น. ลงทะเบียนผูเขารวมงานฯ และสื่อมวลชน เวลา 07.30 น. เปดงาน
และปลอยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางสู เชียงใหมไนทซาฟารี เวลา 08.30 น. จุดพักท่ีเชียงใหมไนทซาฟารี
รวมรับประทานอาหารวางและถายภาพรวมกัน เวลา 09.30 น. ปลอยตัวขบวนจักรยานฯ เดินทางกลับสู
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 10.30 น.เดินทางถึง
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษารวมกันรับประทานอาหาร
กลางวัน

๕.๒.๗ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
(นายชาตรี  บุญนาค) เนื่องจากปจจุบันมีผลผลิตลําไยจํานวนมาก ขอความรวมมือนายอําเภอทุกอําเภอ
ประชาสัมพันธผานกํานันและผูใหญบาน สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงใหเกษตรกรผูปลูกลําไยอยาได
ตื่นตระหนักรีบเก็บผลผลิตลําไยเพราะเห็นวาราคากําลังลดลงหรือฝนตกหนัก ขอใหเก็บลําไยท่ีมีคุณภาพ
แกเต็มท่ี ขณะนี้สวนราชการมีแผนการกระจายลําไยสดชอไปยังทุกจังหวัด ซึ่งจะทําใหราคาท่ีดีข้ึน จึงขอเนนย้ํา
ใหเกษตรกรเก็บลําไยสดชอ อยาใหหลุดลวงเพราะจะทําใหราคาลดลง

๕.๒.๘ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นายประพันธ วิศิษฏจินดา) ตามท่ีคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีประกาศ ฉบับท่ี 70/2557 เรื่อง มาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาวและการคามนุษย ใหจัดตั้งศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
เพ่ือจัดระเบียบแรงงานตางดาวและพิจารณาออกใบอนุญาตทํางานชั่วคราวใหแกแรงงานตางดาวสัญชาติ
เมียนมาร ลาว และกัมพูชา ซึ่งเปนมาตรการชั่วคราวในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย
โดยเปดใหจดทะเบียนแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร ลาว และกัมพูชา เพ่ือผอนผันใหอยูในราชอาณาจักร
และทํางานไดเปนการชั่วคราวรวมถึงผูติดตาม โดยใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานหลัก และปฏิบัติงาน
รวมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้
ใหจัดตั้งศูนยดังกลาวในจังหวัดสมุทรสาครเปนแหงแรก สําหรับจังหวัดเชียงใหมไดจัดเตรียมการตั้งศูนยบริการ
จดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จํานวน ๒ แหง คือ วิทยาลัยการปกครอง
ศูนยการเรียนรูและฝกอบรมภาคเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอฝาง ท้ังนี้ สามารถดําเนินการไดทันที
เม่ือคณะรักษาความสงบแหงชาติออกประกาศ จึงขอความกรุณาจากตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดพิจารณา
ผอนผันใหแรงงานตางดาวเดินทางไปจดทะเบียนแรงงานตางดาว ณ ศูนยจดทะเบียนท้ัง ๒ แหง

มติท่ีประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระท่ี ๖ ...
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ระเบียบวาระท่ี 6 นโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร
๖.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนาวิน สินธุสอาด) จํานวน ๓ เรื่อง

๑) ขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการชวยกันบริโภคลําไยของจังหวัดเชียงใหม
หรือซื้อเปนของฝาก ขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
วางแผนกระจายลําไยไปสูผูบริโภคและนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางมาชมงานเทศกาลลําไยของจังหวัดเชียงใหม
งานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การประชุมของกระทรวงสาธารณสุข และงาน LANNA EXPRO
ใหไดมากท่ีสุด

๒) วันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนวันกํานัน ผูใหญบาน ขอใหทุกอําเภอพิจารณา
จัดงานเพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน และขอเชิญชวนสวนราชการ
รวมงานในวันดังกลาวท่ีแตละอําเภอจัดข้ึน  เพ่ือเปนการแสดงความขอบคุณท่ีกํานันผูใหญบานสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานและเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหกับกํานัน  ผูใหญบาน

๓) ในวันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดเชียงใหมไดจัดพิธีเปด
ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี  ในโอกาสนี้ขอความ
รวมมือหัวหนาสวนราชการท่ีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกขของประชาชนท่ีจังหวัดเชียงใหมจัดสงไปยังหนวยงาน
ของทาน ไดเรงรัดดําเนินการ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหมจะมีการประชุมรวมกับมณฑลทหารบกท่ี ๓๓
เปนประจําทุกวัน ซึ่งจะมีการเรงรัดและติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกขดังกลาว ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมจึงไดมอบนโยบายใหตองดําเนินการอยางรวดเร็วและมีคุณภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงการรองเรียนซ้ํา จึงขอให
หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข ไดกํากับและดูแลอยางใกลชิด

๖.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) จํานวน ๑ เรื่อง
ขณะนี้เขาสูชวงของการระบายของไขเลือดออก ขอใหอําเภอทุกอําเภอประสานงานกับ

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี นําขอมูลของปท่ีผานมาเพ่ือมาบูรณการ
รวมกันในการปองกันไขเลือดออก สําหรับชุมชน/ท่ีพักของแรงงานตางดาวแจงใหกํานัน ผูใหญบานประสาน
ชุมชนดังกลาวจัดตัวแทนของชุมชนคอยประสานงาน ชวยเหลือ อํานวยความสะดวกและรายงานสถานการณ
ไขเลือดออกของชุมชนใหกับเจาหนาท่ี

๖.๓ ประธานในท่ีประชุม จํานวน ๗ เรื่อง
1. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับ

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เรื่อง
โครงการหมวกกันนอค 100 %

2. ใหหัวหนาสวนราชการ และขาราชการรวมพิธีเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายราชสดุดี
และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ โดยพรอมเพรียงกันเพ่ือแสดงถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และรวมงานพิธีท่ีจังหวัดเชียงใหมจัดข้ึนทุกพิธีดวยพรอมเพรียงกัน
กรณีหัวหนาสวนราชการติดราชการใหสงผูแทนเขารวมพิธีดวย

3. เนื่องจากระหวางวันท่ี ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เปนวันหยุดหลายวันติดตอกัน
ขอใหสวนราชการตรวจสอบเครื่องใชไฟฟาทุกชนิดภายในสํานักงาน เพ่ือปองกันไฟฟาลัดวงจร และใหมีการจัด
เจาหนาท่ีอยูเวรประจําสํานักงานดวย

4. ใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประสานสื่อมวลชนทุกแขนงในการ
ประชาสัมพันธขาวสารการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติประจําป ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑2-28
สิงหาคม ๒๕๕๗ การจัดงาน LANNA EXPRO ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวันท่ี ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๕๗

/และการจัดงาน ...
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และการจัดงาน TCDC ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ท้ังนี้ การบริการสาธารณะ ระบบขนสงมวลชน ระบบ
สาธารณูปโภคตองมีความพรอม

5. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมจัดลําไยบรรจุกลองมาวางขายดานหนาอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพ่ือชวยกระจายผลผลิตลําไยของจังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้ ลําไยท่ีบรรจุ
ในกลองตองมีคุณภาพดี และใหมีการประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูปลูกลําไยเก็บผลผลิตลําไยท่ีแกเต็มท่ี อยาได
เรงรีบเก็บผลผลิตกอนกําหนด

6. ศูนยดํารงธรรม  ใหหนวยงานแตงตั้งเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบหลัก หนวยงานท่ีไดรับ
เรื่องรองเรียน/รองทุกขจากจังหวัดเชียงใหม  ใหรีบดําเนินการตรวจสอบ หรือแกไขปญหาโดยทันที ผลการ
ดําเนินการหรือผลการพิจารณาเปนประการใดใหมีหนังสือแจงจังหวัดเชียงใหมทราบดวย เพ่ือจะไดแจงให
ผูรองเรียนทราบ

7. ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบการบรรจุสินคาลงในบรรจุภัณฑ อยาใหมีการ
บรรจุกระดาษหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีแสดงใหเห็นวาสินคาท่ีบรรจุในกลองผลิตภัณฑมีปริมาณมาก

มติท่ีประชุม   รับทราบและนําไปปฏิบัติ

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๐๐ น.

วัลยา  สิปปพันธ บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา  สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

วิราชินี  คําชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

หัวหนากลุมงานอํานวยการ


