
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
ครั้งที่ 7/2551 

วันที่   30  กรกฎาคม   2551  
ณ  หองประชุมเลวีนิติ    คณะนิติศาสตร    มหาวิทยาลัยพายัพ 

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

รายชื่อผูมาประชุม   
 

1 นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม             ประธาน 
2 นายชุมพร  แสงมณี รองผูวาราชการจังหวดัเชียงใหม 
3 นายสุรชัย  จงรักษ ปลัดจังหวดัเชยีงใหม 
4 นายสําเริง  ไชยเสน (แทน)หวัหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายสุเมธ  กลีบขจร เจาพนกังานทีด่ินจังหวดัเชียงใหม 
6 นางกาญจนา   กุลดิลก พัฒนาการจงัหวัดเชียงใหม 
7 นายนคร  บุษยพันธุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชยีงใหม 
8 นายประจญ  ปรัชญสกุล หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเชียงใหม 
9 นายสมนึก   ปนถาวรรักษ (แทน)ทองถ่ินจังหวดัเชยีงใหม 
10 นายศักดิ์ชัย  จ.ผลิต นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
11 นายสุรพล  สัตยารักษ นายอําเภอหางดง 
12 นายมงคล   สุกใส นายอําเภอสารภ ี
13 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสันทราย 
14 นายอธิคม    จนัทรศัพท นายอําเภอสันกําแพง 
15 นายพัฒนพงษ  สรอยอินทรากุล (แทน)นายอําเภอดอยสะเกด็ 
16 นายอนนัตพล  บุญชู นายอําเภอแมริม 
17 นายอดิศกัดิ์   วรรณลักษณ นายอําเภอแมแตง 
18 นายสุเทพ    ภทัรศยกุล นายอําเภอฮอด 
19 นายวิชิต   บุญกังวาน นายอําเภอเชยีงดาว  
20 นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ ์ (แทน)นายอําเภอพราว 
21 ร.ต.ชยันต   อยูสวัสดิ ์ นายอําเภอฝาง 
22 นายโชคดี   อมรวัฒน นายอําเภอไชยปราการ 
23 นายเทอดศกัดิ ์  จารุอัคระ นายอําเภอสะเมิง 
24 นายวิชัย   ลือวรรณ นายอําเภอเวยีงแหง 
25 นายนิมิต  วันไชยธนวงศ นายอําเภอสันปาตอง 
26 นายดิเรก  สุริวงศ (แทน)นายอําเภอจอมทอง 
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27 นายนิเวศน   พูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมอาย 
28 นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน นายอําเภออมกอย  
29 นายประกาศิต  มหาสิงห นายอําเภอแมแจม  
30 นายคมกริช   ตรีธัญญพงศ นายอําเภอดอยเตา 
31 นายพุฒิพงศ   ศิริมาตย นายอําเภอแมวาง 
32 นายรพินทร  ถาวรพันธ นายอําเภอแมออน 
33 นายศักดิ์ชัย  คณุานวุัฒนชัยเดช นายอําเภอดอยหลอ 
34 นายวิเศษ  ออนตา (แทน)อัยการจังหวดัเชยีงใหม 
35 นายสุภัทร  ไพสิน อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
36 นายจํานอง   ปานทอง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
37 นายชูชาติ   ชัยเลิศ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
38 นายสุธรรม   วงคขจร ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
39 นางสาววภิารัตน  โชคเกิด (แทน)ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
40 นายปรีชาพล   ภัทรโกมล ผูอํานวยการศนูยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชยีงใหม 
41 นายวราวุธ    คันธาเวช (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวดัเชยีงใหม 
42 นางบุษกร   อรรถโกมล ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม      
43 นายโกศล   ปราคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 
44 นายไพศาล   เขื่อนเพชร  (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 2 
45 นายภูพงศ  ภูอาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
46 นายพงศพนัธุ  ไชยวณัณ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชียงใหม เขต 5 
47 นายปราโมทย  เลิศชีวกานต (รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเชยีงใหม เขต 6 
48 นายวรพจน   เตียวสกุล ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาสัยจงัหวัดเชียงใหม 
49 นายชํานาญ  ธรรมไชย ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
50 รศ.ดร.เอกชัย  แสงอินทร (แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 
51 ผศ.อดิศร  คันธรส (แทน)อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 
52 ผศ.ดร.ประดษิฐ  เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
53 นายณรงค  เหล็กสมบูรณ (แทน)วัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม 
54 นายดษิฐ   โพธิยารมย ผูอํานวยการวทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
55 นางสาวปรางทิพย  บุศยศิริ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ 

56 นางมัลลิกา   อัพภาสกิจ (แทน)คลังเขต 5 
57 นางสุภมาศ    ศิริละ (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม 
58 วาที่ ร.ต.ยงยุทธ  เรืองภัทรกุล ธนารักษพื้นทีเ่ชียงใหม 
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59 นายประยุทธ  กฤษณพนัธ (แทน)ผูอํานวยการสรรพสามิตภาคที่ 5 
60 นายโฆษก  บรูณรัช สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
61 นายฤาชา  ธีรกุล (แทน)สรรพากรภาค 8 
62 นายพีรธรรม   ศุภศรี (แทน)สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 1 
63 นายสุรพล  วฒันโยธิน (แทน)สรรพากรพื้นที่เชยีงใหม 2 
64 นางจริณยา  ศรีปทุม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
65 นายพัฒนศักดิ ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากบัและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชยีงใหม) 
66 นายสพโชค  ทาบสุวรรณ ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวดัเชียงใหม 
67 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง (แทน)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
68 นายภกัดี   พวงจิตร ผูอํานวยการศูนยพัฒนาสังคม หนวยที่ 13 จังหวดัเชยีงใหม 
69 นางเสาวภา  จาํป (แทน)ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
70 นางเพชรรัตน   ปอมเย็น ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
71 นายอํานาจ  สิริภาคิไนย (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็ชายบานเชียงใหม 
72 นางสวางจิตต  สุวรรณเนตร (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
73 นางมิ่งขวัญ  วรีะชาติ (แทน)ผูปกครองสถานสงเคราะหคนชราบานธรรมปกรณ 
74 นางเพ็ญจิตต  กล่ันขจร หัวหนาบานพกัเด็กและครอบครวัเชียงใหม 
75 นายทรงเดช  คําลือ (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 
76 นายวิเชียร  โนจะ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
77 นางพรรณวดี  พลอยทับทิม แรงงานจังหวดัเชียงใหม 
78 นายวิทยา  วิทยาศรัย สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
79 นางสาวเพ็ญศรี  ฤกษนันทน (แทน)ประกนัสังคมจังหวัดเชียงใหม 
80 นายอนุรักษ   ทศรัตน จัดหางานจังหวัดเชยีงใหม 
81 นายสิทธิชัย  สิทธิจําลอง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวดัเชียงใหม 
82 นางกัญจนา  กล่ินทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงาน  ประจําภาคเหนือ 
83 ดร. สุรสิงห  วิศรุตรัตน (แทน)นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
84 นางสุธีวรรณ  ศรีอุปโย ผูอํานวยการศูนยวทิยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 
85 นพ.ภาสกรณ   ชัยวานิชศิริ ผูอํานวยการศูนยบําบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ 
86 นพ.สมัย   ศิริทองถาวร ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
87 นายภุชงค  อินสมพันธ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวดัเชียงใหม 
88 นายมนูญ  ปรีดาสุริยะชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักบรหิารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
89 นายธีรพล   วทุธีรพล (แทน)ผูอํานวยการสํานกัจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
90 นางสาวจารุวรรณ  ชิงชัย (แทน)ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
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91 นางอรวรรณ  ไชยพรหม (แทน)ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ ์

92 นางสาวกาญจนา  ชาครวัฒน ผูอํานวยการตรวจเงินแผนดนิภูมภิาคที่ 8 
93 นายพงษพันธ   ร้ิวทองทว ี ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวดัเชียงใหม  
94 นายนเรศร  ภาชนะพรรณ หัวหนาสถานตีรวจสอบการใชความถี่วิทยเุชียงใหม 
95 นางนุสรา  มั่งมี (แทน)หวัหนาสถานีกาชาดที ่3 เชียงใหม 
96 นายเฉลิมชาติ   นครังกุล (แทน)ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
97 นายวัยรักษ  วลัยรัตน พาณิชยจังหวดัเชียงใหม 
98 นายสุชาติ  ธนสิทธิ์สมบูรณ ผูอํานวยการสํานักงานการคาตางประเทศ เขต 1 เชียงใหม 
99 นายสมชัย  เวชโพธ์ิกลาง การคาภายในจังหวดัเชยีงใหม 
100 นายสุรชัย   สังขศรีแกว หัวหนาศูนย ช่ัง ตวง วดั ภาคเหนือ (เชียงใหม) 
101 นายนฤมิต  หญิชีระนันทน หัวหนาสํานักงานหนังสอืเดนิทาง เชียงใหม 
102 นายชินวร  แยมสะอาด (แทน)เกษตรและสหกรณจงัหวัดเชียงใหม 
103 นางสาวบัวลอย  เขตสิทธิ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม 
104 นางปรียา  เมฆบังวัน (แทน)ปฏิรูปที่ดินจังหวดัเชยีงใหม 
105 นางสาวอุทัยวรรณ  สิงหไสว (แทน)ประมงจังหวดัเชยีงใหม 
106 นายวิฑูร  โพธ์ิศรี (แทน)สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
107 นายวีรชาติ   เขื่อนรัตน ปศุสัตวจังหวดัเชียงใหม 
108 นางสาวจุไรพร  แกวทพิย (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิเขต 6 
109 นายถาวร  มีชัย หัวหนาสถานพีัฒนาที่ดินเชยีงใหม 
110 นายจํารัส  จันทิวงศ (แทน)ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่ 5 
111 นายณัฐวัตร  เตชะสาน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพนัธุขาวเชียงใหม 
112 นางสาวบานเย็น  หลาปอม (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 (เชยีงใหม) 
113 นางวราวัลย   สมิทธิกุล (แทน)หวัหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
114 นางพชรวรรณ   เผดิมชัย (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิจยัและพฒันาการเกษตร เขต 1 
115 นายชลาธิป  ใหมมงคล (แทน)ผูอํานวยการศูนยสงเสริมพัฒนาอาชีพฯ(พืชสวน) 
116 นายอินทรโพธ์ิ   สิงหล (แทน)ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6  
117 นายอาจิตร  สุวานิชวงศ (แทน)ผูอํานวยการโครงการสํานักชลประทานที่ 1 
118 นางสาวหทยักาญจน  นําภานนท (แทน)ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกยีรติเชียงใหม 
119 นายสุรพงษ  ววิัชรโกเศศ ผูอํานวยการศูนยวจิัยและพฒันาประมงน้าํจืดเชียงใหม 
120 นางณัฐยา  ศักดิ์สูง (แทน)หวัหนาสํานักงานกองทุนฟนฟแูละพัฒนาเกษตรกร 
121 นางพาณี  หนูเนียม (แทน)อุตสาหกรรมจังหวดัเชียงใหม 
122 นายนพินธ  ประไพตระกูล (แทน)ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
 
 
 

/123  นายนพดล..... 
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123 นายนพดล  บํารุงพงษ ผูจัดการศูนยบริการรวมลงทุนและพีเ่ล้ียง SME สํานักงานสงเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.) 

124 นายสมชัย  ใหมจันทรแดง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม 
125 นายชัยเรศ  เกิง้บุรี (แทน)ผูอํานวยการศูนยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 
126 นายจํานง  แกวชะฎา ผูอํานวยการศูนยอุตุนยิมวิทยาภาคเหนือ 
127 นายสมศักดิ์  แกวสอน (แทน)สถิติจังหวัดเชียงใหม 
128 นายประพันธ   ศรีธิหลา หัวหนาสํานักงานไปรษณียจังหวดัเชยีงใหม 
129 นายภาณุ   เงนิกลั่น (แทน)ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท. เขตเหนือ 
130 นางสายธาร  ประสงคความดี (แทน)พลังงานจังหวัดเชยีงใหม 
131 นายทวี  เบญจรัตน   หัวหนาสํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2 
132 นางวิไลวรรณ  ลีฬหาชีวะ (แทน)ขนสงจงัหวัดเชียงใหม 
133 นายอํานวย  ทองประเสริฐ (แทน)ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชยีงใหม) 
134 นายสุทธิ  รวมศรี (แทน)ผูอํานวยการทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม 
135 พ.ต.ท.อนุชาต  ทองอาภรณ (รกท.)ผูอํานวยการสํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 1 
136 นายเรวัต  โพธ์ิเรียง หัวหนาสํานักงานขนสงทางน้ําที่ 1 สาขาเชียงใหม 
137 ร.ต.อ.ประภาวัต  ประเสริฐสุวรรณ (แทน)ผูอํานวยการทาอากาศยานเชยีงใหม 
138 นายเติมศกัดิ์  แสงโชติ ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
139 นายพงษเทพ  วงศเวช (แทน)ผูอํานวยการแขวงการทางเชียงใหมที่ 1 
140 นายกนก  ศรีกนก ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 2 
141 นายปราโมทย  อ่ิมเพ็ชร ผูอํานวยการแขวงการทางเชยีงใหมที่ 3 
142 นายอินสน  ตานคือ (แทน)ผูจัดการ การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
143 นายประมวล  ธรรมปญญา (แทน)ผูอํานวยการ ธ.ก.ส.จงัหวัดเชียงใหม 
144 นายพงศกร  ตุลานนท (แทน)ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
145 นางจีรพร   ทองบอ (แทน)ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
146 นางธารทิพย    ทองงามขํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
147 นายอําพล   บญุจันทร ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (ชอง 11) 
148 นางจินตนา  สิงหสุรเมธ ผูอํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหงประเทศไทย 
149 นายจําลอง   กติิศรี ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 
150 นางสาวบุษบง  จันทเลิศ (แทน)ปลัดองคการบริหารสวนจังหวดัเชียงใหม 
151 นายสรวมไชย  มีสมศักดิ ์ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 
152 นางมยุเรศ  ณ เชียงใหม (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพฒันา 
153 พ.ต.ชาติชาย  ศุกระศร (แทน)ผูอํานวยการสํานักพฒันาภาค 3 
154 พ.ท.พิชิตชัย  หัตถปะนิตย (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
 /155 พ.ต.อ.ปรีชา..... 
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155 พ.ต.อ.ปรีชา   วิมลไชยจติ (แทน)ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม 
156 พ.ต.ท.จําเริญ    กันทาหน (แทน)ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษฯ 
157 พ.ต.ท.หญิง ธาราทิพย  จํารัส (แทน)ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 

ผูเขารวมประชุม 
 

1 ประหยดั   อนนัตประดษิฐ สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 
2 นายวสันต  มจีินดา สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
3 นายวิจิตร  หลังสัน ปองกันจังหวดัเชียงใหม 
4 นายภาษเดช  หงสลดารมย จาจังหวัดเชยีงใหม 
5 นายทองพูล  ธนูศิลป ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
6 นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
7 นายสมศักดิ์   ออนอน หัวหนาฝายอํานวยการ  สนจ.ชม. 
8 นางสาวพรทพิย  วรพิทยาภรณ หัวหนาผูตรวจสอบภายในจงัหวัด 
9 นายสามารถ  หังสเนตร สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
10 นายเชวง  บัวผัด สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
11 นายอาคม   เพญ็ตาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
12 นางสาวสุดาทพิย  มูลอาย สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
13 นายสงัด  จิโนวรรณ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
14 นางปองลิขิต  ชีวรัตนพงษ สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 
15 นางศิริพร  รือเรือง สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

 

เร่ิมประชุม  เวลา 09.00  น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองสําคัญแจงท่ีประชุมทราบ 

1.1 วาระกอนการประชุม 
   - พิธีมอบประกาศนียบัตรแกเจาหนาท่ีตํารวจสถานีตํารวจภูธรแมริม 
      (สํานักงานประจําฐานเชียงใหม สถานีไฟฟาแรงสูงเชียงใหม 2) 
   - พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณแกชมรม To Be Number One ประจําป 2551  
      (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม) 
   - พิธีมอบเกียรติบัตรใหแกนายอําเภอตามโครงการเผยแพรกิจกรรมการ 

   ดําเนินงานของนายอําเภอ ผานเว็บไซดสํานักยุทธศาสตรและการสงเสริม  
   การบริหารราชการอําเภอ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

 
 

/1.2 เรือ่งแนะนํา... 
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 1.2 เร่ืองแนะนําและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยพายัพ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ  กลาวแนะนําตัวและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยพายัพ ซ่ึงเปน

มหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกของประเทศไทยใหที่ประชุมรับทราบ  และยินดีใหบริการในสวนที่เกี่ยวของแก
ผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 

 1.3 เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
- 

 1.4 เร่ืองท่ีเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 
        - การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี”  ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2551 
 ฝายเลขานุการ  แจงที่ประชุมรับทราบและประชาสัมพันธเชิญชวนหัวหนาสวนราชการ ภาคเอกชนทุก
ทาน  เขารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 ซ่ึงประกอบดวยพิธี 3 สวน
ดังนี้ 
 1. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ จํานวน 77 รูป 
      พรอมเวลา 06.00 น. เร่ิมพิธี 06.45 น. ณ ขวงประตูทาแพ 

     การแตงกาย  ชุดพื้นเมือง, ชุดไทย, ชุดสุภาพ 
 2. พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
      พรอมเวลา 08.15 น. เร่ิมพิธี 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
       การแตงกาย 
      ขาราชการพลเรือน  :  เครื่องแบบปกติขาว 
      ทหาร  ตํารวจ   :  เครื่องแบบปกติขาว กระบี่ ถุงมือ 
      บุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ :  ชุดสากลนิยม ชุดไทย หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
               - สุภาพสตรี :  พื้นเมืองหมสไบ หรือเครื่องแบบตามสังกัด 
               - นักเรียน / นักศึกษา :  เครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา 
 3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 
      พรอมเวลา 18.00 น. เร่ิมพิธี 19.29 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
      การแตงกาย 
      ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ  : ชุดไทยพระราชทาน / ชุดสากลนิยม / ชุดพื้นเมือง /  

     ชุดสุภาพ / เครื่องแบบตามสังกัด / เสื้อสีฟา สก. / เสื้อสีเหลือง 
      บุคคลทั่วไป  - สุภาพบุรุษ : ชุดไทยพระราชทาน / ชุดสากลนิยม / ชุดพื้นเมือง /ชุดสุภาพเสื้อ 

  สีเหลือง 
               - สุภาพสตรี : ชุดไทย / ชุดพื้นเมือง / ชุดสุภาพเสื้อสีเหลือง 
      สมาคม / สโมสร / ชมรม : เครื่องแบบตามสังกัด / ชุดสากลนิยม / ชุดพื้นเมือง /ชุดสุภาพ /  

   เสื้อสีฟา สก. / เสื้อสีเหลือง 
      นักเรียน / นักศึกษา  : เครื่องแบบนักเรียน / นักศึกษา 

/มติท่ีประชุม..... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม 
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นําเสนอผลการดําเนินงานของคณะทํางานโฆษกจังหวัดเชียงใหม 

ประจําเดือน กรกฎาคม 2551 ผานระบบวีดิทัศน สรุปไดดังนี้ 
งานเดือนกรกฎาคม 
1. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผานมา นายวิบูลย  สงวนพงศ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําคณะหัวหนา

สวนราชการ พบประชาชนในพื้นที่บานวัดจันทร ตําบลบานจันทร อําเภอแมแจม ตามโครงการผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการ พบปะประชาชน เพื่อช้ีแจงขอราชการใหกับขาราชการในพื้นที่ รวมทั้งไดมีการ
หารือในการแกปญหาของประชาชน 

2. วันที่  17  กรกฎาคม ตรงกับวันอาสาฬหบูชา ซ่ึงเปนวันสําคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน ผูวา-
ราชการจังหวัดเชียงใหม ไดเปนประธานพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร มี
เยาวชน พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป เขารวมพิธีดังกลาวจํานวนมาก 

3. วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม  จังหวัดเชียงใหม ไดจัดกิจกรรมใหผูบริหารระดับสูงของจังหวัด นายอําเภอ
และหัวหนาสวนราชการ ศึกษาดูงานโครงการพระราชดําริ ณ สถานีเกษตรหลวงอางขาง อําเภอฝาง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรียนรูแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และนําผลการศึกษาวิจัย
ในดานตาง ๆ มาประยุกตใชในการพัฒนาพื้นที่ หรืองานที่หนวยงานตนเองรับผิดชอบ จากนั้นไดเดินทางมารวม
พิธีปลูกปาภายในโครงการหลวงหนองเขียว ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว  

4. วันที่  28  กรกฎาคม ของทุกป เปนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร และในปนี้พระองคทรงเจริญพระชนมายุครบ 56 พรรษา นายไพโรจน  แสงภูวงษ รองผูวาราชการ-
จังหวัดเชียงใหม พรอมดวยเจานายฝายเหนือ กงสุลตางประเทศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 
ขาราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตํารวจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกหมู
เหลา จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5. วันที่ 28 กรกฎาคม  นายสมศักดิ์  ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเดินทาง
มาเปนประธานพิธีเปดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะหของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ 2549 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาดานการเกษตรอยางครบวงจร ภายในงานประกอบดวยการจัดนิทรรศการเฉลิม     
พระเกียรติ นิทรรศการวิชาการเกษตร การถายทอดความรูในการประกอบวิชาชีพการเกษตร การจําหนายสินคา
คุณภาพจากวิสาหกิจชุมชนของภาคเหนือ 
 6. วันที่ 29 กรกฎาคม รอยตํารวจเอกเฉลิม  อยูบํารุง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดเปนประธาน
เปดการประชุมและมอบนโยบายที่สําคัญแกชมรมกํานันผูใหญบาน 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายวิบูลย  สงวน-
พงศ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหการตอนรับ  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดใหนโยบายสําคัญ 
อาทิ นโยบายดานยาเสพติด นโยบายดานการจัดระเบียบสังคม นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายดานการ
แกไขปญหาความยากจน  

/7. งานดานตางประเทศ.... 



 9 

 7. งานดานตางประเทศ จังหวัดเชียงใหม  โดยมีนายชูชาติ  กีฬาแปง  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ไดใหการตอนรับนายเหงียน  ยวี  ฮึง เอกอัครราชทูตเวียดนามประจําประเทศไทย ที่เขาเยี่ยมคารวะตามธรรมเนียม
ทางการทูต ในโอกาสที่เยือนจังหวัดเชียงใหม ไดมีการหารือเกี่ยวกับชุมชนคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่อาศัยอยูใน
จังหวัดเชียงใหม ที่ตองการใหมีการจัดตั้งชมรมคนเวียดนามขึ้นในจังหวัดเชียงใหม จากนั้นนายไพโรจน แสงภูวงษ  
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหการตอนรับคณะนักวิชาการจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนหารือ
เกี่ยวกับปญหาชายแดนไทย - พมา และลูทางความเปนไปไดในการสงเสริมความรวมมือในอนุภูมิภาค 
 8. เรื่องคนดี ศรีกาชาด ของจังหวัด คือ นางอัจฉรา  สงวนพงศ  นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ที่อุทิศ
ตนใหกับงานของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมตลอดมามิไดขาด มีทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือเพื่อนมนุษยตลอดมา 
จึงจัดทําสกูปสัมภาษณเสนอไปยังสภากาชาดไทยเพื่อเผยแพรใหเปนที่ทราบทั่วกัน 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานผลการประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 6 / 2551 เม่ือวันท่ี  27     
                             มิถุนายน 2551  ซ่ึงไดนาํลงเผยแพรในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th 
 ฝายเลขานุการ  ไดเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6 / 2551 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 ซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยเอกสารจํานวน 27 หนา 
มีนายชูชาติ  กีฬาแปง รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม มีผูเขาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุม จํานวน 39 หนวยงาน ไมมีสวนราชการ / หนวยงาน ขอแกไขหรือเพิ่มเติมรายงานการประชมุ
แตอยางใด 
 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง 
 - ความกาวหนาโครงการปลูกตนไม 12 สิงหามหาราชินี 76 ลานตน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมและคณะ รายงานผลความกาวหนาโครงการปลูก
ตนไม  12  สิงหามหาราชินี  76  ลานตน และขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการและพนักงานเจาหนาที่ในสังกัดเขา
รวมในกิจกรรมการปลูกตนไม ตามโครงการดังกลาวในวันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณพื้นที่ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม เวลา 08.30 น. โดยมีขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 การดําเนินงานโครงการปลูกปาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2551 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2551 โดยรณรงคใหทุกภาคสวนรวมกันปลูกตนไม 1 ลานตน ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมกําหนดปลูกตนไมใน
วันศุกรที่ 8 สิงหาคม 2551 ณ บริเวณพื้นที่ศุนยราชการจังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดพื้นที่ปลูก จํานวน 5 พื้นที่ 
รวมตนไมที่จะปลูก จํานวน 1,900 ตน ซ่ึงพันธุไมที่จะปลูกประกอบดวย ราชพฤกษ ประดู ทองกวาว อินทนิล  
กฤษณา เปนตน โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ   1-2 เมตร  
 
 /ตามมติท่ีประชุม..... 
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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ  เมื่อ 30 มิถุนายน  2551 มอบหมายใหแตละอําเภอรณรงค 
ประชาสัมพันธเชิญชวนทุกภาคสวนรวมปลูกตนไมในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. บริเวณอําเภอรอบใน จํานวนประมาณ  8,000 - 9,000  ตน 
 2. บริเวณอําเภอรอบกลาง จํานวนประมาณ  3,000 - 4,000  ตน 
 3. อําเภอหางไกล จํานวนประมาณ 1,000 - 2,000  ตน 
 ความกาวหนาในการดําเนินงานบริเวณสถานที่ปลูกตนไม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ไดประสานหนวยงานที่เกี่ยวของและดําเนินการเตรียมพื้นที่ปลูกตนไม โดยได
สํารวจพื้นที่เพื่อปกหลักหมายแนวปลูกและขุดหลุมปลูก พรอมขอรับการสนับสนุนปุยคอก จํานวน 4 ตัน โดย
เตรียมกลาไมไวรองรับ จํานวน 2,050 ตน 
 ขอมูลเกี่ยวกับกลาไมในปงบประมาณ 2551 ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม ไดมีการดําเนินงานดังนี้ 
 1. สรุปการดําเนินงานการปลูกตนไมในป พ.ศ. 2551  
  1.1 แจกจายใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป  

       จํานวน 937,941 ตน 
  1.2 ปลูกในกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการปลูกปาของหนวยงานตาง ๆ 

       จํานวน 261,053 ตน 
 2. ปจจุบันมีกลาไมที่พรอมสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการฯ ตามมติที่ประชุมฯ เมื่อ  30 มิถุนายน 
2551 จํานวน 206,675 กลา โดยขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
  2.1 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  จํานวน  145,340  ตน 
  2.2 ศูนยเพาะชํากลาไมจังหวัดเชียงใหม  จํานวน       9,235  ตน 
  2.3 สถานีเพาะชํากลาไมจังหวัดเชียงใหม  จํานวน     17,100  ตน 
  2.4 สถานีเพาะชํากลาไมแมแตง   จํานวน     15,000  ตน 
  2.5 สํานักงานอนุรักษและพัฒนาสวนปาเชียงใหม จํานวน     20,000  ตน 
 

ขอสั่งการของประธาน 
 - มอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบจํานวนตนไม 
ของหนวยงานที่รับกลาไมไปปลูกตามโครงการฯ และขอใหรายงานผลใหทราบดวย สําหรับหนวยงานที่จะเขา
รวมโครงการปลูกตนไมฯ ขอใหแจงการตอบรับการปลูกตนไม เพื่อหนวยงานที่รับผิดชอบจะไดเตรียมความ
พรอมไดถูกตอง 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมและ 
              หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินการตามขอส่ังการของประธาน 

 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเพื่อทราบ 
4.1 การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ    
                                  - 

/4.2 การบริหารราชการ….. 
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4.2 การบริหารราชการงานทั่วไป 
 4.2.1 โครงการ  “To Be Number One” 

ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร. สุรสิงห  วิศรุตรัตน) นําเสนอความคืบหนาการ 
ดําเนินงาน  โครงการ  “To Be Number One”  สรุปไดดังนี้ 
 1. จากการที่จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการลงบันทึกขอตกลงเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร การดําเนินงาน 
To Be Number One ประจําป 2551 และไดจัดตั้งศูนยเพื่อนใจวัยรุน (To Be Number One Friend Corner: FC) นั้น 
 2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดจัดทํายุทธศาสตรการดําเนินงานโครงการ  To Be Number 
One Friend Corner โดยเรงรัดเฉพาะ เพิ่มความครอบคลุมตามยุทธศาสตรที่ 4 โดยเนนการดําเนินงานใน 4 ภาค
สวน คือ ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ และกลุมอื่นๆ เชน ผูดอยโอกาส / ชนเผา นอกจากนี้ยังมี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นักวิชาการ ภาครัฐ และเอกชน องคกรทางศาสนา รวมใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม สําหรับการเพิ่มความครอบคลุมโครงการ To Be Number One Friend Corner (FC) ใน
สถานศึกษา สถานประกอบการ และในชุมชน ไดกําหนด Road map การดําเนินงานในระยะ 5 ป (ป 2551 - 2555) 
ไวเรียบรอยแลว   ซ่ึงจะไดมีการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

   4.2.2 ประชาสัมพันธโครงการ “คนไทยไรพุง” 
 ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (ดร. สุรสิงห  วิศรุตรัตน) ประชาสัมพันธและเชิญชวน
หัวหนาสวนราชการ / ภาคเอกชน และบุคลากรในสังกัดเขารวมโครงการ “ลดอวน ลดพุง” ดวยการดําเนินการ
ตามภารกิจ  3 อ. ดังนี้ 
 1. ภารกิจ 3 อ. ประกอบดวย การควบคุมอาหาร การออกกําลังกาย และอารมณดี ไมเครียด และสราง
ความคิดที่ดี ๆ ใหกับตัวเอง  “เราสามารถปฏิบัติได” 

2. สาเหตุที่ทําใหเกิดโรคอวนลงพุง คือ ความไมสมดุลระหวางพลังงานที่ไดรับและที่ใชไป เชน ไดรับ
พลังงานจากการบริโภคอาหาร 2,100  กิโลแคลอรี่ และมีการใชพลังงานขณะพักและการเคลื่อนไหวรางกาย 
1,600  กิโลแคลอรี่ ผลที่ไดรับคือ หากมีการรับพลังงานสะสมเพิ่มวันละ 500 กิโลแคลอรี่ เปนเวลา 1 สัปดาห จะ
ทําใหน้ําหนักเพิ่มขึ้นครึ่งกิโลกรัม ขณะเดียวกันหากพลังงานที่ไดรับจากการบริโภคอาหารและการใชพลังงานมี
สัดสวนเทากัน น้ําหนักจะคงที่ 

3. การเกิดโรคอวนลงพุง เกิดจาก 2 ปจจัยหลักคือ ปจจัยภายในเกิดจากพันธุกรรม ปจจัยภายนอกเกิดจาก
การรับประทานอาหารมากเกินไป การไมออกกําลังกาย  และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ 

4. หัวใจของการบริโภคอาหารเพื่อลดน้ําหนัก มีหัวใจสําคัญ  3  ประการ คือ 
  - 3  เพิ่ม เพิ่มการบริโภค ปลา ผัก และเตาหูใหพอเพียง 
  - 3  งด  งดน้ําหวานหรือของหวาน ของทอด และของมัน 
  - 3  ลด  ลดการบริโภคแปง ขาว และผลไม 

/5. หลักในการ..... 
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 5. หลักในการควบคุมอารมณและความรูสึกขณะลดน้ําหนัก คือ หลักสะกิดสิ่งกระตุนที่ทําใหหิว 
สะกดใจไมใหบริโภคเกิน และสะกิดใหคนรอบขางชวยเหลือ โดยอัตราการลดน้ําหนักที่ดี   ควรลดน้ําหนักใหได
อยูระหวาง 0.5 - 1  กิโลกรัมตอสัปดาห  ซ่ึงเปนอัตราการลดน้ําหนักที่เหมาะสมที่สุด 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  4.2.3 ประชาสัมพันธพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551  
 ผูแทนสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางพัฒนาพร   ณ ถลาง) 
ประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 มีขอมูล
โดยสรุป ดังตอไปนี้ 

ท่ีมาของกฎหมายและเหตุผลในการประกาศใช 
1. การคามนุษยในปจจุบัน 

      - มิไดจํากัดเฉพาะหญิงและเด็ก 
      - กระทําดวยวิธีที่หลากหลายมากขึ้น 
      - กระทําในลักษณะองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
 2. พระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 ยังไมครอบคลุม 
 3. เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณี 
      - อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองคกร 
      - พิธีสารเพื่อปองกัน ปราบปรามเละลงโทษการคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็กเพิ่มเติม 
         อนุสัญญาฯ  

การประกาศใชกฎหมาย 
 - ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551  
 - มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  5  มิถุนายน 2551 เปนตนไป 
 - ยกเลิกพระราชบัญญัติมาตรการในการปองกันและปราบปรามการคาหญิงและเด็ก พ.ศ. 2540 

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมาย 
 - ความผิดฐานคามนุษย 
 - การคุมครองสิทธิแกผูเสียหายจากการคามนุษย 
 - การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

ความผิดฐานคามนุษย 
 องคประกอบความผิดฐานการคามนษุย (มาตรา 6) 
 - การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ / การบังคับใชแรงงานหรือบริการ (มาตรา 4) 
 - การกระทําการอยางหนึ่งอยางใดตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 6) 
 
 
 

/1. ความผิดฐาน..... 
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1. ความผิดฐานคามนุษยท่ีกระทํากับบุคคลท่ัวไป (มาตรา 6(1)) 
 การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  มีการกระทําโดยการเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจาก
หรือสงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงบุคคลใด  โดยขมขู ใชกําลังบังคับ ลักพาตัว   
ฉอฉล หลอกลวง ใชอํานาจโดยมิชอบ  โดยใหเงินหรือผลประโยชนอยางอื่น เพื่อใหผูปกครองหรือผูดูแลให
ความยินยอมในการแสวงประโยชน   

ความผิดตองระวางโทษ (มาตรา 52)  จําคุกตั้งแต 4 ป ถึง 10 ป และปรับตั้งแต 80,000 บาท ถึง 200,000 
บาท 

2. ความผิดฐานคามนุษยท่ีกระทํากับเด็ก (มาตรา 6 (2)) 
การแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  มีการกระทําโดยเปนธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จําหนาย พามาจากหรือ

สงไปยังที่ใด หนวงเหนี่ยวกักขัง จัดใหอยูอาศัย หรือรับไวซ่ึงเด็ก ระวางโทษ (มาตรา 52) 
 กระทํากับเด็กอายุเกิน 15 ป แตไมถึง 18 ป 
 - จําคุกตั้งแต 6 ป ถึง 12 ป และปรับตั้งแต 120,000 บาท ถึง 240,000 บาท 
 กระทํากับเด็กอายุไมเกิน 15 ป 
 - จําคุกตั้งแต 8 ป ถึง 15 ป และปรับตั้งแต 160,000 บาท ถึง 300,000 บาท 

การชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 
 1. การใหความชวยเหลือ (มาตรา 33) 
      - อาหาร  ที่พัก 
      - การรักษาพยาบาล การบําบัดฟนฟู 
      - การใหการศึกษา  การฝกอบรม 
      - การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย 
      - การสงกลบัภูมิลําเนา 
      - การดําเนินคดีเพื่อเรียกรองเรื่องคาสินไหมทดแทน ใหคํานึงถึง 
  - ศักดิ์ศรีความเปนอยู 
  - ความแตกตางของผูเสียหาย 
  - การแจงสิทธิของผูเสียหายที่พึงไดรับการคุมครอง 
  - การจัดใหไดรับการดูแลในสถานแรกรับ สถานสงเคราะห 
 2. การแจงสิทธิที่จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนและสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือทาง           
กฎหมาย (มาตรา 34) 
 3. การยกเวนคาธรรมเนียมในการดําเนินคดี (มาตรา 35) 
 4. การจัดใหมีการคุมครองความปลอดภัย (มาตรา 36) 
 5. การผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและการไดรับอนุญาตใหทํางานเปนการชั่วคราว  (มาตรา 37, 38) 
      - เหตุผลทางดานมนุษยธรรม 
 
 /6. การสงกลับ..... 
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 6. การสงกลับประเทศ  (มาตรา 38, 39) 
      - การคํานึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 
 7. ยกเวนจากการดําเนินคดีบางฐานความผิดกับผูเสียหาย (มาตรา 14) 

การคุมครองสิทธิแกผูเสียหายจากการคามนุษย 
   1. การตรวจจับบุคคลผูเสียหาย (มาตรา 27 (2)) 
         - เมื่อผูเสียหายยินยอม 
         - กรณีเปนผูหญิงใหหญิงอื่นเปนผูตรวจ 
   2. การจัดใหผูเสียหายอยูในความคุมครองเปนการชั่วคราว (มาตรา 29) 
         - มีเหตุจําเปน หรือเพื่อคุมครองปองกันภัยแกผูเสียหาย 
         - การจัดใหอยูในสถานที่เหมาะสม 
         - คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด 

ขอคิดเห็น/สังเกตจากที่ประชุม 
 1. ประธานใหขอสังเกตวาในเรื่องนี้มีการรับทราบเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย แตวิธีการนําไปสูการปฏิบัติ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์จริงจังจะมีวิธีการดําเนินการอยางไร 
 2. อัยการจังหวัด คดีศาลแขวงเชียงใหม ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ และชองโหวของ
กฎหมาย  ซ่ึงทําใหบางครั้งไมสามารถชวยเหลือผูเสียหายจากกรณีอ่ืนๆ ได ซ่ึงตองมีการดําเนินการชวยเหลือกัน
ตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

4.2.4 การรณรงคเร่ืองความสะอาด ประจําเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2551 
ผูแทนสํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมและผูแทนอําเภอดอยสะเก็ด  นําเสนอผลการดําเนินงานรณรงค

เร่ืองความสะอาด ผานระบบวิดีทัศน สรุป ไดดังนี้ 
 1. การดําเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงคเพื่อความสะอาดโดยทั่วไป 
 สวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการดําเนินงานหลัก ดังนี้ 
 1. การรักษาความสะอาด เก็บกวาดขยะในเขตพื้นที่บริเวณสํานักงานไหลทาง เกาะกลางถนน รองน้ํา 
คลอง และบริเวณตลาด 
 2. กวาดลางฝุน ทราย โคลน บริเวณผิวถนน และรางระบายน้ํา  
 3. ตัดหญาบริเวณไหลทาง ที่สาธารณะ และบริเวณสํานักงาน 
 4. ตัดแตงกิ่งไมใหญขางทางปองกันการโคนลม 
 5. ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงาน สวนหยอม ใสปุยบํารุง ประดับตกแตงธงตราสัญลักษณ 
 6. ขอความรวมมือชุมชน ผูประกอบการ ปรับปรุงบริเวณหนาบาน รานคา อาคาร โดยทําความสะอาด 
ซอมแซม ตกแตงประตูร้ัว จัดระเบียบปายโฆษณา แผนปายตาง ๆ  
 

/2. การดําเนินงาน... 
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 2. การดําเนินงานตามแนวทางโครงการรณรงคเพื่อความสะอาด โดยการบูรณาการรวมกับแผนงาน / 
โครงการอื่น ไดแก  
 1. การรณรงคกําจัดผักตบชวา ในสัปดาหรวมใจรณรงคกําจัดผักตบชวา ระหวางวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 
2551 และจัดงานวัน Big Cleaning Day เพื่อรณรงคกําจัดผักตบชวาพรอมกันทั่วประเทศ   ในวันที่ 28 มิถุนายน 
2551 
 2. กิจกรรมเพื่อรักษาความสะอาด Big Cleaning Day และการรณรงคปองกันระบาดของโรคไขเลือดออก 
ในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2551 
 

ขอสั่งการ ขอเสนอแนะ ของประธาน 
 เสนอแนะวาการนําเสนอโครงการรณรงคเร่ืองความสะอาด ควรจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาด
ใหญ เชน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม ซ่ึงเปนหนวยงานที่มีโครงการ/
กิจกรรมขนาดใหญ  มีงบประมาณสูง  รวมนําเสนอผลงาน 
 

มติท่ีประชุม มอบหมายสํานักงานทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมประสานงานกับองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ินเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานฯ  ตามขอส่ังการของประธาน 

 

  4.2.5 โครงการเดิน - ว่ิง  สวนพฤกษศาสตร  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  มินิมาราธอน 
 ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ (นางอรวรรณ   ไชยพรหม) ประชาสัมพันธ
และเชิญชวนสวนราชการ / หนวยงาน และองคกรภาคเอกชน เขารวมการแขงขันเดิน - วิ่ง “สวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ มินิมาราธอน” ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มี
รายละเอียดประกอบดวย 
 1. กําหนดการแขงขัน  ในวันอาทิตยที่ 10 สิงหาคม 2551 เวลา 06.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จ  
พระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 2. ประเภทกิจกรรม  
  - ประเภทวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร นักวิ่งพรอมกันที่หนาสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เพื่อรอเวลาปลอยตัว ตั้งแตเวลา 05.30 น. เปนตนไป 
  - ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร นักกีฬาพรอมกันที่หนาสวนพฤกษศาสตร
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ เพื่อรอปลอยตัว ตั้งแตเวลา 05.30 น. เปนตนไป 
 3. อัตราคาสมัคร 
  - เยาวชนอายุไมเกิน 19 ป 100 บาท 
  - ประชาชนทั่วไป 200 บาท 
  คาสมัครทุกประเภทจะไดรับเสื้อ 1 ตัว 
 
 
 /4. การลงทะเบียน... 



 16 

 4. การลงทะเบียนแขงขัน 
     ผูสมัครจะตองนําใบสมัครไปแสดง เพื่อลงทะเบียนรับหมายเลขประจําตัวแขงขันลวงหนา ในวันที่ 1 - 
9 สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม  
 5. อายุของผูสมัครแขงขัน 
    ใหนําป พ.ศ. 2551 ลบดวยป พ.ศ. เกิด ไมนับวันและเดือน และการพิสูจนอายุใหใชหลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหเทานั้น 
 6. การติดตอสอบถามรายละเอียด 
    งานประชาสัมพันธ องคการสวนพฤกษศาสตรฯ  โทรศัพท 0-5384-1234 และสมัครเขารวมแขงขัน
โดยตรงที่ฝายรับสมัคร โทร 0-5384-1204  และ www.qsbg.org และเพื่ออํานวยความสะดวกกับผูเขารวมการ
แขงขัน สามารถประสานงานไดที่หางสรรพสินคาแอรพอรตพลาซา  สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม  อาคารสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม  บริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
 

ขอสนอแนะของประธาน 
 ขอความรวมมือสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  รวมประชาสัมพันธโครงการการแขงขัน  
เดิน - วิ่ง “สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ มินิมาราธอน”  อีกทางหนึ่ง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  4.2.6 ขอเชิญรวมบําเพ็ญกุศลศพ พระพุทธพจนวราภรณ (จันทร  กุสโล) 
 ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการ และ
ขาราชการรวมบําเพ็ญกุศลศพพระพุทธพจนวราภรณ (จันทร  กุสโล)  อดีตเจาอาวาสวัดเจดียหลวงวรวิหาร ที่
ปรึกษาเจาคณะภาค 4, 5, 6, 7 (ธรรมยุต) ซ่ึงไดมรณภาพดวยโรคภาวะโลหิตเปนพิษ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 
รวมอายุได  91  ป พรรษา  71 โดยพระพุทธสารโสภณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม - ลําพูน - แมฮองสอน พรอม
ดวยคณะสงฆ ขาราชการ ศรัทธา ประชาชน และศิษยานุศิษย ไดตั้งบําเพ็ญกุศลศพ ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม  ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมรับเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 20.00 น. 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานพิธี  พรอมทั้งขอเชิญรวมบริจาคจตุปจจัยไดที่สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  หรือบริจาคจตุปจจัยไดที่โตะรับบริจาคบริเวณดานหนาหองประชุมฯ ที่
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม มีเจาหนาที่ใหบริการรองรับไวแลว 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองแจงท่ีประชุมเพื่อทราบโดยเอกสารเปนดิจิตอลไฟล สามารถ Download เนื้อหา  
                ไดในเว็บไซต www.chiangmai.go.th จํานวน 5 เร่ือง 
  5.1 ความกาวหนาในการขับเคล่ือนระเบียบวาระแหงชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
         (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

/5.2 สรุปมติการประชุม... 
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  5.2 สรุปมติการประชุม ครม. เดือนกรกฎาคม 2551  
         (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
  5.3 รายงานผลการรับบริจาคโลหิตและแผนการรับบริจาคโลหิต 
         (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  5.4 รายงานสถานการณอาชญากรรม 
         (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
  5.5 การคาดหมายลักษณะอากาศของภาคเหนือรายเดือน 
         (ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ) 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองอ่ืน ๆ  
 6.1 รายงานผลการคาดการณพยากรณอากาศ 
 ผูอํานวยการสํานักงานอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ใหขอมูลเกี่ยวกับการคาดการณสภาพภูมิอากาศเพิ่มเติม
วาชวงนี้ยังอยูในชวงฤดูฝน  ซ่ึงยังคงเหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือน (เดือนสิงหาคม – กันยายน) และจะยังคงมีฝน
ตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขา  ทั้งนี้ หากพบวามีความผิดปกติจะรีบรายงานหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบโดยเรงดวนตอไป 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.2 โครงการแขงขันคณิตศาสตร ระหวางประเทศ (IMC 2008) และการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังท่ี 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน คร้ังท่ี 4 
 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม เขต 1 ประชาสัมพันธโครงการ ดังนี้ 
 1. การดําเนินงานเวทีคูขนานการแขงขันคณิตศาสตรระหวางประเทศ (IMC 2008) ระหวางวันที่ 25 -30 
ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 1 - 6 รวมเปนเจาภาพจัดการ
แขงขัน โดยจะมีผูเขารวมแขงขันจากตางประเทศ  จํานวน 23 ประเทศ แบงกิจกรรมการแขงขันเปน 2 ระดับ คือ 
  1. ระดับชวงชั้นที่ 2 (ช้ันประถมศึกษาปที่ 4 - 6) 
          ประเภทบุคคลและประเภททีม 
  2. ระดับชวงชั้นที่ 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3) 
            ประเภทบุคคลและประเภททีม 
 ในการแขงขันครั้งนี้ประเทศไทยเปนเจาภาพครั้งแรก คาดวาจะมีผูเขารวมแขงขันประมาณ  500 คน จึง
ขอความรวมมือทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเขารวมเปนกรรมการดําเนินงาน และขอความรวมมือส่ือมวลชน 
ภาคเอกชนตาง ๆ รวมสนับสนุนและประชาสัมพันธโครงการตอไป 
 2. การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต คร้ังที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษา
อาเซียน คร้ังที่ 4 ระหวางวันที่ 8 -12 มีนาคม 2552  ณ จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมเปนเจาภาพ จึงขอ
ประชาสัมพันธและขอความอนุเคราะหสวนราชการ / หนวยงานเปนการลวงหนา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
/6.3 ประชาสัมพันธ.... 
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 6.3 ประชาสัมพันธขาวสารราคาประหยัด 
 พาณิชยจังหวัดเชียงใหม  แจงประชาสัมพันธการจําหนายขาวสารราคาประหยัดเพื่อชวยเหลือดานคา
ครองชีพแกประชาชน  สําหรับการสั่งซื้อเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ  สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม  ไดบรรจุแบบสั่งซื้อขาวสารไวแลวในเว็บไซดจังหวัดเชียงใหม สามารถเขาไป Download ได 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.4 ประชาสัมพันธการบริการแจงเปล่ียนเชื้อเพลิง 
 ผูแทนสํานักงานขนสงจังหวดัเชียงใหม (นางวิไลวรรณ  ลีฬหาชีวะ ) ประชาสัมพันธการใหบริการแจง
เปลี่ยนเชื้อเพลิงของรถยนต  ตามประกาศของกรมการขนสงทางบก ซ่ึงกําหนดใหรถที่เปลี่ยนประเภทเชื้อเพลิง
ตองแจงเปลี่ยนกับกรมการขนสงทางบกภายใน 15 วนั นับแตวันเปลีย่นประเภทเชือ้เพลิง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2551 และกรณีที่เจาของรถที่ไดทําการเปลี่ยนเชื้อเพลิงกอนเดือนสิงหาคม 2551  ตองดําเนนิการใหเสร็จ
ส้ินกอนวนัที่ 15 สิงหาคม 2551 สําหรับหลักฐานที่ใชในการแจงเปลี่ยนเชื้อเพลิง ไดแก สําเนาทะเบียนบาน 
สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สมุดคูมือจดทะเบียนรถ  เอกสารการติดตั้ง  การตรวจและทดสอบจากผูตรวจ
พรอมนํารถเขารับการตรวจสภาพ 

ประธาน     สอบถามกรณีที่มีประชาชนรองเรียนสถานที่ติดตั้งแกสไมไดมาตรฐาน มีหนวยงาน /       
องคกร เขาควบคุมตรวจสอบอยางไร หนวยงานใดเปนผูใหอนุญาต / อนุมัติแกสถานประกอบการชนิดนี้ ขอให
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมชวยตรวจสอบขอมูลสวนนี้ใหดวย 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 6.5 ประชาสัมพันธศูนยบริการครบวงจรทาอากาศยานเชียงใหมและการขออนุญาตปลูกสรางในเขต
ปลอดภัยในการเดินทาง 
 ผูแทนทาอากาศยานเชียงใหม (ร.ต.อ.ประภาวัต  ประเสริฐสุวรรณ) แจงประชาสัมพนัธ  ดังนี ้
 1. ศูนยบริการครบวงจรทาอากาศยานเชียงใหม ซ่ึงไดดําเนินการเปดเปนทางการแลว  เพื่อเพิ่มชอง
ทางการใหบริการดานตาง ๆ รวมทั้งการขอติดตั้งไฟฟา ประปา รวมถึงการรับเรื่องรองเรียนและขอเสนอแนะ 
โดยสามารถติดตอประสานงานไดทางโทรศัพทหมายเลข 0-5392-4444 
 2. การขออนุญาตปลูกสรางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองการ
ขออนุญาตปลูกสรางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  ซ่ึงมีผลบังคับใชกับพื้นที่ที่อยูตามหลักเกณฑ ซ่ึงผูที่
ตองการขออนุญาตกอสรางหรือตอเติมสิ่งปลูกสรางอาคาร หรือปลูกตนไมยืนตนใดๆ บนพื้นที่ในเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศบริเวณใกลเคียงสนามบิน ตองยื่นเรื่องโดยตรงที่กรมการขนสงทางอากาศ โทรศัพท 02-
2861013   ซ่ึงพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่อยูใกลเคียงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศไดแก บริเวณเขตอําเภอเมือง แม-
ริม สันทราย หางดง และสารภี  สําหรับรายละเอียดอื่นๆ ทาอากาศยานเชียงใหมจะทําเปนขาวประชาสัมพันธอีกครั้ง   

ประธาน     ขอใหนายอําเภอที่เกี่ยวของในเขตพื้นที่ดูแลใหเปนไปตามระเบียบการขออนุญาตปลูกสราง
ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศดวย 

 /มติท่ีประชุม.... 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

6.6 รายงานผลความคืบหนาการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติจังหวัดเชียงใหม 
 ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  รายงานความคืบหนาโครงการกอสรางศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการในเบื้องตนแลวประมาณ 200 
ลานบาท พรอมทั้งขอเชิญชมการแขงขันฟุตบอล เยาวชนประชาชนชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 2551 ที่
มีกําหนดแขงขันระหวางวันที่ 10 -17 สิงหาคม 2551 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม  
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

6.7 การประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี  8 / 2551 
กําหนดประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังที่ 8 / 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 28  สิงหาคม 2551 เวลา 09.00 น.  

ณ หองอิมพีเรียลแกรนดบอลรูม  โรงแรมดิเอ็มเพรส  อําเภอเมืองเชยีงใหม  ใหสวนราชการ / หนวยงาน เขาไป 
Download หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมฯ  รายงานการประชุม ไดในเวบ็ไซดจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th   
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ปดประชุม    เวลา 12.00 น. 
 

  

           บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางศิริพร  รือเรือง) 
          เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6ว    
            
 

ตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายเสงี่ยม  กิ่งสุวรรณพงษ) 

                       หัวหนากลุมงานขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

  


