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วันพฤหัสบดีที่  27  พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 กลุ่มงานอํานวยการ 
โทรศัพท์ 053-112708-9 
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ระเบยีบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่ 11/2557 

วันพฤหสับดทีี ่27 พฤศจกิายน  2557  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา ศนูย์ราชการจังหวดัเชียงใหม ่

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่
******************************************** 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การยืนไว้อาลัยเนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
2. การมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจําปี 2557 จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
3. การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 

ประจําปี 2557 ระดับประเทศและระดับจังหวัด ให้แก่สถานศึกษา จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่) 

4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น          
พ.ศ.2557  จํานวน  3 ราย  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

5. การมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี           
พ.ศ.2557  จํานวน  1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  

6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2557 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

1.1 ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่            
แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน 10  ทา่น ดังนี ้
1.  นายสุรเดช สมิเปรม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เลขานุการกรม  กรมปศสุัตว์ 
2. นางสาวกญัจนา กลิน่ทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดลําปาง 
3. นางจนัทรรตัน ์ ปิยพทัธไชย ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจงัหวัดอุตรดิตถ ์
4. นายภญิโญ จันทรวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 34  
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา สตูล) 
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5. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 
6. นายทวนทอง ศรีสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
7. นางฉวีวรรณ ไพโรจนก์ุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน 
8. นายสุรศกัดิ ์ หนพูรหม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  

จังหวัดกําแพงเพชร 
9. นายพรเทพ การศพัท ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 
10. นายคมสนั สุวรรณอัมพา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 17 จันทบุรี 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
  ครั้งที่ 10/2557  เม่ือวันที ่ 30 ตลุาคม  2557 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ประชาสัมพนัธ์การแจกคปูองสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่านสูก่ารรบัชมดิจติอล

ทีวี (คปูองดิจติอลทีวี) 
 ผู้นาํเสนอ: นายฐากร ตัณฑสทิธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. 
3.2 แนวทางปฏิรปูประเทศไทย 
 ผู้นาํเสนอ: - ดร.จุไรรัตน์  จลุจักรวัฒน์   

                สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  
             -  นายไพโรจน์  แสงภู่วงษ์  ประธานกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด    

เชียงใหม่ 
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3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ 
และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
3.4 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา

จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวดัเชียงใหม่/ 

              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
3.5 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของหม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ 

รัฐมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตรี และปลดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี
 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.6 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของ พล.อ.ดาวพ์งษ ์รตันสุวรรณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 ผู้นาํเสนอ: นายจงคล้าย   วรพงศธร  

              ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              จังหวัดเชียงใหม่ 

3.7 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
3.8 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.9 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 

พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
3.10  รายงานผลการดาํเนินงานศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดอืน

พฤศจิกายน 2557 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
3.11  รายงานผลการดาํเนินการศนูยบ์รกิารการพฒันาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไมผ้ล 

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 ผู้นาํเสนอ: รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา รว่มรังสี  

              หัวหน้าโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผล 
              อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 

4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2557  
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกุล ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
4.2 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.3 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวาคม  2557” และงานรวมใจถวาย 
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.4 ประชาสัมพนัธ์การจดังานเดนิ-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทว ี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.5 การจดัระเบียบการจราจรภายในศูนยร์าชการจงัหวดัเชยีงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4.6 การประชาสัมพันธ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
4.7 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ประจําปีงบประมาณ 2558 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.8 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 

และงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด 
 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
4.9 โครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 11 ถวายพุทธบูชา 

รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

              ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.10 โครงการสวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์  
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

               ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
4.11 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชน 
 ผู้นําเสนอ:  นายพงศ์ศักด์ิ  อริยจิตไพศาล  

               ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ  
               (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 

4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ  
Chiang Mai and the North Travel Mart 2014 (CTM 2014)  

 ผู้นําเสนอ:   นายวิสูตร  บัวชุม  
                ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

4.13 โครงการจัดงาน “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ครั้งที่ 4 
 ผู้นําเสนอ: นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
4.14 เทศการชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 ผู้นําเสนอ:  นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ:  นายชาตรี  ธินนท์ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 



๖ 
 

 

 
4.16 การดําเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง  

ที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายคมสัน สุวรรณอัมพา   

              รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 12/2557 

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  / เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 
6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 

 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 
     6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 

 



๗ 
 

 

การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม ่

 

เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 
1. การยืนไว้อาลัยเนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และการอ่านสารนายกรัฐมนตรี

เนื่องในวันโลกรําลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 
2. การมอบรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด 

ประจําปี 2557 จํานวน 3 รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
2.1  รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ใจใต้ หมู่ที่ 7 ตําบลเวียง 

 อําเภอฝาง 
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 2   

ตําบลแม่โป่ง  อําเภอดอยสะเก็ด 
2.3  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสันติสุข  
       หมู่ที่ 9 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหล่อ 

 
3. การมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน 

ประจําปี 2557 ระดับประเทศและระดับจังหวัด  ให้แก่สถานศึกษา จํานวน 10 รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่) 

3.1 ระดับประเทศ  จํานวน  2  รางวัล 
1) โรงเรียนบ้านแม่จ้อง    อําเภอดอยสะเก็ด 
2) โรงเรียนชลประทานผาแตก    อําเภอดอยสะเก็ด 

3.2 ระดับประเทศ  จํานวน  8 รางวัล 
1) โรงเรียนบ้านริมใต้   อําเภอแม่ริม 
2) โรงเรียนบ้านออนหลวย  อําเภอแม่ออน 
3) โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง  อําเภอแม่อาย 
4) โรงเรียนบ้านท่าต้นกวาว  อําเภอสารภี 
5) โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย  อําเภอสันทราย 
6) โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง   อําเภอฝาง 
7) โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
8) โรงเรียนร่ําเปิงวิทยา  อําเภอแม่แตง 

  
4. การมอบใบประกาศเกียรติคุณ เข็มเชิดชูเกียรติ ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น          

พ.ศ.2557  จํานวน  3 ราย  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
   4.1 นายสรวมไชย   มีสมศักด์ิ   ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่  นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร

เชียงใหม่ 
   4.2 นางสุพิน   ศิริคุณ    เจ้าพนักงานทะเบียน ระดับ 6 ว บุคลากรดีเด่นทางการทะเบียนประจํา

สํานักทะเบียนดีเด่น สํานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม ่ 
 4.3 นางพชรวรรณ  พรหมมา  เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน อําเภอสันกําแพง บุคลากรดีเด่นระดับ

จังหวัด ตามโครงการคัดเลือกสํานักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่ 
 



๘ 
 

 

5. การมอบใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าที่ทํางานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ประจําปี           
พ.ศ.2557  จํานวน  1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ นางเพ็ญศรี  ชัยเพ็ชร  นักวิชาการเงิน
และบัญชีชํานาญการ   

    
6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนพฤศจิกายน  2557 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 



๙ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 
1.1  ผูบ้รหิารและหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดาํรงตาํแหนง่ที่จงัหวดัเชียงใหม่            

แนะนําตัวต่อทีป่ระชุม  จํานวน  10  ท่าน ดังนี ้
 

1.  นายสุรเดช สมิเปรม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม เลขานุการกรม  กรมปศสุัตว์ 
2. นางสาวกญัจนา กลิน่ทอง 
 ตําแหน่งปัจจบุนั แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม แรงงานจังหวัดลําปาง 
3. นางจนัทรรตัน ์ ปิยพทัธไชย ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั อุตสาหกรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม อุตสาหกรรมจงัหวัดอุตรดิตถ์ 
4. นายภญิโญ จันทรวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา

เขต 34  
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 16 (สงขลา สตูล) 
5. นายชุมพล รัตน์เลิศลบ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลําพูน เขต 1 
6. นายทวนทอง ศรีสวสัดิ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
7. นางฉวีวรรณ ไพโรจนก์ุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

บรมราชินีนาถ จังหวัดลําพูน 
8. นายสุรศกัดิ ์ หนพูรหม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล  

จังหวัดกําแพงเพชร 
 
 



๑๐ 
 

 

9. นายพรเทพ การศพัท ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 
10. นายคมสนั สุวรรณอัมพา 
 ตําแหน่งปัจจบุนั รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ลําปาง 
 ตําแหน่งเดิม รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 17 จันทบุรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่  
           ครั้งที่ 10/2557  เม่ือวันที่  30 ตลุาคม  2557     

 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่           
30 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา           
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 
        สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ในฐานะเลขานุการ  ได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วย
เอกสาร 35 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้  
นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้
หัวหน้า ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 10/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง  

- การรับรองรายงานการประชุมผ่านระบบดังกล่าว จะต้องใช้รหัสผ่านในการเข้าระบบ           
หากท่านต้องการรหัสผ่านให้ติดต่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ กลุ่มข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112704 



๑๒ 
 

 

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที ่10/2557 

วันที่ 30 ตลุาคม 2557  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

อําเภอเมืองเชยีงใหม่  จังหวดัเชียงใหม ่

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานในทีป่ระชุม 
2. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3. นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นายชาตรี ธินนท์ รกท. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์  (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. นางต่อมแก้ว บุปผาเจริญสุข (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
11. นางวราภรณ์ ชาวสกุล หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๕ 
12. นางธีรา ธนูศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 
13. นายประพันธ์ ภักดีนิติ ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เขต 10 ลําปาง 
14. นายกมลศิษฐ ์ โรจน์ธนวิรัช นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นายชัยณรงค์ นันตาสาย ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
16. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นายรัฐพล นราดิศร หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสือ่สาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นายสง่า  บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นางสาววิราชินี คําชมภู หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน)หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
21. นายดํารงศักด์ิ ชมมณฑา รกท.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 

/อําเภอ  
 



๑๓ 
 

 

อําเภอ 
23. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
24. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอหางดง 
25. นายอนันต์ กิตติรัตนวศิน นายอําเภอสันทราย 
26. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ ์ นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
29. นายนพพล กันธรรม (แทน)นายอําเภอแม่แตง 
30. นายชาญชัย ศรีเสถียร นายอําเภอฮอด 
31. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นางสลีล คําภาแก้ว (แทน)นายอําเภอพร้าว 
33. นายสิทธิ วงศ์ม่าน (แทน)นายอําเภอฝาง 
34. นายชัชวาลย์ พุทธโธ (แทน)นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
36. นายอรรถพล บัวศรี (แทน)นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอสันป่าตอง 
38. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอจอมทอง 
39. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแม่อาย 
40. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
41. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอแม่แจ่ม 
42. นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอําเภอดอยเต่า 
43. นายนิติพร แก้วศรีนวล (แทน)นายอําเภอแม่วาง 
44. นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอําเภอแม่ออน 
45. นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอําเภอดอยหล่อ 
46. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักพระราชวัง 
47. นายบรรเจิด กิริยา (แทน)ผู้อํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
48. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
49. พ.ต.อ.มนตรี สัมบุณณานนท์ รก.ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่ 
50. พล.ต.ต.อํานวย พวกสนิท ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน

เชียงใหม่ 
53. พ.ต.ท.อัศวธรณ์ วงษ์สวัสด์ิ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว ๑ กองกับการ ๕ 
54. พ.ต.ท.ปฐมพงศ์ ชงัดเวช (แทน)ผู้กํากับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 
/หน่วยงานในสังกดัสาํนกังานอัยการสูงสดุ 



๑๔ 
 

 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
55. นายประโลม ทองเป้า (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
56. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
57. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นายณัฐวุฒิ  คูหะสุวรรณ (แทน)อัยการจงัหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
59. นางอัจฉรา สันธนาภรณ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ 
60. นางศศิธร สุดเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
61. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
62. นางสาวชนิสา ชมศิลป์ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม่ 
63. นางสาวธิติมา พันรอด รกท.ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย

อําเภอฝาง 
64. 
 

พ.อ.กีรพล อุทิตสาร รองผู้อํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ทหาร) 

65. นางรัชนก มหาพล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
66. พ.อ.สุปกรณ์ เรือนสติ (แทน)ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ 
67. ร.อ.สมภาร สิริภูบาล (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
68. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
69. พ.ต.กําพล พิเคราะห์งาน (แทน)ผู้บังคับการกองพันพัฒนาที่ 3 
70. น.อ.ชาตินนท์ สท้านไผท ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ 
71. พ.ต.วิสุทธ แก้วกันทา (แทน)สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
72. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
73. นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม ่
74. นายปัญญา สวนจันทร ์ (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
75. นายอํานาจ อริยจินดา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
76. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
77. นางวรรณงาม แก้วคํา (แทน)สรรพกรภาค 8 
78. นายชาตรี ตันติวาณิชกิจ สรรพากรพื้นทีเ่ชียงใหม่ 1 
79. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม ่2 
80. นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
81. นางสายขวัญ เกตุคํา ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
/82. นายปัญญา  สวนจันทร์ ... 



๑๕ 
 

 

82. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี 
83. นายศักด์ิพัฒน์ รุ่งเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที ่3 
84. นายนพดล แสกรุง (แทน)นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
85. นางศิริพรรณ วิสุทธิพรผล นายด่านศุลกากรเชียงดาว 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
86. นางสาวนารีตา สุประดิษฐ ณ อยุธยา (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา 
87. ผศ.ดร.ชัยพร แก้ววิวัฒน์ (แทน)รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม่ 
88. นางผ่องพรรณ ศิริวัฒนาวรศา (แทน)ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม ่
89. นายมนตรี ปิยากุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม ่
90. นายสุวิทย์ แรกข้าว (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค5 
91. นายกอ่พงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 
92. นายตะวัน พรหมวงศ์ (แทน)นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขา

ภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
93. นายมนตรี วงษ์วัชระโยธิน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่13  

จังหวัดเชียงใหม่ 
94. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
95. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน)ผู้ปกครองสถานแรกรบัคนไร้ที่พ่ึงสันมหาพน 
96. นางจิราพร เชาว์ประยูร ยามาโมโต้ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่
97. นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
98. นางนลินี โล่ห์ชิงชัยฤทธ์ิ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่) 
99. นางประณมพร วชิรถาวรชัย หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่ 
100. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
101. นายมนตรี สมประสิทธ์ิ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
102. นายวีระ ใจมา (แทน)หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ ๑ 
103. นายกฤษดา สมบูรณ ์ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม่ 2 
104. นางนิภาวดี อินปันบุตร ผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้ชาติพันธ์ุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑ์

ชาวเขา) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
105. นายจิตติศักด์ิ ศรีปัญญา (แทน)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
106. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
108. นายบรรจง จํานงศิตธรรม ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 

/110. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม่ ... 
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110. นายผ่านฟ้า ณ เชียงใหม ่ (แทน)ปศุสัตว์เชียงใหม่ 
111. นายสุทธิศักด์ิ ช่ืนพิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
112. นางสาวนงเยาว์ จันทร์อินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
114. นายอุดม ม้าเมือง (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
115. นางสรุีย์ รัตนบุปผา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
116. นางพจนีย์ แสนลา (แทน)หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
117. นางนารีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
118. นายสมชาย กันธะวงษ์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
119. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์    

ที่9 
120. นางสาวคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม่ 
121. นางสุวิชาดา คูหา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
122. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 

เชียงใหม่ 
123. นายเสริมศักด์ิ ศุขเกษม (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทํา

สวนยางจังหวัดเชียงใหม่ 
124. นางสาวเปรมฤดี ปินทยา (แทน)ผู้อํานวยการศนูย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
125. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิทย์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
126. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ 
127. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
128. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน)ผู้อํานวยการศูนยห์ม่อนไหมเฉลมิพระเกยีรติเชียงใหม ่
129. นายประเทือง  นรินทรางกูล  ณ อยุธยา หัวหน้าสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา

จังหวัดเชียงใหม่ 
130. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่(ผึ้ง) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงคมนาคม 
131. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
132. นายก้องเกียรติ จันทร์หิรญั ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)่ 
133. นายพฤษภ ศรีบุร ี ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
134. นางสาวณัฏฐ์วรัชญ์ จอมแปงตา (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเจ้าท่าภูมิภาคที ่1 
135. น.อ.วิสูธ  จันทนา ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
136. นายประจวบ เผือกนวม (แทน)ผู้อํานวยการศูนยค์วบคมุการบินเชียงใหม ่
137. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
138. นายชลอ เขียวอ่อน (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหมท่ี่ 2 
139. นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 

/หน่วยงานในสังกัด... 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
140. นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
141. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 
142. นายผจญ สิทธิกัน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 

(เชียงใหม่) 
143. นางฐิติมา จิยะวรนันท์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
144. นายนิพนธ์ วิชัยรัตน์ (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
145. นางอรวรรณ ไชยพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสวนพฤกษศาสตร์ฯ 
146. นางสมพร อินตากาศ (แทน)ผู้จัดการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ 
147. นายอนันต์ กันตีวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุ่มน้ําปิง 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
148. นายวรพจน์ คุณาวิวัฒนางกูร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
149. นายไพโรจน์ บุญเกิด สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
150. นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
151. นายพงศ์ศักด์ิ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 

สาขาเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
152. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
153. นายอดิศร สุขะตุงคะ หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
154. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ(เชียงใหม่) 
156. นายวรานนท์ ทมิฬศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 

(เชียงใหม่) 
157. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
158. นางสาวกรรณิการ์ มีผล พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
159. นายคัมภีร์ อนุรักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม ่
160. นายพลกฤต จิตรบํารุง ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
161. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
162. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
163. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม่ 
164. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นายอุทัย ทะริยะ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

/166. นายนนัท์นภัส   เกตุแก้ว ... 
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166. นายนันท์นภัส เกตุแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานคุม้ครองสทิธิและเสรีภาพภาค 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
167. นางสาวปาริชาติ สวนใจ (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
168. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง (แทน)สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
169. นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
170. นายวินัย ทองอุบล (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
171. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด

เชียงใหม่  
172. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
173. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
174. นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที ่8 เชียงใหม ่
175. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
176. ดร.กษมา ประสงค์เจริญ ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 
177. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน รก.หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่ 
178. นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
179. นางสุทธิพร สังข์ทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
180. นายอดิสรณ์ พวงทอง ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๘ 
181. นายอุดม แปงทิศ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
182. นายไพศาล เขื่อนเพชร (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
183. นางอําพร สาสัตย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
184. นายบุญทวี จิตติวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
185. นายไกรสร สุทินโน (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
186. นายพิฑูรย์ ปัญญาศร ี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
187. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
188. นายเจดีย์ เดชพันธ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34 
สถาบนัการศกึษา 
189. รศ.ธีรภัทร วรรณกมล (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
190. นายปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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191. Dr.Esther P. Wakeman (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
192. ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ภาคพายัพเชียงใหม ่
193. นางชวนชม บุญศิร ิ (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
194. นายทอง พันทอง (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม ่
195. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที ่1๐ 

เชียงใหม ่ 
196. นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์
197. นายแพทย์ธํารง หาญวงศ ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
198. นายทวี เรืองโฉม (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม ่
199. นพ.สมบูรณ ์ ทศบวร ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่ 
200. นายกําพล ใหลมา ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 1 

(เชียงใหม่) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
201. นายอุทัย สอนเทศ รก.อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
202. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิอุตสาหกรรมภาคที ่1 
203. นายธนา เกียรติวงศ์ชัย (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เขต 3(เชียงใหม)่ 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
204. นายกฤษเรศ วังทะพนิธ ์ (แทน)ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
205. นายวิฑูรย ์ วรโชตพิงศพ์นัธ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติประจําจังหวัดเชียงใหม ่
206. นายนเรศร ์ ภาชนะพรรณ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขต 9 
เชียงใหม ่

207. นางสาวมิ่งขวัญ ม่วงอยู่ (แทน)หัวหน้าสถานีกาชาดที ่๓ เชียงใหม ่
208. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม ่
209. แพทย์หญิง ประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
210. นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทยสํานักงาน

ภาคเหนือ 
211. ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
212. มร.มาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
ภาคเอกชน 
213. นางศิริพร ตันติพงษ์ (แทน)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
214. นายณรงค์ คองประเสริฐ (แทน)ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนท้องถิน่ 
215. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
216. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน)นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่
217. นายชาตรี กันทวี (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
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218. นายธงชัย อัปการัตน์ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
219. นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
220. นางอารีย์ ลิ้มเจรญิ (แทน)ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
221. นายสมพงษ์ ชูประสิทธ์ิ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่       

(ช้ันพิเศษ) 
222. นายสุรพันธ์ วุทธานนท์ (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
223. นายวีรพันธ์ เสนาใน (แทน)ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
224. นายเทอดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้อํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
225. นางรุ่งรัตน์ ทวีประศาสน์ ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาเชียงใหม ่
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
226. ร.ต.อ.หญิง นิศารัตน์ มะโนบาง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
227. นายปรีชา เครื่องเนียม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
228. นายสําราญ ขันกสิกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
229. นางอุไร กุศล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
230. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

          

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม  

1. การมอบเกียรติบัตรผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับจังหวัดและระดับอําเภอ จํานวน  
14 ราย  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)   ประกอบด้วย 

     1.1 ด้านศาสนา      พระปลัดประจวบ    วุฑฒิจารี 
      1.2 ด้านศิลปะ  นางอําไพ  พรหมเมตจิต 
      1.3 ด้านวัฒนธรรม นายอลงกรณ์  ไชยราช 
      1.4 ประเภทเด็ก  - เด็กหญิงสุขฤตา  หาญประเทศ 
     - เด็กหญิงเกี๋ยงคํา  ลุงจาย 
     - เด็กชายธนพัฒน์  ไพบูลย์ 
       1.5 ประเภทเยาชน - นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี 
     - นางสาวจารีย์พร  สีสุก 
       1.6 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประเภทบุคคล   - นางสรรพคุณ  ชินารักษ์ 
            - นางสาวเพียงฟ้า  กล้าผจญ 
      1.7 เครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประเภทสถานศึกษา  โรงเรียนขาลสุวรรณอนุสรณ์ 
  
2. การมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร

ดีเด่น ประจําปี 2557 จํานวน  16 รางวัล (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 
2.1 กิจกรรมที่ 1  การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจําปี 2557 

1) รางวัลที่ 1  วิสาหกิจชุมชนศูนย์หัตถกรรมเมตตานารี  อําเภอแม่ริม  
2) รางวัลที่ 2  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านต้นโจ้ก (คําซาว) อําเภอสันกําแพง 
3) รางวัลที่ 3  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรอยพระพุทธบาทป่ากล้วย  

อําเภอสะเมิง 
/4) รางวัลชมเชย 1 ... 
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4) รางวัลชมเชย 1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพันธ์ุข้าวชุมชนตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง 
5) รางวัลชมเชย 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บปักถักร้อยบ้านแม่แพง อําเภอพร้าว 

2.2 กิจกรรมที่ 2  การประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจําปี 2557  
1) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพทํานา นายสะอาด ไชยสุวรรณ อําเภอหางดง 
2) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภท ข้าวหอมมะลิ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและ

ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชนขี้เหล็กพัฒนา ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม 
3) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ุข้าวชุมชน ประเภทข้าวอ่ืนๆ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ด

พันธ์ุข้าวสันต้นดู่ อําเภอดอยสะเก็ด 
4) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําสวน  ได้แก่ นายคณิต  คํานวล อําเภอพร้าว 
5) เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทําไร่ ได้แก่ นายนคร  ป๋ันคํา อําเภอสันป่าตอง 
6) เกษตรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายศรีทนต์ น้อยคําเขียว อําเภอสันป่าตอง 
7) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเย็บปักถักร้อยใยกัญชง  

อําเภอแม่ริม 
8) กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่  

อําเภอแม่ริม 
9) สมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุวิชญา แซ่ลี กลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 
10) ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรดีเด่น ได้แก่ นางอุรี โยริยะ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห์เชียงใหม่ อําเภอแม่ริม 
2.3 กิจกรรมที่ 3  การประกวดคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ ประจําปี 

2557   
1) รางวัลที่ 3  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้บุคลากรที่ได้รับรางวัล Best practice ระดับจังหวัด จํานวน 8 
รางวัล (ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 

3.1 นางนารีย์  หมื่นแจ่ม   โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน   รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.2 นางกัญญาภัคร์  อาจหาญ  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล  

800 บาท 
3.3 นางเอื้อมพร ย่ังยืน  โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.4 นางสุพิชชา ปันศิริ  โรงเรียนอินทนนท์วิทยา รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.5 นายพิพัฒน์  สายสอน  โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.6 นางนพวรรณ  ศิริบูรณะ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.7 นางพูนมิตร  บุญสูง โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 800 บาท 
3.8 นางบุษบาณ์  ญาณสมเด็จ  และนางปราณี วงศ์ชัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย รับเกียรติบัตรและ

เงินรางวัล 800 บาท  
 

4. การมอบรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจําปี 2557 จํานวน 
2 รางวัล (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1) ประกอบด้วย  
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4.1 ครูระดับประถม ได้แก่  ร้อยตํารวจตรี วรวุฒิ  นาครุ่ง  โรงเรียนรัปปาปอร์ต อําเภอสะเมิง 
4.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิฯ ได้แก่ นางอรัญญา  วงศ์ดาว สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1 
 

5. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณของสถานประกอบการดีเด่นส่วนภูมิภาคที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
อย่างครบถ้วนต่อเนื่อง จํานวน 6 แห่ง (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่)  ประกอบด้วย 

5.1 บริษัท  เสียงฝาง จํากัด 
5.2 บริษัท  ซี.ที.อะโกร จํากัด 
5.3 บริษัท เชียงใหม่มิตรเกษตร จํากัด 
5.4 บริษัท ธนภักดี  จํากัด 
5.5 บริษัท ไม้อบทวีพรรณ จํากัด 
5.6 บริษัท นิ่ม ซี่ เส็ง ลิสซิ่ง จํากัด 

 

6. การมอบโล่รางวัลโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองแก่หน่วยงานที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม จํานวน 
5  หน่วยงาน (มณฑลทหารบกที่ 33) ประกอบด้วย 

6.1 ผลการประเมินอันดับ 1 องค์การบริหารส่วนตําบลหางดง อําเภอฮอด 
6.2 ผลการประเมินอันดับ 2 เทศบาลตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
6.3 ผลการประเมินอันดับ 3 เทศบาลตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี 
6.4 ผลการประเมินอันดับ 4 เทศบาลตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง 
6.5 ผลการประเมินอันดับ 5 เทศบาลตําบลแม่ออนใต้ อําเภอสันกําแพง 

7. การมอบประกาศนียบัตรการจัดงาน Lanna Expo 2014 จํานวน 27 หน่วยงาน (สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดลําปาง, 
จังหวัดลําพูน, สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่), ตํารวจภูธรภาค 5, สํานักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), สํานักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่,  สํานักงานศึกษาธิการภาคที่ 1,  
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1,  สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่, 
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ,สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่, สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่,  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ ,ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่,  สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16,  ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเขต 10 ลําปาง, สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่,  เทศบาลนครเชียงใหม่, สภา
อุตสาหกรรมภาคเหนือ, สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่,                 สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่  และหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

8. การมอบรางวัลพร้อมโล่รางวัลให้แก่นายอําเภอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายกิจกรรม
ผลการดําเนินงาน จํานวน  2  รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ประกอบด้วย 

8.1 นายวิจิตร หลังสัน  นายอําเภอแม่แจ่ม  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับ 5,000 บาท ในชื่อเรื่อง คืน
ผืนป่าและปลูกป่าต้นน้ําแม่แจ่ม 

8.2 นายชาตรี  กิตติธนดิตถ์  นายอําเภอไชยปราการ ได้รับรางวัลผู้ส่งภาพกิจกรรมเข้าร่วม       
มากที่สุด  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 

 
/9. ประมวลภาพกิจกรรม ... 
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๙. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประจําเดือนตุลาคม 2557 (สํานักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ผูบ้รหิารและหวัหน้าส่วนราชการทีย้่ายมาดาํรงตําแหน่งทีจ่ังหวดัเชียงใหม่ แนะนําตัวตอ่ที่

ประชุม  จํานวน  11 ท่าน  ดังนี ้
1) นายทองสุข         วงศ์วรรณไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย 
2) นางสิริยา            บญุญศริพิฤกษ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร                        
3) นางสาวชนสิา ชมศิลป ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการส่วนแผนงานและพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ์ สํานักประชาสัมพันธ์เขต 3 
4) นายแพทยธ์ํารง หาญวงศ ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค ์
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการโรงพยาบาลลําปาง 
5) พลตํารวจตรี อํานวย พวกสนทิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจตระเวน

ชายแดนภาค 3 
 ตําแหน่งเดิม ผู้บังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ

ตํารวจตระเวนชายแดน 
6) พนัตํารวจเอก มนตร ี สัมบณุณานนท ์
 ตําแหน่งปัจจุบัน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บังคับการอํานวยการ ตํารวจภูธรภาค 5 
7) นาวาอากาศเอก ชาตนินท์   สทา้นไผท 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บังคับการกองบิน 41 
 ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการกองการจัด กรมยุทธการทหาร

อากาศ 
8) นาวาอากาศเอก วิสธู จันทนา 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองผู้อํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต 
9) นายสิงห์ชัย บณุยโยธนิ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้อํานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหน่งเดิม ที่ปรึกษาทางเทคนิคกับกลุม่ประเทศแอฟริกา

ตะวันออก ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า   

/10) นายพงศศ์ักด์ิ  อริยจิตไพศาล ... 
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10) นายพงศศ์กัดิ ์ อริยจิตไพศาล 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สาขา
เชียงใหม่ 

 ตําแหน่งเดิม - 
๑๑) นายพลกฤต จิตรบาํรงุ 
 ตําแหน่งปัจจุบัน ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
 ตําแหน่งเดิม รองผู้บัญชาการเรือนจํากลางพระนครศรีอยุธยา 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่     

9/2557 เม่ือวันที่  29 กันยายน  2557      

ประธานในที่ประชุม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2557  
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น 

 ฝ่ า ย เ ลขานุ ก า ร  ไ ด้ จั ดทํ า ร าย ง านการประชุ ม  ประกอบด้ ว ย เอกสาร  ๒๘  หน้ า           
โดยมีนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่          
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้า           
ส่วนราชการทุกท่านได้ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่           
ครั้งที่ 9/2557  และรับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting แล้ว จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม  

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
 ๓.๑ รายงานผลการเบกิจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ และการ

สรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557 จังหวดัเชียงใหม ่
       คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ในภาพรวมเป้าหมายร้อยละ ๙๕  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๔,๘๑๑.๐๘ 
ล้านบาท  สามารถเบิกจ่ายได้ จํานวน ๓๓,๒๓๖.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๘  สําหรับ   งบลงทุนประจําปี 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป้าหมายร้อยละ ๘๒  จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบลงทุน จํานวน ๕,๖๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ 
จํานวน ๔,๑๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๘   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จํานวน 3,102.35  ล้านบาท เบิกจ่าย
แล้ว จํานวน 2,644.60  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.25  

ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  ได้ร้อยละ 100              
มีดังนี้ 

๑) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณไม่เกิน 15 ล้านบาท ไดแ้ก่    
    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมการขนส่งทางบก กรม

เจ้าท่า สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กรมการค้าต่างประเทศ กรมบังคับคดี 

/2) ส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณ ... 
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๒) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 15 ลา้นบาท ถึง 30 ล้านบาท  ไดแ้ก ่
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมที่ดิน  กรมสรรพากร  กรมคุมประพฤติ 

๓) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณเกนิ 30 ลา้นบาท ถึง 100 ลา้นบาท ได้แก่   
     กรมควบคุมโรค  กรมส่งเสริมสหกรณ์  กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร 
๔) ส่วนราชการทีไ่ด้รบังบประมาณ 100 ลา้นบาทขึ้นไป ไดแ้ก่   

กองทัพอากาศ สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมอนามัย  
๕) องค์การมหาชน ทีเ่บกิจา่ยได้ร้อยละ 100 ไดแ้ก่  

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
มหาชน)  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

๓.๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏบิตัปิระจําเดือนตลุาคม ๒๕๕๗ จํานวน 2 เรื่อง               
มีดังนี้ 

       ๓.๒.๑ หนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว ๒๙๙  ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม  ๒๕๕๗   

เรื่อง การอุทธรณ์การกันเงิน ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

                      ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้เบิกเหลื่อมปีได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 
สําหรับเงินงบประมาณสมทบโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ และเงินงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อนํามาจัดสรรเป็น
สิ่งจูงใจสําหรับส่วนราชการที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการประเมินของสํานักงาน ก.พ.ร. กรณี
เป็นรายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวและเป็นรายการที่มีความจําเป็นยิ่งยวด ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานของรัฐขอทําความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯ  กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   

                      เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่ขออุทธรณ์การกันเงินฯ  
กรณีไม่มีหนี้ผูกพันสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ    ตามนโยบาย
ของกระทรวงการคลังโดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ดังนี้ 

๑) การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานของรัฐ ดําเนินการ  ดังนี้ 

                    -  แจ้งแผนการใช้จ่ายเงินและรายละเอียดการขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่
มีหนี้ผูกพันตามแบบแจ้งรายละเอียดที่กําหนด โดยกรมบัญชีกลางต้องได้รับเรื่องอย่างช้าภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ 

-  กรณีหน่วยงานใดได้ขอทําความตกลงขออุทธรณ์การกันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้
ผูกพันไปแล้วก่อนหนังสือฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ขอให้หน่วยงานนั้นแจ้งเลขที่หนังสือที่ขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มี
หนี้ผูกพันดังกล่าวประกอบด้วย 

๒)  กรมบัญชกีลางจะอนุมัติให้กันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันที่ขออุทธรณก์าร                
กันเงินฯ ตามข้อ ๑ ทุกงบรายจ่าย ยกเว้น งบบุคลากร  เฉพาะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

                      - กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐยังประสงค์จะ
ดําเนินงานโครงการหรือรายการเดิมที่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  
หรือรายการที่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗  ยกเว้น 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

/-  กรณีที่ส่วนราชการ ... 



๒๖ 
 

 

-  กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโครงการหรือรายการเดิม เพื่อนําไปดําเนินโครงการหรือรายการใหม่ ที่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิก
จ่ายเงินได้ภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรที่จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณในอนาคต  ค่าใช้จ่ายชําระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้าง
ชําระ ค่าปรับ เป็นต้น  โดยให้หน่วยงานขอทําความตกลงในการการขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันพร้อม
กับขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณดังกล่าวกับกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณควบคู่ไปด้วย 

๓)   การขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒.๒ เมื่อ
ส่วนราชการได้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณตามระเบียบแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้
กรมบัญชีกลางทราบโดยตรงเพื่อดําเนินการในระบบ GFMIS 

๔)  หากหน่วยงานใดประสงค์จะขออุทธรณ์การกันเงินฯกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
รายการนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒) ให้ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางเป็นกรณีๆ ไป 

๓.๒.2  หนังสือด่วนที่สุดที่ นร ๐๕๐๖/ว ๘๓ ลงวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และหนังสือด่วนที่สุดที่            
นร ๐๕๐๖/ว ๘๕  ลงวันที่ ๕  กันยายน ๒๕๕๗  เรื่อง  มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                      คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) มีมติ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  สรุปได้  ดังนี้ 

๑) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยกเว้นกรณีที่ต้องมีการจัดซื้อจัดหาพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ พัสดุที่จําเป็นต้องซื้อ
โดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ พัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมี
ข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

๒) เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของทุกส่วนราชการให้สามารถเริ่มเบิกจ่าย
งบประมาณได้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยเน้นการดําเนินงานโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการกระจายรายได้และการสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ สําหรับโครงการ
จัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ให้ความสําคัญต่อขั้นตอนการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชน์ของ
ราชการเป็นหลัก 

๓) เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗  ของงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๖  ของงบประมาณรายจ่าย 

๔) รายจ่ายประจํา ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยในส่วนของการดําเนินงานตาม
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจหน่วยงาน จะต้องเร่งรัดให้ดําเนินงานและเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณภายในไตรมาสที่ ๑ 

๕) รายจ่ายลงทุน กรณีจัดหาครุภัณฑ์ จะต้องพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ 
ผลการสืบราคา และสถานที่/พ้ืนที่รองรับครุภัณฑ์ กรณีสิ่งก่อสร้างต้องพิจารณาให้มีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกําหนด
และขอบเขตของงาน(TOR) แบบรูปรายการ ประมาณราคา สถานที่/พ้ืนที่ก่อสร้าง และทั้งสองกรณีต้องดําเนินงาน
ตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน 

๖) ให้ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
เงื่อนไขจะก่อหนี้ผูกพันได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณแล้ว ทั้งนี้จะต้องก่อหนี้ผูกพันให้
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ยกเว้นรายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐ ล้านบาท  ให้ก่อหนี้ผูกพันอย่างช้าภายในไตรมาสที่ ๒ 

/๗) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒... 



๒๗ 
 

 

๗) เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๕๘ หากส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐตรวจสอบพบว่าผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผนฯ ที่สํานักงบประมาณเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ดังกล่าวเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และส่งสํานักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  ดังนี้ 

                     - กรณีที่ยืนยันการดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้เดิมให้ช้ีแจงเหตุผลความ
จําเป็นและแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้มีความพร้อมและเร่งรัดดําเนินงาน 

- กรณีไม่ดําเนินการต่อ เนื่องจากหมดความจําเป็นให้เปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงเพื่อดําเนินรายการที่มีความพร้อมสามารถดําเนินการได้จริงภายใต้วัตถุประสงค์ที่สนองตอบต่อแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

๘)  ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและ
ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรภายในไตรมาสที่ ๑ ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๙) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการจัดฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ พิจารณาการให้
ประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นในการจัดฝึกอบรมประชุมสัมมนาด้วย 

๑๐) ให้หน่วยงานที่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อม
ปี โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 

๑๑) ในกรณีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐมีปัญหาไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณไว้ได้ และมีความประสงค์จะขอโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้จัดทําคําขอไปยังสํานักงบประมาณ ทั้งนี้ การโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวจะต้องอยู่ในหมวดหมู่หรือรายการเดียวกัน และห้ามโอนเปลี่ยนแปลงแผนงาน/
โครงการข้ามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการเดิม 

๑๒) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้เร่งรัดการดําเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐเพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้เพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนไปในทุกๆ ไตรมาส ทั้งนี้ให้จัดลําดับความสําคัญของ
แผนงาน/โครงการ หากแผนงาน/โครงการใดสามารถดําเนินการได้ทันทีก็ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร
มาสแรก ส่วนโครงการใหญ่ที่ต้องใช้เวลาก็ให้เตรียมการดําเนินงานคู่ขนานกันไปในเวลาเดียวกัน เพื่อให้สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  หากไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตาม
แผนที่กําหนดไว้จะถือเป็นเหตุหนึ่งในการพิจารณาปรับลดงบประมาณของหน่วยงานในปีต่อไป 

๑๓) ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด ติดตามและ
กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 

๑๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายงบจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดในลักษณะเดียวกับข้อ ๓.๒.๑ (๑) โดยมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดทั้งมิติส่วนราชการ
(Function) และมิติพ้ืนที่(Area) 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.2  สรปุผลการเบกิจ่าย... 



๒๘ 
 

 

3.2  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557   

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
                               ๓.๒.๑ งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 28 โครงการ จํานวน 220,717,400 
บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน   163,657,095.17 บาท  คิดเป็นร้อยละ 74.15  การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  จํานวน  
57,060,304.83 บาท 
            ๓.๒.๒ งบประมาณโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557   เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ จํานวน   90,256,903  บาท เบิกจ่ายแล้ว จํานวน 
14,188,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.72  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด
เชียงใหม่  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่  4 การประหยัดพลังงาน น้ําหนักร้อยละ 5 

     พลังงานจังหวัดเชียงใหม่(นายชํานาญ  กายประสิทธิ์) ตามท่ีสํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีการประชุมช้ีแจงความเข้าใจ เรื่องการรายงานผลการใช้พลังงานของส่วนราชการ  ซึ่งต้องมีการรายงาน
ผลทางระบบที่เว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th  ให้ครบถ้วน โดยให้มีการรายงานผล ๒ ด้าน คือ ด้านการใช้
ไฟฟ้า  และน้ํามันเชื้อเพลิง ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้คะแนน ๔.๓๓๓ คะแนน ในปีนี้หน่วยงานที่ต้องรายงานผลการ
ใช้พลังงาน  มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๖ หน่วยงาน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.4  รายงานผลการดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” 

      ผู้แทนสํานักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่ (นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิรก)จังหวัด
เชียงใหม่ได้ดําเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” 

1. ได้มีการประชุมช้ีแจงพระสังฆาธิการทุกวัด ทุกอําเภอ จํานวน ๑,๘๐๐ รูป เมื่อวันที่           
๒  กรกฎาคม  2557 

2. พิธีมอบป้ายหมู่ บ้านศีล ๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  โดยเจ้าประคุณสมเด็จ           
พระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช หมู่บ้านพื้นที่ปฏิบัติงานพระจาริก พระบัณฑิตอาสา
พัฒนาชาว ในภาคเหนือ จํานวน ๒๐๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จํานวน ๑๖๗ แห่ง 

3. พิธีเปิดหมู่บ้านรักษาศีล ๕  บ้านสันมะฮกฟ้า อ.สันกําแพง  โดยพระธรรมคุณาภรณ์ รอง
เจ้าคณะภาค ๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

4. ประชุมช้ีแจงเจ้าคณะอําเภอทุกอําเภอ นายอําเภอทุกอําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลเมือง/ตําบลทุกแห่ง อบต.ทุกแห่ง  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน  ๒๕๕๗ 

5. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชุมชนแม่แก้ดน้อย เทศบาลเมืองแม่โจ้  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ 

/๖. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕... 



๒๙ 
 

 

๖. พิธีเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 
กันยายน 2557  

๗. กิจกรรมธรรมะสัญจร คณะสงฆ์อําเภอแม่ริม ประจําปี 2557 ภายใต้โครงการสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา" หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ณ วัดสว่างบันเทิง ตําบลแม่สา 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557  

๘. กิจกรรมรถด่วนขบวนพิเศษ “ฟังเทศน์ในฤดูกาลเข้าพรรษา” กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของอําเภอสารภี กิจกรรมธรรมะสัญจรในทุกอําเภอ โดยสอดแทรกโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เข้าในกิจกรรม 

จากการดําเนินกิจกรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทุกระดับ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๕  สถานการณ์สินค้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
                 การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ (นางนิยดา หมื่นอนันต์)  

       ๓.๕.๑ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ จังหวัด
เชียงใหม่ 

๑) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 
2557/58  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวิธีการดําเนินการ คือ  

                - ผู้ประกอบการค้าข้าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการฯ รับซื้อ
ข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคานําตลาดตันละ 100-200 บาท 

- ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่รับซื้อข้าวเปลือก และเก็บสต็อกข้าว
ไว้ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในอัตราร้อยละ 3 ตามวงเงินที่กู้ยืมจากสถาบันการเงิน  

- กํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน : โดย คณะอนุกรรมการติดตามกํากับดูแล
การบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด  

                ระยะเวลาที่รับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อก : เดือนพฤศจิกายน 2557 – มกราคม 
2558  ระยะเวลาเก็บสต็อกข้าว : เดือนพฤศจิกายน 2557 – กรกฎาคม 2558 

๒) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2557/58  จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 4 ราย ได้แก่  สหกรณ์
การเกษตรพร้าว จํากัด  สหกรณ์นิคมพร้าว จํากัด  สหกรณ์การเกษตรฝาง จํากัด  และโรงสีวัชระกิจ อําเภอ           
แม่อาย 

๓) โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต 2557/58 จังหวัดเชียงใหม่ มี
แผนการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ตามโครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ ปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและระดับคุณภาพข้าวและพืชไร่  จังหวัดเชียงใหม่  จํานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ 

    - ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันป่าตอง 
    - ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑-๓ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันทราย 
    - ครั้งที่ ๓ วันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอแม่แตง  
    - ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอสันกําแพง 
    - ครั้งที่ ๕ วันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อําเภอแม่อาย 
    - ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕-๗ มกราคม ๒๕๕๘ ณ อําเภอฝาง 

/๔) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว... 



๓๐ 
 

 

๔) โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่สู่ผู้บริโภค  ภาคีเครือข่าย  
ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่  ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการฯ และภาคส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง  ผ่านช่องทาง  Farm Outlet ทุกแห่งทั่วประเทศ  โรงแรม ร้านอาหาร ภายในจังหวัด และภายในงานธง
ฟ้า  

  ข้าวนาปี ปีการผลิต 2557/58  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ผลผลิตข้าวนาปี เก็บ
เกี่ยวไปแล้วประมาณ ร้อยละ 6 ภาวะการค้าคล่องตัว แนวโน้มราคาปรับลดลง เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาด
มากข้ึน ประกอบกับตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว  ราคารับซื้อข้าวเปลือก ข้าวเหนียวสันป่าตอง(สด) ราคาตันละ 
๗,๕๐๐ -๗,๘๐๐ บาท  ข้าวเหนียวสันป่าตอง(แห้ง ความช้ืนร้อยละ ๑๔.๕) ราคาตันละ ๙,๗๐๐ – ๑๐,๑๐๐ บาท 

๓.๕.๒ สถานการณ์ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2557/58 จังหวัดเชียงใหม่ มีพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จํานวน 168,316 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 685 กิโลกรัม/ไร่ (ณ ความช้ืน 14.5%) ผลผลิต
รวม 115,296 ตัน  ปี 2557/58 พ้ืนที่ปลูกลดลงจากปีก่อน 51,376 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 23.37 ผลผลิตรวม
ลดลง 37.171 ตัน คิดเป็นร้อยละ 24.37  เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอ่ืนทดแทน ประกอบกับ
ใน ปีที่ผ่านมาเกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกตํ่า ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญทําให้มีการลดพื้นที่เพาะปลูกลดลง    

        ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557  ดังนี้ 
       ความช้ืนไม่เกิน 14/.5 %  ปี ๒๕๕๖/๕๗  ราคากิโลกรัมละ ๔.๑๐-๕.๔๐ บาท           

ปี ๒๕๕๗/๕๘ ราคากิโลกรัมละ  6.75 – 7.60 บาท  ความช้ืนไม่เกิน 30  % ปี 2556/57 ราคากิโลกรัมละ 
3.20 – 4.20 บาท  ปี 2557/58 ราคากิโลกรัมละ ๔.๕๐-๕.๕๐ บาท  

๓.๕.๓  การดาํเนนิงานธงฟา้ราคาประหยดั    
         ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีนโยบายลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาค 

กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน ประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สํานักงานการค้าภายในจังหวัด
เชียงใหม่จึงกําหนดจัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปี 2558 จํานวน 25 ครั้ง ในพื้นที่ 25 
อําเภอ  กําหนดการจัดงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน ปีงบประมาณ 255๘ประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2557  ดังนี้ 

            ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ลานหนองบัวพระเจ้าหลวง อําเภอดอย
สะเก็ด โดยบูรณาการร่วมกับเทศบาลตําบลเชิงดอย 

       ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
สหกรณ์ อําเภอแม่ออน  

        ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแม่ผาแหน อําเภอสัน
กําแพง โดยบูรณาร่วมกับเทศบาลตําบลออนใต้ 

       ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๖-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 
อําเภอสันป่าตอง 

ประธานในที่ประชุม ให้มีการบูรณาการการจัดงานธงฟ้าร่วมกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

/3.6  รายงานสถานการณภ์ัยหนาวจังหวดัเชียงใหม่... 



๓๑ 
 

 

3.6  รายงานสถานการณภ์ัยหนาวจังหวดัเชียงใหม่ 
                            หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นางภัชธนิตา สดุดี) 
ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่
ลงมาปกคลุมประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 
เนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาวเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้
มีรายได้น้อยและผู้ประสบภัยหนาวโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอที่มีที่ต้ังบนภูเขาสูง อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นและยาวนานกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ   

 การสํารวจข้อมูลผู้เดือดร้อนและต้องการเครื่องกันหนาว ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดังนี้ 
ประเภทผูเ้ดือดร้อน (คน) 

ผู้สูงอายุ 
เด็กไร้         ผู้

อุปการะ 
คนพิการ 

ทุพพลภาพ 
ผู้มีรายได้น้อย 

ผู้ประสบภัย 
ทั่วไป 

รวม 

๑๓๓,432 ๕,896 ๑๙,๒65 ๖๘,๔39 ๑๐๔,๒๕๖ ๓๓๑,26๒ 

 
ความต้องการเครื่องกนัหนาว (ชิ้น) 

ผ้าห่มนวม ผ้าห่มไหมพรม เสื้อกันหนาว 
เครื่องกันหนาวอื่น 

ๆ 
รวม 

๒๕3,870 ๒๒,๖14 ๕๐,๗๘๓ ๓,๙๙๕ 
 

๓๓๑,262 
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว           
ไฟป่า หมอกควัน  ณ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือ 
โดยจัดหาเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ทั้งในส่วนของเงินทดรองราชการในอํานาจ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการจัดซื้อเครื่องกันหนาว จํานวน ๑ ล้านบาทแรก ตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เตรียมการด้านงบประมาณสําหรับการให้ความช่วยเหลือ ตลอดถึงประสานภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรการกุศลต่าง ๆ 
ที่จะนําเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย ตามบัญชีสํารวจความต้องการเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถบริจาค
เงินและเครื่องกันหนาวได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๕๗๒๑ 
หรือ ๐๕๓-๒๒๑๔๗๐ 

มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทยร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินโครงการ
“กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี ๒๕๕๗” ได้
กําหนดส่งมอบเครื่องกันหนาวเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่           
10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ ตําบลบ้านกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 

๑) เสื้อผ้าห่มกันหนาว   จํานวน    4,๐๐๐ ผืน 
๒) เสื้อกันหนาว (เด็ก)   จํานวน    1,๐๐๐ ผืน  
๓) ถุงเท้า (เด็ก)    จํานวน    2,๐๐๐ คู่ 

  ประธานในทีป่ระชุม  หากมีหน่วยงานใดหรือบุคคลที่รูจ้ักจะประสงค์จะบริจาคเครื่องกันหนาว 
ให้แจ้งสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบด้วย  เพื่อจะได้ไม่มีการแจกจ่ายซ้ําซ้อน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/3.7 การดําเนินงานของศนูยด์ํารงธรรม... 



๓๒ 
 

 

3.7  การดําเนินงานของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
                          หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 

 ๓.๗.๑  สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม –  24 ตุลาคม พ.ศ.2557  ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ซึ่ง
ในช่วงเดือนตุลาคม มีผู้ใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน Call Center 1567 จํานวน 43 
ราย (ข้อมูลถึง  ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยส่วนใหญ่เรื่องที่ประชาชนได้โทรศัพท์ร้องเรียน ได้รับความ
เดือดร้อนในเรื่องทั่วๆ  ไป และเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ  
  สถิ ติ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยน /ร้ อ งทุ กข์  ศูนย์ ดํ า ร งธรรมจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  ระหว่ า ง วันที่           
1 มกราคม – 24 ตุลาคม พ.ศ.2557 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) มีจํานวน 702 เรื่อง  โดยผ่านช่อง
ทางการร้องเรียนหลัก 2 ช่องทาง ได้แก่  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 381 เรื่อง และศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  จํานวน 321 เรื่อง                    
  เรื่องที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 3 ลําดับแรกได้แก่ เรื่องการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่า  
จํานวน ๑8๕ เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ 26.35  ลําดับที่ 2 เป็นเรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ  จํานวน           
๑56 เรื่อง  คิดเป็นร้อยละ ๒๒.22  และลําดับที่ 3  เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อพิพาทในเรื่องที่ดิน และ          
การออกเอกสารสิทธิ จํานวน ๑37 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.51  
 จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน 702 เรื่อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 24 ตุลาคม 
พ.ศ.2557 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องยุติ  จํานวน ๒16 เรื่อง และ
เรื่องที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จํานวน 486 เรื่อง ซึ่ง
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุกปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้
มีประสิทธิภาพ  และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป 

  สถิติผู้มาใช้บริการ ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557           
รวมจํานวน 1,921 ราย (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2557 ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. งานบริการชําระค่าไฟฟ้า       จํานวน  714  ราย         เฉลี่ยวัน   40      ราย  
๒. งานบริการชําระค่าน้ําประปา    จํานวน  703  ราย          เฉลี่ยวัน   39      ราย 
๓. งานบริการชําระภาษีรถยนต์/รถจักรยานยนต์   จํานวน  169  ราย เฉลี่ยวัน 9   ราย 
๔. งานบริการรับแจ้งความ/ให้คําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน 96 ราย เฉลี่ยวัน  5  ราย 
๕. งานบริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป   จํานวน  156 ราย เฉลี่ยวัน  9  ราย 
6. งานบริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน จํานวน    62  ราย เฉลี่ยวัน  3  ราย 
7. งานบริการให้คําปรึกษาด้านการทําธุรกิจประกันภัย จํานวน  2 ราย เฉลี่ยวัน  ราย 

 

๓.๗.๒ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE  
(E-OFFICE)  จึงขอให้ส่วนราชการได้ให้ความสําคัญและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเปิดรับ
หนังสือผ่านระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์ SMART OFFICE (E-OFFICE) เป็นประจําทุกวัน สําหรับการเข้าใช้งาน  
การขอรับรหัสผ่านของหน่วยงาน  ให้ติดต่อกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์  053 -112704 

 
/3.7.3  รายงานผลการดําเนินการ... 



๓๓ 
 

 

๓.๗.๓ รายงานการดําเนินการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรม 
  ตามที่ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดและอําเภอรายงานผลการดําเนินการ
ให้บริการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันศุกร์ ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่ได้มีหนังสือแจ้งให้อําเภอทราบเพื่อดําเนินการไปแล้ว  ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่           
ชม 0017.3/30297 ลงวันที่  11 กันยายน  2557  ต่อมาศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือแจ้ง
ให้จังหวัดรายงานผลการดําเนินการให้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้
กระทรวงมหาดไทยทราบทุกวัน เวลา 16.00 น.  ดังนั้น จังหวัดจึงมีหนังสือ ที่ ชม 0017.3/ 31607  ลงวันที่ 
19  กันยายน  2557  ขอความร่วมมืออําเภอทุกอําเภอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูลการ
ให้บริการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ  แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบทุกวันก่อนเวลา 15.00 น.  โดยเริ่มดําเนินการ
ต้ังแต่วันที่ 19 กันยายน 2557  เป็นต้นไป 
 

ประธานในที่ประชุม  ในประเด็นเรื่องดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดที่เข้าประชุมแทนหัวหน้า
ส่วนราชการ/ อําเภอ ให้บันทึกให้หัวหน้าส่วนราชการ/อําเภอทราบด้วย  ให้ส่วนราชการจัดทําคู่มือการให้บริการ
ของหน่วยงาน และให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ของทุกกระทรวง มาประจํา ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้ และสามารถตอบข้อซักถามของประชาชนได้ และให้มีบุคลิกภาพและมี
อัธยาศัยดี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.8  การดําเนินการโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” 
       หัวหน้ าสํ านักงานจั งหวัด เชี ยง ใหม่  (นายวิรุฬ   พรรณเทวี )  ด้วยรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หน้าส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
วันที่ 9 ตุลาคม 2557   ให้จังหวัดบูรณาการการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการรณรงค์การกําจัดขยะ  ลดทิ้ง
ขยะ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว 
รวมท้ังการกําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําอ่ืนๆ โดยให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตามโครงการ “เมืองสวย น้ําใส” 1 ใน 8  กิจกรรมหลักของกระทรวงมหาดไทย   เพื่อให้เกิดความย่ังยืน และ
รณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ กําหนดเป้าหมายในเบื้องต้นที่จะให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
รูปธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 
พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้
ร่วมกันจัดทําโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” และกําหนดจัด 
พิธีเปิดโครงการฯ ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557   เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการ
ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว  กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางภายใต้โครงการ “เมืองสวย น้ําใส” ซึ่งเป็น           
โครงการเน้นหนักของกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 

1.1 คัดเลือกพื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ที่จะดําเนินการ พร้อมจัดทําแผนมาตรการกวดขัน           
การรักษาความสะอาดของบ้านเมืองอย่างจริงจัง โดยกําหนดเป็นวาระของจังหวัด 

1.2 จัดพิธีเปิดโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 
เวลา 15.00 น. เป็นการรณรงค์แบบ Big Cleaning Day พร้อมกับส่วนกลาง  

      
/สําหรับจังหวัด... 



๓๔ 
 

 

สําหรับจังหวัดเชียงใหม่กําหนดจัดพิธีเปิดโครงการ ในเวลา ๐๙.๐๐ น. โดยบูรณาการการจัด
งานร่วมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

1.3 แจ้งอําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการรณรงค์ลดปริมาณขยะ 
จัดระบบในการเก็บขน และส่งเสริมการคัดแยกขยะ ก่อนนําเข้าสู่ระบบกําจัด พร้อมทั้งการจัดเก็บข้อมูล 

1.4 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคม สร้างวินัย และสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในการจัดการขยะทุกรูปแบบ ทั้งทางโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุชุมชน และสื่อทุกแขนงในพื้นที่ 

2. ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาสังคม ประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
บุคลากรและพื้นที่ดําเนินการในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

3. เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นรูปธรรมในทิศทางเดียวกัน 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.9  แนวทางการบนัทกึผลการปฏบิตังิานตามนโยบายรัฐบาล ประเดน็การขบัเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลของจังหวดัเชียงใหม ่10 ประเด็น 51 ตัวชี้วัด 

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้
จังหวัด โดยสํานักงานจังหวัดเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลของทุกหน่วยราชการในจังหวัด ได้แก่ 
ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค และส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่จังหวัด เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบประเด็นการ
ขับเคลื่อนฯ  จํานวน 10 ประเด็น  51 ตัวช้ีวัด  ดังนี้ 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๓. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมสร้างโอกาสและเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๙. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปราม             

การทุจริต 
๑๐. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
จังหวัดทุกส่วนราชการดําเนินการ ดังนี้ 

1. ให้ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนราชการสังกัดส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ทุกส่วนราชการ ที่ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายรัฐบาล รายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําทุก
สั ปดาห์   โดย ให้ ส่ ง ร ายงาน ในวั นพฤหั สบ ดี เ วลา  14 .00  น .  พร้ อมทั้ ง ส่ ง ไฟล์ เ อกสารทางอี เ มล์ 
chiangmai.report2014@gmail.com  

 
/2. ใหส้่วนราชการมอบหมาย... 



๓๕ 
 

 

2. ให้ส่วนราชการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ละ  2 คน และส่งรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานกับจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ทางโทรสารหมายเลข 053-890-528  
 

จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้หน่วยราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยราชการส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในพื้นที่
จังหวัดทุกส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลทุกรายการให้เป็นไปตามความเป็นจริงและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีเอกสาร
หลักฐานดําเนินการทุกเรื่อง เพื่อใช้อ้างอิงหากมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เนื่องจากระบบข้อมูลดังกล่าวเช่ือมโยง
ไปยังทําเนียบรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และมีหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน ประกอบด้วย ทําเนียบ
รัฐบาล คณะทํางานรองนายกรัฐมนตรี (ด้านความมั่นคง) สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และศูนย์
ติดตามสถานการณ์สํานักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล 

ประธานในที่ประชุม เนื่องจากเป็นนโยบายที่สําคัญให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุมแทนหัวหน้า
ส่วนราชการ/ อําเภอ บันทึกให้หัวหน้าส่วนราชการ/อําเภอทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

3.10  รายงานผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า  
                            ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่จังหวัดเชียงใหม ่ 
ผศ.ดรวสันต์  จอมภักดี)  ช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2557  มีการดําเนินการ ดังนี้ 

๑. จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลอง แม่ข่า
จังหวัดเชียงใหม่  ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธาน 

๒. มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสํารวจสภาพปัญหาคลองแม่ข่าต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลาย
น้ําในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ (วันที่ 9 กันยายน) อําเภอแม่ริม (วันที่ 12 กันยายน) และอําเภอหางดง (วันที่ 15 
กันยายน)  

๓. วันที่ 13 กันยายน 2557 ดําเนินการโครงการ “คืนน้ําใสให้คลองแม่ข่า” โดยปล่อยน้ํา
จากคลองชลประทานเพื่อไปช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําในคลองแม่ข่า โดยจะดําเนินการต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือน
มกราคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

๔. วันที่ 17-18 กันยายน 2557 ดําเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าบริเวณต้ืนเขิน และกีด
ขวางทางน้ํา ณ สะพานซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลําปาง (โรงพยาบาลลานนา – โรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์) สนับสนุน
แรงงานโดยเรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม่  

๕. วันที่ 19 กันยายน 2557 จัดงานเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คูคลองแห่งชาติ 
ประจําปี 2557 ณ จุดบรรจบน้ําแม่ข่ากับห้วยแม่หยวก (ใหม่) หลังวัดบ้านท่อ ถนนโชตนาซอย 22 อําเภอเมือง
เชียงใหม่ โดยใช้ช่ือกิจกรรม “รวมใจคืนความสุขให้เชียงใหม่...คืนน้ําใสให้แม่ข่า” โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน 

๖. วันที่ 20-29 กันยายน 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ดําเนินการขุดลอกคลองแม่ข่า
บางส่วน บริเวณชุมชนข่วงสิงห์ ชุมชนศรีลานนา และชุมชนบ้านท่อ 

๗. วันที่ 29 กันยายน 2557 ชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลป่าแดดร่วมกับอําเภอเมือง
เชียงใหม่จัดกิจกรรม “คืนน้ําใส ใส่ใจคุณภาพ สร้างสุขให้ชุมชนคลองแม่ข่า” โดยนําก้อนจุลินทรีย์ (EM Ball) ไป
ปล่อยในคลองแม่ข่า เพื่อบําบัดน้ําเสีย บริเวณประตูระบายน้ําคลองแม่ข่า ถนนมหิดล หมู่ที่ 1 ตําบลป่าแดด อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ 

/8. วันที่ 14 ตุลาคม 2557... 
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๘. วันที่ 14 ตุลาคม 2557 คณะกรรมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัด
เชียงใหม่ จัดประชุมรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ที่
ได้รับมอบหมาย นําเสนอโดยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น การรักษาความสะอาด/คุณภาพน้ํา
คลองแม่ข่า การแก้ไขปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา/การรุกล้ําลําน้ํา การพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม การบริหาร
จัดการและอื่นๆ 

๙. ที่ประชุมมีมติให้กําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่ารวม 8 
มาตรการ  ดังต่อไปนี้:-  

๙.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเน่าเสียและปรบัปรุงคุณภาพน้ําแม่ข่า ต้ังแต่ต้นน้ําถึง
ปลายน้ํา 

๙.๒ มาตรการแก้ไขปัญหาทีดิ่นริมคลองแมข่่าและการกําหนดแนวเขตคลองแม่ข่าเพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบในการดูแลรักษาคลอง 

๙.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาขาดน้ําดีจากแหล่งน้ําธรรมชาติเป็นน้ําต้นทุนทั้งในฤดูฝนและ
ฤดูแล้ง 

๙.๔ มาตรการการปรับปรุงภูมิทัศน์และแก้ไขทัศนอุจาดคลองแม่ข่า/การพัฒนาคลองแม่
ข่าอย่างยั่งยืน 

๙.๕ มาตรการการปรับปรุง ฟ้ืนฟู สิ่งก่อสร้างเดิม 
๙.๖ มาตรการแก้ไขปัญหาขาดการบริหารจัดการคลองแมข่่าอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
๙.๗ มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสํานึกและการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลอง

แม่ข่า 
๙.๘ มาตรการแก้ไขปัญหาการทําลายหรือเปลี่ยนทางน้ํา/การใช้น้ําที่เป็นธรรม 
๙.๙ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไปดําเนินการจัดทํารายละเอียด 

(1) มาตรการและแผนกิจกรรมเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า สําหรับปี 2558  (ตุลาคม 2557 – กันยายน 
2558) และ (2) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ําแม่ข่าแบบบูรณาการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2558-2569  โดยให้ระบุสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหาต่างๆ และแนวทางแก้ไขเพื่อที่จะนําเสนอให้แก่ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 
พฤศจิกายน 2557 ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย โดยจะมีผู้แทนของหน่วยงาน/องค์กรทุกภาคส่วนเข้าร่วม
ประชุม 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเพือ่ทราบ   
                      4.1  ขอความร่วมมือจองเข็มที่ระลกึเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ               
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ 2  เมษายน  2558 

                             หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  ด้วยสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทราบฝ่าละออง
พระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตดําเนินการจัดทําเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อจําหน่ายโดยนําเงินรายได้
ทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ประชุมฯ มอบหมายกระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
และรับเข็มที่ระลึกฯ ไปจําหน่าย โดยให้แจ้งทุกจังหวัดเป็นหน่วยดําเนินการรับสั่งจองเข็มที่ระลึก  สําหรับจังหวัด 

/เชียงใหม่ได้รับการจัดสรร... 
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เชียงใหม่ได้รับการจัดสรร  จํานวน 2,200 เข็ม  จําหน่ายราคาเข็มละ 300 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 660,000 
บาท  (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมสั่งจองเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ     2 เมษายน 2558 โดยส่งใบสั่งจองเข็มและชําระเงิน ได้ที่กลุ่มงาน
อํานวยการ (งานการเงินและบัญชี) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่  ได้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2558  ทั้งนี้ ผู้ผลิตจะส่งเข็มที่ระลึกให้กับจังหวัด
เชียงใหม่ ต้ังแต่เดือนมีนาคม  2558  เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.2  โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

       ผู้แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายทอง พันทอง) ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมี 
ได้รับพระราชานุญาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในฐานะทรงเป็นองค์ประทาน 
“โครงการกาญจนบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีกาญจนาพิเษก ปีพุทธศักราช 2539”  ให้จัดต้ังขึ้นในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเถลิงถวัลย์ราชสมบัติปีที่ 50  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการป้องกันมะเร็งและ
ช่วย เหลื อผู้ ป่ วยที่ ย าก ไร้ ให้ ไ ด้ รั บการ ดูแล  และในมหามงคลสมั ยที่ สม เด็ จพระบรมโอรสาธิ ร าชฯ           
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2555   ด้วยมูลนิธิกาญจนบารมีและกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทําโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านม(Mammogram)           
ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในวโรกาสที่
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ  โดยมีวัตถุประสงค์ คือ  (๑) เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 
ในปีพุทธศักราช 2555  (๒) เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรคสอนการตรวจเต้านม
ด้วยตนเอง ให้กับประชาชนทั่วไป และเอ็กซเรย์เต้านมให้กับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส (๓)  เพื่อรณรงค์รับเงิน
บริจาคให้กับโครงการดังกล่าว โดยให้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อโสธร รุ่น “เสาร์ 5 เบญจนวมงคล” สั่งจองซื้อเสื้อ
ยืดโปโลมูลนิธิกาญจนบารมี  ร่วมบริจาคเงินฯ  (๔) เพื่อจัดซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) 

กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจร่างกายเบื้องต้น ซักประวัติคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้า
นม การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและสอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และตรวจมะเร็งเต้านม
กลุ่มเป้าหมาย  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  กรณีสตรีที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการตรวจมะเร็งเต้านมโดยเครื่อง
เอ็กซเรย์ Mammogram พร้อมทั้งได้รับการวินิจฉัยและรักษาตามขั้นตอนที่กําหนด การจัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจ
มะเร็งเต้านมในสถานบริการสาธารณสุขทุกอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือ  ประชาชนทั่วไป  อาสาสมัครสาธารณสุข สตรีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ระยะเวลา
ดําเนินการ จํานวน ๑ วัน คือวันที่ 19  พฤศจิกายน 2557 ณ  อาคารรวมใจ โรงพยาบาลสันป่าตอง อําเภอสันป่า
ตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
       ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการคัดกรองมะเร็ง เต้านมที่ โรงพยาบาล           
สันป่าตอง และสถานบริการสาธารณสุขทุกอําเภอในจังหวัดชียงใหม่  และขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ
กาญจนบารมี นําส่งเงินภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557  และขอเชิญเช่าวัตถุมงคลฯ และซื้อเสื้อยืดโปโลมูลนิธิฯ 
สามารถเช่าและซื้อได้ในบริเวณงาน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.3  โครงการสุขศาลา... 
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4.3  โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิม 
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ผู้แทนตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ (ร.ต.อ.หญิง นิศารัตน์  มะโนบาง) สุขศาลา
พระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน หมายถึง สถานที่ให้บริการสาธารณสุข ขั้นพื้นฐานแบบผสมผสาน ทั้ง
ด้านการรักษาพยาบาล และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ การป้องกันและเฝ้า
ระวังโรค ที่จัดให้มีขึ้นใน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ทุรกันดารเขตพื้นที่เฉพาะกิจ พ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยครู
พยาบาล ตํารวจตระเวนชายแดน ร่วมมือกับเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของชุมชน   

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเป็นศูนย์กลางแหล่งบริการด้าน
สาธารณสุข ในพื้นที่การเข้าถึงบริการเป็นไปด้วยความยากลําบาก และเพื่อสนองต่อพระราชปณิธานของ           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลความเจริญ 
และพื้นที่ เสี่ยงภัย ได้รับการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน           
ในสังคม โดยการปรับปรุงห้องพยาบาลของโรงเรียน จัดหายาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอสอดคล้องกับสภาพปัญหาการ
เจ็บป่วยของนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพครูพยาบาลตํารวจตระเวนชายแดน 
ผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทาน ให้มีความรู้และทักษะในด้านการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริม
สุขภาพ  การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค ตลอดจนการจัดการเรียนรู้ และการสื่อสารด้านสุขภาพให้แก่นักเรียน 
และประชาชน” 

ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ คือ สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส ย า มบ ร ม ร า ช กุ ม า รี  ก ร ะท ร ว ง ส า ธ า รณสุ ข  ( ก ร ม สนั บ ส นุ น บ ริ ก า ร สุ ข ภ าพ )  กอ งบั ญ ช า ก า ร 
ตํารวจตระเวนชายแดน  บริษัท ทีโอที จํากัดมหาชน  องค์การบริหารงานส่วนท้องถิ่น  คณะวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ ๔๖ และกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ในปี พ .ศ .๒๕๕๘ เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ           
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา  ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสนองพระราชปณิธาน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจึงได้จัดทํา 
โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
         โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองกํากับการตํารวจตระเวน-ชายแดน
ที่ ๓๓  ในเขตอําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ที่จะขยายโครงการสุขศาลาฯ  จํานวน ๒ โรงเรียน คือ 
                            ๑.  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ  ศิวะโกเศศ  ต้ังอยู่ที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 
๑๒ ตําบลสบโขง อําเภอออมก๋อย  ประชากร ๕๑๙ คน  ๑๒๖ หลังคาเรือน เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ระบบน้ําประปา
ภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ  รพ.สต.อุมโล๊ะ  อยู่ห่างจากโรงเรียน ๑๕ กิโลเมตร 
ระยะเวลาเดินทางรถยนต์ ๓ ช่ัวโมง  เดินเท้า ๖ ช่ัวโมง  การคมนาคมยากลําบาก จากกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓  ถึง โรงเรียน ทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ระยะทาง ๓๒๑ กิโลเมตร ๘ ช่ัวโมง ,  ทาง ฮ. ๑.๓๐ ช่ังโมง การ
ติดต่อสื่อสารใช้สัญญาณโทรศัพท์ดาวเทียม สัญญาณไม่ชัดเจนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  สามารถรับ-ส่งวิทยุสื่อสารได้ 

๒. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา  คานธี  ต้ังอยู่ที่บ้านพะกะเซ หมู่ ๑๑ 
ตําบลแม่ต่ืน อําเภออมก๋อย ประชากร ๖๕๕ คน ๑๒๕ หลังคาเรือน เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ใช้ระบบน้ําประปา
ภูเขา และ ไฟฟ้าโซล่าเซลล์สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้คือ  รพ.สต.บ้านทุ่งต้นงิ้ว อยู่ห่างจากโรงเรียน  ๑๘ กิโลเมตร 
เดินทางโดยรถยนต์ ๒ ช่ัวโมง เดินเท้า ๕ ชั่วโมง  การคมนาคมยากลําบาก จากกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๓๓  ถึง โรงเรียน ระยะทาง ๓๒๔ กิโมเมตร โดยทางรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ๗ ช่ัวโมง, ทาง ฮ. ๑.๒๐ 
ช่ัวโมง การติดต่อสื่อสาร ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ สามารถรับ-ส่งวิทยุสื่อสารได้ 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก  คอื พ้ืนที่ทุรกันดารห่างไกลจากโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ประจําตําบลมากกว่า ๑๐ กิโลเมตร พ้ืนที่เสีย่งภัยห่างจากาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลมากกว่า               



๓๙ 
 

 

๕ กิโลเมตร  พ้ืนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกฤดูกาล  ใช้เวลาเดินทางไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
มากกว่า ๑ ช่ัวโมง  ประชาชนมีความต้องการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๔  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ร่วมพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่    
       ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์) กรมประชาสัมพันธ์ได้

ดําเน ินงานด ้านประชาส ัมพ ันธ ์ที ่เป ิดโอกาสให ้ประชาชนได ้ม ีส ่วนร ่วมทําหน ้าที ่ประชาส ัมพ ันธ ์ซึ ่ง เป ็น           
ช่องทางการใช้สื่อประเภทสื่อบุคคล โดยได้อบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน” หรือ “อป.
มช.” พร้อมกับมอบหมายให้ทําหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทัศนะ ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
สูภาครัฐ และเผยแพร่ผลงานของรัฐ/รัฐบาล สู ่ประชาชนในลักษณะการสื ่อสารสองทางอย่างทั ่วถึงและ
ครอบคลุม โดยมอบหมายให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดดําเนินการ ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่
ได้ดําเนินการอบรมอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนจากผู้แทนชุมชน ที่แต่ละอําเภอจัดส่งมาทั้ง 
๒๕ อําเภอ จํานวน  ๒  รุ่น ระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖  รวมจํานวน ๙๕  คน เพื่อทําหน้าที่ตามบทบาทดังกล่าว
ผ่านสื่อในพื้นที่ อาทิ เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหรือวิทยุชุมชน รวมทั ้งมีส่วนร่วมผลิตรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจํา จํานวน  ๒ รายการ  ได้แก่  

๑. รายการข่าวท้องถิ่น“มองเชียงใหม”่ ช่วง“เสียงจาก อป.มช.” ออกอากาศวันจันทร์ – ศุกร ์
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน๓  คลื่นความถี่ คอื 

- ความถี่  FM ๙๘.๐๐ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. 
- ความถี่  FM ๙๓.๒๕ MHZ  ออกอากาศเวลา  ๐๖.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. 
- ความถี่  AM   ๖๓๙  KHZ  ออกอากาศเวลา  ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 

๒. รายการ “อู้จ๋าประสา อป.มช.” ออกอากาศวันเสาร์ ความถี่  FM ๙๘.๐๐ MHZ  เวลา  
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

ในโอกาสนี้  สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการ  
อําเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโอกาสให้อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชน หรือ           
อป.มช. ที่กรมประชาสัมพันธ์ โดยสํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมขึ้น ได้เข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงาน  อําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อร่วมสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างกันในการพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่ในทุกมิติต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๕  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

      ผู้ อํ านวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด เชียงใหม่           
(นายจงคล้าย วรพงศธร)   จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ 
เป็นประธานในการประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันจังหวัด
เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยมีมติให้จัดกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว ในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 
2557 ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณสนามภายในอาคารอํานวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และ 

/ได้มีการประชุมเพื่อหารือ... 



๔๐ 
 

 

ได้มีการประชุมเพื่อหารือการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 
ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้มีการมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  

สําหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่นั้น จะดําเนินการ  
ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ซึ่งกําลังนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
โดยมาตรการดังกล่าวประกอบด้วย 

๑. การดําเนินงานในระดับจังหวัด จะใช้ระบบ Single Command มีการกําหนดช่วงเวลาห้าม
เผา การบังคับใช้กฎหมาย และกําหนดแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงนอกช่วงเวลาห้ามเผา 

๒. การดําเนินงานในพื้นที่ป่า จะมีการจัดการเช้ือเพลิงตามหลักวิชาการ ระดมสรรพกําลัง
เครือข่ายเฝ้าระวัง กํากับดูแลและดําเนินการทางกฎหมาย เรียกคืนผืนป่า และสร้างแนวร่วมเฝ้าระวังไฟป่ากับชุมชน 

๓. การดําเนินงานในพื้นที่เกษตร จัดการวัสดุทางการเกษตรให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผา   
ให้ความรู้เรื่องการจัดการเศษวัสดุการเกษตร และให้เอกชนจัดการกับซังข้าวโพดโดยปราศจากการเผา 

๔. การดําเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดน สนับสนุนด้าน
วิชาการในการจัดการหมอกควันข้ามแดนแก่ประเทศเพื่อนบ้าน และสร้างความร่วมมือกับประเทศอาเซียนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

        จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําเงินไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนใน ๑,๐๐๒ หมู่บ้านของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่อยู่เวรยามป้องกันและดับไฟป่า และใช้เป็นเงินรางวัลนําจับผู้ที่ลักลอบจุดไฟเผา ในช่วงเวลาห้ามเผา  สามารถ
โอนเงินเข้าบัญชี “กองทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่” ธนาคารกรุงไทย 
สาขาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ บัญชีเลขที่ ๙๘๑-๓-๗๖๓๔๖-๙ หรือบริจาคสิ่งของอื่น ๆ ที่จําเป็น ได้ที่ ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน ๓ อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่   

       จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมหารือเรื่อง การจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ (ชิงเผา) เมื่อ
จันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่  การสะสมของเชื้อเพลิงที่มีจํานวนมากในป่านั้น ทําให้ไฟป่าที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจจะลุกลามจน
ไม่สามารถควบคุมได้  ดังนั้น จึงต้องหาวิธีลดความรุนแรงของไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นและให้การเตรียมการป้องกัน
ปัญหามลพิษหมอกควัน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

4.6 ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2557 
      ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ (นายสรวมไชย  มีสมศักดิ์) เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกําหนดจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจําปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-
7 พฤศจิกายน 2557  กิจกรรมที่สําคัญ มีดังนี้  

๑) วันที่  2  พฤศจิกายน 2557  พิธีแถลงข่าวงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2557   
เวลา 18.00 น.  ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีเปิดโคมไฟมหัศจรรย์แสงสีแห่งรัตติกาลย่ีเป็งเชียงใหม่   และ
การแสดงประติมากรรมโคมไฟ  เวลา 18.00 น. ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์  

 ๒) วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2557 ประเพณีต้ังธรรมหลวงเทศน์มหาชาติชาดก  ณ วัดเจ็ดลิน  
พิธีเปิด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15.00 น. เทศน์มหาชาติ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา  06.00 น. 
เป็นต้นไป 

/๓) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557... 
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๓) วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจําปี 2557” เวลา 
18.30 น. ณ ข่วงประตูท่าแพ  การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง  เวลา 19.00น. เป็นต้นไป ณ สํานักงานเทศบาลนคร
เชียงใหม่   

๔) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดีย์ขาว, ขอขมาแม่น้ําปิง  เวลา 
08.09 น. เป็นต้นไป  ณ สํานักงานเทศบาล และท่าน้ําศรีโขง  การประกวดโคมลอย, กระทงฝีมือใบตองดอกไม้สด  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป   ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่  การประกวดขบวนแห่กระทงเล็ก  เวลา 19.00 
น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ การแสดงมหรสพ วงดนตรีลูกทุ่ง  เวลา 
19.00 น. เป็นต้นไป  ณ  เวทีหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๕) วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ข่วงประตูท่าแพ-หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่    การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา  เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีหน้าสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่           
การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 20.00 น.  ณ แพกลางน้ําหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ 

๖) วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2557 การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็งเชียงใหม่ เวลา 18.00 
น. เป็นต้นไป  ณ ข่วงประตูท่าแพ  

๗) วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2557 จัดทําโคมไฟประดับตกแต่งเมือง  ถนนท่าแพ–ถนน
ไปรษณีย์–หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดกระทงลอยน้ําประดับแต่งเมือง  ณ บริเวณคูเมืองตั้งแต่แจ่ง           
ศรีภูมิ – แจ่งกะต๊ํา การประกวดซุ้มประตูป่า ณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่  การปล่อยกระทงสาย           
สืบสานล้านนา ณ ลําน้ําปิงหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ ต๋ามผางปะติ๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ตามแจ่งเมือง และ
สํานักงานเทศนครเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.7  การรณรงคป์้องกนักระแสไฟฟา้ขดัขอ้งจากการปลอ่ยโคมลอยในช่วงเทศกาลยีเ่ป็ง 
                        หัวหน้าสํานักงานเชียงใหม่ 2 ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(นายอดิศร  สุขะตุงคะ) แจ้งให้ที่ประชุมรับชมวีดีทัศน์ สรุปได้ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยคํานึงถึงความเพียงพอ
ของพลังงานไฟฟ้า คุณภาพไฟฟ้าและความต่อเนื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ  ในเทศกาลงานลอย
กระทงทุกปีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาคือการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา โดย
แต่ละปีที่ผ่านมามีการปล่อยโคมลอยเป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มจะมีการปล่อยเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งแน่นอนผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยโคมลอยจํานวนมากก่อให้เกิดไฟฟ้าดับเนื่องจากโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตกลงพาด
สายไฟหรือตกลงพาดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้า นอกจากนั้นโคมลอยที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานยังส่งผลกระทบให้
เกิด อัคคีภัยทําความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และหากลอยเข้ามาในรัศมีเส้นทางการบินทําให้อากาศยานเกิด
อุบัติเหตุได้  แนวทางการแก้ไข รณรงค์ให้ผู้ผลิตโคมลอยเพื่อจัดจําหน่ายหันมาผลิตโคมลอยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน มผช.808/2552 แทนโคมลอยรูปแบบเดิมและรณรงค์ให้ประชาชนสนับสนุนโดยเลือกซื้อแต่โคมลอย 
“ธรรมชัย”  ผลการใช้โคมลอย”ธรรมชัย”  ในการจัดงาน “สันทรายยี่เป็งพุทธบูชา”ที่ ธุดงคสถานล้านนา ซึ่งเป็น
งานที่ปล่อยโคมลอยจํานวนมากที่สุดในประเทศตั้งแต่ปี 2553-2556  การปล่อยโคมลอยในงานอนุญาตให้ใช้โคม
ลอย “ธรรมชัย” เท่านั้น จากการติดตามไม่เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับและไม่เกิดอัคคีภัยในวันงานทั้งสามปีที่ผ่านมา 
กฟผ. และ กฟภ.ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้โคม “ธรรมชัย” และส่งเสริมการ
ผลิตโคมลอย”ธรรมชัย”แก่ผู้ประกอบการ สืบสานประเพณีปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นพุทธบูชา ใช้โคมลอย “ธรรมชัย” 
ปลอดภัย ได้บุญ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/4.8การจดังานฤดหูนาวและงาน OTOP... 
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4.8 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
               ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์ ) งานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม่ ประจําปี 2558  กําหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ รวม
ระยะเวลา ๑๐ วัน สถานที่จัดงาน บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรมภายในงาน
ประกอบด้วย  การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ทุกพระองค์) ร้านมัจฉากาชาด การออกร้านของเหล่ากาชาด
จังหวัดเชียงใหม่  การจัดนิทรรศการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ รวมถึง
กิจกรรมต่างๆ บนเวที ๖) การจัดกิจกรรมข่วงวัฒนธรรมชาติพันธ์ุ และของดี ๒๕ อําเภอ ประกอบด้วยการจัด
นิทรรศการสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และของดี 25 อําเภอ การจัดกิจกรรส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมชาติ
พันธ์ุ  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่/ท้องถิ่น การส่งเสริมการกีฬาทางน้ํา  การจัดกิจกรรมช่วยเหลือและลดรายจ่าย
ให้แก่ประชาชน  

กําหนดวันเปิดงานวันศุกร์ที่  26 ธันวาคม 2557 เวลา 1๘.00 น. ณ เวทีประกวดนางสาว
เชียงใหม่ในบริเวณจัดงาน   

สําหรับการจัดงานในปี  2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วน           
จัดกิจกรรมเข้าร่วมงาน โดยให้แจ้งความประสงค์ในการจัดกิจกรรม และความต้องการพื้นที่สําหรับใช้ในการจัด
กิจกรรมให้จังหวัดเชียงใหม่ (ผ่านที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) ทราบ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่   ได้จัดกิจกรรมหารายได้เพื่อใช้จ่ายในภารกิจของ
เหล่ากาชาด สําหรับการช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัย หรือผู้ด้วยโอกาส  ดังนี้ 

     1)  การจดัทําร้านมัจฉากาชาด  ในบริเวณงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่  จําหน่ายสลากฉบับละ  ๒๐ บาท 

     ๒) การจัดทําสลากกาชาดการกุศล  จํานวน 80,000  ฉบับ จําหน่ายในราคาฉบับละ 50 
บาท  โดยรางวัล  มีจํานวน  212 รางวัล ดังนี้ 

 - รางวัลที่  1 รถยนต์(กระบะ) 2 ประตู(ตอนเดียว)  ย่ีห้อนิสสัน นาวารา  
   เครื่องยนต์  2500 ซีซ ี จํานวน  1 รางวัล                                  
 -  รางวัลที่  2  รถยนต์(เก๋ง)  5 ประตู   ย่ีหอ้ ซูซกิู รุ่น เซเลริโอ ขนาด  998  ซซีี    
    จํานวน   1  รางวัล 
 -  รางวัลที่  3 รถจักรยานยนต์  110 ซซี ี            จํานวน  3   รางวัล         
 -  รางวัลที่  4   สร้อยคอทองคํา  หนัก  ๒  สลึง      จํานวน  6   รางวัล 
 -  รางวัลที่  5  โทรศัพท์เคลือ่นที่                       จํานวน  5   รางวัล     

                 -  รางวัลที ่ 6 ตู้เย็น                                       จํานวน  8   รางวัล  
       -  รางวัลที่  7  ทีวี                                         จํานวน  8   รางวัล  
        -  รางวัลที่  8 รถจักรยาน 2 ล้อ มูลค่าคนัละไม่เกิน 1,500 บาท จํานวน 20  รางวัล  

-  รางวัลเลขทา้ย 3  ตัว หมนุ 2 ครั้ง หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  มูลค่ารางวัลละไม่เกิน      
  1,000  บาท    จํานวน 160  รางวัล                                                                             

กิจกรรมงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด กําหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 12  ธันวาคม  2557      
ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ต้ังแต่เวลา  09.00 น. – 12.00 น. จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วม
บริจาคสิ่งของ สําหรับเป็นของรางวัลในการจัดกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 /๔.๙  การจดังานมหกรรมไม้ดอกไมป้ระดบั... 
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๔.๙  การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 39 ประจําปี 2558 
                             ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายโชคดี อมรวัฒน์)  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ๓๘ ปี โดยกําหนดจัดงานในวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  
สําหรับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  ถือเป็นการจัดงานครั้งที่  ๓๙  กําหนดจัดงานในวันที่  
๖  - ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชน           
ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานครั้งนี้ให้มีความย่ิงใหญ่ และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จัก
และประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.10 ผลการประชุมสรุปโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาสํารวจ
และออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี-ดอยปุย-ดอยผาดํา   

                     ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (นายศราวุฒิ  ศรีศกุน)           
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า (Cable Car) เชื่อมโยงเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี–ดอยปุย–ดอยผาดํา  จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเอราวัณ ช้ัน 2 โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยนายชนะ แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม นายศราวุฒิ ศรีศกุนผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร           
ดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายอดุลย์ อิสลาม บริษัท เทสโก้ จํากัด 
กล่าวรายงาน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 395 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อภาพรวม
โครงการฯ  

สาระสําคัญที่นําเสนอในครั้งนี้ เป็นการนําเสนอผลการศึกษาด้านการสํารวจและออกแบบ
กระเช้า ลอยฟ้าและผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม โดยจากการรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการฯ ซึ่งเป็นหนึ่ง           
ในกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการฯ ผ่านขั้นตอนการนําเสนอข้อมูลโครงการฯ รับ
ฟังความคิดเห็นจากเวทีการประชุม จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการดําเนินงานได้ให้           
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็นอภิปรายและตอบข้อซักถาม  ข้อห่วงกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ สรุปได้
ดังนี้ 

1. จากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมฯ เห็นด้วยการสร้างกระเช้าลอยฟ้า
เชียงใหม่ฯ ร้อยละ 76.7 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 5.8 ไม่แน่ใจและไม่แสดงความคิดเห็น ร้อยละ 8.1 และร้อยละ 5.8 
ตามลําดับ 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สรุปเป็น
ประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ 

 -  โครงการฯ จะช่วยทําให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้น เพราะกระจายรายได้ไปยังธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ 

 -  โครงการฯ เป็นประโยชน์กับส่วนรวม และโครงการฯจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว และมี
ความสามารถในการการแข่งขันเมื่อเปิด AEC 

 -  สนับสนุนโครงการฯ ให้พัฒนาควบคู่การอนุรักษ์ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
และป้องกันไฟป่า และการบุกรุกป่า โดยการขึ้นกระเช้าลอยฟ้า  

 - โครงการกระเช้าฯ สามารถช่วยเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ของดอยสุเทพ-ปุย 
 - มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมไม่มาก เนื่องจากมีการก่อสร้างที่ทันสมัยและขนส่งทางอากาศ 

/- มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม... 



๔๔ 
 

 

 - มุมมองด้านสิ่งแวดล้อม มีผลกระทบแต่ไม่น่าจะมากนัก แต่หลังจากโครงการเสร็จแล้ว 
การติดตามผลกระทบการบริหารจัดการความเรียบร้อย การก่อสร้างความเชื่อมั่นในการก่อสร้าง ต้องทําให้ประชาชน
เข้าใจ 

 - ขอให้โครงการฯ มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และควรมีพ้ืนที่สําหรับเด็ก 
 - มีความเป็นห่วงเรื่องการทุจริตเมื่อมีการก่อสร้าง ต้องทําอย่างโปร่งใส 
 - ไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณในการก่อสร้างของโครงการเนื่องจากไม่มีความจําเป็น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

๔.๑๑  กิจกรรมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ 
                              กรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง) นําเสนอกิจกรรมของ
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  ดังนี้  

1. การลงนามข้อตกลงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออก           
เฉียงใต้  ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันของเชียงใหม่ (เชียงใหม่สร้างสรรค์) รัฐปีนังสหพันธรัฐมาเลเซีย (George Town 
Festival และ Think City)  เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย และเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนได้นํา
ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ จากโครงการแฮนด์เมด-เชียงใหม่ จัดแสดงในงาน George Town  Festival เพื่อเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทางด้านออกแบบ ตลอดจนประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงขึ้น  

2. งาน TEDxChiangMai ในวันที่ 27 กันยายน 2557  ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่ 
ได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 1,000 คน ในขณะเดียวกันระหว่าง
การวางแผนการจัดงาน TEDxChiangMai  นั้น ยังได้มีการเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเป็น
หนึ่งในวิทยากรที่ขึ้นพูดในงาน TEDxYouth@ChiangMai  ในวันที่ 16 พฤศจิกายน  2557  เวลา  12.30 – 
18.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 6 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 

3. การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรมเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 6  (Asia -Europe Ministers of 
Culture Meeting; ASEM) 

4. งานรางวัลการออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Awards 2014 ) และ
งาน Chiang Mai Design Week ในระหว่างวันที่ 6-14 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
                         5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชยีงใหม่ ครั้งที่ 11/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน  2557  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  การแต่ง
กาย  เครื่องแบบปฏิบัติราชการสกีากี/เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม   
๕.๒.๑ คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม) ประชาสัมพันธ์การจัดงานคืน

ความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง กําหนดจัดงานในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  บริเวณลานกิจกรรม
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่   

 
/5.2.2 หัวหน้าสํานกังานจงัหวดัเชียงใหม่... 
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5.2.2 หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13  พฤศจิกายน  2557 เวลา 07.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สํานักงานภาคเหนือ  โดยได้รับเกียรติจากธนาคารแห่งประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ เป็นเจ้าภาพ 

ระเบยีบวาระที่ 6   นโยบายและข้อสั่งการของผูบ้รหิาร  
                        6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด)  จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
  1) การจัดงานคืนความสุขให้คนไทย จากใจกระทรวงการคลัง  มีความกังวลในเรื่องของ
คนร่วมงาน  ให้หาวิธีการด้วย  สําหรับช่วงเช้าในวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเดินทางไปตรวจ
ราชการที่อําเภอดอยสะเก็ด  ให้สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ ธกส. เตรียมงานด้วย ทั้งนี้ จะมีการตรวจ
เรื่องของการชะลอการขายข้าว  และมอบนโยบายและมาตรการให้จังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการ 

  2) การท่องเทีย่ว ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนักท่องเที่ยว ทั้งในด้านความปลอดภัย  
ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค และอัธยาศัยไมตรี 
  3) ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการที่ประจํา ณ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ต้อง
ไม่ตํ่ากว่า ระดับ 8 (เดิม) มีการติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เพราะในแต่ละวันจะมีประชาชนเดินทางมา
ร้องเรียนที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด  ให้นายอําเภอกํากับดูแลพ้ืนที่ กรณีสามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ให้ดําเนินการให้
แล้วเสร็จ หากเกินความสามารถให้ส่งเรื่องมายังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่   
       ส่วนราชการ/อําเภอที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมาศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่           
ให้ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ขอให้เร่งรัดดําเนินการอย่าให้มีเรื่องคงค้าง   
       คณะทํ า ง านศู นย์ ดํ า ร งธรรมจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่ จ ะมี ก ารประชุ มทุ ก วันพุ ธ           
เพื่อขับเคลื่อนงานที่ค้างอยู่  สําหรับเรื่องที่คงค้างจะมีการเร่งรัดให้หน่วยงาน/อําเภอ เร่งดําเนินการและรายงาน
จังหวัดทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและนาํไปปฏิบัติ 
 

เลิกประชุม  เวลา   12.20 น.      
        วัลยา  สิปปพันธ์  บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางวัลยา  สปิปพันธ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
   
        วิราชินี  คําชมภู  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
             หัวหนา้กลุ่มงานอํานวยการ 

 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานของส่วนราชการและนโยบายเร่งด่วน 
3.1 ประชาสัมพนัธ์การแจกคปูองสนบัสนุนการเปลี่ยนผ่านสูก่ารรบัชมดิจติอล

ทีวี (คปูองดิจติอลทีวี) 
 ผู้นาํเสนอ: นายฐากร ตัณฑสทิธ์ิ  เลขาธิการ กสทช. 

 
  ด้วยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) อยู่ระหว่างดําเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล โดยแจกคูปองเพื่อใช้ในการแลกซื้อ หรือเป็นส่วนลดและซื้อกล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Set-Top-Box) หรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับสัญญาณดิจิตอลทีวีได้ในตัว มูลค่า 
690 บาท ให้กับประชาชน ซึ่งได้ดําเนินการแจกคูปองดังกล่าวให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 
จํานวน 21 จังหวัดที่มีสัญญาณครอบคลุมครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 80  
  สํานักงาน กสทช.จะดําเนินการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนประชาชนไปสู่การเปลี่ยนผ่านการรับชม
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลเพิ่มเติมอีก 21 จังหวัด โดยมีจังหวัดเชียงใหม่รวมอยู่ด้วย แต่การแจกคูปอง
ดังกล่าวเป็นการแจกคูปองเฉพาะอําเภอที่มีสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอลครอบคลุมเกินร้อยละ 80 
ของครัวเรือนเท่านั้น  โดยจะเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับประชาชนในวันที่  28 พฤศจิกายน 2557  สําหรับ
อําเภอที่ยังไม่ได้รับการแจกคูปองจะได้เร่งดําเนินการ และแจ้งกําหนดการแจกคูปองให้ทราบในระยะถัดไป  
 
 
   



๔๗ 
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๔๘ 
 

 

3.2 แนวทางปฏิรปูประเทศไทย 
 ผู้นาํเสนอ: - ดร.จุไรรัตน์  จลุจักรวัฒน์   

                สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่  
             -  นายไพโรจน์  แสงภู่วงษ์  ประธานกรรมการการเลือกต้ังจังหวัด    

เชียงใหม่ 
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๔๙ 
 

 

3.3 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 จังหวดัเชียงใหม่ 
และการสรปุผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2557  
จังหวดัเชียงใหม ่

 ผู้นาํเสนอ: นายรณรงค์  เส็งเอี่ยม  คลังจังหวัดเชียงใหม่ 

  สาํนกังานคลังจังหวดัเชียงใหม่ 
 

๑. สรปุผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ 
    1.1  ผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

  ตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕7 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้
จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 

 การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ภาพรวม ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕7  ถึง วันที่ 21 
พฤศจิกายน ๒๕๕7 

หน่วย : ล้านบาท 

 เงินงบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 
เป้าหมาย 
ร้อยละ 

คงเหลือ 

รวม ๑๔,๙๘๑.๕๔ ๗,๓๖๖.๒๒ ๔๙.๑๗ ๙6.๐๐ ๗,๖๑๕.๓๒ 

ลงทุน ๔,๘๓๕.๐๒ ๘๓๓.๙๐ ๑๗.๒๕ ๘7.๐๐ ๔,๐๐๑.๑๒ 

ประจํา ๑๐,๑๔๖.๕๒ ๖,๕๓๒.๓๒ ๖๔.๓๘  ๓,๖๑๔.๒๐ 

เงินเหลื่อมปี 
๒๕๕7 

2,867.55 709.76 ๒๔.๗๕  ๒,๑๕๗.๗๙ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  
ถึง  วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทุน 
เงินงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

รวม ๑๔,๙๘๑.๕๔ ๗,๓๖๖.๒๒ ๔๙.๑๗ ๗,๖๑๕.๓๒ 

ส่วนราชการ ๑๔,๕๐๘.๘๗ ๗,๓๖๖.๐๐ ๕๐.๗๗ ๗,๑๔๒.๘๗ 
ท้องถิ่น ๔๗๒.๖๗ ๐.๒๒ ๐.๐๕ ๔๗๒.๔๕ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 

 



๕๐ 
 

 

๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จํานวน 2 เรื่อง มีดังนี้ 
     ๒.๑  มติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

เบกิจ่ายเงินเพิม่การครองชพีชั่วคราวของขา้ราชการและลูกจา้งประจําส่วนราชการ 
 มีสาระสําคัญ  ดังนี้ 

๑. กําหนดวันบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
๒. ข้าราชการและลูกจ้างประจําที่บรรจุ หรือแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ

ตําแหน่งต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี ที่มีอัตราเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างประจําไม่ถึงเดือนละ 
๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ  ๒,๐๐๐ บาท เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว 
ต้องไม่เกินเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท 

๓. ข้าราชการและลูกจ้างประจําตามข้อ ๒ ที่ได้รับเงินเดือนหรืออัตราค่าจ้างรวมกับเงินเพิ่ม     
การครองชีพชั่วคราวไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือน     
หรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔. ลูกจ้างชั่วคราวที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี 
ที่มีค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

๕. ทหารกองประจําการที่ได้รับเงินเดือนในระดับ พ ๑ ที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ 
บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนอีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
 
 ๒.๒  พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ 
           พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

พ.ร.บ.มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๓  ธันวาคม ๒๕๕๗  สาระสําคัญมีดังนี้ 
๑.  บุคคลที่มีสิทธิขอกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ คือ 
(1) ข้าราชการ ซึ่งเป็นสมาชิก กบข. และรับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐ 
(๒)  ผู้รับบํานาญอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ซึ่งเคยเป็นสมาชิก กบข. และรับ

ราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๐   
(๓)  ทหารกองหนุนที่มีเบ้ียหวัดซึ่งเป็นสมาชิก กบข.ที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่ ๒๗ มีนาคม 

๒๕๔๐  
๒.  บุคคลตามข้อ ๑ . สามารถแสดงความประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จบํานาญตาม

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

๓. ผู้ใช้สิทธิ มีสิทธิได้รับเฉพาะเงินสะสมและผลประโยชน์ตอบแทนของเงินสะสม แต่ไม่มีสิทธิรับ
เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนของเงินดังกล่าว 

๔. ผู้รับบํานาญที่ใช้สิทธิ ต้องคืนเงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทน   
ของเงินดังกล่าวที่กองทุน กบข.คํานวณให้ในวันปิดบัญชีเงินรายบุคคล โดยวิธีการหักกลบลบกันกับเงินบํานาญ       
พ.ศ. ๒๔๙๔  ต้ังแต่วันออกจากราชการจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘   

กรณีที่หักกลบลบกันแล้วผู้ใดต้องคืนเงิน ให้ส่งเงินคืนที่ส่วนราชการผู้เบิกบํานาญ  ภายในวันที่ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือจะแบ่งชําระเงินออกเป็นส่วน ๆ ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘   



๕๑ 
 

 

กรมบัญชีกลางและ กบข. จะส่งประมาณการบํานาญ ประมาณการเงินก้อนรายบุคคลเบ้ืองต้น
ให้กับข้าราชการ ณ หน่วยงาน ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เบ้ืองต้นสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมวิทยากรตัวคูณ Undo ให้กับเจ้าหน้าที่            
ของส่วนราชการแล้ว  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และจะจัดอบรมหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับสมัคร Undo
วิธีปฏิบัติระบบบําเหน็จบํานาญ และ GFMIS หับกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
ณ หอประชุมแห่งนี้  สําหรับการอบรมให้กับผู้มีสิทธิ สํานักงานคลังจังหวัดร่วมกับ กบข. จะจัดอบรมระหว่างวันที่ 
๑๕-๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม่    
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๕๒ 
 

 

3.4 รายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจาํปี พ.ศ.2558 โครงการพฒันา
จังหวดั/กลุ่มจงัหวดั 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่/ 
              หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

 

3.4.1 โครงการพฒันาจังหวัด    
 

สรปุผลการดาํเนนิงานโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการประจาํปี พ.ศ. 2557  
 (โครงการงบพฒันาจงัหวดั พ.ศ. 2557) ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน 2557 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 28 โครงการ วงเงิน
งบประมาณ 220,717,400 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว       
173,137,064.36 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.44 ดังมีรายละเอียดตามตารางสรุป ดังนี้ 

ลําดับ ผลผลติ 
จํานวน
โครงการ 

งบรายจา่ยประจาํ 
(140,051,000 บาท) 

งบรายจา่ยลงทุน 
(80,666,400 บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบดาํเนินงาน งบรายจา่ยอื่น ท่ีดิน/สิ่งก่อสรา้ง ครุภัณฑ์ 

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 49,018,600 25,665,200 45,097,700 90,000 119,871,500 

2 ด้านสังคม 5 14,526,500 1,500,000 - 2,973,500 19,000,000 

3 
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 16,765,300 2,800,800 31,105,700 1,399,500 52,071,300 

4 ด้านการรักษาความ
มั่นคงและความสงบ 

3 19,774,600 - - - 19,774,600 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 

รวม 28 100,085,000 39,966,000 76,203,400 4,463,000 220,717,400 

การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม 
(เป้าหมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 95) 

จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ เงินเหลือจ่าย 

220,717,400 173,137,064.36 78.44 40,614,214.64 6,966,121 

 
รายจ่ายประจํา รายจ่ายลงทุน 

จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ จํานวน เบิกจ่าย ร้อยละ 

140,051,000 115,558,222.17 82.51 80,666,400 57,578,842.19 71.38 
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การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

กรณีไม่มีหนีผ้กูพัน กรณีก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งหมด 

19,849,753 37,210,551.83 57,060,304.83 

 
สรปุผลการดาํเนนิงานโครงการภายใตแ้ผนปฏบิตัริาชการประจาํปี พ.ศ. 2558 

(โครงการงบพฒันาจงัหวดั พ.ศ. 2558) ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจกิายน 2557 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจําปี

ของจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เพื่อดําเนินงานโครงการจํานวน 34 โครงการ วงเงินงบประมาณ 
218,611,700 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ดังมีรายละเอียดตามตาราง
สรุป ดังนี้ 

ลําดับ ผลผลติ 
จํานวน
โครงการ 

งบรายจา่ยประจาํ 
(140,051,000 บาท) 

งบรายจา่ยลงทุน 
(80,666,400 บาท) 

รวม 
(บาท) 

งบดาํเนินงาน งบรายจา่ยอื่น ท่ีดิน/สิ่งก่อสรา้ง ครุภัณฑ ์

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 39,980,900 6,300,000 36,335,000 - 82,615,900 

2 ด้านสังคม 10 44,454,000 - - - 44,454,000 

3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 
30,580,200 6,500,000 26,007,000 - 63,087,200 

4 ด้านการรักษาความ
ม่ันคงและความสงบ 

4 18,454,600 - - - 18,454,600 

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - 10,000,000 - - 10,000,000 

รวม 34 133,469,700 22,800,000 62,342,000 - 218,611,700 

สรุปสถานะการดําเนินงานในขั้นตอนการเสนอขออนุมัติได้ ดังนี ้

ลําดับ ผลผลิต จํานวนโครงการ 
สถานะ 

หมายเหตุ อยู่ระหว่าง 
เสนอขออนุมัติ 

อนุมัติแล้ว 

1 ด้านเศรษฐกิจ 13 8 5  
2 ด้านสังคม 10 9 1  
3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6 5 1  

4 ด้านการรักษาความมั่นคงและ
ความสงบ 

4 4 -  

5 ด้านบริหารจัดการ 1 - 1  
 รวม 34 26 8  
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3.4.2  โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
 

          เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณโครงการกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤศจิกายน 2557 
 

โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 

 
ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤศจิกายน 2557 

 
 

โครงการกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2558 
 

 
ข้อมูล ณ วันที ่25 พฤศจิกายน 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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คดิเปน็ร้อยละ 
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คดิเปน็ร้อยละ 

 
284,801,200 

 
0.00 

 

 
0.00 

 
284,801,200 

 

 
100  
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3.5 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของหม่อมหลวงปนดัดา ดศิกลุ 
รัฐมนตรปีระจาํสํานกันายกรฐัมนตรี และปลดัสาํนกันายกรัฐมนตร ี

 ผู้นาํเสนอ:  นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหนา้สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

สรปุประเด็นปญัหาและแนวทางการแก้ไข ทีส่หพนัธ์เกษตรกรภาคเหนอื (สกน.) 
นําเสนอต่อรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล)   

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 
ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 
  1. ประเด็นปญัหา  
         กรณีราษฎรบ้านทุ่งป่าคา ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถูกจับกุมดําเนินคดีใน
ข้อหามีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จํานวน 39 ราย แต่พบข้อเท็จจริงในพื้นที่ภายหลังจากที่มี
การดําเนินคดีจํานวน 35 รายในจํานวน 39 ราย ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าไม้ แต่ได้เก็บไม้ไว้ซ่อมแซม
ปรับปรุงบ้านเรือน อีก 4 ราย น่าจะเกี่ยวข้องกับการค้าไม้ จากการถูกดําเนินคดีโดยท่ีไม่เป็นธรรม มีราษฎร 2 ราย 
เสียชีวิตที่บ้าน  ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ศาลได้พิพากษาจําคุกจําเลยทั้งหมดโดยให้รอลงโทษ 15 ราย ที่
เหลือจําคุกรายละ 1-7 ปี ชาวบ้านมีความประสงค์ที่อุทธรณ์คําพิพากษา เพื่อให้ศาลอุทธรณ์ ลดโทษและรอการ
ลงโทษ แต่ศาลกําหนดหลักทรัพย์ในการประกันตัวเป็นเงินสดเท่านั้น รายละ  150,000-250,000 บาท ต่อราย 
และได้มีการคัดกรองราษฎรจํานวน 19 ราย ที่ตรวจสอบประวัติแล้วเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับการค้าไม้ เพื่อให้ได้รับ
การประกันตัวออกมาใช้สิทธิอุทธรณ์คําพิพากษา  ซึ่งต้องใช้เงินประกันตัว จํานวนทั้งสิ้น 5,600,000 บาท 

ข้อเรียกร้อง  ขอให้มีการประสานกับกองทุนยุติธรรมเพื่อสนับสนุนเงินประกันตัวจําเลย เพื่อต่อสู้คดีใน
ช้ันศาลอุทธรณ์ต่อไป 

แนวทางการแก้ไขปัญหา    
 - สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 (ในวันที่มีการประชุม) 

เรียนปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อโปรดพิจารณาเนื่องจากหัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่มีอํานาจอนุมัติ
รายละไม่เกิน 100,000 บาท แต่ในกรณีที่ขอให้ช่วยเหลือศาลกําหนดเงินประกันเกินกว่ารายละหนึ่งแสนบาทซึ่ง
ต้องเสนอให้ส่วนกลางพิจารณา ซึ่งใช้เวลาประมาณ  1 สัปดาห์ 

 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะประสานกับปลัดกระทรวงเพื่อเร่งรัดให้พิจารณากรณีนี้ด้วย 
 - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะประสานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อโปรด

พิจารณาด้วย 
 

2. ประเด็นปญัหา 
    - กรณีชาวบ้านห้วยหก ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25  สิงหาคม  

2557  และวันที่ 4 กันยายน 2557  ได้มีเจ้าหน้าที่อุทยานเข้าไปตัดฟันไร่ข้าวโพดของราษฎรจํานวน  16 ราย ซึ่ง
ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ซึ่งไม่สอดคลองกับคําสั่ง คสช ที ่66/2557 และเกรงว่าจะถูกยึดพ้ืนที่ 

- กรณีบ้านเลาวู ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกาศขอคืนพื้นที่ป่า 
1,500 ไร่  แต่ยังไม่ได้ดําเนินการใด ๆ รวมทั้งยังไม่ได้ดําเนินคดี และราษฎรยังเข้าไปเก็บพืชผลได้ 

 ข้อเรียกร้อง  ขอให้ได้ทํากินอยู่ในที่ดินที่มกีารทํากินอยู่เดิม 
  แนวทางการแก้ไขปัญหา  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณา ซึ่งกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ประชุมหารือร่วมกับ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะมาพบภาคประชาชนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. ประเด็นปัญหา 
    กรณีมีการดําเนินคดีกับราษฎรอายุ 71 ปี ซึ่งเป็นราษฎรตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง  

สืบเนื่องจากมีการสนธิกําลังเข้าตรวจจับผู้บุกรุกป่าเมื่อไม่พบผู้กระทําผิด จึงตัดฟันยางพาราในพื้นที่ 8-9 แปลง และ
ได้มีการปักป้ายให้ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวไปแสดงตัว  ราษฎรรายดังกล่าวได้แสดงตัว จึงถูกแจ้งข้อหาว่าบุกรุก
ป่า 80 ไร่ ผู้ต้องหารับสารภาพเนื่องจากมีข้อจํากัดในการสื่อสารภาษาไทย ต่อมามีการเจรจาและอัยการได้ฟ้องว่า 
บุกรุกที่ป่า ๔๐ ไร่ หรือ ๔ แปลง โดยบางแปลงมีการออกหนังสือรับรองสิทธ์ิในการทําประโยชน์ (สทก 2 ก.) ๓ใน๔ 
แปลง มีร่องรอยการทํา-ประโยชน์ การดําเนินการดังกล่าวไม่สอดคล้องกับคําสั่ง คสช. ที่ ๖๖/2๕๕๗ เนื่องจาก
ราษฎรดังกล่าวอยู่มาก่อนวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

  ข้อเรียกร้อง  ขอให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ช่วยเหลือตรวจสอบพยาน-หลักฐานใหม่ที่อาจเป็นคุณแก่
ราษฎรที่ถูกดําเนินคดีเพื่อเสนอต่อพนักงานอัยการเพื่อให้ความเป็นธรรมเพื่อให้ศาลมีการพิจารณาคดีใหม่ จะทําให้
ราษฎรไม่ต้องรับโทษเกินสมควรกว่าที่ควรจะเป็น 

  แนวทางการแก้ไขปัญหา   
  - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมาพบภาคประชาชน ในวันจันทร์           

ที่ ๑๗ พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 - สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่รับตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อ้างว่าเป็น

พยานหลักฐานใหม่ ที่มีการนําเสนอในวันนี้ 
 

4. ประเด็นปญัหา 
             แนวทางการทบทวนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และ
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งบังคับใช้อย่างไม่เป็นธรรม ยกตัวอย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพ้ืนที่
ป่าเกิน ๔๐% แต่ยังถูกทวงคืนพื้นที่ป่าอีกทั้งๆ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพ้ืนที่ป่าเพิ่มขึ้น 
             ข้อเรียกร้อง  ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาชะลอและทบทวนการดําเนินการตามแผนแม่บทการ
แก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบรหิารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน  
โดยขอให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ และชะลอการดําเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตอันปกติสุข รวมทั้งชะลอการดําเนินคดีกับภาคประชาชน 
             การดาํเนินการทีผ่่านมา 

   - ผลการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)  
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวทีสํานักงานปลัดสํานักนายก-รัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล 
โดยมีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธานที่ประชุมมอบหมายให้สํานักงาน
ปลัด-สํานักนายกรัฐมนตรี แจ้งข้อเรียกร้องของ ขปส. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมท้ังสํานักงานปลัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรี จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทน ขปส.อีกครั้งหนึ่ง 

  - สํานักงานปลัดสํานักนายก-รัฐมนตรี  ได้ประสานงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

  - สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้นําเรียนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา 
ดิศกุล) พิจารณามอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ (นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นประธานในการ
ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาคประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินการตามแผนแม่บทการแก้ไข
ปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ดังกล่าวแล้ว 



๕๗ 
 

 

5. ประเด็นปัญหา 
              การดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 

    ข้อเรียกร้อง    
              - ขอให้พิจารณาสรรหาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ ดิน เช่น วิธีการสรรหา
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ควรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นการทั่วไป และ
เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เป็นต้น 

   - กําหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินตามที่รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ในข้อ ๙.๓ 

   การดําเนินการที่ผ่านมา   สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) รายงานว่า กรณีการสรร
หาคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม๒๕๕๗ 
และนําข้อเสนอของทางขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.)ไปพิจารณาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ร่วมกันว่า การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสถาบันบริหารการจัดการ
ที่ดิน จะต้องสรรหาจากบุคคลที่มีความสามารถ มีความรอบรู้ในด้านการจัดการที่ดิน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์และ
การธนาคาร โดยวิธีการคัดเลือกและทาบทาม 
              แนวทางการแก้ไขปญัหา  
  - เห็นควรทําความเข้าใจกับภาคประชาชนว่าภาคประชาชนหรือบุคคลที่ภาคประชาชนสนับสนุนอาจได้รับ
การทาบทามและคัดเลือกให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถาบันจัดการธนาคารที่ดิน  (องค์การมหาชน) ได้ 
 - สําหรับการกําหนดรูปแบบธนาคารที่ดิน เมื่อมีคณะกรรมการบริหารจัดการธนาคารที่ดินเรียบร้อยแล้ว
สถาบันฯจักได้นําเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต่อไป 

6.  ประเด็นปัญหา  
     การดําเนินการโครงการนําร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่ ๕ ชุมชน 

          ข้อเรียกรอ้ง  ขอให้พิจารณาอนุมัติโครงการนําร่องธนาคารที่ดิน จํานวน ๑๖๗ ล้านบาท  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อไป 
      การดําเนินการที่ผ่านมา   การดําเนินโครงการนําร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นําร่องชุมชน ๕ ชุมชน โดย
ใช้เงินจากกองทุนและงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)ตามความ
จําเป็นและความเหมาะสม ภายในวงเงินประมาณ ๑๖๗ ล้านบาท สํารองไปก่อนเป็นการเบื้องต้น เพื่อเป็นสินเชื่อใน
การจัดซื้อที่ดินนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เสนอให้รอใช้งบประมาณของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เนื่องจากเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าว เป็นภารกิจหลักของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) อย่างไรก็ตามสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ยินดีที่จะ
สนับสนุนงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
ไปพลางก่อนโดยรองปลัด -กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์  สมานพันธ์) จะขอหารือ
กับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ต่อไปอีกครั้ง 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ว่าที่ ร.ต.ศรัณย์ 
สมานพันธ์) ได้กําหนดให้มีการประชุมหารือฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒0 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (องค์การมหาชน) 
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7.  ประเด็นปญัหา 
                การดําเนินโครงการโฉนดชุมชน 
                ข้อเรียกร้อง 

      - ขอให้พิจารณาเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) 
เพื่อพิจารณาคําขอ  เข้าร่วมโครงการโฉนดชุมชนของชุมชนที่ย่ืนใหม่  และพิจารณารับรองชุมชนที่คณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบพื้นที่ได้ตรวจสอบแล้ว 

- ขอให้พิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการของนโยบายการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชนโดยให้ชุมชนซึ่ง ปจช.เห็นชอบให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว สามารถให้ประโยชน์ในที่ดินของ
รัฐตามวิถีปกติได้ไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่
ตามแต่กรณีจะมีผลเป็นที่ยุติ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- พ้ืนที่ที่ ปจช. ยังไม่ได้ให้ความเห็นชอบ แต่เป็นพื้นที่ที่ย่ืนคําขอเข้าร่วมโครงการโฉนดชุมชน ขอความ
ร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ชะลอการดําเนินการใดๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุที่เกิดความขัดแย้งหรืออาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน ในการดําเนินชีวิตตามปกติสุข และให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐตามวิถีปกติไปพลางก่อน จนกว่า
กระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่  ตามแต่กรณีจะมีผลเป็นที่ยุติต่อไป 
ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

- พ้ืนที่ที่ จปช. ให้ความเห็นชอบให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนแล้ว ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้
ความร่วมมือในการจัดระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ให้กับชุมชน 

การดําเนินการที่ผ่านมา 
- สํานักโฉนดชุมชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้ประสานงานสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เกี่ยวกับการเสนอมอบ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน้าที่ประธาน ปจช. และ 
รองประธาน ปจช. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป แล้วหากมีการมอบหมายแต่งต้ังการดํารงตําแหน่งเรียบร้อย แล้วจะเร่งดําเนินการจัด
ประชุมต่อไป 

- กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการ ดังนี้  แจ้งจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของพื้นที่ที่จะดําเนินการโฉนดชุมชน 
จํานวน  ๔๘ พ้ืนที่ (๒๑ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) ให้ประสานการไฟฟ้า และการประปาในพื้นที่ เพื่อพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรแล้ว  เนื่องจากการดําเนินการเรื่องสาธารณูปโภคจะต้องได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดิน จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ไปประสานดําเนินการในเรื่องดังกล่าว
แล้ว 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะประสานงานสํานักเลขาธิการนายก-
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการมอบหมายผู้ทําหน้าที่ประธาน ปจช. และเมื่อมีการแต่งต้ังประธานกรรมการ และรองประธาน
กรรมการแล้ว  จักได้เร่งรัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชนโดยเร็วต่อไป 

 

8. ประเด็นปัญหา  
               การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม 
               - กรณีบ้านสันตับเต่า ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน   
               - กรณีบ้านทุ่งป่าคา ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ข้อเรียกร้อง  
              - กรณีบ้านสันตับเต่า ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน กองทุนยุติธรรมให้เงินช่วยเหลือใน
การประกันตัวในศาลชั้นต้น แต่ภาคประชาชนเกรงว่า หากศาล ช้ันต้นมคีําพิพากษาว่า มีความผิดจะไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุน 



๕๙ 
 

 

- กรณีบ้านทุ่งป่าคา ตําบลแม่ลาหลวง อําเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลช้ันต้นตัดสินว่า 
ราษฎรกระทําความผิดโดยไม่รอลงอาญา ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการย่ืนอุทธรณ์ จึงขอให้กองทุนยุติธรรมสนับสนุนการ
ช่วยเหลือในการประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ 

การดาํเนินการทีผ่่านมา  กรณีบ้านสันตับเต่า ตําบลบ้านโฮ่ง อําเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลําพูน กองทุน
ยุติธรรมให้เงินช่วยเหลือในการประกันตัวในศาลชั้นต้นแล้ว 

แนวทางการแก้ไขปญัหา    
- สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี จะประสานงานกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป   
- สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ที่ประสานให้ 

 

9. ประเด็นปญัหา  
               แนวทางการผลักดันนโยบายถือครองที่ดินเกี่ยวกับกฎหมาย ๔ ฉบับ ได้แก่ กฎหมายสิทธิชุมชน 
กฎหมายธนาคารที่ดิน กฎหมายภาษีอัตราก้าวหน้า กฎหมายกองทุนยุติธรรม 

ข้อเรียกร้อง  ขอให้พิจารณาผลักดันกฎหมาย ๔ ฉบับ  ได้แก่กฎหมายสิทธิชุมชน กฎหมายธนาคารที่ดิน 
กฎหมายภาษีอัตราก้าวหน้า กฎหมายกองทุนยุติธรรม 

 การดาํเนินการทีผ่่านมา  
- สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งข้อเสนอของภาคประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอัตรา

ก้าวหน้าให้กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ 
- สํานักงานปลัดสํานักนายก-รัฐมนตรีได้แจ้งข้อเสนอของภาคประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายกองทุน

ยุติธรรมให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงยุติธรรมแจ้งว่าได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ... เพื่อเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รวมทั้ง  ได้มีจัดประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปรับทราบ และสามารถเข้าถึงกองทุนยุติธรรมมากขึ้นแล้ว 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ข้อเสนอของภาคประชาชนไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกครั้งหนึ่ง   จังหวัดเชียงใหม่เห็นควรให้มี
การผลักดันผ่านทางสภาปฏิรูปด้วย 

 

10. ประเด็นปัญหา 
      การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถี

ชีวิตชาวกระเหรี่ยง 
      ข้อเรียกร้อง  ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

เรื่องนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยง ขอให้มีการต้ังคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาโดยแต่งต้ังภาคประชาชน
ด้วย 

การดําเนินการที่ผ่านมา  เนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม 
๒๕๕๓ หลายหน่วยงาน จึงมีความล่าช้าในการดําเนินการ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  จะพิจารณาจัดประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน เพื่อพิจารณารายละเอียดและบูรณาการการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวต่อไป 
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11. ประเด็นปัญหา 
      การแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) 
      ข้อเรียกรอ้ง  ขอให้พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่ง เพื่อเป็นกลไกในการกํากับเร่งรัด และ

ติดตามการแก้ไขปัญหา โดยมีองค์ประกอบ  3 ฝ่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทน ขบวนการประชาชนเพื่อสังคม
ที่เป็นธรรม (ขปส.) 

การดําเนินการที่ผ่านมา  สํานักงานปลัดสํานักนายก-รัฐมนตรีได้นําร่างคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไข
ปัญหากระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม กราบเรียน นายก-รัฐมนตรี ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ 
เครืองาม) และรัฐมนตรีประจําสํานักนายก-รัฐมนตรี (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล)แล้ว 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจะพิจารณาเร่งรัดจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ โดยเร็วเมื่อนายก-รัฐมนตรีได้พิจารณาลงนามในคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯแล้ว 

 

12. ประเด็นปัญหา 
      ปกากะญอจากอําเภอแม่เมาะแจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการตัดไม้ทําลายป่าและการถูกคุกคามจาก

ขบวนการค้าไม้เถื่อนในพื้นที่ที่ตัดและขนทุกคืน พยายามร้องเรียนเจ้าหน้าที่/ทหาร จนปัจจุบันไม่มีใครให้การ
ช่วยเหลือ 

ข้อเรียกร้อง  ขอให้พิจารณาสั่งการให้มีการดําเนินการตามกฎหมาย 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะนําเรียนผู้บังคับบัญชา และมีหนังสือ

ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง  ให้ดําเนินการในเรื่องนี้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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3.6 สรปุการประชมุหารือและขอ้สั่งการของ พล.อ.ดาวพ์งษ์ รตันสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 ผู้นาํเสนอ: นายจงคล้าย   วรพงศธร  
              ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
              จังหวัดเชียงใหม่ 

 
รายงานการประชุมชีแ้จงข้อเรยีกร้องของกลุ่มสหพนัธเ์กษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ขบวนการประชาชน 

เพื่อสังคมทีเ่ปน็ธรรม (ขปส.) และเครือข่ายประชาชนผู้ไดร้บัผลกระทบจากนโยบายการจัดการทีด่นิและป่าไม้ ในวนั
จันทร์ ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 

***************************** 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
๑.พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ (ประธานการประชุม) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
๒.นายสุนันต์ อรุณนพรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
๓.พลเอกเอกชัย จันทร์ศร ี ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
๔.นายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรฐัมนตรีประจํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๕.พลโทชัยยุทธ พร้อมสขุ ผู้อํานวยการศนูย์ประสานการปฎิบัติที่ ๔ กอ.รมน.               
๖.นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๗.นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๘.นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
๙.พลตรีสุเมธ พรหมตรษุ คณะทํางานรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๐.นายคงกระพัน อรรถวิทยา คณะทํางานของเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๑.นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ 
๑๒.นายจตุพร บุรุษพัฒน ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
๑๓.นายธัญญา เนติธรรมกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๑๔.พลตรีศรายุธ รังสี ผบ.มทบ.๓๓ 
๑๕.พลตรีกิตติศักด์ิ แม้นเหมอืน ลธ.รมน.ภาค ๓ 
๑๖.พันเอกวิชิต  ชัยพ์วงค์สังข์ กองกําลังผาเมือง 
๑๗.พันเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า มทบ.๓๒   
๑๘.พันเอกบุญฤทธิ์ เกษตรวาธิน      รองเสนาธิการ มทบ.๓๓ 
๑๙.นายธนัชชา รัตนสุวรรณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
๒๐.นายบุญญฤทธ์ิ นิปวณิชย์ สํานักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง 
๒๑.พันเอกกรพีล อุทิตสาร กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ 
๒๒.พันเอกสมบัติ ธัญญะวัน คณะทํางาน กอ.รมน. 
๒๓.พันตรีสรสนิ โพธิทอง กองบัญชาการกองทัพไทย 
๒๔.นายอํานาจ ทองเบ็ญญ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ 
๒๕.นายศักด์ิดา วิเชียรศิลป์  ผู้อํานวยการสํานักป้องกันปราบปรามและควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ 
๒๖.นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๒๗.นายฉลอง ของเดิม ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลําปาง 
๒๘.นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) 
๒๙.นายภานุเทพ วงศ์วาร ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลําปาง) 



๖๒ 
 

 

๓๐ นายบรรพต คันธเสน ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (แพร)่ 
๓๑.นายนิพนธ์ จํานงค์สิริศักด์ิ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๕ (เชียงราย) 
๓๒.นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่) 
๓๓.นายอุทัย ทะริยะ ผู้อํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
๓๔.นายทองสุข วงศ์วรรณไพศาล  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
๓๕.นายเกรียงศักด์ิ ถนอมพันธ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (สาขาแม่สะเรียง) 
๓๖.นายอริยะ เชื้อชม ผู้อํานวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ (สบอ.๑๕) 
๓๗.นายสุรพล ลีลาวโรภาส ผู้อํานวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ 
๓๘.นายมาโนช ดํารงวงษ์สุรินัย ผู้อํานวยการส่วนประสานโครงการพระราชดําริ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี ๑๖ 
๓๙.นายสุพจน์ ทัศนานนท์               ผู้อํานวยการสว่นป้องกันและควบคุมไฟป่า สํานักจัดการทรพัยากรปา่ไม้ท่ี ๑ (เชียงใหม่) 
๔๐.นายพีระเมศธ์ ต้ือลิ้มสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท จังหวัดลําปาง 
๔๑.นายอัมพร ปานมงคล หัวหน้าอุทยานดอยสุเทพ-ปุย 
๔๒.นายสาธิต ป่ินกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง 
๔๓.นายวัชระ ลายประวัติ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง 
๔๔.นายยศวัฒน์ เธียรสวัสด์ิ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
๔๕.นายสุเมธ สิงห์ขรา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม ่
๔๖.นายศักด์ิสทิธ์ิ บุตรอุดม หัวหน้าเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า แม่ยวมฝั่งขวา 
๔๗.นายร่มเย็น ธงสิบสอง หัวหน้า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า แม่เลา-แม่แสะ 
๔๘.นายธัชชัย ใจปลอด หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดลําพูน  
๔๙.นายสมชาย บัวโพช หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ําขุนคอง 
๕๐.นายปฐม เป็งมอย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง 
๕๑.นายสุเทพ พุทชา สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลําปาง) 
๕๒.นายพูนสถติย์ วงค์สวัสด์ิ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ (ลําปาง) 
๕๓.นายภูพิชิต ช่วยบํารุง สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) 
๕๔.นายกระแส จันทรังษ ี สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๕.นายศุภชัย  สงชู สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๖.นายเลิศชัย  อินทรีกร สํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
๕๗.นายชัยณรงค์ นันตาสาย  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่
๕๘.นางจันทร์สุดา  รุ่งเรืองวงศ์ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑ เชียงใหม ่
๕๙.นายสมศักด์ิ อินทรบุญ เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
๖๐.นายพงษ์พินิจ สมาธิ เทศบาลตําบลสะเมิงใต้ 
๖๑.นายศรีทน แก้วฝั้น กํานันตําบลเมืองแหง 
๖๒.นายประยงค์ ดอกลําไย ที่ปรึกษาสหพนัธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
๖๓. นายดิเรก กองเงิน  สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
๖๔. นายสุแก้ว ฟุงฟู สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
๖๕.นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด  ผู้ประสานงานสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ  
๖๖.นายสุรพล โสรัส  สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 
๖๗.นายจํานง หนูพันธ์  ประธานเครือข่ายฯ ภาคอีสาน  
๖๘.นายไสว มาลัย  ตัวแทนภาคอีสาน 
๖๙.นายบุญ แซ่จุ่ง  ราษฎรจังหวัดตรัง 



๖๓ 
 

 

๗๐.นายพฤ โอโดเชา  ตัวแทนชาวปกาเกอะญอ จังหวัดเชียงใหม่ 
๗๑.นายสงวน บัวเงิน ประธานประชาคมหมู่บ้าน 
๗๒.นายอิสรภาพ คารมณ์กุล เครือข่ายทรัพย์ฯลุ่มน้ํา 
๗๓.นายชัยธวัช ธรรมติ ราษฎรจังหวัดเชียงราย  
๗๔.นายอาแม ลามอ ราษฎรจังหวัดลําปาง 
๗๕.คุณดรุณี สิงห์พงไพร ศูนย์ศึกษาชาติพันธ์ุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๗๖.นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๖.นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๗.นายภูวเดช มหาวันแจ่ม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๘.นายไพโรจน์ คชรินทร ์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
๗๙.นายสากล สุรวงค์ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

***************************** 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น. 

ระเบยีบวาระที่ ๑   เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
 นายสุริยะ ประสารทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธาน ที่ได้กรุณามาประชุมพบปะกับผู้แทนของพี่น้องประชาชน
เพื่อรับปัญหาของประชาชนในวันนี้ ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง 
 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ด้วยที่ มาพบกับผู้ แทนพี่ น้ องประชาชนและทุกส่ วนราชการในวันนี้ ด้ วยตนเอง  เพื่ อมารับ ฟัง ปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชน แม้ว่าจะได้รับรายงานข้อมูลแล้ว เพื่อความมั่นใจในการแก้ปัญหามากกว่าและ จะ
ได้รับทราบซึ่งมีปัญหาความเดือดร้องเรื่องใด ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จะทําได้ ก็จะทําแน่นอน เนื่องจากปัญหาหลายอย่างได้สะสมมานานต่อเนื่องตั้งแต่อดีต และขอให้เปิด
ใจหารือกันได้เต็มที่  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 ประยงค์ ดอกลําไย กล่าวขอบคุณท่านรัฐมนตรีฯ และส่วนราชการทุกส่วนที่เกี่ยวข้องสําหรับ
วันนี้ เ ป็นเรื่ องหารือเพื่ อหาทางออกร่วมกันในการช่วยเหลือชาวบ้าน  ซึ่ ง วันนี้มี พ่ีน้องจากภาคอีสาน  
และภาคใต้ มาร่วมด้วยและในวาระอื่นๆจะได้เสนอปัญหาต่างๆให้ทราบ ทั้งนี้เนื่องจากการที่ได้รับผลกระทบจากการ
ประกาศเขตป่า การปฏิบัติตามคําสั่ง คสช. และแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องเพือ่ทราบ 
 สรุปผลการประชุมร่วมกับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เม่ือวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
   ประธานการประชุม เชิญคุณประยงค์ฯ สรุปผลการประชุมร่วมกับหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
   นายประยงค์ ดอกลําไย สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้รับเรื่องจากสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ 
(สกน.) และได้มีการประชุมที่ทําเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้นําเสนอปัญหาต่างๆแล้ว แต่ยังไม่ได้
ครบถ้วนในทุกประเด็น ซึ่งกรณีปัญหามีทั้งหมด ๘ ประเด็น สรุปได้ดังนี้  
   ๑. กรณีบ้านทุ่งป่าคา ม.๘ ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กรณีที่มีการจับกุม 
พ่ีน้องชาวบ้าน จํานวน ๓๙ ราย ในข้อหามีไม้สักไว้ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่ง



๖๔ 
 

 

ชาวบ้านที่คาดว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกับขบวนการทําไม้ ศาลได้สั่งจําคุกอยู่ในเรือนจําจังหวัดแม่สะเรียง ขณะนี้ ๑๙ ราย 
รอขบวนการอุทธรณ์อยู่ ซึ่งจะได้นําหารือในวันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

๒. กรณีบ้านห้วยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ และ  
๓. กรณีบ้านเลาวู ม.๑๑ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ให้นําเรื่องเข้าที่ประชุมหารือท่าน

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗) 

๔ กรณีนายอาแม อามอ ราษฎรบ้านห้วยน้ําตื้น ต.ปงเตา อ.งาว .ลําปาง กรณีการสนธิกําลังของ
เจ้าหน้าที่ เป็นการปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ จับกุมนายอาแม อามอ จากข้อมูลของทางราชการ ปรากฏว่ามีการบุกรุก
พ้ืนที่ จํานวน ๘๐ ไร่ แต่พ้ืนที่ของราษฎรมีเพียงจํานวน ๓๒ ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ มีร่องรายการเข้าทํากินอยู่ก่อนแล้ว 
ราษฎรไม่ควรถูกฟ้องพื้นที่ จํานวน ๘๐ ไร่ 
  ๕. พิจารณาการดําเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 
และโครงการนําร่องธนาคารที่ดิน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับเป็นหน่วยงานหลักนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  
และจะมีการประชุมร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อ
นําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

  ๖.พิจารณาแนวทางการผลักดันนโยบายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับเรื่องร่วมกับสํานักนายกรัฐมนตรีที่จะร่วมผลักดันกฎหมาย ๔ ฉบับ โดยเฉพาะร่าง 
พ .ร .บ .ภาษีที่ ดินอัตราก้าวหน้า ,  พ .ร .บ .ธนาคารที่ ดิน ,  พ .ร .บ .สิทธิชุมชุนในการจัดการที่ ดินทรัพยากร  
และ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม  

  ๗. พิจารณาการดําเนินการ เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ สรุปได้ว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับดูเรื่องในการดําเนินการกํากับติดตาม เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตาม
ตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

  ๘. พิจารณาการดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคม 
ที่เป็นธรรม ซึ่งได้มีการย่ืนเรื่องให้นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ และสรุปได้ว่าเสนอให้นายกรัฐมนตรี 
แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการเพื่อการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมอย่างเร่งด่วน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องเพือ่พิจารณา 
๓.๑ การแก้ไขปญัหา กรณพีืน้ทีป่่าภาคเหนือ 

  ๓.๑.๑ กรณีบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 
 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานที่เกิดเหตุเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า

แม่ยวมฝั่งขวา เมื่อวันที่ ๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทราบว่ามีการลักลอบตัด
ไม้เพื่ออําพรางเป็นไม้เรือนเก่าเพื่อนําไปขาย ซึ่งบ้านทุ่งป่าคาเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่มีการดําเนินการดังกล่าว มีการสนธิ
กําลังทหาร,ตํารวจ,ป่าไม้,ปกครอง เขาตรวจค้นได้ตรวจยึดจับกุมไม้ที่อยู่ในบริเวณบ้าน จํานวน ๔๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๙ 
ราย และตรวจยึดไม้ที่อยู่นอกบริเวณบ้านอีกจํานวน ๒๓ คดี รวมไม้ทั้งหมด ไม้สักท่อน จํานวน ๗๔๔ ท่อน ปริมาตร 
๓๑๒.๕๒ ลบ.ม. ไม้สักแปรรูป จํานวน ๙๙ แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร ๘.๒๐ ลบ.ม. รวมค่าเสียหายของรัฐประมาณ 
๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ต้องหาทั้งหมด ๓๙ ราย ตายไป ๒ ราย เหลือผู้ต้องหา ๓๗ ราย รอลงอาญา ๑๔ ราย ผู้ต้องขัง ๒๓ ราย 
ประกันตัวไปแล้ว ๔ ราย เหลือผู้ต้องขัง ๑๙ ราย 

 
 



๖๕ 
 

 

ข้อเรียกร้องของชาวบ้าน  
  ๑.ขอให้เน้นคดีรายใหญ่ ส่วนคดีรายเล็กขอให้ยกเว้น 
 ๒.หากจะดําเนินคดีให้ทําทุกจุดเนื่องจากพื้นที่อย่างนี้มีอีกมาก 
  ๓.จะเยียวยาชาวบ้าน ที่ไม่มีหลักทรัพย์ประตัวได้หรือไม่ 
 ๔.ขอให้รัฐ โดยกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือในการประกันตัวชาวบ้านที่ถูกจับ  
ประธานที่ประชุม พ่ีน้องประชาชนที่มีข้อเรียกร้องผ่านแกนนําต้องจะต้องมีเหตุผล เพราะถ้าได้เห็น

รูปไม้สักที่ถูกตัดท่านปฏิเสธไม่ได้ว่า มันเสียหายมากและคงปฏิเสธไม่ได้ว่านําไม้เหล่านั้นมาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
หรือไม่ สําหรับข้อเรียกร้องนี้สื่อให้เห็นว่าพ่ีน้องประชาชน รวมทั้งแกนนํา ก็มองออกว่าเราจะยอมอย่างนี้ 
ไม่ได้เราไม่สามารถให้พ่ีน้องประชาชนไปตัดไม้ในป่าแล้วมาบอกว่าเพื่อมาสร้างบ้านตัวเองแต่กลายเป็นสภาพแบบนี้ 
เรื่องการตัดไม้อย่างนี้ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทําตามกฎหมาย จะผิดมาตรา ๑๕๗ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 

รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีนี้เป็นเรื่องการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า 
เพื่ อเป็นการหยุดย้ั งการตั ดไม้ทํ าลายป่าจํ าเป็นต้องจับกุมทั้ งรายเล็ กและใหญ่  สํ าหรับการเยี ยวยาขณะนี้ 
ทางยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเรื่องไปประสานเพื่อขอประกันตัวผู้ต้องหา ๑๘ ราย และไม่ให้ประกันตัว ๑ ราย 
สําหรับในส่วนกรมอุทยานฯ ได้สั่งการให้สํานักสนองพระราชดําริฯ ดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในเร็ววันนี้ 

นายประยงค์ ดอกลําไย ข้อมูลเพิ่มเติม ๑๙ ราย ทางส่วนราชการในระดับพ้ืนที่เขาทราบว่าใคร 
เป็นใคร และในจํานวน ๓๙ ราย มิใช่รายใหญ่แต่มี ๔ ราย ชุมชนไม่รับรอง ซึ่งน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการค้า
ไม้ และใน  ๔  รายนั้ น  เ ป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่ วน ตําบล  และเป็นชาวบ้ านให้ความร่ วมมื อ 
ขบวนการค้าไม้ สําหรับประเด็นนโยบายจะปราบปราม อยากให้มีการปราบปรามไม้เถื่อน แต่ว่าทางอําเภอแม่ลา
น้อยทางฝ่ายปกครองบอกว่า ให้พ่ีน้องระมัดระวังผู้มีไม้ไว้อยู่ครอบครองให้เก็บมิดชิด คือ เก็บไว้ในบ้าน ใต้ถุนบ้าน 
ทําให้เข้าใจว่ารับจ้างเก็บไม้ไว้ให้นายทุนหรือไม่ ที่ตรวจพบ ๑๙ ราย เป็นผู้ยากจนและชุมชนรับรองว่าไม่เกี่ยวข้อง 
คนที่ไม่รับรองแสดงว่าเป็นรายใหญ่และมีไม้มาก แล้วในกลุ่มคนที่มีไม้มากที่ศาลลงโทษตัดสินจําคุกสูงสุด แต่มีบาง
คนกําลังจะสร้างบ้านใหม่รื้อถอนบ้าน ๒ หลังมารวมกัน ก็ปรากฏว่ามีสถานการณ์นี้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับขบวนการค้าไม้  

 ประธานที่ประชุม เจ้าหน้าที่สนธิกําลังเข้าตรวจพบไม้ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในบ้านก็ต้องเข้าใจว่าเป็น
ของเจ้าของบ้านหรือเป็นขบวนการในชั้นต้นนี้ไม่มีทางรู้ได้ต้องใช้การสอบสวนเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จะใช้หลักฐานที่มีอยู่
ดําเนินการตามกฎหมายไปก่อน ซึ่งเป็นขบวนการทางกฎหมาย  

 นายประยงค์ ดอกลําไย เดิมที ชาวบ้านรับสารภาพหมดว่ามีไม้ในครอบครอง ในสํานวนที่รับ
สารภาพ ศาลเองพิจารณาตามปริมาณไม้ที่ครอบครอง บางรายลงโทษหนัก ประเด็นก็คือทําอย่างไรให้ผู้ที่เป็น
ชาวบ้านที่ยากจนไม่เกี่ยวกับขบวนการได้มีโอกาสในการออกมาสู้คดี และก็จะทําให้สอบค้นข้อเท็จจริง 
เพื่อประกอบคําอุทธรณ์จะชัดเจนมากขึ้น มีหลายคนโดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตไป  

ประธานที่ประชุม ที่เหลือ ๑๙ คน ที่ถูกคุมขังตอนนี้รอการประกันหรือตอนนี้ขั้นตอนไปถึงแล้วขอ
เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช้ีแจง 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี รับหนังสือที่ย่ืนเรื่องการขอความช่วยเหลือด้านกองทุน ซึ่งยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ได้ทําหนังสือไปยังกระทรวงยุติธรรม โดยท่านปลัดกระทรวงยุติธรรมช่วยได้ไม่เกิน ๑๐ ราย ที่ขอไป ๑๘ ราย เกิน
อํานาจของปลัดกระทรวงฯแต่ก็เป็นอํานาจของคณะกรรมการ ท่านรับว่าวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ท่านจะ
พยายามนําเรื่องนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการให้ได้ เพื่อจะได้มาช่วยเหลือพี่น้องให้ได้ประกันที่ใช้เงินประมาณ ๕ 
ล้านกว่าบาท ประมาณวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะช่วยเหลือได้ทั้ งหมดหรือไม่  ที่ ขอไป ๑๙ ราย  
แต่มีอยู่ ๑ ราย ขอค้านประกันตัว ซึ่งคุณประยงค์ฯว่าน่าจะเป็นรายใหญ่ จึงยื่นเรื่องได้ทั้งหมด ๑๘ ราย 

 



๖๖ 
 

 

ประธานที่ประชุม ในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้หลักกฎหมายในการดําเนินการกับพ่ีน้องประชาชนอย่าง
เดียว ท่านนายกรัฐมนตรีให้ใช้หลักรัฐศาสตร์ด้วย เมื่อพี่น้องประชาชน ๑๘ คน ถ้าได้รับการประกันตัวมาแล้ว ขอให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านนายอําเภอ ต้องช่วยพิสูจน์ตัวบุคคลด้วย เพราะทุกอย่างจะบรรจุในสํานวนคดีคงไม่ได้
ปล่อยให้พวกชาวบ้านไปสู้คดีเพียงลําพัง 
  นายประยงค์ ดอกลําไย ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จะหมดอายุในการอุทธรณ์ ขอให้ช่วย
ประสานงานกับเรือนจําที่แม่สะเรียง เพื่อให้ทนายเข้าพบและประชุมกับผู้ต้องขังทั้งหมด เพื่อให้เข้าใจเพราะเวลาไป
เยี่ยมผ่านหน้าต่างเล็ก ๆ ซึ่งคุยกันไม่ค่อยสะดวก ถ้าประสานงานไปแล้วขอเข้าเยี่ยมเพื่อทําความเข้าใจกันในแนว
ทางแก้ไขขอเสนอไว้ว่าให้ทางฝ่ายกฎหมายร่วมด้วย ซึ่งทราบว่าท่านยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะช่วยประสานเรื่อง
เรือนจําให้ ข้อสุดท้ายคือ ถ้ามีกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ข้อมูลเพิ่มเติม อยากให้ร่วมเป็นคณะทํางานของจังหวัด ที่จะ
ร่วมคัดกลอง เพื่อช่วยประสานให้อีกทางหนึ่ง  
  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นผู้ประสานการดําเนินการให้ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 ๓.๑.๒ กรณีบ้านห้วยหก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สถานที่ เกิดเหตุอุทยานแห่งชาติ 

ห้วยน้ํ าดัง เมื่อ วันที่ ๔ กันยายน  ๒๕๕๗ ประเด็นเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ํา ดัง รื้อถอนไร่ข้าว  
ไร่ข้าวโพด ของชาวบ้าน ข้อเท็จจริงคือชาวบ้านบ้านห้วยหกมีการประชุมประชาคม และเชิญหน่วยงานอุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ําดัง และทหารกองพันทหารม้าที่ ๓ รักษาพระองค์ ชุด ชปส .ที่ ๓๒๐๑ เข้าร่วมประชุม 
โดยมติประชาคม ได้กําหนดป่าดอยห้วยเมี่ยงสงวนไว้เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารของหมู่บ้าน พ้ืนที่ดังกล่าวเป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ระหว่างเตรียมการผนวกเป็นอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง โดยมีข้อตกลงห้ามบุกรุกแผ้วถางหาก
ผู้ใดละเมิดต้องดําเนินการรื้อถอนพืชผลออก  
 - ประชาคมบ้านห้วยหกร้องเรียนว่ามีชาวบ้านกระทําผิดข้อตกลงขยายพื้นที่ทํากินจึงขอให้
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังเข้ารื้อถอนพืชผลการเกษตร 

 - อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง รับทราบข้อเท็จจริงจากกํานันตําบลเมืองแหงและเข้าพ้ืนที่จุดเกิดเหตุ เพื่อ
ช้ีแจงให้ชาวบ้าน จํานวน ๑๓ ราย ที่กระทําผิดข้อตกลงประชาคมทราบ ซึ่งชาวบ้านยอมรับผิดและรับว่าจะ
ดําเนินการรื้อถอนพืชผลออกภายใน ๓-๕ วัน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว พบว่าชาวบ้านจํานวน ๗ 
ราย ยอมรื้อถอนออกแล้วจํานวน ๑๔ ไร่เศษ ชาวบ้านที่เหลือยังไม่ยอมรื้อถอนประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ประชาคมจึงร้อง
ขอความช่วยเหลือ ให้อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังเข้าไปดําเนินการรื้อถอนพืชผล ๖ ราย เฉพาะในส่วนที่มีการบุกรุก
แผ้วถางขยายเพิ่มเติมจากที่ทํากินเดิม ส่วนพื้นที่ทํากินเดิมไม่รื้อถอนแต่อย่างใด 

ข้อเรียกร้องของชาวบ้าน  
๑ . อุทยานแห่งชาติใช้อํานาจอะไรในการเข้าไปดําเนินการตัดฟันพืชเกษตรของชาวบ้าน  

               เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ         
๒. ขอเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อน ก็ไม่ให้ 
๓. พ้ืนที่อ่ืนเป็นรูปแบบเดียวกันทําไมไม่ดําเนินการแบบเดียวกัน (เลือกปฏิบัติ) 
๔. อุทยานแห่งชาติสามารถเยียวยาให้กับชาวบ้านได้หรือไม่ (ชดใช้ค่าเสียหาย) 
๕. อยากให้ส่วนราชการรังวัดแนวเขตให้ชัดเจน 

 นายประยงค์ ดอกลําใย  จากข้อมูลที่ได้รับทราบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ประมาณ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง เข้าทําลายพืชผลของชาวบ้านจํานวน ๓ ราย ของนาย
ประมาณ ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ๑ ไร่ นางจันทร์ ๒ ไร่ และของนายเอกชน ๒ แปลง เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ 
ได้เข้าตัดฟันไร่ข้าวโพด และไร่ข้าว ของชาวบ้านอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่ได้มีการเข้าไปคุยกับชาวบ้านก่อนโดยอ้างว่า



๖๗ 
 

 

ปฏิบัติตามคําสั่งของ คสช. ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ชาวบ้านได้ทําหนังสือร้องเรียนไปยังยุติธรรมอําเภอแต่ก็ไม่ได้รับการ
ตอบสนองใดๆ พ้ืนที่ทํากินที่ถูกตัดฟันไป จํานวน ๗ แปลง ซึ่งเชื่อว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว ซึ่งไม่ได้
อยู่ในเขตอุทยานห้วยน้ําดัง ผลกระทบของชาวบ้านคือว่า ตอนนี้พืชผลที่ถูกตัดฟัน ชีวิตก็ยากลําบากก็ไม่มีอาหาร
ความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยก็ไม่แน่ใจและสุขภาพจิตของชาวบ้าน มีอยู่รายหนึ่ง พร้อมที่จะกินยาตาย เพราะว่าข้าวถูก
ตัดฟันหมด  
  ประธานที่ประชุม ก่อนหน้าที่จะมีคําสั่ง คสช. มีการตัดไม้บุกรุกมานานแล้ว เมื่อมีการ 
เอาคืนโดยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ก็เหมือนกับว่าที่ผ่านมาทําอะไร
ได้ไม่เต็มที่ พอมีอํานาจทาง คสช. ก็มีโอกาสที่จะทวงคืนพื้นที่ ทุกคนเป็นห่วงป่าเหมือนกันหมด และได้ผลจริงๆ ด้วย
ในช่วงต้น ก็ได้พ้ืนที่จํานวนมาก พอมาถึงรัฐบาลก่อต้ังและมีรัฐมนตรีแล้ว และท่าน นายกรัฐมนตรีท่านได้เอื้ออาทร
ต่อคนที่ยากจน จึงได้มีคําสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ โดยขณะนี้นายทุนยังดําเนินการอยู่ สําหรับกรณีที่เป็นของชาวบ้าน
ผู้ยากไร้จะตรวจสอบให้แน่ชัดแล้วจึงดําเนินการเพื่อให้เข้าใจและแก้ไขได้ถูกจุด เจ้าหน้าที่จะต้องพิจารณาคําสั่งนี้ด้วย 
ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ขอให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง บางครั้งอาจจะเกินเลยไปบ้าง โดยหลักมนุษยธรรม 
ในการช่วยเหลือเยียวยา ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ เร่งรีบดําเนินการกรณีรัฐเยียวยา จะไปดูในมุมของ
เพื่อมนุษยธรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทําตามกฎหมายอยู่ และกรณีคืนพื้นที่ทํากินให้กับชุมชน พ้ืนที่เป็นรอยต่อ จะให้
เจ้าหน้าที่เข้าไปดูเรื่องแผนที่ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๔๕ ต้องหารือกับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก่อน ต้องทํา
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแผนที่ที่เป็นภาพถ่ายทางอากาศ ปี ๒๕๔๕ ให้ชัดเจน   

 รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรณีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ 
ในส่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช หากมีการจัดสรรพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสื่อมโทรม  
ตามนโยบายของรัฐ ก็จะรับชาวบ้านที่ยากไร้ในพื้นที่นี้ ที่เข้าข่ายตามท่ีท่านรัฐมนตรีสั่งการ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

 ๓.๑.๓ กรณีบ้านเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สวนป่าทับที่ทํากินชาวบ้านเลาวู 
 นายประยงค์ ดอกลําไย เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีเฮลิคอปเตอร์ ๑ลํา พร้อมกับรถยนต์อีก 

๒๐ คัน และนักข่าวช่อง ๕ เข้าพ้ืนที่เพื่อมารังวัดจับพิกัดพ้ืนที่บ้านเลาวู ซึ่งทางผู้แทนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ข้อมูลเพียงว่า 
ได้มีผู้ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกป่า ประกอบกับมีคําสั่ง คสช.ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการหลังจากนั้นมีการจัดเวทีแถลง
ข่าวจะดําเนินการยึดพ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกกว่า ๑,๕๐๐ ไร่ และเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีหนังสือจากอุทยาน
แห่งชาติผาแดงโดยหนังสือมีคําสั่งเนื้อหาว่า “คณะเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช นําโดย
ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) และนายศักด์ิดา วิเชียร์ศิลป์ ได้ดําเนินการตรวจปราบปราม
การกระทําความผิดกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติผาแดงบริเวณ ป่าด้านทิศเหนือบ้านเลาวู หมู่ 
๑๑ ต.เมืองคอง มีการตัดฟันรื้อถอนพืชผลอาสิน (ข้าวโพด) และ สิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งพื้นที่ทํากินดังกล่าวมีทั้งหมด ๑๑๕ หลังคาเรือน ๑๕๐ ครอบครัว เป็นผู้ได้รับผลกระทบ
เกือบทุกครอบครัว ในจํานวน ๑๓๕ แปลง มีผู้ครอบครอง ๗๕ คน 

 
ข้อเสนอ 

       ๑.ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกันระหว่างชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.คืนพื้นที่ทํากินให้กับชุมชน โดยยึดหลักตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ให้

ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือนโยบายการปฏิบัติงานโดยการดําเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทํากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคําสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ 
จะต้องดําเนินการสอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 



๖๘ 
 

 

 ประธานที่ประชุม กรณีนี้ให้พิจารณาดําเนินการ เหมือนกรณีข้อ ๓.๑.๒ กรณีบ้านห้วยหก  
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

๓.๑.๔ กรณีนายอาแม อามอ ราษฎรบ้านห้วยน้ําตื้น ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลําปาง 
    นายประยงค์ ดอกลําไย สถานที่เกิดเหตุอุทยานแห่งชาติผาแดง เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติถ้ํ าผาไท เข้าไปตรวจพ้ืนที่ของนายอาแม อามอ และมีการประกาศห้ามเข้า 
ใช้ทําประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท และฝ่ายปกครอง 
ปฏิบัติการสนธิกําลังเข้าตัดฟันต้นยางพาราอายุ ๑๐ ปี จํานวน ๓,๒๐๐ ต้น ทุเรียน ๒๐๘ ต้น และเงาะอีกหลายสิบ
ต้นในพื้นที่ทํากินของตนเอง ๔ แปลง  เจ้าหน้าที่ได้สั่งฟ้องร้องดําเนินคดีข้อหาบุกรุก ตาม พรบ.ป่าไม้ และ พรบ.ป่า
สงวนแห่งชาติ รวมพื้นที่ ๘๐ ไร่ และวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ศาลจังหวัดลําปาง ได้ย่ืนฟ้องข้อหาบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติ โดยแยกคําฟ้องออกเป็น ๓ คดี รวมพื้นที่ ๘๐ ไร่ และคิดค่าเสียหายต่อรัฐ จํานวนเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐บาท 
และนัดฟังคําพิพากษาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ขณะนี้ นายอาแม อามอ ได้ใช้โฉนดที่ดินและหลักทรัพย์ จํานวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อขอประกันตัวช่ัวคราว 

ข้อเท็จจริง 
  ลักษณะแปลงถือครองที่ดินของนายอาแม อามอ จํานวน ๔ แปลง 
   - แปลงที่ ๑ จํานวนพื้นที่ ๒๒ ไร่  บริเวณตรงกลางมีสภาพป่าอยู่ ๖๐ % ของพื้นที่ 
ประมาณ ๑๐ กว่าไร่ ที่มีรองรอย (หัวแปลง ท้ายแปลง มีร่องรายการทําประโนชน์อย่างชัดเจนในภาพถ่ายอากาศปี 
๒๕๔๕) 

- แปลงที่ ๒ จาํนวน ๒ ไร ่
    - แปลงที่ ๓ และ ๔  จํานวนพื้นที่ ๙ ไร ่

    รวมจํานวนพื้นที่ ๓๓ ไร่  
ข้อเท็จจริง 
นายอาแมได้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวทํากินมานานกว่า ๓๐ ปี จากร่องรอยในแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ พบว่ามีร่องรอยการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานหนังสืออนุญาตการให้ทํา
ประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ออกให้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒ แต่ทั้งหมดนี้นาย
อาแม ลามอ ถูกฟ้องจํานวน ๘๐ ไร่ ถูกตัดฟันต้นยางพาราทั้งหมดในพื้นที่  
   รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยใช้
ภาพถ่ายทางอากาศปี 2545 ปรากฏว่า ปี 2545 มีสภาพเป็นพื้นที่ป่า และได้ตรวจสอบภาพถ่ายปี 25๕๓ พบมี
การบุกรุก กรณีที่ได้มีการสนธิกําลัง เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตํารวจ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าดําเนินการตรวจสอบ และ
ทําการตรวจยึดพ้ืนที่บุกรุก จํานวน ๔ คดี รวมพ้ืนที่ 106-๑-๔๖ ไร่ ทั้ง 4 คดี ไม่พบตัวผู้กระทําผิด แจ้งความต่อ
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรงาว อ.งาว จ.ลําปาง ต่อมาอุทยานแห่งชาติถ้ําผาไทสืบทราบว่า 

       คดีที่ ๑ ผู้กระทําผิดช่ือ นายจันหวู่ แซ่ต้ัง จาํนวน ๒ แปลง เนื้อที่รวม ๑๕-๓-๓๒ ไร ่
      คดีที่ ๒ ผู้กระทําผิดช่ือ นายอาช่า (นายสมศักด์ิ ขวัญธนะประภา)  
                           ซึ่งเป็นลูกชายนายอาแม อามอ จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๔๐-๑-๒๔ ไร ่
      คดีที่ ๓ ไม่ทราบผู้กระทําผิด จํานวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๖-๓-๖ ไร่  
      คดีที่ ๔ ไม่ทราบผู้กระทําผิด จํานวน ๔ แปลง เนื้อที่รวม ๒๓-๑-๘๔ ไร ่
 - ต่อมามีการไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.งาว จ.ลําปาง 
    ๑) นายจันหวู่ แซ่ต้ัง รับเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ ๑ เนื้อที ่๑๕-๓-๓๒ ไร ่
    ๒) นายอาแม อามอ รับเป็นผู้ต้องหาในคดีที่ ๒,๓ และ๔ รวมเนื้อที่ ๙๐-๒-๑๔ ไร่  



๖๙ 
 

 

   - เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๗ นายประยงค์ ดอกลําไย แจ้งว่าในพื้นที่ของนายอาแม อามอ    
มีเอกสาร สทก. ๓ ฉบับ 

 นายประยงค์ ดอกลําไย  เรื่องพื้นที่ถ้าใช้เกณฑ์ภาพถ่ายทางอากาศปี ๒๕๔๕ นายอาแม อามอ ไม่
ควรจะถูกดําเนินคดีมากขนาดนี้  

ประธานที่ประชุม นายอาแม อามอ ไปรับแทนลูกหรือไม่ ที่คดีที่ ๒ เป็นเพราะการสื่อสาร 
ไม่รู้เรื่องหรือไม่  

นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่องนี้อุทยานแห่งชาติถ้ําผาไท ได้สนธิกําลังทหาร ตํารวจและปกครอง เข้าจับกุมดําเนินคดีในพื้นที่
ดังกล่าวทั้งหมด ๔ คดี ขณะยึดจับกุมไม่พบตัวผู้กระทําผิดแต่อย่างใด แต่จากการสืบทราบในเวลาต่อมาว่าแปลงที่ ๑ 
น่าจะเป็นของนายจันหวู่ แปลงที่ ๒ น่าจะเป็นของนาย อาช่า ซึ่งเป็นลูกของ นายอาแม จึงได้แจ้งความเพิ่มเติม ระบุ
ช่ือ นายจันหวู่ และนายอาช่า ซึ่งต่อมาภายหลังทราบว่านายอาแม ไปพบพนักงานสอบสวน และอาจจะผิดพลาดใน
การสื่อภาษาจากที่เราแจ้งไว้ว่าเป็นของนายอาช่า แต่นายอาแม ไปรับเป็นพื้นที่ของตนทั้งหมด ดังนั้นจะต้องทําการ
ตรวจสอบอีกครั้ง เพราะนายอาแม อามอ ไปรับผิดทั้งหมด อีกทั้งหากมีเอกสารของ สทก. ก็ขอให้นํามาแสดงกับ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งสามารถตรวจสอบเอกสารเพื่อให้ความเป็นธรรมซึ่งตัวเลขอาจจะลดลงหรือไม่ขั้นอยู่กับ
เอกสารหลักฐาน 

ประธานที่ประชุม ทางตํารวจทําอย่างไรได้บ้าง การสื่อสารทางภาษาไม่เข้าใจ ในตอนที่เขาให้การ
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เซ็นรับเป็นพื้นที่บุกรุกของนายอาแม อามอ ทั้งหมด ๘๐ ไร่ 

อัยการจังหวัดลําปาง คดีตอนนี้เรื่องถึงศาลแล้ว และรับฟังทั้ง ๓ คดี แต่ศาลยังไม่ได้ตัดสิน  
จะตัดสินวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ทางออกคืออาจจะต้องแถลงศาลไปก่อนวันที ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ แนวทางอาจจะ
ต้องไปทบทวนคําให้การก่อน เพื่อจะมารวบรวมข้อเท็จจริงใหม่  

กองกําการตํารวจภูธรภาค ๕ เบ้ืองต้นต้องไปยื่นคําร้องแถลงให้คําให้การไว้ก่อนที่ศาลจังหวัด
ลําปาง เพื่อให้ศาลอนุญาต ถ้ามีข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ศาลจะได้พิจารณา 

  นายประยงค์ ดอกลําไย  บริเวณนี้ก่อนจะนํามาเป็นพื้นที่เตรียมการประกาศได้เป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติเคยมีการประกาศเป็นเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติมาก่อน และมีการให้เอกสาร สทก. ในปี ๒๕๓๒ แต่ไม่มี
ช่ื อของนายอาแม  อามอ สทก . ก็หมดอายุ ไป จึ งถื อว่ านายอาแม อามอ ไม่ ได้ เป็นผู้ บุ กรุ กเป็นรายแรก 
แน่นอน  

 ประธานที่ประชุม หากจะประกาศพื้นที่ใดๆก็ตามเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจะตรวจสอบได้มาก
ขึ้นละเอียดขึ้น ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรมป่าไม้ ควรจะนึกถึงความรอบคอบก่อนการจะ
ประกาศ กรณีนายอาแม  อามอ ให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ของนายอาแม  อามอ ถูกต้องหรือไม่ เป็นพื้นที่
ไม่ถูกต้องเท่าไหร่ โดยยึดหลักตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
นโยบายการปฏิบัติงานโดยการดําเนินการใดๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้
ที่ดินทํากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ ก่อนคําสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องดําเนินการ
สอบสวน และพิสูจน์ทราบ เพื่อกําหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

๓.๒ พิจารณาการทบทวนแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทําลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของ
รัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

นายประยงค์  ดอกลําไย เสนอความเห็นบางประการที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บท คือ 
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1. แผนแม่บทฯ มีที่มาจากกลุ่มคนเพียง 17 คน เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหาร (จํานวน 
11 คน) , กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
นักวิชาการจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีสัดส่วนของตัวแทนภาค
ประชาชนและนักวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม, สังคมศาสตร์, รัฐศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษ
วิทยา เข้าร่วมอยู่ในขบวนการ หากการจัดทําแผนแม่บทฯ ครั้งนี้ เปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมแก่บุคคลต่าง ๆ แผนแม่บท
ฯ จะมีความครอบคลุม ลึกซึ้งในการกําหนดยุทธศาสตร์จากการที่มีมุมมองอื่นๆนอกเหนือจากมุมมองด้าน วนศาสตร์ 
ซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะแผนแม่บทฯฉบับนี้จะมีผลกระทบกับคน10-15 ล้านคน ที่อยู่อาศัยและทํากินในเขต
ป่าและที่ดินของรัฐทั่วประเทศ  

2. กระบวนการจัดทําแผนแมบ่ทฯ รวบรัด ใช้ระยะเวลาจัดทําไม่ถึง 45 วัน นับจากวันที่คําสั่ง 
คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 มีผลบังคับใช้ ทําให้ขาดความคิดเห็นจากทางภาคประชาชนด้วย เรา
พบว่ารับฟังอยู่ครั้งเดียว คือวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ กอ.รมน. และก็มีแค่หน่วยงานรัฐ ซึ่งหากการจัดทําแผน
แม่บทฯ ครั้งนี้ เปิดพ้ืนที่การมีส่วนร่วมแก่บุคคลเหล่านี้แผนแม่บทฯจะมคีวามครอบคลมุ  
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการรับฟังความ
คิดเห็นเพียงคร้ังเดียวจากหน่วยงานราชการซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่มีกรณีปัญหาข้อพิพาท  
เป็นคู่ขัดแย้งกับชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในเขตป่ามาโดยตลอด วัตถุประสงค์ของการจัดแผนแม่บทฯ นั้นยังได้มีการระบุไว้
ชัดเจนว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ทําความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม 
อันนี้เป็นหัวใจสําคัญ แต่ก็ไมป่รากฏว่ามีกระบวนการนี้เกิดขึ้น ในการยกร่างแผน และเนื้อหาในประเด็นยุทธศาสตร์
ตามแผนแม่บทฯ พบว่ามีความขัดแย้งกับเนื้อหาในยุทธศาสตร์ที่ 1 (ผนึกกําาลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทําลายทรัพยากรป่าไม้) ทีม่ีการระบุถึง ความร่วมมือจากทกุภาคส่วน ในการร่วมกันปกป้องด้วยความรักและหวง
แหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบป่า แต่ปรากฏว่าการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทําลายป่า ในยุทธศาสตร์เดียวกันมีเพียงการระบุช่องทางของ
ประชาชน เฉพาะการแจ้งข่าวสารเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว เป็นช่องทางที่น้อยไป  

๓. บทวิเคราะห์การลดลงพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งยอมรับว่ามาจากนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวของรัฐบาล การบุกรุกที่ดินของนายทุน เพื่อสร้างโรงแรมรีสอร์ท การทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ในระดับการ
ปฏิบัติการจริง ตามมาตรการภายใต้แผนนี้ กลับมุ่งเน้นการจับกุม ตรวจสอบประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างที่
ยกตัวอย่าง ๕ กรณี แต่จริง ๆ เกิดขึ้นทั่วประเทศหลายร้อยกรณี ซึ่งทาง ศปป.๔ ก็ได้กรุณานําข้อมูลเหล่านี้มาลงใน
เว็บไซต์ ก็ติดตามดูพบว่าส่วนใหญ่มีแต่รายเล็กเท่านั้น ทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาว่ากระบวนการปฏิบัติจริงและเขียนไว้ใน
แผนชัดเจน ฟังแล้วก็หว่ันเพราะว่าท่านเน้นรายใหญ่ แต่ว่ามีการต่อท้ายก็เลยเข้าใจว่าเป็นข้อเสนอของกระทรวง
ทรัพยากรฯ หรือไม่ ที่เน้นดําเนินการรายใหญ่เป็นหลักอันดับแรก และเน้นรายอื่น ๆ เป็นอันดับต่อไป ความหมายคือ 
รายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ไม่รอด แต่ว่าขัดแย้งกับคําสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ 

ประธานที่ประชุม ต้องเขียนอย่างนั้น เพราะจะให้ผู้กระทําผิดไม่ถูกดําเนินการไม่ได้ เนื่องจาก           
เป็นกฎหมายก็ต้องเขียนไว้ก่อน ไม่ขัดแย้ง นิยามว่า ทําแล้วไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน ประชาชนต้องไม่ใช่ 
ผู้ทําผิด คนทําผิดอย่างไรก็ต้องเดือดร้อน ต่อให้เป็นใครก็ตามถ้าทําผิดกฎหมาย    

นายประยงค์  ดอกลําไย ขอเสนอตัวอย่างของการใช้คําสั่ง คสช. ที่๖๔/๒๕๕๗ เพียงคําสั่งเดียว 
คือบางทีการปฏิบั ติอย่ าง เดียวที่ คาบเกี่ ยว  โดยเฉพาะที่ จั งหวัด ชัยภูมิ  ใช้คํ าสั่ ง  คสช .ที่  ๖๔/๒๕๕๗  
เพียงอย่างเดียว จึงเป็นปัญหาตามมา 

ประธานที่ประชุม จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้นเหตุของคําสั่ งคสช .ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ซึ่ งหลังจาก 
Thai PBSนําเสนอข่าวแล้ว จึงได้มีคําสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ออกมา 

นายประยงค์  ดอกลําไย ประเด็น การเพิ่มพ้ืนที่ป่าของประเทศเป็น 40% ไม่ได้คํานวณจากฐาน
จังหวัดโดยให้ทุกจังหวัดมีป่าไม้โดยเฉลี่ยเท่ากัน ไม่ได้พูดถึงการเพิ่มพ้ืนที่ป่าในจังหวัดที่ไม่เหลือพื้นที่ป่าเลย  แต่กลับ
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ทําให้เกิดการบีบบังคับเอาพื้นที่ป่ากับชาวบ้านที่ทํามาหากินในเขตป่า โดยไม่มีหลักประกันว่าปัญหาคนกับป่าจะ
ได้รับการแก้ไข เปรียบเทียบภาพอุทยานฯ รีสอร์ท ทั้งหลายที่อยู่ในอุทยานฯ พวกนี้เป็นพื้นที่ทํากินชาวบ้าน และก็มี
การประกาศขอคืนทวงคืนแบบนี้ ก็เลยส่งผลกระทบให้ชาวบ้านมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับคําสั่ง และเกิดความหวาดผวา
กับแผนแม่บท การเพิ่มป่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้คํานวณจากฐานจังหวัด แต่ว่าเวลาทวงคืน ทวงคืนจากฐานจังหวัด 
โดยจังหวัดที่มีป่าก็เฉลี่ยเท่ากัน ไม่ได้พูดถึงการเพิ่มพ้ืนที่ป่าเลยในจังหวัดที่ไม่เหลือป่าแล้ว แต่เกิดการบีบบังคับเอา
พ้ืนที่คืนกับชาวบ้านที่ทํากินในเขตป่า โดยที่ไม่มีหลักประกันว่าป่ากับคนจะได้รับการแก้ไขปัญหาหรือไม่ ยกตัวอย่าง
ที่ แม่ฮ่องสอน มีป่าอยู่ ๘๖ เปอร์เซ็นต์ มีการประกาศเขตป่าไป    ๙๗ เปอร์เซ็นต์ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ทํากิน
ของชาวบ้านที่ถูกประกาศป่าทับและไม่มีสภาพป่าแล้ว  ๒ เปอร์เซ็นต์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เท่านั้น ที่มีเอกสาร
สิทธ์ิ อีก ๑ เปอร์เซ็นต์เป็นที่ดินของรัฐ ส่วนที่เหลือ ๑๑ เปอร์เซ็นต์ เป็นพื้นที่ทํากินของชาวบ้าน ท่านจะทวงคืนผืน
ป่าของชาวบ้านอีกหรือ ชาวบ้านได้รักษาพื้นที่ป่า จํานวน ๘๖ เปอร์เซ็นต์ เผื่อพื้นที่กรุงเทพฯ อีก ๔๖ เปอร์เซ็นต์ 
ด้วยซ้ําไป  

ประธานที่ประชุม ลักษณะประเทศไทย ต้นน้ําอยู่ทางภาคเหนือ ฉะนั้นป่าภาคทางเหนือนี้ สําคัญ
มากเป็นแหล่งผลิตสร้างฝน สร้างน้ํา และเป็นมาต้ังแต่โบราณกาล ยอมรับว่าทางภาคอีสานพื้นที่ป่าหายไปมากซึ่ง
ควรจะมีแต่หายไป ซึ่งต้องทวงคืนเหมือนกัน ถ้าจะเปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ ก็คงไม่ถูก เปรียบเทียบกับที่อ่ืนได้  

 นายประยงค์  ดอกลําไย ถ้าต้องการป่าจํานวน ๒๖ ล้านไร่ ทําไมไม่เฉลี่ยกันไป เพราะว่าป่าทุกที่ 
ต้นไม้ทุกต้น ที่ขึ้นบนแผ่นดินนี้ก็มีคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น  

ประธานที่ประชุม มี ๒ หลัก ทั้งหลักความเป็นธรรม และหลักความเป็นจริง สภาพ 
ภูมิประเทศของเราเป็นอย่างไร ตรงไหนที่ทําอุตสาหกรรมเพื่อเลี้ยงให้ประเทศอยู่ได้ แต่แน่นอนว่าสิ่งที่คุณประยงค์
กล่าวมา ขอให้รัฐตระหนักถึงพื้นที่ป่าทางเหนือที่มีอยู่มากแล้ว อย่าเพิ่งไปทวงคืนจนหมด ถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ก็รับ
ได้ แต่ถ้าเปรียบเทียบกับที่อ่ืนผมไม่เห็นด้วย  

นายประยงค์  ดอกลําไย เจตนาช้ีให้เห็นเป้าหมาย ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นนโยบายป่าไม้ต้ังแต่           
ปี ๒๕๒๘ แล้วตอนนั้นประชากรของเรามีทั้งหมด ๕๐ ล้านคน ตอนนี้ ๖๔ ล้านคน ผ่านมา ๒๐ ปี แต่เราก็ยังกําหนด
เหมือนเดิมว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ มันเป็นการสอดคล้องกับสภาพสังคมไหม อันนี้ก็ช้ีให้เห็นว่าวิกฤตรุนแรง ๑๒ จังหวัด 
ภายใต้แผนแม่บทนี้ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่มีป่าเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งสิ้นเลย เพราะฉะนั้นเขาควรจะได้รางวัลว่ารักษา
ป่าและเสียสละให้คนทั้งประเทศไม่เปิดพ้ืนที่ทํากินจนกระทั่งเหลือป่าอยู่ ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดน่าน ที่ว่ากัน
หัวโล้นยังเหลือพื้นที่ต้ัง ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เขาควรได้รับรางวัลในการที่จะให้เขาได้อยู่ดูแลป่าต่อไป โดยที่ไม่ขยาย
เพิ่ม ณ วันนี้ผมคิดว่าเราพอยังจะหยุดมันได้ แต่ถ้าท่านไปทวงคืนพื้นที่เขามาก ยกตัวอย่างที่แม่ฮ่องสอน ความรู้สึก
ของคนแม่ฮ่องสอน ก็อาจจะมีปัญหาได้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผนึกกําลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ ของแผนแม่บทฯ ได้มีการระบุถึงกรณีการแก้ไขปัญหา ”ป่ารุกคน “และการ”พิสูจน์สิทธิและคืนสิทธิ
ในที่ดินให้กับราษฎรที่ถูกรอนสิทธิมาเป็นระยะเวลานาน “ซึ่งระบุถึงการ “คืนสิทธิ” ให้กับคนที่ถูกประกาศเขตป่าทับ
ซ้อนพื้นที่ดินทํากิน (ปัญหาป่ารุกคน) โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายปี พ.ศ. 2495-2499 เป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์สิทธ์ิ หาก
พ้ืนที่ใดมีร่องรอยการทําประโยชน์ปรากฏในแผนที่ดังกล่าว จะมีดําเนินการออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน พ.ศ.2497 จะทําให้เกิดการออกเอกสารสิทธ์ิหรือโฉนดที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่าอนุรักษ์ ซึ่งที่ดิน
เหล่านั้นเดิมไม่สามารถนํามาออกเอกสารสิทธ์ิได้   จะส่งผลให้กลายเป็น “การเปิดป่าอนุรักษ์” ให้นายทุนและผู้มี
อิทธิพลเข้ากว้านซื้อสิทธิในที่ดินจากชาวบ้านรายย่อยเหล่านั้นเพื่อนําไปออกเอกสารสิทธ์ิ และนําไปสู่การก่อสร้างรี
สอร์ท  สนามกอล์ฟหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ในเขตป่าอนุรักษ์ นอกจากนี้ยังทําให้ที่ดินหลุดมือจากเกษตรกรอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากไม่มีหลักประกันหรือกฎหมายใดควบคุมการซื้อขายที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิได้ ทุกวันนี้ที่ดินที่มี
ร่องรอยทําประโยชน์  ปี ๒๔๙๕ แล้วยังไม่มี สค.๑ และยังไม่ได้ดําเนินการออกเอกสารสิทธ์ิ แล้วอยู่ในอุทยาน ก็ถือ
ว่าสะกดนิ่ง ไม่มีโอกาสที่จะมีเอกสารสิทธิแล้ว ในขณะนี้ แต่ว่าแผนแม่บทนี้กําลังจะคืนสิทธ์ิให้ผู้ที่เข้าทําประโยชน์
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และมีร่องรอย ปี ๒๔๙๕ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการออกเอกสารสิทธิหรือโฉนดที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและป่า
อนุรักษ์ ถึงแม้จะเป็นชาวบ้านก็ตาม ถ้าปล่อยตรงนี้ผ่านไปรัฐบาลจะถูกมองในแง่ลบ  

ประธานที่ประชุม แผนแม่บทนี้ไม่ใช่กฎหมาย ทบทวนได้ แผนแม่บทนี้คิดมา ๒ ปี ก่อนที่จะเกิด 
คสช. พอเกิด คสช.แล้ว แผนแม่บทนี้ก็ตรงกับความคิดของนายกรัฐมนตรีที่จะให้สิทธิราษฎรในรูปสหกรณ์ บางเรื่อง
ในแผนแม่บทนี้อาจจะไปอีกทางหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ส่วนใหญ่ใช้ได้ ที่คุณประยงค์กล่าวมามีข้อดี และชี้ในประเด็น
ข้อ ๖ ให้เราเห็นว่า กอ.รมน. ยังจะต้องสร้างความเข้าใจในสิ่งที่คุณประยงค์มอง 

นายประยงค์  ดอกลําไย แผนที่ ชุดที่ เสนอนี้ถูกขายมาหลายรัฐบาลแล้ว แผนที่ที่ ว่านี้คือ           
แผนที่ที่จะใช้ในโครงการต่าง ๆ ท่านรมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น  
ได้นําเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม จํานวน ๒ พันล้าน ไปทําโครงการแต่ไม่สําเร็จ และไม่ทราบว่าแผนที่ที่จะมาใช้กับแผน
แม่บทนี้ เป็นแผนที่ชุดเดิมและไม่ทราบว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มอีกหรือเปล่า  

ประธานที่ประชุม เรื่องแผนที่ภายในไม่เกิน ๖ – ๘ เดือน กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กําลังทําแผนที่ฉบับใหม่ ให้ใช้ฉบับเดียวกัน มาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ จะได้
แก้ปัญหา ตอนนี้คณะทํางานกําลังดําเนินการอยู่ 

นายประยงค์  ดอกลําไย การต้ังข้อสังเกต มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 
ประ เด็ นการ ใช้ ภ าพถ่ ายทางอากาศปีที่ ป ระกาศ เขตป่ าส งวนแห่ งชาติ  และภาพถ่ ายทางอากาศ  
ปี 2545 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิสูจน์สิทธ์ิตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2541 โดยดําเนินการพิสูจน์
เฉพาะที่ดินที่ถูกประกาศเขตอุทยานทับ  ถือว่าไม่เป็นธรรมกับชุมชนที่มีปัญหาถูกเขตป่าทับซ้อนหรือปัญหาป่ารุกคน 
เนื่องจากไม่ได้ใช้กระบวนการดังกล่าวในการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่ซึ่งได้มีการออกเอกสารสิทธิไปแล้ว  ซึ่งในห้วงเวลา
เดียวกันนั้นยังคงมีป่าปกคลุมอยู่เช่นเดียวกับที่ดินราษฎรที่ถูกประกาศเขตอุทยานทับ  ซึ่งที่ดินเหล่านั้นปัจจุบันส่วน
ใหญ่อยู่ในการครอบครองหรืออยู่ในมือของนายทุน ผู้มีอิทธิพลหรือผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ ประเด็นการฟื้นฟูป่าโดย
การปลูกป่าทดแทน เป็นมาตรการที่ประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด หากมองย้อนไปในอดีตต่อการใช้
งบประมาณมหาศาลในโครงการปลูก ป่าของกรมป่าไม้นั้น หากนําเอาจํานวนพื้นที่ในโครงการปลูกป่าที่ผ่านมาใน
อดีต มาผนวกรวมกับพ้ืนที่ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบันก็น่าจะมีพ้ืนที่ป่ามากกว่า 50%  เพราะกรมป่าไม้ต้ังงบประมาณ
สําหรับการฟื้นฟูป่าไว้ทุกๆ ปี  และมาตรการดังกล่าวยังมีความเสี่ยงและเอื้อต่อการทุจริต คอรัปช่ันอีกด้วยเรื่องการ
ปลูกป่าทดแทนต้ังข้อสังเกตน่าจะไม่ประสบความสําเร็จ ได้ดูสถิติตัวเลขงบประมาณของกรมป่าไม้ในโครงการฟื้นฟู
ป่า ปลูกป่า ต้ังงบประมาณทุกปีย้อนหลังมาและเอาพื้นที่มารวมกัน ถ้าปลูกป่าแล้วจะเจริญเติบโตแล้ว มารวมกับป่า
ที่มีอยู่ปัจจุบันน่าจะเกิน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ นั้นหมายถึงว่าโครงการที่สร้างขึ้นมานี้ไม่น่าจะประสบผลสําเร็จ ควรจะให้
ชุมชนมีส่วนรวม ร่วมมือกันดูแลแปลงไหนที่เกินปี ๒๕๔๕ ฟ้ืนฟูตรงนั้นมา และให้ตรงนั้นเป็นป่าชุมชน  

ประธานที่ประชุม ตอนนี้เข้าใจกันว่าแทบจะยอมรับแผนที่ปี ๒๕๔๕ แล้ว แผนที่นี้ตีเส้นได้ชัดเจน
คือให้ประชาชนฟื้นฟูป่าเขา  

นายประยงค์  ดอกลําไย แผนแม่บทฯ ไม่ได้กล่าวถึงการทวงคืนที่ดินป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ให้ 
สัมปทาน แก่บริษัทต่าง ๆ ไปดําเนินการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ยูคาลิปตัส  ปาล์ม ยางพารา  ซึ่งปัจจุบันได้หมดอายุ
สัมปทานไปแล้ว รวมถึงที่ดินซึ่งสํานักปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ได้มอบสิทธิให้เกษตรเข้าทําประโยชน์ 
(สปก.4-01) ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้ถือครองไม่ใช่เกษตรกรรายเดิมและขาดคุณสมบัติ  รวมทั้งที่ดินซึ่งกรมป่าไม้ได้ออก
หนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทําประโยชน์ (สทก.) ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมประมาณ 2,400,000  ไร่ ซึ่ง
จํานวนไม่น้อยได้ถูกเปลี่ยนมือ กลายเป็นของนายทุนหรือผู้มีอิทธิพล แผนแม่บทฯ ไม่ได้กล่าวถึงการดําเนินการตาม
มติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 เรื่อง แนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง   ซึ่งได้มีการกําหนดมาตรการฟื้นฟู
ระยะสั้น ข้อ 2.1 ให้ดําเนินการ “ยุติการจับกุมและให้ความคุ้มครองกับชุมชน 
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กลุ่ มชาติ พัน ธ์ุกะเหรี่ ยงที่ เ ป็นชุมชนท้องถิ่น ด้ั ง เดิมที่ อยู่ ในพื้นที่ ข้อพิพาทเรื่ องที่ทํ า กินในพื้นที่ ด้ั ง เดิม           
ซึ่ งมาตรการดั งกล่าวระบุ ให้ เ ป็นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม           
และกระทรวงมหาดไทยด้วย แผนแม่บทไม่ได้กล่าวถึงคือ ที่ดินป่าสงวนเคยให้สัมปทานไป เมื่อ ๓๐ ปี ขณะนี้ 
หมดอายุสัมปทานและมีความขัดแย้งจากทางภาคใต้ พ้ืนที่ (สปก.๔-๐๑.) ยอมรับเกินครึ่งแล้วว่าที่คนครอบครอง
ไม่ใช่คนที่สิทธ์ิไป พ้ืนที่ (สปก.) ๒,๔๐๐,๐๐๐ ไร่ ที่กรมป่าไม้เคยให้ (สปก.๔-๐๑.) ให้ไปในอดีตและยุติโครงการนี้ไป 
ถ้าตรวจสอบจะได้พ้ืนที่ป่ากลับคืนมาจํานวนมาก เรื่องนี้ไม่ได้กล่าวถึงมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสถานะก็
เท่ากับมติครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่องการฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของกระเหรี่ยง ขอให้มีนโยบายให้ยุติการใช้แผน
แม่บทนี้ก่อน เพราะยังมีความสับสน ข้อสงสัยอยู่ในเรื่องของแผนแม่บท ขอให้มีการทบทวนให้ชะลอก่อน เพื่อให้มี
ความพร้อม 

ประธานที่ประชุม ในส่วนที่ดําเนินการได้ก็ดําเนินต่อไป ส่วนที่เป็นปัญหาให้ชะลอได้โดยชะลอ
เฉพาะส่วน แต่ไม่ควรจะใช้คําว่ายุติการใช้แผนแม่บท แผนแม่บทนี้ออกมาเพื่อช่วยเหลือประเทศชาติและประชาชน 

พลโท ชัยยุทธ์ พร้อมสุข ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในประเด็นแรกนี้ ได้
ให้ความสําคัญแก่แผนแม่บทในการป้องกันและแก้ไขการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่าและการยึดครองที่ของรัฐ ได้ยก
ข้อเสนอนี้เป็นสาระสําคัญเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อที่จะปรับปรุง โดยท้ังหมด ๑๑ ข้อ และปัจจุบันเหลือ ๑๐ ข้อ ที่คุณ
ประยงค์เสนอมา  

ประเด็นที่ ๑ แผนนี้ ไม่ ไ ด้ทําด้วยคน ๑๗ คน ทั้ง ๑๗ ท่าน ได้รับคําสั่ งแต่งต้ังจากท่าน 
นายกรัฐมนตรี เอาข้อมูลต่าง ๆ ที่เราได้ศึกษากันมาแล้วมารวบรวมจนเป็นแผนแม่บท เป็นเวลาถึง ๒ ปีเต็ม โดยได้
ออกไปดําเนินการตั้งแต่ เดือน มกราคม ๒๕๕๖ ก่อนที่ คสช.จะดําเนินการ ทางเราทําประมาณ ๙ – ๑๐ ครั้ง ทุก
พ้ืนที่ ทุกภาค ทุกหน่วยงานเราได้ให้ความสําคัญแก่ภาคประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารายละเอียดตรง
นี้เป็นเวลาถึง ๒ ปี คณะทํางานทั้ง ๑๗ ท่าน ใช้เวลาในการทําแผนนี้ ประมาณ ๔๕ วัน ตัวแผนแม่บทนี้ยืนยันได้เลย
ว่าไม่ได้ทําแค่ ๑๗ ท่าน เพราะเราได้รวบรวมโดยทุกภาคส่วน มีสาระสําคัญตรงใจกับพ่ีน้องประชาชน ตัวแผนแม่บท
เป็นกรอบนโยบายกว้าง ๆ ไม่ได้เอารายละเอียดทั้งหมดมาตอบทั้งหมด คณะทํางานที่คิดงานทั้งหมด เป็นเรื่องที่ท่าน
พูดทั้งหมด เพราะอยากเห็นเป็นไปตามนั้นทั้งหมด แต่ว่าตัวแผนแม่บทนี้จริง ๆ แล้วหน่วยหลักที่ช่วยทํางานแรก ๆ นี้ 
เขาทําก่อนแผนแม่บทแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จับตัวนั้นเป็นหลัก 
  ประเด็นที่ ๒ ส่วนที่สําคัญที่สุดคือการปลุกจิตสํานึกภาคประชาชนให้ความสําคัญเรื่องป่าไม้เพื่อให้
เกิดความเป็นธรรม คนส่วนใหญ่จะต้องเดือดร้อนถ้าเราไม่ดําเนินการเรื่องนี้ต่อไป  
  ประเด็นที่ ๓ ปฏิรูประบบพิทักษ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะเครื่องมือในการพิสูจน์ว่าใครเอาพื้นที่ป่าของ
ภาครัฐไป ใครอยู่ก่อนใครอยู่หลังใครเอาที่หลวงไป พิสูจน์ได้หมด ที่ดินต่าง ๆ ที่รัฐให้ประชาชนได้ทํากินเพื่อให้
ประชาชนได้มีที่ทํากิน รัฐเขามีแนวทางในการดูแลในแผนแม่บทดูแลอยู่แล้ว เหล่านี้คือกรอบกว้าง ๆ ของแผนแม่บท 
ไม่ได้มีการบังคับใดเลยซึ่งจะมีผลในการปฏิบัตินี้ จะทําแผนปฏิบัติการร่วมกันกับกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
นอกเหนือจากนี้ ยังมีแผนปฏิบัติการต่างๆ ซึ่งต้องเอารายละเอียดมาดําเนินการ ซึ่งได้เปิดโอกาสจากทางภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ทําให้มีประสิทธิภาพในการยับย้ังการตัดไม้ และยับย้ังการนําที่ดินของรัฐไปเป็นของตนเอง 

ในเรื่องของการลดพื้นที่ของป่าลง เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๐๐ เคยมี ๒๐๐ ล้านไร่ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ 
เหลือ ๑๐๐ ล้านกว่าไร่ ปัจจุบันเหลือ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาทําความเข้าใจทั้งภาควิชาการ  การวิจัย รวม
รายละเอียดของการดําเนินการ หลักของการพิจารณาพื้นที่ป่าที่ลดลงมาเขามองดูว่า ๒๖ ล้านไร่ 
ที่เราจะเอากลับมา จะเอากลับมาอย่างไร พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกส่วนใหญ่ภาคประชาชนมิได้เดือดร้อน ยกเว้นราย 
ใหญ่ ๆ ในประเด็นอื่น ๆ ที่ท่านอธิบายมา จะรับเอาข้อเสนอแนะทั้งหมดไปจัดการทบทวนแผนแม่บท โดยเฉพาะ
แผนปฏิบัติการ สําหรับข้อสุดท้ายที่ถามว่า เราละเลยมติ ครม. ๒๕๕๓ ว่าเราไม่รักษาวิถีชุมชนโดยเฉพาะชาวกระเหรี่
ยง ในแผ่นแม่บทนี้ให้ความสําคัญ ห่วงใยและส่งเสริมที่จะดําเนินการพื้นฟู  ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย
แล้ว  



๗๔ 
 

 

ประธานที่ประชุม สิ่งที่คุณประยงค์ได้นําเสนอมาตรงกันหมดทุกเรื่องกับเรื่องแผนแม่บท       ก็จะ
นําป่าคืนมา ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ให้หมดในแต่ละพื้นที่แนวคิดอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย แล้วอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนัก  

นายประยงค์  ดอกลําไย ที่อ่านแผนแม่บทไม่มีคือ มติ ครม. ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ ไม่ได้กล่าวถึงแน่นอน
แต่มี มติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑ เขียนไว้ ซึ่งมีฐานะเท่ากันและมีความสําคัญ  

ประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีตรงไหนเราจะเพิ่มเติมลงไปแต่แผนแม่บทต้องดําเนินการต่อไปได้แผน
แม่บทนี้ ได้ผ่านกระบวนการมาหมดทุกภาคแล้ว แผนแม่บทเป็นแผนกว้าง ๆ ยังไม่ได้ทันทําอะไรเลย แผนแม่บทต้อง
มี ก า รทบทวน  แ ต่ ไ ม่ ใ ช่ เ ว ล านี้  ต้ อ ง เ ข้ า ใ จ กั น จ ริ ง  ๆ  และต้ อ ง ใ ห้ เ ว ล า ใ นก า ร ออกสู่ ก า รป ฏิ บั ติ 
    นายจํานง หนูพันธ์  เห็นด้วยกับแผนแม่บท กรณีที่จะยึดคืนที่ดินที่มีการครอบครองของนายทุน 
หากหน่วยงานทั้งท้องที่ทุกจังหวัด กอ.รมน. หรืออุทยานฯ ถ้ามีข้อมูลชัดเจน คิดว่าเจ้าหน้าที่หลายหน่วยจะต้องรู้ว่า
ใครเป็นนายทุนที่ผิดกฎหมาย (ขาใหญ่) ครอบครองพื้นที่อยู่นานเท่าใด กรณีแบบเราก็ให้ดําเนินการตามแผนแม่บท 
กลุ่มคนกลุ่มนี้มีไม่ก่ีคนไม่ก่ีตระกูลที่ครอบครองและได้ประโยชน์มานานแล้ว   แต่ชุมชนเป็นคนจํานวนมากแต่ใช้
พ้ืนที่น้อย ขณะเดียวกันอาจจะมีข้อผิดพลาดในการบุกรุกพ้ืนที่ ขอให้มีกระบวนการตรวจสอบ ดูแล เพื่อให้คนกับป่า
อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข และในอนาคตประเทศชาติจะได้อาสาสมัครชุมชนทั่วประเทศจํานวนมาก ทุกจุดพร้อม
ที่จะดูแลและรักษาป่า ตัวอย่างเช่น ที่ภูเก็ต ได้ปลูกป่าชายเลน ๑ ล้านต้น แต่ขอให้ชุมชนนิ่ง ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุก 
แล้วสภาพป่าจะกลับมาเหมือนเดิม เห็นด้วยกับท่านประธานหากเอ่ยคําว่าทบทวน ก็รู้ว่ามีทางไปแล้ว ความร่วมมือก็
จะเกิดขึ้นอย่างดี 

ประธานที่ประชุม เราจะไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ได้มองราษฎรที่บุกรุกเป็นอาชญากร ราษฎรที่บุก
รุกพ้ืนที่นี้มีหลายรูปแบบ เพราะว่าไม่มีที่อยู่ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือเป็นตัวแทนของนายทุน ซึ่งจะต้องแก้ไขปัญหา
ต่างกัน 

 นายชัยธวัช ธรรมติ เห็นด้วยกับที่จะให้ทบทวนแผนแม่บท ซึ่งถึงยังไม่มีการปฏิบัติในพื้นที่จริง ๆ 
มองแนวโน้มต้องมีผลกระทบกับการทําเกษตรไร่หมุนเวียนแน่นอน ลักษณะพื้นที่จะปรากฏในแผนที่ ทุกปีไม่ตรงกัน 
ครบทุก ๆ ๗ ปี ก็จะเห็นว่าเราวนทํากินในพื้นที่เดิม ขอให้มีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ          

ประธานที่ประชุม เราไม่ทิ้งวิถีชีวิตของประชาชน ต้องดูแลกันหากเกิดผลกระทบต่อต้นน้ําเราขอให้
ท่านย้ายพ้ืนที่ที่เราจัดเตรียมให้ และในการวางแผนในชุมชนขอให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุ
พืช เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เข้าไปวางแผนด้วย 

นายประยงค์  ดอกลําไย เรื่องนี้เป็นที่มาที่ผลักดันให้มีมติ ครม. ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยสรุปแล้ว
อยากจะเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกอ.รมน.ดําเนินการ ๓ ระดับคือ 

๑. ขอมีส่วนร่วมในการดูเรื่องแผนแม่บท ว่าติดใจตรงไหน มีการอธิบายอย่างไรในส่วนของ กอ.รมน. 
๒. ในเชิงแผนปฏิบัติการที่ กอ.รมน. แจ้งว่ายังไม่ได้ออกมา ขอให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ 
๓. ที่สําคัญมาก อยากจะร่วมมือในเรื่องการสร้างพื้นที่นําร่องในการจัดการที่ดินทรัพยากรอย่าง

ย่ังยืน เช่น กรณีบ้านห้วยหินลาด กรณีบ้านกลาง และหลายพื้นที่ รวมทั้งพื้นที่ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ทา จังหวัด
ลําพูน ซึ่งมีการจัดการอย่างดีมาก 

ประธานที่ประชุม เห็นด้วย จะนํามาพิจารณา เป็นเรื่องที่ดีและไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ 
นายสุรพล โสรัส สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ กรณีการทวงคืนผืนป่าไม่เห็นว่าพ้ืนที่ที่กรมป่าไม้เคย

อนุญาตให้บริษัทธุรกิจเอกชนทําประโยชน์ ไม่ทราบว่าท่านจะเอาคืนอย่างไร เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานได้ไปขับไล่คนที่
อยู่ในพื้นที่หมดสัญญาเช่าสวนยูคาลิปตัส อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พ้ืนที่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร่ และพื้นที่
ภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมีบริษัทอ่ืน ๆ ทําประโยชน์อยู่ โดยไม่ได้ถูกขับไล่ ซึ่งเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ ๆ ทํามานาน
แล้ว ควรจะนํามาปลูกป่า 

ประธานที่ประชุม จะดําเนินการเอาคืนมาและจะเอามาให้ประชาชนทําประโยชน์ต่อไป  สิ่งที่กล่าว
มาเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน ในหลักความคิดของรัฐ มีการเคลื่อนย้ายประชาชนน้อยที่สุด และให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุด  



๗๕ 
 

 

นายไสว มาลัย ภาคอีสาน ขบวนการประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อสิทธิภาคประชาชน รัฐบาลมาก
จากการเลือกต้ัง พวกเราห่วงเรื่องปากท้องก็มีความจําเป็นต้องประชุมกันอยู่เรื่อย ๆ ก็ขอสร้างความเข้าใจของท่าน 
ไม่อยากให้ท่านเข้าใจว่าจะมาล้มล้างอํานาจของใคร ในเรื่องแผนแม่บท ตามที่คุณประยงค์เสนอแนะ เราก็เห็นด้วย 
อยากฝากไว้ในส่วนหนึ่งในการดําเนินการแผนแม่บทนี้ สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงคือวิถีชีวิตของชุมชนความสุขของพี่น้อง
ประชาชนอาจถูกเปลี่ยนไป จะลําบากมาก ขอให้สร้างความเข้าใจกับชุมชนให้มาก ๆ  

ประธานที่ประชุม ฝากให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมทรัพยากรน้ํา กอ.รมน. และพี่น้อง
ประชาชน ต้องนําข้อเสนอแนะมารวมเพื่อเป็นข้อมูลและช่วยกันแก้ไขร่วมกัน 

นายบุญ แซ่จุ่ง จังหวัดตรัง กรณีการโค่นต้นยางพาราในพื้นที่อุทยานแห่งชาติของราษฎร  ซึ่ง
ปัญหาคือ อุทยานแห่งชาติทับพ้ืนที่ปลูกยางพารา เรื่องนี้ กอ.รมน. จังหวัด ได้มีการตรวจสอบพิสูจน์แล้ว จึงขอให้
ชะลอการปฏิบัติตามคําสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๗ 

ประธานที่ประชุม ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ขอรับเรื่องไปตรวจสอบข้อมูลก่อน  
มอบให้รองอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ตรวจสอบและรายงาน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

  ๓.๓ พิจารณาแนวทางการดําเนินการตามมติครม. ๓ ส.ค. ๒๕๕๓  เรื่อง แนวนโยบาย 
ในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง 
   นายประยงค์  ดอกลําไย สรุปได้ว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยหม่อมหลวง 
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม ในการดําเนินการกํากับติดตาม เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ (ตามสรุปผลการประชุมฯ เมื่อวันที่  
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
   ประธานที่ประชุม รัฐได้ให้ความห่วงใย ส่งเสริม ดําเนินการฟื้นฟูและให้ความสําคัญกับวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน และเห็นด้วยกับชุมชนอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างเกื้อกูล แต่การทําไร่หมุนเวียนจะต้องไม่ใช่การทําแต่ละ
จุดเป็นบริเวณกว้าง 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 

 ๔.๑  กรณีผลกระทบจากการดําเนินการตามคําสั่ง คสช.ที่ ๖๔/๒๕๕๗  
 นายประยงค์ ดอกลําไย กรณีปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตามภาคต่างๆ จากจํานวน ๘ กลุ่มมวลชน 

แบ่งเป็น ภาคเหนือ เพิ่มอีก ๕ เรื่อง , ภาคใต้ ๔ เรื่อง และภาคอีสาน ๑๕ เรื่อง  รวมจํานวน  ๒๔ เรื่อง  
ขอมอบให้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณา 

 ประธานที่ประชุม ขอให้เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ รับเรื่องมาแล้วไปต้ังคณะทํางานเล็ก ๆ ที่จะ
ดําเนินการเฉพาะเรื่องนี้แล้วสรุปให้ทราบ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จทุกเรื่อง 

ปิดประชุม  ๑๓.๑๕ น. 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๗๖ 
 

 

3.7 สถานการณส์นิค้าเกษตรจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางนิยดา   หมืน่อนันต์   การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
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๗๗ 
 

 

3.8 รายงานสถานการณภ์ยัหนาวจังหวดัเชียงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 

               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
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๗๘ 
 

 

3.9 การเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอบุตัเิหตทุางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 
พ.ศ.2557 จังหวดัเชียงใหม่ 

 ผู้นาํเสนอ : นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทา 
               สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
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๗๙ 
 

 

3.10  รายงานผลการดาํเนินงานศนูยด์ํารงธรรมจังหวดัเชียงใหม่ ประจําเดอืน
พฤศจิกายน 2557 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่           
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยนํางานบริการของหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนในรูปแบบบริการ           
แบบเบ็ดเสร็จในที่แห่งเดียว (One Stop Service) อาทิ บริการชําระค่าไฟฟ้าและขอติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า           
โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ บริการชําระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
บริการรับแจ้งความ รับแจ้งเบาะแส โดยสถานีตํารวจภูธรช้างเผือก บริการข้อมูลข่าวสารทั่วไป โดยสํานักงานสถิติ
จังหวัดเชียงใหม่และได้เพิ่มบริการชําระค่าน้ําประปา โดย การประปาส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ บริการ
ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวีดเชียงใหม่ บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับที่ ดิน           
โดยสํานักงานที่ ดินจังหวัดเชียงใหม่ และบริการให้คําปรึกษาด้านการทําธุรกิจประกันภัย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 เชียงใหม่ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 ที่ผ่าน
มา 

สถิติผู้มาใช้บริการของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557 รวม
จํานวน 1,๐๑๗ ราย (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24พฤศจิกายน2557 ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. งานบรกิารชาํระค่าไฟฟ้า    จํานวน ๔๔๖  ราย เฉลีย่วัน    4๔      ราย  
๒. งานบรกิารชาํระค่าน้ําประปา   จํานวน  ๓๓๑  ราย เฉลี่ยวัน    3๓      ราย 
๓. งานบรกิารชาํระภาษีรถยนต์/รถจกัรยานยนต์ จํานวน  ๑๗๔  ราย เฉลี่ยวัน    ๑๗       ราย 
๔. งานบรกิารรบัแจ้งความ/ใหค้ําปรึกษาด้านคดีความ จํานวน    ๒๒  ราย เฉลี่ยวัน        ๒      ราย 
๕. งานบรกิารขอ้มูลข่าวสารทั่วไป   จํานวน    ๔๔  ราย เฉลี่ยวัน        ๔      ราย 

นอกจากนี้ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดสายด่วน Call Center 1567 เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ตลอด 24 ช่ัวโมง และได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กันยายน 2557  ซึ่งในช่วง
เดือนพฤศจิกายนมีผู้ใช้บริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน Call Center 1567  จํานวน๑๙ ราย 
(ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24พฤศจิกายน2557)โดยส่วนใหญ่เรื่องที่ประชาชนได้โทรศัพท์ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนใน
เรื่องทั่วๆไป และจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ 

สําหรับสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับระหว่างวันที่ 1 
มกราคม – 24พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข้อมูลถึง ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน2557 ) มีจํานวน ๑,๔๓๒ เรื่องโดย
ผ่านช่องทางการร้องเรียนหลัก ๔ ช่องทาง ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๕๕๘ เรื่องศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อย มณฑลทหารบกที่ 33  จํานวน 3๓๓ เรื่อง ตู้ปณ. ๑๑๑๑สํานักปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๙๕ เรื่อง และเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๙๐ เรื่อง  โดยเรื่องที่มีการร้องเรียน
มากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ 

1. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องหนี้สิ้นนอกระบบจํานวน 
๔๔๕ เรื่อง (ผ่านช่องทางผวจ.จํานวน ๒๓๑ เรื่อง, ช่องทาง มทบ.33 จํานวน ๙๘ เรื่อง, ช่องทางตู้ปณ. ๑๑๑๑ 
สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๑๕ เรื่อง และช่องทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑๑ เรื่อง) คิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๐๗ %  



๘๐ 
 

 

2. เรื่องการการบุกรุก ครอบครองพื้นที่ป่าจํานวน ๓๐๑ เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. จํานวน ๘๙ 
เรื่อง, ช่องทาง มทบ.33 จํานวน ๙8 เรื่อง, ช่องทางตู้ปณ.๑๑๑๑  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๑๓ เรื่อง 
และช่องทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๑ เรื่อง) คิดเป็นร้อยละ 2๑.๐๑%  

3. เรื่องร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ  จาํนวน ๒๓๓ เรื่อง (ผ่านช่องทาง ผวจ. จํานวน ๙๙ เรื่อง, 
ช่องทาง มทบ.33 จํานวน 7๖เรื่อง, ช่องทางตู้ปณ. ๑๑๑๑ สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน ๓๗ เรื่อง และ
ช่องทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๒๑ เรื่อง) คิดเปน็ร้อยละ ๑๖.๒๗ % 

 
แผนภูมิแสดงปริมาณเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยจําแนกเป็นประเภทที่มีการร้องเรียน/ร้องทุกข์  

มากที่สุด 3 ลําดับ ระหว่าง เดือน มกราคม – พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พ.ย. 2557 ) 
 

 

จากเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จํานวน ๑,๔๓๒ เรื่อง ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 24 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2557 ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการยุติ จํานวน ๔๓๗ เรื่อง และเรื่องที่อยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการให้หน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข จํานวน ๙๙๕ เรื่อง ซึ่งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด
เชียงใหม่จะได้บูรณาการความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขทุกปัญหาร้องเรียน/ร้องทุกข์ ให้มีประสิทธิภาพ และ
เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนให้มากที่สุด ต่อไป 
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3.11 รายงานผลการดาํเนินการศนูยบ์รกิารการพฒันาขยายพนัธุ์ไม้ดอกไมผ้ล 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 ผู้นาํเสนอ: รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา รว่มรังสี  
              หัวหน้าโครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธ์ุไม้ดอกไม้ผล 
              อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 
 
 



๘๒ 
 

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่ทราบ 
4.1 การคาดหมายสภาพอากาศเดือนธันวาคม 2557  
 ผู้นําเสนอ: นายวรพจน์  คุณาวิวัฒนางกุล ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 

 
คาดหมายลกัษณะอากาศ เดือนธนัวาคม 2557 

ลักษณะทั่วไป 
บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน  แผ่ลงมาปกคลมุประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ มีกําลังแรงและ

ต่อเนื่องมากขึ้น 
 

คาดว่าภาคเหนือ 
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอากาศหนาวเย็นทั่วไป มีหมอกในตอนเช้า อากาศหนาวจัดบางพื้นที่ในบางวันทาง

ตอนบนของภาค  บริเวณยอดดอยและเทือกเขามีอากาศหนาวถึงหนาวจัด มีหมอกหนาในหลายพื้นที ่บางช่วงอาจ
เกิดน้ําค้างแข็งได้ 

 
คาดว่าจังหวดัเชียงใหม ่

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 28-30 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสดุเฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซยีส  จํานวนวันเกิด
หมอกเฉลี่ย 2-3 วัน  จํานวนวันฟ้าหลัวเฉลี่ย 16-18 วัน  ความช้ืนสัมพัทธ์ตํ่าสุดเฉลี่ย 40-45 เปอร์เซนต์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.2 การรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  
 ผู้นําเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
 ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จมาทรงอัญเชิญ           

มณีรัตนมหาสุวรรณมาลาขึ้นประดิษฐานบนองค์พระธาตุ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตําบลสุเทพ อําเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ในวันเสาร์ที่  6 ธันวาคม  2557 เวลา 17.00 น.  

 
 กรมราชองครักษ์  จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจพื้นที่และประชุม

เตรียมการรับเสด็จไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่  21 พฤศจิกายน  2557  เวลา 10.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราช
วรวิหาร   โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานการประชุมและร่วมตรวจ
พ้ืนที่รับเสด็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.3 การจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ 5 ธันวาคม  2557” และงานรวมใจถวาย 
พระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 

 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

4.3.1  การจัดพิธี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม             
พระชนมพรรษา  “ 5 ธันวาคม  2557” 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ในวันศุกร์ที่  5  ธันวาคม  2557  นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง  ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวทีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ   

จังหวัดเชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาส
ดังกล่าว และขอเรียนเชิญท่าน  คู่สมรส และข้าราชการในสังกัด ไปร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวันศุกร์ที่           
๕  ธันวาคม  2557  จํานวน  ๓  พิธี  ดังต่อไปนี้ 

๑. เวลา  ๐๖.๔๕  น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  จํานวน  ๑๙๙  รูป   
ณ  ข่วงประตูท่าแพ  โดยขอความกรุณาจัดผู้ไปร่วมพิธีฯ  หน่วยงานละ  ๕  คน  การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/
ชุดพ้ืนเมือง/ชุดเครื่องแบบในสังกัด/ 

๒. เวลา  09.00  น.  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ณ  
หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยขอความกรุณาจัดผู้ ไปร่วมพิธีฯ  อย่างน้อย 10 คน หรือตามแต่ 
จะเห็นสมควร   
การแต่งกาย  
ข้าราชการพลเรือน   : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา)        
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดผ้าไทย/เครื่องแบบตามสังกัด ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด  

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๓. เวลา   19.19  น .   พิ ธีถวายเครื่ องราชสักการะและพิ ธีจุดเทียนชัยถวายพระพร   

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ขอเชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยงาน  จัดพานพุ่มเงิน  พุ่มทอง  เพื่อ
ถวายราชสักการะ  และขอให้ผู้ร่วมพิธีทุกคนเตรียมเทียนไปด้วย  โดยขอความกรุณาทุกหน่วยงานจัดผู้ไปร่วมพิธี
อย่างน้อยหน่วยงานละ  ๕๐  คน  หรือตามแต่จะเห็นสมควร   
การแต่งกาย   
ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตํารวจ : ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
 - สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ : ชุดผ้าไทย/ชุดเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/

เสื้อสีเหลือง 
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4. หน่วยงานที่จะเข้าร่วมพิธีฯ ตามข้อ  1. – 3.  ขอความกรุณาแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมในพิธีฯ  ตาม
แบบตอบรับที่แนบ  ให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ  ภายในวันที่  ๒8  พฤศจิกายน  2557  เพื่อจะได้อํานวยความ
สะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยแจ้งได้ที่กลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  หรือทางโทรสาร
หมายเลข  ๐-๕๓๑๑-๒๗๐๗  หรือทางระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส์  SMART OFFICE  จังหวัดเชียงใหม่ 
  5.  เชญิชวนหน่วยงานทุกแหง่และหน่วยงานในสังกัด  (ถ้ามี)  ประดับไฟฟ้า  โคมไฟ  ไฟหยดน้ํา ไฟ
ราว ธงทิว  และจัดซุม้ติดต้ังโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลกัษณ์  จัดเครื่องสักการะ ธูปเทยีนแพ  กรวยดอกไม้  พุ่มเงิน  
พุ่มทอง  พร้อมข้อความถวายพระพร  “ทรงพระเจริญ”  ตามสถานที่หน่วยงานทุกหนว่ยงาน 

 
กําหนดการ 

การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  “๕   ธันวาคม  ๒๕๕7” 

วันศุกร์ที่  5  ธันวาคม  2557 
-------------------------- 

พธิทีาํบญุตกับาตรขา้วสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์  จํานวน  ๑๙๙   รปู  ณ ข่วงประตทู่าแพ 
เวลา  ๐๖.๐๐  น. - ข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นักเรยีน  นักศึกษา  

สถาบันการศึกษา  สมาชิกชมรม  สมาคม  สโมสร  พ่อค้า  และประชาชนทั่วไป พร้อมกัน  
ณ  ข่วงประตูท่าแพ 

 - ถวายข้าวต้มและน้ําเต้าหู้  แด่พระสงฆ์ 
   

เวลา  ๐๖.๔๕  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
 - ประธานสงฆ์  ให้ศีล 
 - ประธานในพิธี  กล่าวคําถวายภัตตาหาร 
 - ประธานในพิธี  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมประธานสงฆ์ 
 - พระสงฆ์อนุโมทนา  ประธานในพิธี กรวดน้ํา 
 - พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์  จํานวน  199  รูป 
 - เสร็จพิธี 
การแต่งกาย  : ชุดผ้าไทย/ชุดสุภาพ/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดเครื่องแบบในสังกัด/ 

พธิีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดดุเีฉลิมพระเกียรติ  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
เวลา  ๐๘.๑๕  น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ  ข้าราชการตุลาการ  อัยการ  ข้าราชการพลเรือน  

ทหาร  ตํารวจ  ข้าราชการบํานาญ  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ/
พนักงานท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน  นักศึกษา  สถาบันการศึกษา  สมาชิก
ชมรม  สมาคม  สโมสร  พ่อคา้  และผู้ร่วมพิธี  พร้อมกัน 

 - ผู้ร่วมพิธี  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
   

เวลา  ๐๙.๐๐  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานพิธี  เข้าประจําที่ 
 - ประธานพิธี ลงนามถวายพระพร  และผู้แทนคณะบุคคล  ลงนามถวายพระพร   

จํานวน  10  ท่าน 
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 - ประธานพิธี เข้าประจําที่ 
 - พิธีอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจําเมืองเชียงใหม่  ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่บูชาด้านหน้า 

พระบรมฉายาลักษณ์  โดยสาํนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
- ประธานพิธี  รับพระแสงราชศัสตราจากเจ้าหน้าที่ผู้อัญเชิญ  (คลังจังหวดัเชียงใหม่)   
แล้วอัญเชิญขึน้ไปประดิษฐานที่แท่นวางที่ได้จัดเตรียมไว้ด้านข้างโต๊ะหมู่บูชา  
(เสร็จแล้วลงจากเวที) 

 - ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานพิธี  ประจําที่นั่ง 
 - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล 
 - ประธานสงฆ์  ให้ศีล 
 - ประธานพิธี ขึ้นสู่บนเวที 
  - ถวายความเคารพ  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  - ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) 
  - เปิดกรวยดอกไม้ 
  - ถวายความเคารพ (ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพร้อมกัน) 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวทีขึ้นสู่แท่นกล่าวถวายพระพร 
 - ประธานพิธี  กล่าวถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกยีรติ (จบ) 
 - วงดุริยางค์และวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  และพระสงฆส์มณศักด์ิ  

จํานวน  ๑๐  รูป  เจรญิชัยมงคลคาถา 
 - ประธานพิธีและผู้แทนคณะบคุคล  ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์  จํานวน  10  รูป 
 - พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรก  ประธานในพิธี  กรวดน้ํา 
 - พระสงฆ์เดินทางกลับ 
 - พิธีอัญเชิญพระแสงราชศัสตราประจําเมืองเชียงใหม่  กลบัศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

- ประธานพิธี  เดินขึ้นบนเวที  เพื่ออัญเชิญพระแสงราชศัสตราลงมาให้เจ้าหน้าที่ผู้อัญเชิญ  
(คลังจังหวัดเชียงใหม่)  อัญเชิญกลับไปยังที่จัดเก็บ 

 - พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่  ประจําปี  พ.ศ. 2557  จํานวน  10  คน 
 - ประธานพิธี  มอบเกียรติบัตร 
 - เสร็จพิธี 
 

การแต่งกาย  
ข้าราชการพลเรือน   : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา)        
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดผ้าไทย/เครื่องแบบตามสังกัด ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/ชุดพ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด  

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

พธิีถวายเครื่องราชสกัการะและจดุเทียนชยัถวายพระพร  ณ  บรเิวณสนามหนา้ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม ่
เวลา  ๑๘.๐๐  น. - เจ้านายฝ่ายเหนือ  ข้าราชการตุลาการ  อัยการ  ข้าราชการพลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  

ข้าราชการบํานาญ  กงสุลต่างประเทศ  สมาชิกรัฐสภา  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการท้องถิ่น  นักเรียน  นักศึกษา  สถาบันการศึกษา  สมาชิกสมาคมชมรม  สโมสร 
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มูลนิธิ  และกลุ่มพลังมวลชนจากอําเภอ  เข้าประจําที่พร้อมกัน 
เวลา  ๑๘.๑๕  น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่มเงิน  พานพุ่มทอง  ของทุกหน่วยงาน  

ตามลําดับบนเวที 
 - พิธีถวายเครื่องราชสักการะ  วางพานพุ่มเงิน  พานพุ่มทอง  ของคณะบุคคล 
   
เวลา  ๑๙.๐๐  น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  บนเวที  ๑  ชุด 
เวลา  ๑๙.๑๙  น. - ประธานพิธี  ขึ้นสู่บนเวที 
  - ถวายความเคารพ  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  - ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มดอกไม้สด) 
  - เปิดกรวยดอกไม้ 
  - ถวายความเคารพ  พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  - ประธานพิธี  จุดเทียนชัยถวายพระพร 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที 
 - ประธานพิธี  จุดเทียนต่อให้กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่  เจ้านายฝ่ายเหนือ  กงสุลต่างประเทศ 
 - ประธานพิธี  ขึ้นสู่แท่นพิธี 
 - ประธานพิธี  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ

และประชาชนที่ดีและเป็นพลงัของแผ่นดิน  (จบ) 
 - วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  (๑  จบ)  เพลงสดุดีมหาราชา  (๒  จบ)  

(ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง)  และร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน  (ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลง) 
 - การจุดพลุเฉลมิพระเกียรติ  จํานวน  599  นัด 
 - เสร็จพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 
 
การแต่งกาย   
ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตํารวจ : ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
บุคคลทั่วไป - สุภาพบุรุษ : ชุดผ้าไทย/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
 - สุภาพสตรี : ชุดผ้าไทย/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/เสื้อสีเหลือง 
สมาคม สโมสร ชมรม มูลนิธิ : ชุดผ้าไทย/ชุดเครื่องแบบตามสังกัด/ชุดสากลนิยม/ชุดพ้ืนเมือง/ชุดสุภาพ/

เสื้อสีเหลือง 
 

********************* 
     

4.3.2   งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา  5 ธันวาคม 2557 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  87  พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
ในวันศุกร์ที่  5  ธันวาคม  2557  นับเป็นโอกาสมหามงคลพิเศษยิ่ง  ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมแสดง
ความกตัญญูกตเวทีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  และแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะจังหวัด
เชียงใหม่จึงกําหนดจัดงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสดังกล่าว  ในวัน
เสาร์ที่  6  ธันวาคม  2557  เวลา  ๑๘.๐๐-๒๐.๓๐  น.  ณ  ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  3 อาคารศูนย์ประชุม
นานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส      
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ในการนี้  จังหวัดเชียงใหม่จึงขอเรียนเชิญท่าน คู่สมรส และข้าราชการในสังกัด จํานวน   
๕-7  ท่าน   ไปร่วมงานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลฯ  ในวันเสาร์ที่  6  ธันวาคม  2557  เวลา  ๑๘.๐๐  น.   
ณ  ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ ช้ัน 3 อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส   

การแต่งกาย  
ข้าราชการพลเรือน     : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา) 
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งดกระบี่ ถุงมือ) 
บุคคลทั่วไป -  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด               

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 -  สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด                      

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 

กําหนดการ 
งานรวมใจถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  87  พรรษา  5  ธันวาคม  2557 
ณ  ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์  ช้ัน  3  อาคารศนูย์ประชมุนานาชาติเอ็มเพรส  โรงแรมดิเอ็มเพรส 

วันเสาร์ที่  6  ธันวาคม  2557 
-------------- 

 

เวลา ๑๘.๐๐ น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน  ณ  บริเวณพิธี 
 - รับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่มตามอัธยาศัย 
 - การบรรเลงดนตรีคลาสสิกของมณฑลทหารบกที่  33 
   

เวลา ๑๘.๔๕ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และภริยา  ถึงบริเวณงาน 
   

เวลา ๑๙.๑๕ น. - ผู้ร่วมพิธีเข้าแถวเตรียมถวายพระพรชัยมงคล 
   

เวลา ๑๙.๒๐ น. - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  จํานวน  2  ชุด 
   

เวลา ๑๙.๓๙ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานพิธี  ขึ้นบนเวที  ไปยังโต๊ะหมู่บูชาที่ประดิษฐาน 
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  -  ถวายความเคารพ 
  - ถวายเครื่องราชสักการะ  (พุ่มดอกไม้สด) 
  - เปิดกรวยดอกไม้ 
  - ถวายความเคารพ 
 - ประธานพิธี  ลงจากเวที  ขึ้นสู่แท่นกล่าว 
 - ประธานพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

(จบแล้ว) 
 - วงดนตรีคลาสสิกของมณฑลทหารบกที่  33  และวงปี่พาทย์วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  

บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 - ประธานพิธีเชิญผู้เข้าร่วมพิธีด่ืมถวายพระพรชัยมงคล 
 - ถวายความเคารพ 
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 - การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  จํานวน  1  ชุด 
 - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตามอัธยาศัย 
   

เวลา ๒๐.๓๐ น. - ปิดงาน 
 

การแต่งกาย  
ข้าราชการพลเรือน     : เครื่องแบบเต็มยศ  ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์      

(สวมกางเกงสีดํา/กระโปรงสีดํา) 
ทหาร  ตํารวจ : เครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (งดกระบี่ ถุงมือ) 
บุคคลทั่วไป -  สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยม/ชุดไทยพระราชทาน/เครื่องแบบตามสังกัด               

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 -  สุภาพสตรี : ชุดไทยห่มสไบ/พ้ืนเมืองห่มสไบ/เครื่องแบบตามสังกัด                      

ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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4.4 ประชาสัมพนัธ์การจดังานเดนิ-ว่ิง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

 
งานเดิน - ว่ิง เทดิพระเกียรติ 60 พรรษา 

สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  
วันอาทติย์ที่ 14 ธนัวาคม 2557 

ณ ศูนยป์ระชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  
อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่

---------------------------- 
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือจัดงาน“ เดิน – ว่ิง เทิดพระเกียรติ 

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ”มีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2558 โดยนํารายได้จากการจัดงาน ขึ้น
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย 

งานในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 14ธันวาคม 2557 ภายในงานประกอบด้วย การเดินเทิดพระเกียรติระยะทาง           
3 กม. (ไม่มีการแข่งขัน) และการแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ ระยะทาง10.5 กม. (Mini Marathon)โดยแบ่งการ
แข่งขันออกเป็น 7 รุ่น ประเภทชายและหญิง ซึ่งผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 

 05.00 น. - ลงทะเบียน 
 06.20 น. - พิธีเปิดงานแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ(ระยะทาง 10.5 กม.) 
     โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 06.30 น. - การปล่อยตัวแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ 
 08.30 น. - พิธีเปิดงานเดินเทิดพระเกียรติฯ(ระยะทาง 3 กม.) 
     โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   - มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ(ระยะทาง 10.5 กม.) 
   - จับรางวัลจากหางบัตร (เฉพาะผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น) 
   - การปล่อยตัวเดินเทิดพระเกียรติฯ  
   - เสร็จพิธี 
 
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีบริการซุ้มอาหารเช้า อาหารว่างที่หลากหลาย บริการตรวจสุขภาพ สําหรับหาง

บัตรผู้เข้าร่วมเดิน – ว่ิง เทิดพระเกียรติฯ จะมีการจับรางวัลพิเศษหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขัน 
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านไปร่วมงาน แล้วพบกันวันที่ 14ธันวาคม 2557 เวลา 06.30 น.           

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 



๙๑ 
 

 

กําหนดการงานเดนิ - ว่ิง เทดิพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วันอาทติย์ที่ 14 ธนัวาคม 2557 
ณ ศูนยป์ระชมุและแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  

อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวดัเชียงใหม ่
---------------------------- 

 
 05.00 น. - ลงทะเบียน 
 06.20 น. - พิธีเปิดงานแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ (ระยะทาง 10.5 กม.) 
      โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
 06.30 น. - การปล่อยตัวแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ 
 08.30 น. - พิธีเปิดงานเดินเทิดพระเกียรติฯ(ระยะทาง 3 กม.) 
      โดย นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   - มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันว่ิงเทิดพระเกียรติฯ (ระยะทาง 10.5 กม.) 
   - จับรางวัลจากหางบัตร (เฉพาะผู้ที่อยู่ในงานเท่านั้น) 
   - การปล่อยตัวเดินเทิดพระเกียรติฯ  
   - เสร็จพิธี 
 

----------------------------------- 
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4.5 การจดัระเบียบการจราจรภายในศูนยร์าชการจงัหวดัเชยีงใหม ่
 ผู้นาํเสนอ: นายวิรุฬ  พรรณเทวี  หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

           
ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายการจัดระเบียบการจราจรภายในศูนย์

ราชการจังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากส่วนราชการที่ต้ังอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ
หน่วยงานที่มาติดต่อราชการภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

1. การจอดรถยนต์ให้จอดในสถานที่ที่กําหนด  ซึ่งจังหวัดได้จัดพ้ืนที่จอดรถเพิ่มเติม 
จํานวน  2 จุด คือ บริเวณลานจอดรถชั่วคราวด้านหน้าโรงอาหาร และลานจอดรถชั่วคราวด้านหน้าศาลปกครอง
เชียงใหม่ 

2. การจอดรถยนต์บริเวณริมถนน ขอให้จอดรถยนต์หันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน  
จอดชิดขอบถนน  และไม่ให้จอดรถยนต์ด้านที่ห้ามจอดโดยเด็ดขาด  เพื่อความสะดวกในการสัญจร  

3. ห้ามนํารถจักรยานยนต์เข้ามาจอดภายในอาคารอํานวยการ เนื่องจากพบว่ามี
รถจักรยานยนต์จอดบริเวณด้านหลังสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการ   
ที่ต้ังอยู่ในอาคารอํานวยการ  แจ้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบ โดยให้นํารถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณ
ลานจอดรถจักรยานยนต์ด้านทิศเหนือของอาคารเท่านั้น 
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4.6 การประชาสัมพันธ์รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นางอุบลรัตน์  คงกระพันธ์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการประชาสัมพันธ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า           
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็น
ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียนเพื่อเผยแพร่ความรู้   ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เรื่อง
อาเซียนแก่ทุกภาคส่วนของสังคมในเรื่องการสร้างประชาคมอาเซียน 

 
การดาํเนินงาน  

   กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดส่งชุดแสดงนิทรรศการอาเซียนให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่  เพื่อจัดแสดงในงานกิจกรรมวาระต่างๆ และให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ในการขอยืมชุดแสดงนิทรรศการ
ดังกล่าว เพื่อใช้จัดแสดงในกิจกรรมหรือวาระของหน่วยงานอีกทางหนึ่ง 
 
   การประสานงาน 
    หน่วยงานที่มีงาน  กิจกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  สามารถส่ง
ข้อมูลให้สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปขยายผลประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชนต่อไป 
ทั้งนี้  หากหนว่ยงาน  องค์กรหรือสถาบันการศึกษาต้องการขอยืมชุดแสดงนิทรรศการอาเซียน   สามารถติดต่อได้ที่ 
“สํานกังานประชาสัมพนัธ์จงัหวดัเชียงใหม่  ชั้น ๕   อาคารอาํนวยการ ศาลากลางจังหวดัเชียงใหม ่
โทรศพัท์  ๐ – ๕๓๑๑ – ๒๗๔๐ – ๑  E-mail : pr.chiangmai01@gmail.com ” 
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4.7 โครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน” ประจําปีงบประมาณ 2558 

 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําโครงการ “"ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหนา้ส่วนราชการ 
และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน”  ประจําปีงบประมาณ 2558 เพื่อนํางานบริการของ
หน่วยงานออกไปบริการประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น สภาพปัญหา นํามาวิเคราะห์ช่วยเหลือและ
หาทางแก้ไข   

จังหวัดเชียงใหม่กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในเดือนธันวาคม  2557 
จํานวน  2 แหง่  ดังนี้ 

1. วันที่ 3  ธันวาคม  2557  ณ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง  
ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่

2. วันที่ 19 ธันวาคม  2557  ณ ศูนย์พัฒนาทางสังคมแบบมีส่วนร่วม บ้านศรีวังธาร 
หมู่ที่ 8  ตําบลป่าไผ่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้นําบุคลากรตลอดจนงานบริการต่างๆ ออกไปบริการประชาชนในพื้นที่  



๙๕ 
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4.8 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี 2558 
และงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด 

 ผู้นําเสนอ:  นายโชคดี  อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ 
 
๑. งานฤดูหนาว และงานOTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๘ 
     ซึ่งกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ – วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘ 
     ๑) ขอเชิญหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของ  โดยขอความร่วมมือหน่วยงานให้
จัดเตรียมเต็นท์มาเอง  ขณะนี้มีหน่วยงานแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน   ๑๗  แห่ง 
     ๒) เชิญชวนส่งสาวงามเข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่  เริ่มรับสมัครต้ังแต่วันที่  ๑ – ๙ธันวาคม ๒๕๕๗           
จะดําเนินการประกวดในวันที่ ๒๘,๒๙  และตัดสินในวันที่  ๒ มกราคม 2๕๕๘  สามารถสมัครได้ ณ ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่  หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
     ๓) เชิญร่วมพิธีเปิดงาน ฯ ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา   ๑๘.๐๐น. ณ บริเวณเวทีประกวดนางสาว
เชียงใหม่ 

 ๒. กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 

       ๑) ขอเชิญซื้อสลากกาชาดการกุศล ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทําจํานวนทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐ ฉบับ 
จําหน่ายฉบับละ ๕๐ บาท  ขณะนี้ได้ส่งให้ทุกอําเภอรับไปจําหน่ายแล้ว  หากหน่วยงานใดประสงค์จะซื้อ สามารถ
ติดต่อสั่งซื้อได้ ณ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่   นอกจากนี้จะมีตัวแทนจําหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาล รับไปจําหน่ายอีกทางหนึ่ง 

      ๒) การจัดงานวันรวมน้ําใจช่วยกาชาด  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลสําหรับร้านมัจฉา
กาชาด  ในวันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น. ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม่  ที่ ๑  ซึ่งต้ังอยู่ด้านหลังสวนหลวงล้านนา ร.๙  
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ลําดับ วัน / เดือน / ปี รายละเอียดกิจกรรม 

๑     ๑-๙   ธันวาคม   ๒๕๕๗ เปิดรับสมัครสาวงาม 
๒ 

๑๐  ธันวาคม  
รายงานตัว / คัดเลือกให้เหลอื ๔๐ สาวงาม / ถ่ายภาพนิ่งจัดทํา 

สูจิบัตร 
๓ 

๑๓-๑๔ ถ่าย VTR ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 

๔ 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ร่วมงานแถลงข่าว การประกวดนางสาวเชียงใหม่ และการจัดงาน 
ฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ่ณ บริเวณลานราชานุ

สาวรีย์สามกษตัริย์ 
๕ 

๒๖ ธันวาคม  ๒๕๕๗ ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ่

๖ 
๒๘  ธันวาคม ๒๕๕๗ การประกวดรอบแรก คัดเลอืกให้เหลือ ๓๐ สาวงาม 

๗ 
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ การประกวดรอบสอง คัดเลือกให้เหลือ ๒๐ สาวงาม 

๘ 
๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  กรรมการพิจารณา ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา  เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.  ซอ้มเดินรอบ
ตัดสิน ณ เวทกีารประกวด ฯ 

๙ 
๒ มกราคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. การประกวดรอบตัดสิน ณ เวทีการ
ประกวดฯ 



๑๐๐ 
 

 

 
4.9 โครงการตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ครั้งที่ 11 ถวายพุทธบูชา 

รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ สร้างบุญใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

              ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
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4.10 โครงการสวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชียงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์  
 ผู้นําเสนอ: นายณรงค์ ทรงอารมณ์  

               ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
 
 

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่   สํานกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่  
และเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่   ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” ภายใต้คําขวัญ 

“สวดมนต์ข้ามปี ชีวีสดใส เชยีงใหม่ร่วมใจ เทิดไท้ราชันย์”  ในวันที ่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึง ๑ มกราคม ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๒๒.๓๐ น. เป็นต้นไป  

 
 

วัดทีเ่ปน็ศนูยก์ลางในการจดักิจกรรม  
๑. วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร   โดยมี  นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน 
๒. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  โดยมี  นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   

เป็นประธาน 
๓. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  โดยมี  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน 
๔. วัดสวนดอก พระอารามหลวง โดยมี นายชนะ  แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่    

เป็นประธาน 
๕. วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่   เป็นประธาน 
๖. วัดท่าตอน พระอารามหลวง  โดยมี  นายศราวุธ   ไทยเจริญ  นายอําเภอแม่อาย    เป็นประธาน 
๗. วัดเจ้าคณะอําเภอในจังหวัดเชียงใหม่ทุกอําเภอ ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนตฯ์ โดยนายอําเภอเป็นประธาน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๑๐๒ 
 

 

4.11 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชน 
 ผู้นําเสนอ:  นายพงศ์ศักด์ิ  อริยจิตไพศาล  

               ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ  
               (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 

 
   สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)’ หรือ ‘SIPA’ ในฐานะ
หน่วยงานภายใต้การกํากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และรวมไปถึงอุตสาหกรรมด้านเกมและแอนิเมชั่นด้วย เห็นว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่อง           
“พระมหาชนก” ฉบับ การ์ตูนภาพสีที่มีศิลปินที่มีช่ือเสียงอย่าง ชัย ราชวัตร เป็นผู้เขียนนั้นน่าจะนํามาเป็นต้นแบบ
ของการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันได้และเป็นสิ่งที่สํานักงานน่าจะนํามาส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม           
แอนิเมชั่นได้ร่วมกัน ผลิตให้เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นขึ้น เพื่อที่จะให้ประชาชนได้ชมบทพระราชนิพนธ์ในรูปแบบ
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงได้ร่วมกับ ‘สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ไทย’ หรือ ‘TACGA’จัดทําภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง “พระมหาชนก” ขึ้น  

โดยมบีริษัทผู้ผลิตแอนิเมชั่นเข้าร่วมจํานวนกว่า 15 ราย ได้แก่ บริษัท กันตนา โพสท์ โปรดักช่ัน 
(ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท กันตนา แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ฮิวแมน  
ฟาร์ม วีเอฟเอ็กซ์ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ออลเทอร์เนท สตูดิโอ จํากัด, บริษัท แอนิเมเนยี จํากัด, บริษทั วิธิตา  
แอนิเมชั่น จํากัด, บริษัท อิเมจิแมกซ์ จํากัด, บริษัท สตาดิโอ จํากัด, บริษัท เร็นเดอร์ริง่ มีเดีย คอมมวินิเคชั่น  
จํากัด, บริษัท พีค อะ บู แอนนิเมชั่น สตูดิโอ จํากัด, บริษัท ลันช์บ๊อกซ์ สตูดิโอ จํากัด, บริษัท โตโมแกรม สตู 
ดิโอ จํากัด, บริษัท ดิจิ ดรีม จาํกัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ข้าวงาย 

และมีศลิปินที่เป็นทั้งนักวาด นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหว ผู้ชํานาญการด้านแสงและเงา ผูชํ้านาญการ
ด้านการทาํแอนิเมชั่น ฯลฯ รวมกว่า 250 คน ต่างมาช่วยกันสร้างสรรคภ์าพยนตร์แอนิเมชันดังกล่าวด้วยความ
พยายามอุตสาหะเป็นอย่างมาก ใช้เวลานับต้ังแต่กลางปี 2553 จนถึงกลางปี 2557 รวมระยะเวลาในการพัฒนา
ทั้งสิ้นประมาณ 4 ปี  

นอกจากนี้ผู้ที่รว่มกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์แอนิเมชั่นดังกล่าวได้เสียสละทั้งแรงกายแรงใจอย่างไม่
เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย จนสามารถจัดสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และได้รับพระบรมราชานุญาตจาก  
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้ดัดแปลงจากบทพระราชนิพนธ์เป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่นได้ กําหนดการฉาย
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ ห้างโรบินสิน แอร์พอร์ตพลาซ่า วันที่ 29 พฤศจิกายน และวันที่           
6 ธันวาคม 2557 รอบ 10.00 น. และ 15.00 น. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 

สํานักงานฯ ยินดีมอบบัตรเข้าชมภาพยนตร์พระมหาชนกให้กับหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่           
โดยสามารถขอรับบัตรได้ที่ สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาเชียงใหม่ 
ภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถ.ทุ่งโฮเต็ล หน่วยงานละ 2 ใบ หรือจนกว่าจะหมด 
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4.12 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติ  
Chiang Mai and the North Travel Mart 2014 (CTM 2014)  

 ผู้นําเสนอ:   นายวิสูตร  บัวชุม  
                ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สํานักงานเชียงใหม่ 

 
  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัด
เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรม
ไทยภาคเหนือ โดยการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนด้านการท่องเที่ยว จัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai & 
The North Travel Mart 2014 (CTM 2014) ขึ้นในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดเป็นทางการในวัน
อังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการ ททท. สํานักงานเชียงใหม่กล่าวว่า การจัดงาน CTM 2014 ในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการส่งเสริมการขายระดับนานาชาติให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพด้าน
การแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในเวทีระดับโลก ทั้งนี้ได้เชิญ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสื่อมวลชน (Media) จากทั่วโลก ผ่านการเชิญของ ททท.สํานักงานต่างประเทศ 
๒๗ สํานักงาน มาในฐานะผู้ซื้อ (Buyer) จํานวนกว่า ๓๖๐ ราย ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้ขาย (Seller) ในพื้นที่
โดยตรง อันประกอบด้วยเชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน จํานวน ๑๒๐ ราย นอกจากนี้ยังมีบริการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง จํานวน ๘ เส้นทาง ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมเจรจาธุรกิจ 
และจัดให้มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ซึ่งในการจัดงานใน
ครั้งนี้ เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติของจังหวัดเชียงใหม่นับต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดย
กําหนดจัดเป็นประจําทุก ๒ ปี ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ช่ืองานว่า Chiang Mai & The North Travel Show (C & 
NTS) ต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อการจัดงานเป็น Chiang Mai Tourism Forum (CTF) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น Chiang 
Mai & The North Travel Mart (CTM) ในที่สุด โครงการฯดังกล่าว ได้ถูกกําหนดในแผนงานประจําปีของ ททท. 
สลับกันเป็นเจ้าภาพจัดระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต เพื่อรับทราบถึงข้อมูลสินค้า บริการ แหล่ง
ท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่เป็นปัจจุบัน กิจกรรม Market Briefing ให้คําปรึกษาด้าน
การทําตลาดการท่องเที่ยวในประเทศเป้าหมาย ซึ่งเป็นโอกาสสําคัญของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดใกล้เคียง ในการพัฒนาศักยภาพด้านการขาย ตลอดจนเรียนรู้เทคนิค วิธีการในการขยายฐานตลาด
ต่างประเทศ 
 

เชียงใหม่คว้ารางวัลสดุยอดจังหวัดท่องเที่ยวสําหรับชมเทศกาล  
(Best Destination for Festival) จาก  Lonely Planet Traveller 

  

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการโหวตจากผู้อ่าน Lonely Planet Traveller นิตยสารท่องเที่ยวช่ือดังของโลกให้
ได้รับรางวัลสุดยอดจังหวัดท่องเที่ยวสําหรับชมเทศกาล(Best Destination for Festival) จาก Lonely Planet 
Traveller มีพิธีมอบรางวัล ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโซฟิเทล โซ บางกอก กรุงเทพ เมือ่วันที่  18 พฤศจิกายน 
2557 ที่ผ่านมา  

นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อํานวยการ ททท.สํานักงานเชียงใหม่ 
กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว,การขนส่งทาง
อากาศ,งานหัตถศิลป์และเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ เป็นเมืองน่าอยู่ 



๑๐๔ 
 

 

น่าเที่ยว และน่าลงทุน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เคยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมด้านวัฒนธรรม (Best 
Destination for Culture Experience ) จากการจัดประกวดของ  Lonely Planet Traveller Destinating 
Awards 2013 เมื่อปีที่    ผ่านมา นอกจากนี้เชียงใหม่ยังคว้ารางวัลเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลกเป็นอันดับ 2 
จากนิตยสาร Travel&Leisure นิตยสารด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2010 
และเมื่อปี 2011 เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นให้เป็น 1 ใน 10 ของเมืองน่าเที่ยวจากวารสารท่องเที่ยว  
Lonely Planet นอกจากนี้ ยังติด 1 ใน 3 อันดับของแหล่งท่องเที่ยวที่กลุ่มวัยเกษียณที่มีความต้องการเดินทางเข้า
มาพักมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากเว็บไซต์ www.internationalliving.com  และที่สําคัญในปีนี้
สามารถคว้ารางวัลสุดยอดจังหวัดท่องเที่ยวสําหรับชมเทศกาล(Beast Destination for Festival)  นอกจากนี้ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านแม่กําปอง ที่ได้รับรางวัลประเภท อาทิ รางวัลแหล่งท่องเที่ยวสากล (Best Travel 
Destinations Around the World) รางวัล PATA Awards  ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน ทั้งด้านการ
เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พืชพรรณไม้เฉพาะถิ่น นกประจําถิ่น สมุนไพร สัตว์ป่า น้ําตก ศักยภาพด้านวัฒนธรรม 
ประเพณีล้านนา และรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ( Thailand Tourism Awards)  หรือกินรี ที่
เชียงใหม่คว้ามาครอบครองได้ถึง ๓๑ รางวัล ดังนั้น รางวัลเหล่านี้เป็นเครื่องหมายรับประกันว่าเชียงใหม่เป็นเมืองน่า
เที่ยวและมีศักยภาพพร้อมในทุกด้าน  ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปี 2556 
จํานวน 58,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ซึ่งมีจํานวน 53,000 ล้านบาท 

ผู้อํานวยการกล่าวเพิ่มเติมว่าในปี 2556 เชียงใหม่ยังได้รับ
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) 
12 รางวัล และรางวัลเชิดชูมัคคุเทศก์ดีเด่น 10 รางวัล ถือเป็นปี
ทองของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง ดังนั้นการประกวดรางวัล
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวในครั้งที่ 10 ในปี 2558ททท.สํานักงาน
เชียงใหม่ ขอเชิญชวนสถานประกอบการและสถานที่ท่องเที่ยวสมัคร
เข้าประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ได้ต้ังแต่วันนี้ถึง 30 
พฤศจิกายน 2557 สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท.
สํานักงานเชียงใหม่ โทร.053-276140-2  

www.tourismawards.tourismthailand.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 



๑๐๕ 
 

 

4.13 โครงการจัดงาน “หนาวนี้ที่เมืองแกน” ครั้งที่ 4 
 ผู้นําเสนอ: นายจรัส  ไชยยา  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 

 
   เทศบาลเมืองเมืองแกน จัดงาน “หนาวนี้ ที่ เมืองแกน ครั้ งที่ 5” เทศกาลแห่งความสุข           
ส่งท้ายสิ้นปี ที่ชาวเมืองแกน ต้ังใจแบ่งปันความสุขให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวในสิ้นปีนี้ พบกับความสุขในรูปแบบกิจกรรม
ต่างๆ หลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ถึง 3 มกราคม 2558  ณ บริเวณสนามกีฬากลาง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-857360 ต่อ 18  
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4.14 เทศการชมสวน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 
 ผู้นําเสนอ:  นางอาณดา นิรันตรายกุล ผู้อํานวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

 
ความเป็นมาของการจัดงาน 
            สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้จัดงานชมสวนมาแล้ว 4 ครั้ง ต้ังแต่ปี 2552 มผีู้เขา้
ชมประมาณกว่า 2 ล้านคน จากนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ  สําหรับปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 5  โดย สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มลูนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานภาคีได้ร่วมมือกันจัดงาน “เทศกาลชม
สวน” (Flora Festival 2014) ภายใต้ช่ืองาน “ความหลากหลายพรรณไม้และวัฒนธรรมประเทศเพื่อนบ้าน” 
(Diversity of  Flora and Neighbouring Countries’ Culture) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 28 
กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00-20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะเวลา 90 วัน 
คาดว่าจะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมงาน 440,000 คน  

 
วัตถุประสงคก์ารจดังาน 

 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสอันเป็นมหามงคล ทรงมีพระชนมพรรษา 87 
พรรษา  

    เพื่อเผยแพรค่วามรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสรมิการเรียนรู้ด้าน
การเกษตร ด้านพฤกษศาสตร์การเกษตรไทย และพืชท้องถิ่นที่มีคุณภาพเชิงลึก  

    เพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจและสง่เสริม
การท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น 

 
Hilight ของงาน 

 ไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากโครงการหลวง 
 อุทยานกล้วยไม้ ที่มีการจัดแสดงกล้วยไม้นานาพันธ์ุ 
 ทุ่งดอกทิวลิปที่สวนประเทศเนเธอร์แลนด์ อุทยานกล้วยไม้ ฯลฯ 
 การแสดงแสงสีหอคําหลวงและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ 
  จําลองศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง    
  กิจกรรมดนตรีในสวนและการแสดงศิลปวัฒนธรรม 
  สวนใหมจ่ากองค์กรชั้นนําของประเทศ อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  

 
 

 
 



๑๑๓ 
 

 

Highlight 014 Flora Festival5

Flower Mosaic

จําลองศูนยเรียนรู
โครงการในพระราชดําริ

การแสดงแสงสี หอคําหลวง

สวนใหมจาก 
“ธนาคารแหงชาติ”

สวนใหมจาก 
“บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด”

จําลองศูนยเรียนรูโครงการหลวง

 
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กจิกรรมทางวิชาการและกิจกรรมให้ความรู ้ 
1 ธ.ค.57 – 28 ก.พ.58   

- นิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจ (หอคําหลวง)  
- นิทรรศการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เทิดไท้องค์ราชันย์ กับการทรงงาน ในประเทศอาเซียน  
  ณ อาคารนิทรรศการ 2 
- นิทรรศการ “เรียนรู้วิถีพอเพียง ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท” ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่  
- นิทรรศการโครงการหลวง ณ สวนมูลนิธิโครงการหลวง  
 1 – 31 ม.ค.58  กิจกรรมทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบา้น ณ อาคารนิทรรศการ 2  

 

กิจกรรมในวันสําคญั 
กิจกรรมพเิศษ  

5 ธ.ค.57   วันพ่อแห่งชาติ  
25 ธ.ค.57   วันคริสต์มาส  
31 ธ.ค.57 – 1 ม.ค.58      ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
10 ม.ค.58   วันเด็กแห่งชาติ  
14 ก.พ.58   วันวาเลนไทน์  
19 ก.พ.58   วันตรุษจีน  

 

พธิเีปดิงานเทศกาลชมสวน (Flora Festival 2014)  วันอาทติย์ ที่ 30 พฤศจกิายน 2557  
16.30 น.    แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน  
17.30 น.   หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี  ประธานมูลนิธิโครงการหลวง ประธานในพิธีเสด็จมาถึงบริเวณพิธีเปิดงาน 
                  - ชมการแสดงต้อนรับ 
                  - ดร.อําพน กิตติอําพน ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)   
                    ถวายรายงาน 
                  -  หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประกอบพิธีเปิด 



๑๑๔ 
 

 

18.00 น.     ร่วมรับประทานอาหาร 
18.30 น.     เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน  
 

พธิีจดุเทียนชยัถวายพระพรชัยมงคลพรอ้มชมพลเุฉลมิพระเกียรติ “5 ธันวา มหาราช”  
             ขอเชิญนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5 ธันวามหาราช พร้อมชมพลุเฉลิมพระเกียรติ  ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557           
ต้ังแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป  ณ บริเวณหน้าหอคําหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  
 

กิจกรรมของหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม  
“มหกรรมทัวร์ทั่วไทย 2014 (Thailand Tour & Taste)”  วันที่ 1 ธันวาคม 2557 – 28 กุมภาพันธ์ 

2558 เวลา 08.00 – 22.00 น. ณ ลานจอดรถ P1  ชม ชิม ช้อป ท่ามกลางบรรยากาศที่หนาวเย็น พบกับ
แพ็กเกจทัวร์ที่น่าสนใจทั้ง 4 ภาค สินค้าของฝาก ของที่ระลึก พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน ช้ันนําของไทย
และการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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๑๑๕ 
 

 

4.15 ประชาสัมพันธ์การจัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้นําเสนอ:  นายชาตรี  ธินนท์ ผู้แทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
 
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดแสดงและ
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP  
  1.นําสินค้าประเภทผ้า และเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาจําหน่าย จํานวน 6 อําเภอ ประกอบด้วย อ.เมือง,
สารภี,สันทราย,หางดง,ดอยสะเก็ด และสนักําแพง 

2.นําเสื้อพื้นเมืองสีเหลืองมาจําหน่าย ทั้งแบบชาย และหญงิมาจําหน่าย 
3.นํากระเช้าของขวัญ ของฝาก ของที่ระลกึมาจําหน่าย  

 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
1.สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-112647-8 
2.ศูนย์แสดง จาํหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ณ ขว่งสันกําแพง โทร 053-330100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
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4.16 การดําเนินงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง  
ที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้นําเสนอ: นายคมสัน สุวรรณอัมพา   
              รก.ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง 

การดาํเนินงานที่สาํคญัในพืน้ที่จังหวดัเชียงใหม ่
1. ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลําปาง ส่ง เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT) เข้าพ้ืนที่ค้นหามัคคุเทศ

จมน้ําผู้สญูหายบริเวณน้ําตกแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557  
2. สนับสนุนรถไฟฟ้าส่งสว่าง เหตุน้ํามัน ปตท.(สนามบินเชียงใหม่) รั่วไหล ลงคลองแมข่่า 
3. ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลําปาง มีแผนงานโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า บรรเทาความเดือดร้อน ปัญหา

อุทกภัยซ้ําซากให้ประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

ผลการปฏบิตังิานในพืน้ที่ จ.เชียงใหม ่
1. วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ศนูย์ ปภ. เขต 10 ลําปาง ส่ง เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต(ERT) 

เข้าพ้ืนที่ค้นหามัคคุเทศจมน้ําผู้สูญหายบริเวณน้ําตกแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. แผนงานโครงการขุดลอกคลองแม่ข่า บรรเทาความเดือดร้อน ปัญหาอทุกภัยซ้ําซากให้ประชาชนใน

พ้ืนที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
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ระเบยีบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ  
5.1 แจ้งกําหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่  
       ครั้งที่ 12/2557 

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม  2557  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  การแต่งกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี  / เครื่องแบบตามสังกัด 

5.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบยีบวาระที่ 6 นโยบายและขอ้สั่งการของผูบ้รหิาร  
 6.1 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายชนะ  แพ่งพิบูลย์) 

6.2 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์) 
 6.3 รองผู้ว่าราชการจังหวดัเชียงใหม่ (นายนาวิน  สินธุสอาด) 

             6.4 ผู้ว่าราชการจงัหวดัเชียงใหม่ (นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์) 
 
 
 
 


