


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 12/2555 

วันศกุรท์ี่  28  ธันวาคม  2555  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1 นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่         ประธานที่ประชุม 
2 นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
3 นายอดิศร กําเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5 นายสุพิชญ มีสุวรรณ (แทน)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
6 นางสาวศันสนีย์ ทาสม (รก.)พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นางศิริพรรณี บุณยมาลิก (แทน)หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายวิรัตน์ บุญคํามูล (แทน)ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10 ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

วิทยาเขตเชียงใหม ่
11 นายปริญญา วีระมนุรักษ์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
12 นายเอกกฤต จิตตางกูร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย         

เขต 10 ลําปาง 
13 นายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร (แทน)นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14 นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
15 นายอุทัย   ลือชัย นายอําเภอสารภี 
16 นายเทพประสิทธ์ิ วงษ์ท่าเรือ นายอําเภอสันทราย 
17 นายโชคดี อมรวัฒน์ นายอําเภอสันกําแพง 
18 ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19 นายสุรพล สัตยารักษ์ นายอําเภอแม่ริม 
20 นายอภิชาติ ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
21 นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ (แทน)นายอําเภอฮอด 
22 นายมนัส ขันใส นายอําเภอเชียงดาว 
23 นายนําชัย เจียงวรีวงศ์ (รก.)นายอําเภอพร้าว 
24 นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอฝาง 
25 นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
26 นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
27 นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอเวียงแหง 
28 ว่าที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน (แทน)นายอําเภอสันป่าตอง 
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29 นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอจอมทอง 
30 นางปชิกร เอี่ยมสะอาด (แทน)นายอําเภอแม่อาย 
31 นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32 นายสรธร สันทัด นายอําเภอแม่แจ่ม 
33 นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
34 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
35 นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
36 นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน)นายอําเภอดอยหลอ่ 
37 นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกัลยานิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
38 นายณรงค์                 ทรงอารมณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 

39 พ.ต.อ.อรรถสิทธ์ิ หลาวทอง (แทน)ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40 พล.ต.ต.เสรี สามดาว ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
41 พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
42 พ.ต.ท.จําเริญ กัณทาหงษ์ (แทน)ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 

43 นายวารินทร์ เจริญสุข (แทน)อัยการจงัหวัดเชียงใหม่ 
44 นายยุทธนา   โพธ์ิทองสุนันท์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
45 นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 

46 นายเมธี พยอมยงค์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ 

47 นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
48 นายชูโชค ทองตาล่วง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
49 นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
50 นางจิรพร ทองบ่อ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
51 นายอิสระ อินทร์พรม (รก.)ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

ไทย อําเภอฝาง 
52 พันเอกชาตรี เศรษฐกร รอง ผอ.รมน.จว.ช.เมือง (ท) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
53 พันเอกชัยณรงค์ แกล้วกล้า (แทน)ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
54 นาวาอากาศโทโชติรัตน์ กล่อมเกษม (แทน)ผู้บังคับการกองบิน 41 
55 พันเอกสมจริง กอรี สัสดีจังหวัดเชียงใหม ่

56 นายสมชาย พุ่มจัน (แทน)คลังเขต 5 
57 นางพรอุมา หมอยา (แทน)คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
         / 58 นายสมเกียรติ  บุญทัน… 

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ

หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 

หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
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58 นายสมเกียรติ บุญทัน (แทน)ธนารักษพ้ื์นที่เชียงใหม่ 
59 ว่าที่ ร.ต.ชะริด จอมเรือง (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
60 นางวีณา ศรีสมบูรณ ์ (แทน)สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม่ 
61 นางบําเพ็ญ ศรีวัฒนะ (แทน)สรรพากรภาค 8 
62 นายสรรภพ เดชกุล (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
63 นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน)สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
64 นายพัฒนศักด์ิ มงคลปัญญา ผู้อํานวยการ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม่) 
65 นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
66 นายนพดล แสกรุง นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
67 นายสมเกียรติ พิสุทธ์ิเจริญพงศ์ นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

68 นายศิวพร เฉลิมช่วง (แทน)หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
69 นายชัยสิทธ์ิ สุริยจันทร ์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
70 นายวิสูตร บัวชุม ผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม่ 
71 นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
72 นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 
73 นายก่อพงศ์ นําบุญจิตต์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม่ 

74 นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
75 นายทรงเดช คําลือ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
76 นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
77 นางประณมพร วชิรถาวรชัย ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
78 นางพัฒนาพร  ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
79 นางพรทิพย์                ชํานาญกิจ (แทน)ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
80 นางสุรีย์พร ชูสุข ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
81 นางอุบลวรรณ จันทรสุรินทร ์ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
82 นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน)หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
83 นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายอนิรุต แก้วสุวรรณ (แทน)หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม ่
85 นางสาวกัญชัช ทองดีแท้ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
86 นายสมชาย มณีวรรณ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
87 นางสาวพัทธ์ธีรา ขุนชะ ผู้อํานวยศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริสันกําแพง 
       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
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88 นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
89 นายพิเชษฐ์ ชัยฤทธ์ิ (แทน)เกษตรจงัหวัดเชียงใหม่ 
90 นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
91 นายสุรพงษ์ วิวัชรโกเศศ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
92 นายวิฑูรย์ โพธ์ิศรี (แทน)สหกรณจ์ังหวัดเชียงใหม่ 
93 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
94 นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
95 นายชยุต ราชาตัน ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
96 นายวิทยา สวนแก้วมณ ี ผู้อํานวยการสํานักชลประทานที่ 1 
97 นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล (แทน)ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
98 นายจํารัส จันทิวงค์ (แทน)ปศุสัตว์เขต 5 
99 นายสมพงษ์ ทองสถิตย์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
100 นางรุจิเรข ณ ลําปาง หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
101 นายพชรวรรณ เผดิมชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานกัวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 
102 นายสมชาย กันธะวงค์ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(พืชสวน) 
103 นางสุดคนิง อินทะนนท์ 

 
(แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
ที่ 9 

104 นายคชาภรณ์ วงศ์พรหมศิลป์ (แทน)ผู้อํานวยการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรเขตที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม่ 

105 นายภาณุ ชุ่มใจ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 
106 นายบรรจง จํานงศิตธรรม ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัด

เชียงใหม่ 
107 นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
108 นางอรทัย ธรรมเสน (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้       

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
109 นายนคร มหายศนันท ์ ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ 
กระทรวงคมนาคม 
110 นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
111 นายวีระ กิจเวชเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1(เชียงใหม่) 
112 นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 
113 นางปุญญพัฒน์ ลาหบดี (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขา

เชียงใหม่ 
114 นายสงัด แก้วนัย (แทน)ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
115 นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
116 นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
117 นายปัญญา ภูมิรินทร ์ (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
118 นายชานนวิทย์ เผื่อนทอง (แทน)ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ...

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 ๕
 

119 นายประหยัด อนันต์ประดิษฐ ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 

120 นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน)ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 
(เชียงใหม่) 

121 นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1(เชียงใหม่) 
122 นายอภิวัฒน์ คุณารักษ ์ ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
123 นางสาวจารุวรรณ ชิงชัย (แทน)ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 

124 นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
125 นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
126 นายทิศชัย ชีววิริยะกุล (แทน)ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 5 เชียงใหม่ 
127 นายณรงค์ศักด์ิ ไชยศรี (แทน)ผู้จัดการสํานักงานบริการลูกค้า กสท.เขตเหนือ 
128 นายณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน)ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ สาขาเชียงใหม่ 

129 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 

130 นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศเขต 1 
131 นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 

132 นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน)ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
133 นางเสาวเพ็ญ จําปาเป้า ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
134 นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
135 นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
136 นายปรีชา บุญสุข (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
137 นายเทพพรหม อ่อนสีบุตร ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
138 นายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม ่
139 นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

140 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน)แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
142 นายประทิน สินมณ ี ประกันสังคมจงัหวัดเชียงใหม่ 
143 นายฤชุชัย โปธา (แทน)จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
144 นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
 
                        / หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรเมือง.. 
 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์  

หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน  



 ๖
หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
145 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
146 นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
147 นางสาวศิริพร ภานุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
148 นายอดุลย์ วงค์มาลี (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่ 
149 นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ 
หนว่ยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
150 นายภานุศร สิทธิชัย (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
151 นายเจตน์ สะสะรมย ์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
152 นายกิตินันท์ โนสุ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 
153 นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
154 นายฉัตรชัยมงคล ก้อนแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
155 นายปราโมทย์ เลิศชีวกานต์ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
156 นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
157 นายวิเชียร ชมพูผล (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
158 นายไพบูลย์ วงศ์ย้ิมย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
159 นายสุวรรณา ฉุยกลัด (แทน)ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
สถาบนัการศกึษา 
160 รศ.ดร.ประโยชน์ อุนจะนํา (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
161 นางมณีวรรณ ขลัย (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

162 นายภาคภูมิ ธาวงค์ (แทน)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
163 นางพิมอําไพ คงแดง (แทน)ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 
164 นางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม ่
165 นางวาสนา เกษมสุข (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
166 นายแพทย์พิรุณ คําอุ่น (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
167 นางสุปราณี โฆวัชรกุล (แทน)ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม่ 
168 นายแพทย์วีระวัฒน์ สุขสง่าเจริญ (แทน)ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่

169 นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน)อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
170 นายคนา เกียรติวนชัย (แทน)ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง

แร่ เขต 3 (เชยีงใหม่) 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม  

                                                                                                        / หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 



 ๗
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
171 นางสาวฐิตินันท์ ชีวะวัฒน์ (แทน)ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
172 นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่  3 เชียงใหม ่
173 นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
174 แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
175 นายดํารงค์ ฐิติธุนภัค (แทน)ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนอื 
ส่วนท้องถิน่ 
176 นายกิตติบูรณ์ สุมันตกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
177 นายยงยุทธ อุ่ยประภัสสร ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ 
178 นายทินกร อุตตะมะ (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
179 นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อํานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
180 นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน)ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
181 นายธีรพงค์ กรุงประยูร (แทน)ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 1 
182 นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ (แทน)หัวหน้าสํานักงานประจําฐานปฏิบัติงานจังหวัด

เชียงใหม่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงใหม่ 2(กฟผ.) 
183 นายอุทัย พรหมแก้ว (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงาน ธกส. จังหวัดเชียงใหม่ 
184 นายเทิดศักด์ิ บุญมาประเสรฐิ (แทน)ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
185 นายบุญเกื้อ คุณาธารกุล ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
186 นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
187 นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
188 นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
189 นายเสง่ียม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
190 นางศิริพร รือเรือง (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
191 นายเจิดศักด์ิ เปลี่ยนแปลงศรี (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
192 นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน)หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
193 นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนาพงศ์ นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
194 พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
195 นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
196 นางสาวนลินี ณ เชียงใหม ่ สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
197 นายปรีชา อ่องดี ผู้สื่อข่าววิทยุลา้นนา 97.5 
 
            / 198  นางสาวปรียาดา  ปินตาดง ...



 ๘
 
198 นางสาวปรียาดา ปินตาดง กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
199 นางสาวชนกนาถ ใจซาว กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สาํนักงาน

จังหวัดเชียงใหม่ 
200 นายภานุเมศ ตันริกา ผู้สื่อข่าว  MCOT/ไทยนิวส ์

 
/เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 



 ๙
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานความช่วยเหลือ ตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน           
3 ราย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)   ได้แก่   

- นางสาวชวนพิศ  สุวรรณโน  ได้รับทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัยและทุนประกอบอาชีพ  
จํานวน 120,000 บาท 

- นายคําปัน  นิปุณะ  ได้รับทุนสนับสนุนการดํารงชีพ จํานวน 50,000 บาท 
- นางสาวจิตร  แสนใจอิ  ได้รับทุนสนับสนุนการดํารงชีพ จํานวน 50,000 บาท 

 
2. ผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับมอบเงินเพื่อสมทบทุนโครงการต้านภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่           

จากท่าอากาศยานเชียงใหม่  บริษัท  ท่าอากาศยานไทย  จํา กัด  (มหาชน )  จํานวน  350,000 บาท           
โดย  นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ   ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  

 
3.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีพุทธศักราช  2555 

จํานวน  8  ราย  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  ได้แก่ 
- นายอรรถ  แสนใจ 
- นายสัมพันธ์  ช้างทอง 
- นายทรงยศ  เมืองแก้ว 
- ว่าที่ร้อยโท  สุรศักด์ิ  ลิ้มเจริญ 
- นายบงกช  อินทระชัย 
- นายเสฐียร  บุญลือ 
- นายสมบูรณ์  จันทร์หล้า 
- นายวิษณุ  ไชยแก้วเมร์  

 
4.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรี

เชียงใหม่” ประจําปี 2555 จํานวน 4 รางวัล (คณะกรรมการจริยธรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่)   
- นางผ่องศรี  ตรีศิลสัตย์   
- นางสาวกุลสิริยา  หล้ากาศ 
- นางไพรวัลย์  วิชาคุณ 
- นายประวิทย์  ปัญญาวุฒิ 

 
5. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๕๕  จํานวน  24 ราย  (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 
  ๑.พระเทพมังคลาจารย ์   รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่ 

เจ้าอาวาสวัดทา่ตอน พระอารามหลวง  
ตําบลท่าตอน อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 

๒.พระวมิลมุน ี    เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่ 
วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่



 ๑๐ 
๓.พระครูปลัดสุวัฒนวิสทุธิคณุ   ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตศุรีจอมทองวรวิหาร 

      ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่
  ๔.พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคณุ  เลขานุการเจ้าคณะ 

จังหวัดเชียงใหม่ –แม่ฮ่องสอน-ลําพูน (ธ)  
๕.พระครสูิริเจติยานุกูล   เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๗  

วัดพระธาตุดอยสุเพทราชวรวิหาร  
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๖.พระครูปลัดโอรส วชิรเมธี  เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่
      วัดนิวาสสถาน ตําบลนิวาสสถาน  

อําเภอแมอ่าย จังหวัดเชียงใหม่ 
  ๗.พระครสูถาพรเขมกจิ   เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่
       วัดพันตอง ตําบลช้างคลาน  

อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
๘.พระครูพิทกัษ์สิทธิคณุ   เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ ตําบลหายยา 

       อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่
  ๙.พระครสูุวิมลธรรมรกัษ ์   เจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห ์ 
       ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม ่

จังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐.พระปลัดอัมฤทธ์ิ พุทฺธสโร  ผู้ช่วยเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม ่

      วัดพระธาตุดอยสะเกด็ พระอารามหลวง 
      ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

๑๑.พระครูปลดัขรรชัย ขนฺติโก  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ฯ 
      ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๑๒.พระครูปลดัสุรเดช สริิสุวณฺโณ  รักษาการเจา้อาวาสวัดยางกวง 
      ตําบลหายยา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

๑๓.พระครูสิรบิรมธาตุพิทกัษ ์  เจ้าอาวาสวัดอินทขลี  
      ตําบลศรีภูม ิอําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม ่

๑๔.พระครูธีรสุตพจน ์   วัดผาลาด (สกิทาคาทีวนาราม) 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม ่ จังหวัดเชียงใหม ่

๑๕.พระมหาบญุช่วย เขมจาร ี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์ 
      ตําบลช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่  
      จังหวัดเชียงใหม่ 

๑๖.พระมหานพดล วชิรปญฺโญ   รองเจ้าอาวาสวัดพันอ้น  ตําบลพระสิงห ์ 
      อําเภอเมืองเชยีงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่

๑๗.นายประยงค์ บุญช่วย   กลุ่มหนุม่สาวจงัหวัดเชียงใหม ่
  ๑๘.ดร.กิตติพัฒน์   สุวรรณชิน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

๑๙.ดร.ชวชาต ิ  สุคนธปฏิภาค  อาจารย ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
      ภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม ่
 
      / ๒๐.นายพงศก์ร  จันทราช ...



 ๑๑ 
 

๒๐.นายพงศก์ร  จันทราช   อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
      มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

 ๒1.นายเยีย่ม   กาวิละเวส ไวยาวัจกร วัดสวนดอก พระอารามหลวง 
๒2.นายดุสิต    ชวชาติ  พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม ่
๒3.นายเฉลิมพล   จิตติวัฒนพงศ์  ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม ่

 
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่และเกียรติบัตร แก่รายการวิทยุด้านวัฒนธรรมดีเด่น 

1.  ระดับกระทรวง   ได้แก่ รายการมรดกล้านนาสถานีวิทยุสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   คลื่นวิทยุ FM 100 MHz 

2. ระดับจังหวัด   ได้แก่   
- รายการข่าวสั้นบ้านล้านนา คลื่นสถานีวิทยุชุมชนบ้านทุ่งเรดิโอ คลื่นวิทยุ FM  89.5 MHz 
- รายการเรื่องเล่าเสาร์นี้ คลื่นสถานีวิทยุล้านนา  คลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz 
- รายการมาอู้กําเมืองกันเต๊อะ  คลื่นสถานีวิทยุล้านนา  คลื่นวิทยุ FM 97.5 MHz 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      / ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 



 ๑๒ 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณ           
ทุกหน่วยงานที่ทุ่มเทในการทํางาน  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน งานพัฒนาจังหวัด งานในหน้าที่ 
เมื่อวานนี้มีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรี ประมาณ 5-6 ท่านเข้าร่วมประชุม  นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพียงแต่รอในเรื่องของอาคาร
ประกอบ สิ่งอํานวยความสะดวก  จะเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนเมษายน 2556 ให้จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการเปิดศูนย์ประชุมฯ โดยรัฐบาลคาดหวังว่าจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางในการกระจาย
ความเจริญไปยัง 7 จังหวัดภาคเหนือ  นายกรัฐมนตรีให้มีการขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม เช่น ไนท์ซาฟารี รายได้จะมี 
ในช่วงเวลากลางคืน นายกรัฐมนตรีแนะนําให้มีกิจกรรมในช่วงเวลากลางวัน เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม           
ซึ่งต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารไนท์ซาฟารีที่จะนําไปพิจารณา  พืชสวนโลกก็เช่นเดียวกันเวลากลางวันอากาศจะ         
ร้อนมาก คนไม่นิยมเข้าเยี่ยมชม แต่จะมากในเวลาเย็น ต้องนําไปปรับปรุงเพื่อให้ใช้งานได้ทั้งเวลากลางวันและ
กลางคืนด้วยเช่นกัน 
  ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบาย เรื่อง การรักษาป่าต้นน้ําลําธาร ซึ่งต้องดําเนินการอย่าง
จริงจังในภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นต้นน้ําที่จะเก็บกักน้ําไว้ให้มากที่สุด ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จังหวัดได้มีคําสั่ง
แต่งต้ังไปแล้ว โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งต้องกํากับดูแล  ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นโครงการ
จึงไม่มีงบประมาณ แต่หลังจากนี้จะมีงบประมาณจัดสรรมา  ในเรื่องหมอกควันไฟป่าอยากจะให้ทําต้ังแต่ต้นปี           
อย่าไปทําเมื่อเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบและคณะกรรมการที่ได้แต่งต้ัง ต้องไปบูรณาการเริ่มต้น
ต้ังแต่ตอนนี้ซึ่งอําเภอจะต้องไปทําแผนในการปฏิบัติการป้องกันปัญหาในระดับอําเภอส่งทางจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมอุทยานแห่งชาติ สํานักงานประสานป่าไม้ ที่จะเป็นเจ้าภาพหลัก 
  งานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ําให้การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเชื่อมโยงและทําให้เกิดรายได้เพิ่ม โดยเน้นว่าโครงการทุกโครงการจะต้อง
ตอบโจทย์ได้ว่าทําให้เพิ่มรายได้อย่างไร ทําให้แก้ปัญหาและเชื่อมโยงทําให้เกิดกระบวนการพัฒนาสร้างความเจริญ
อย่างไร  หากโครงการที่ส่งไปไม่สามารถตอบโจทย์ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา และตกเป็นโครงการในระดับรองลงไป  
  OTOP เดิมให้กลุ่มเป็นผู้ดําเนินการและคัดสรรเป็น OTOP 1-5 ดาว นายกรัฐมนตรีให้มีพ่ีเลี้ยง 
เช่น OTOP ยาสมุนไพร ให้กระทรวงสาธารณสุขจะต้องเป็นพี่เลี้ยง ด้านวัฒนธรรม ก็ให้วัฒนธรรมจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง ของที่ระลึกที่ต้องใช้ฝีมือให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง  เดิมชาวบ้านจะพัฒนา
กันเอง โดยส่วนราชการจะดูแลอยู่ห่างๆ เมื่อมีงบประมาณก็จะเชิญชาวบ้านเข้ามาอบรม ต่อไปจะต้องเข้าไปทําใน
เรื่องเหล่านี้ด้วย  ถ้าหากพัฒนา OTOP ถึงที่หนึ่งแล้ว ทางรัฐบาลจะเข้าไปหาตลาดให้ ในส่วนของรายละเอียดจะให้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่สรุปแล้วนําส่งให้ส่วนราชการต่างๆ ต่อไป 
  ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายเน้นในเรื่องของ
บทบาทผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนกรรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะต้องดําเนินการตามนโยบายในต้นปีนี้ ได้แก่ 

- ประชาเสวนาทางออกประเทศไทยได้แต่งต้ังวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นวิทยากร 
- งบประมาณที่จะสนับสนุนตําบลละ หนึ่งล้านบาท นําร่องเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่อยู่ใน

ระหว่างที่เป็นนโยบายถ้ามีรายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง 
- TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีพระ

ดํารัสขอบคุณส่วนราชการที่สนับสนุนโครงการ  TO BE NUMBER ONE ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา สวนราชการใน
จังหวัดเชียงใหม่จะต้องขับเคลื่อนโครงการนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังขาดในเรื่องของสถาบันการศึกษาและชุมชน 
ขอให้กรรมการ TO BE NUMBER ONE ในทุกกิจกรรมช่วยขับเคลื่อนด้วย  ในเรื่องชุมชนต้นแบบขอให้อําเภอ
มอบหมายข้าราชการที่รู้เรื่อง TO BE NUMBER ONE ไปดูชุมชุนที่อยากส่งเข้าประกอบแตข่าดการสนับสนุน 

        /ต่อเนื่อง เพราะจะสืบเนื่องต่อไป...  



 ๑๓ 
ต่อเนื่อง เพราะจะสืบเนื่องต่อไปถึง TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม ถ้าหากว่า 7 กิจกรรมนี้จังหวัดเชียงใหม่ไม่
ผ่าน 3 กิจกรรมการทํางานในรูปคณะกรรมจังหวัด TO BE NUMBER ONE ก็จะไม่ได้รับรางวัล  ปีต่อไปเราจะต้อง
รักษามาตรฐาน อยากให้กระทรวงสาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้องได้ดูแลในทุกกิจกรรมด้วย  

- นโยบายที่สําคัญของนายกรัฐมนตรีอยากจะให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นแบบในเรื่องของ
ความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับประเทศเพื่อนบ้าน กับเมืองที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เคยไปสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องก็
อยากให้ทําต่อไป  ซึ่งก็จะได้สรุปเรื่องนํามาพูดคุยกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป  ในเรื่องของพืชเกษตร 
นายกรัฐมนตรีอยากให้จังหวัดกําหนดว่าอําเภอใดปลูกพืชชนิดใด ขอให้อําเภอตรวจสอบและให้การส่งเสริมเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในเรื่องของผลผลิต และราคาถ้าไม่เหมาะก็ควรจะเปลี่ยนเป็นพืชชนิดอ่ืน ขอฝากสํานักงานเกษตรจังหวัด
ไปจัดทํายุทธศาสตร์การเกษตรกับทางอําเภอด้วย 

- ในเรื่องของอีโคทาวน์ อีโคทัวน์ อีโควิลเลจ จะเป็นนโยบายที่สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติได้ยกขึ้นมาเพื่อช่วยลดในเรื่องปัญหาโลกร้อน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมเรื่องนี้ไปสองครั้งแล้ว ก็เป็นการ
สอดรับกับนโยบายในภาครวมด้วยและจะขับเคลื่อนต่อไปในต้นปีนี้ 

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา  งานที่รับผิดชอบอย่างดีย่ิง ไม่มีปัญหาในเรื่องของ
การร้องเรียน หรือจะต้องดําเนินการทางวินัย ขอให้ต้ังใจในการที่จะปฏิบัติหน้าที่และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน
ด้วย   

แนะนาํผูบ้รหิาร/หัวหนา้สว่นราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตาํแหน่งใหม่ /ย้ายภายในจงัหวัด 

  
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 11/2555  เม่ือวันที่  30  พฤศจิกายน  2555   

 - จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2555  เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

      / - ฝ่ายเลขานกุารได้จัดทํารายงาน... 

1. นายอดิศร กําเนดิศิร ิ
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
2. นายเจรญิฤทธิ ์ สงวนสตัย์ 
 ตําแหน่งปัจจบุนั รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 ตําแหน่งเดิม ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. นายสุรพล สตัยารกัษ ์
 ตําแหน่งปัจจบุนั นายอําเภอแม่ริม 
 ตําแหน่งใหม ่ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. พนัตํารวจเอกชัยณรงค์   สตุสม 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
 ตําแหน่งเดิม ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 43 
5. นายกติตบิูรณ ์  สุมันตกุล 
 ตําแหน่งปัจจบุนั ปลัดองค์การบรหิารจังหวัดเชียงใหม ่
 ตําแหน่งเดิม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่   



 ๑๔ 
- ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม  ประกอบด้วยเอกสาร 29 หน้า โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสน  เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม 

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบาย 
3.1 การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง   

         ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม่ (นางพรอมุา  หมอยา): แจ้งต่อทีป่ระชุม  
   

   งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๑๘,๗๔๓.๗๐ ๙,๘๓๙.๙๙ ๕๒.๕๐ ๒๐.๐๐ ๘,๙๐๓.๗๑ 

ลงทุน ๓,๓๓๓.๔๓ ๔๐๔.๔๗ ๑๒.๑๓ ๑๐.๐๐ ๒,๙๒๘.๙๖ 

ประจํา ๑๕,๔๑๐.๒๗ ๙,๔๓๕.๕๒ ๖๑.๒๓ - ๕,๙๗๔.๗๕ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2555 
ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 

หน่วย : ล้านบาท 

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ี เบิกจ่าย ร้อยละ คงเหลือ 

๓,๑๐๑.๗๑ ๙๓๐.๗๐ ๓๐.๐๑ ๒,๑๗๑.๐๑ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

๑๔๗.๐๕ ๑๓๒.๕๖ ๙๐.๑๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๔.๔๙ 

ท่ีมา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

 

 

  /การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ...  



 ๑๕ 

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
ข้อมูล ณ วันที ่ ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

หน่วย : ล้านบาท 

งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

๑,๑๐๕.๘๓ ๑,๐๙๐.๗๔ ๙๘.๖๔ ๑๐๐.๐๐ ๑๕.๐๙ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ์(GFMIS) 
 
ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลํา 
ดับ 

ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ 
เบิก 
จ่าย 

ร้อยละ งบประมาณ 
เบิก 
จ่าย 

ร้อยละ 

๑ 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - - 

๒ ศูนย์วิจัยและพฒันาการเกษตร ๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - - 

๓ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘ ๘๗.๕๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐.๐๐ 

๔ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๐.๕๐ ๐.๔๐ ๘๐.๓๖ - - - 

๕ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๙.๘๕ ๗.๘๖ ๗๙.๘๓ - - - 

๖ 
ตํารวจภูธรอําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

๒.๑๖ ๑.๗๒ ๗๙.๒๙ - - - 

๗ 
หน่วยป้องกันและปราบปราม
การประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล 

๐.๒๘ ๐.๒๑ ๗๓.๑๕ - - - 

๘ 
หน่วยป้องกันและปราบปราม
การประมงน้ําจืดเขื่อนแม่กวง 

๐.๔๓ ๐.๒๙ ๖๘.๐๙ - - - 

๙ 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียง
ดาว 

๑๕.๓๘ ๙.๘๔ ๖๓.๙๗ - - - 

๑๐ 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ 

๐.๑๒ ๐.๐๗ ๖๑.๖๗ - - - 

ที่มา :  รายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

การเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๘๒ หน่วยงาน  
มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๑๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒๙   ยังไม่มีการเบิกจ่าย ๕๕ หน่วยงาน 

        /คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๗...  



 ๑๖ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๗  และหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ๑๒ หน่วยงาน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๖๔ (เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนรายไตรมาสร้อยละ ๑๐.๐๐ / สะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ
1๐.๐๐)ต่อไปน้ีเป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๗  
หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ลงทุน 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑.๑๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๒ จังหวัดเชียงใหม่ ๖๖.๕๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม่ ๔๑.๘๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๔.๙๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๑๑.๒๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖ สํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม ่ ๓๐.๕๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๖.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๘ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๙ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ ๑.๐๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๐ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๑ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๑.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๖ ๑๘.๙๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๓ ศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวเชียงใหม่ ๐.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๔ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๕ วิทยาเขตภาคพายัพ ๖๘.๙๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๖ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๗ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๘ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๕.๕๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๑๙ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๔.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๐ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๑ ศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ ๖ (เชียงใหม่) ๐.๗๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๒ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๓ โรงพยาบาลสวนปรุง ๐.๘๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๔ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ๑.๐๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๕ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ๑๑.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๖ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๘๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ๑๑.๔๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
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 ๑๗ 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน ลงทุน 

  
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๒๘ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ ์ ๐.๑๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๒๙ สํานักพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๐ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๑ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ จังหวัดเชียงใหม่ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๒ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๓ ๑๔.๕๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๓ ศูนย์พัฒนาฝีมอืแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๓๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๔ สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ่ ๐.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๕ สํานักวิชาการพลังงานภาค ๑๑ ๐.๑๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๖ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  ๑๐ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๗ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๔ ๓.๖๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๓๘ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๗๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๓๙ สํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑ เชียงใหม ่ ๐.๐๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๐ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๒ ๑๐.๓๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๑ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่๙ ๐.๐๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๒ สํานักงานสรรพากรพื้นที่ ๒ ๐.๗๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๓ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๖.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๔ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ ๕.๐๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๕ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๖.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๖ ศูนย์วิจัยและประมงน้ําจืดเชียงใหม ่ ๐.๐๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๗ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๔๘ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ๑.๒๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ๑๕.๗๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต ๑ ๓.๒๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๓.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๑.๙๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ๕.๔๙ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๔ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๕.๒๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๕ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๕.๙๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
๕๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๔ ๐.๐๘ 
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 ๑๘ 
 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน ลงทุน 

  
งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๕๗ 
สํานักงานพัฒนาภาค ๓ หนว่ยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

๘๘.๓๓ ๐.๐๗ ๐.๐๘ 

๕๘ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๑๕๗.๓๗ ๐.๖๐ ๐.๓๘ 
๕๙ สํานักงานศิลปากรที่ ๘ ๘๗.๘๙ ๑.๑๗ ๑.๓๔ 
๖๐ สํานักงานป้องกันและควบคมุโรคติดต่อที่ ๑๐ เชียงใหม่ ๘.๑๓ ๐.๑๓ ๑.๖๕ 
๖๑ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ๓๕๘.๕๙ ๖.๘๒ ๑.๙๐ 
๖๒ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่ ๑.๓๐ ๐.๐๔ ๒.๙๔ 
๖๓ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๐.๙๔ ๓.๐๔ 
๖๔ สํานักชลประทานที่ ๑ ๑๑๙.๘๓ ๓.๗๙ ๓.๑๖ 
๖๕ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่ ๔๕.๗๕ ๒.๑๒ ๔.๖๓ 
๖๖ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่๒ ๗๒.๘๑ ๕.๒๘ ๗.๒๕ 
๖๗ ศูนย์พัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําที่ ๗  (เชียงใหม่) ๐.๖๗ ๐.๐๗ ๙.๘๙ 

ที่มา :  รายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 
         (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง) 

 
๒. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือน ธันวาคม  ๒๕๕๕ จํานวน ๔ เรื่อง คือ 

 ๒.๑ หนังสือ ที่ กค ๐๔๐๖.๔ /ว ๑๓๘  ลงวันที ่๑๖  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕ 
เรื่อง  ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมนิผลงาน 

   กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผล
งานทางวิชาการใหม่ให้ครอบคลุมกับการประเมินทุกประเภทและระดับตําแหน่ง ตามรายละเอียดและให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามแนวทาง  ดังนี้ 
   ๑. กรรมการผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ทําหน้าที่อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการของข้าราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการแต่ละประเภท เพื่อเลื่อนระดับตําแหน่ง ย้ายประเภทตําแหน่ง ให้ดํารงตําแหน่ง  
ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่ง ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ หรือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้มีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนการอ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
   ๒ . ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้ อ่าน ตรวจและประเมินผลงาน      
วิชาการ ยกเว้นกรรมการที่มีมาตรฐานกําหนดตําแหน่งกําหนดให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินดังกล่าวมิให้
เบิกจ่ายค่าตอบแทน โดยเบิกจ่ายในอัตรา  ดังนี้ 
       ๒.๑ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
อาวุโสลงมาหรือตําแหน่งเทียบเท่า ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษลงมา หรือตําแหน่งที่เทียบเท่า 
ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ในอัตราคนละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ต่อผู้ขอรับการ
ประเมิน ๑ ราย 
       ๒.๒  กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ สําหรับตําแหน่งประเภททั่วไประดับ
ทักษะพิเศษ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า ในอัตราไม่เกินคนละ ๓,๐๐๐ บาท
ต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย 

         /  ๒.๓ กรรมการผู้อ่าน... 



 ๑๙ 
       ๒.๓ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนระดับตําแหน่ง  ย้ายประเภท
ตําแหน่ง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่งที่เทียบเท่าในอัตราคนละไม่เกิน ๔,๐๐๐ 
บาทต่อผู้ขอรับการประเมิน ๑ ราย 
       ๒.๔ กรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ เพื่อให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งให้ได้รับ
เงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ สําหรับตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิหรือตําแหน่งที่เทียบเท่า คน
ละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาทต่อผู้เข้ารับการประเมิน ๑ ราย 
   ๓. กรณีส่วนราชการได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน 
ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้เดิมให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ 
นี้แทน   
       ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ ที่ได้ดําเนินการก่อนหลักเกณฑ์นี้
ใช้บังคับ และยังไม่ได้เบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังแล้วแต่กรณีต่อไป
จนแล้วเสร็จ 
   ๔. วิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่มิได้กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม และการเบิกจ่ายที่นอกเหนือหรือแตกต่างจากที่กําหนดไว้ในหลักเกณฑ์นี้ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง    
      
 ๒.๒ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๓.๒ /ว ๔๗๓  ลงวันที ่๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  นโยบายการบญัชภีาครัฐ เรื่อง เงินลงทนุ 
กระทรวงการคลังได้ออกประกาศ เรื่องนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุนเมื่อวันที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทดแทนนโยบายบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนที่ได้กําหนดไว้เดิม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้สําหรับ
การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินในกรณีที่หน่วยงานมีกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในปัจจุบันของ
ประเทศไทย โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดนโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่องเงินลงทุนได้จากเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง  
    
 ๒.๓ หนังสือด่วนทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๐๖.๖ /ว ๑๔๘  ลงวันที่ ๒๐  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การขยายเวลาเบกิจ่ายเงิน 
กระทรวงการคลังพิจารณาขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน ให้หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก

เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เพื่อให้สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณได้อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว คล่องตัว และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

๑. อนุมัติให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ได้หมายรวมถึง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น(เฉพาะงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา  
ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทุกรายการต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ 

๒. ให้หน่วยงานตามข้อ ๑ ไม่ต้องดําเนินการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๕ 
ผ่านระบบ GFMIS ในรอบระยะเวลาเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ 

๓. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินสําหรับรอบระยะเวลาเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ของหน่วยงาน ตามข้อ ๑ 
หากเงินงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๒ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้
ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ให้เงินงบประมาณนั้นพับไป กระทรวงการคลังไม่รับพิจารณาการขออุทธรณ์การขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน 
    
          / ๒.๔ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๕/...



 ๒๐ 
 ๒.๔ หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๐.๕ /ว ๔๘๒  ลงวันที ่๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การกําหนดวันทีแ่ละวิธีการปฎบิตัิงานสําหรบังบบคุลากรและเงินอื่นทีก่าํหนด 
จ่ายสิน้เดือน 
กรมบัญชีกลาง ได้กําหนดตารางวันที่ และวิธีการปฏิบัติงานสําหรับรายการขอเบิกงบบุคลากรและ

เงินอื่นที่กําหนดจ่ายสิ้นเดือน (KO) ต้ังแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้การสั่งจ่ายเงินเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดและมีประสิทธิภาพเรียบร้อย ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง  
  ทา่นสามารถเข้าดูรายละเอยีดหนังสือดังกลา่วข้างต้นไดท้ีเ่ว็บไซด์ของสํานักงานคลงัจังหวดั
เชียงใหม่ http://klang.cgd.go.th/cmi 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
3.2  ผลความก้าวหน้าของการดําเนนิงานงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
       (งบพฒันาจังหวดั)   

       หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี): จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 จํานวน  29 โครงการ  งบประมาณ 192,929,700 บาท           
โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 5 ด้าน    ดังนี้ 
 1.  ด้านเศรษฐกิจ   จํานวน 12 โครงการ  งบประมาณ 87,555,100 บาท 
 2.  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  จํานวน 6 โครงการ  งบประมาณ 27,221,600 บาท 
 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน  6 โครงการ  งบประมาณ 46,891,600 บาท 
 4.  ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  จํานวน 3 โครงการ  งบประมาณ 19,361,400 บาท 
 5.  ด้านการบริหารจัดการ   จํานวน 2 โครงการ  งบประมาณ 11,900,000 บาท 
 ขณะนี้มีส่วนราชการระดับจังหวัดจัดส่งรายละเอียดโครงการให้จังหวัดเพื่อเสนอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่  อนุมัติแล้ว จํานวน 27 โครงการ และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อนุมัติโครงการไปแล้ว จํานวน 17 
โครงการ  การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  งบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรทั้งหมด จํานวน 192,929,700 บาท เบิกจ่ายงบประมาณ 1,132,771 บาท  คงเหลืองบประมาณ  
191,796,929 บาท 
       
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

   4.1 การรบัเสด็จในเดือนมกราคม  2556 
        หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) : แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการรับเสด็จ

ในเดือนมกราคม  2556  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราช
กรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  21 – 25 มกราคม  2556  ดังนี้ 

วันจันทรท์ี่  21  มกราคม  2556   
- เสด็จฯ ไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนท่านหญิงประไพ ศิวะโกเศศ  และโรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนรางวัลอินทิรา คานที อําเภออมก๋อย    
- เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง (ร่วมกับ กศน.) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

       / วันอังคารที่ 22  มกราคม  2556



 ๒๑ 
วันอังคารที่ 22  มกราคม  2556  
-  เสด็จฯ ไปโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวง อุปถัมภ์  อําเภอพร้าว 
-  เสด็จฯ ไปทรงเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ณ สถานีทวนสญัญาณ 

บริษัท ทีโอท ีจํากัด (มหาชน) อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อําเภอจอมทอง โดยประทับแรม ณ เรอืนรับรองที่
ประทับดอยผาต้ัง ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช   

วันพุธที่  23  มกราคม  2556  
- เสด็จฯ ไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัย

พัฒนา – สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งในสว่นของมูลนิธิชัยพัฒนาและในส่วนที่ได้รับมอบโครงการระยะที่  1                
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตําบลโป่งน้ําร้อน  อําเภอฝาง ทรงเยี่ยมโรงเรียนบ้านโป่งน้ําร้อนและทรงเยี่ยม
ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์น้ําป่า บริเวณบ้านเปียงกอก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554 

วันพฤหัสบดีที่  24 มกราคม  2556 
- เสด็จฯแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่  
วันศุกร์ที่ 25  มกราคม  2556 
- เสด็จฯ ไปทรงเป็นประธานการประชุมมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
ทั้งนี้ กรมราชองครักษแ์ละจังหวดเชียงใหม ่มีกําหนดการตรวจพื้นทีแ่ละประชุมเตรยีมการรับเสด็จใน

ระหว่างวันที ่2 - 5  มกราคม  2556 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
4.2  การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมกราคม 2556 

ผู้แทนศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์  ไชยเชียงพิณ) : เดือนมกราคม 2556 ช่วงกลาง
ฤดูหนาว มวลอากาศเย็นกําลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ ตลอดเดือนและมีกําลังแรงขึ้นเป็น
ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทําให้อากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณ
เทือกเขายอดดอย มีหมอกบางในตอนเช้า  และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกําลังลง จะมีหมอกหนาได้หลายพื้นที่  มีฝน
ตกได้บางวันเมื่อกระแสลมบนพัดพาความช้ืนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ อุณหภูมิ และ ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียง
ค่าเฉลี่ย 

เชียงใหม่   ฟ้าโปร่งส่วนมาก ตอนเช้าหมอกบางและหมอกหนาบางพื้นที่อากาศหนาว อุณหภูมิตํ่าสุด 
15-17°ซ เทือกเขายอดดอยหนาวจัด 3-8°ซ กับมีน้ําค้างแข็งได้บางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด  29-31°ซ  ปริมาณฝน 
10-15     มเมือง จํานวน  2   วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 38-91  ทัศนวิสัย 5-7 กิโลเมตร หมอกหนาต่ํากว่า 
1 กิโลเมตรได้บางวัน  ลมตะวันออกเฉียงเหนือ  15-30  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  

ข้อควรระวัง  อากาศหนาวเย็นทั่วไป หนาวจัดกับมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่บนเทือกเขายอดดอย หมอก
หนาเป็นครั้งคราว จึงควรรักษาสุขภาพ เตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ และเพิ่มความระมัดระวัง
ขณะเดินทางผ่านหมอกหนา สําหรับพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน ติดตาม
สภาพอากาศ โทรศัพท์ 053-277919 053-922365  และ ใน www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง  

สถิติ อุณหภูมตํ่ิาสุด  เชียงใหม่ 3.7 องศา   2 มกราคม 2517   3.8 องศา 25 ธันวาคม 2542 
อินทนนท์ -2.5 องศา 25 มกราคม 2542 โครงการหลวงอ่างขาง -2.5 องศา 27 ธันวาคม 2542 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ           
/4.3 รายงานสรปุสถานการณน์้ํา ... 



 ๒๒ 
4.3  รายงานสรปุสถานการณน์้าํจังหวดัเชียงใหม่ และการบรหิารจดัการน้ําปี 2556 
       ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่  (นายอดุลย์  ฉายอรุณ): ขอรายงานปริมาณน้ําฝน  

ปริมาณน้ําท่า และปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ํา  ปี 2554 มีปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปี 2555 ประมาณร้อย 35  ซึ่งในปี 
2555 ที่ผ่านมามีปริมาณน้ําฝนตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยสะสมร้อยละ 11  สําหรับปริมาณน้ําท่าที่มีอยู่ในลําน้ําปิงวัดที่สถานี 
P1 สะพานนวรัฐมีปริมาณน้ําท่าสะสมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 43 ปัจจุบันมีน้ําค่อยข้างน้อยมาก  สําหรับเขื่อนและ
อ่างเก็บน้ําในลําน้ําสําคัญ ณ ปัจจุบันในส่วนของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการหยุดการส่งน้ําเพื่อรอการเพาะปลูก           
มีการส่งน้ําเฉพาะการทําประปาของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณวันละ 50,000 ลบ.ม. สําหรับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
มีการระบายน้ําบางส่วนลงสู่ลําน้ําปิงและใช้ในพื้นที่ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าเขื่อนในวันนี้
ปริมาณ 100,000 ลบ.ม. แต่ปริมาณการส่งน้ําประมาณ 420,000 ลบ.มซ สําหรับน้ําในแม่น้ําปิงที่สถานที่ P 20 
ที่อําเภอเชียงดาวมีปริมาณนํ้า 1.73 ลบ.ม./วินาที  เมื่อมาวัดที่สถานีอําเภอแม่แตง ปริมาณน้ํา 6.25 ลบ.ม./วินาที 
และเมื่อมาถึงอําเภอสันทราย เหลือน้ําอยู่ 1.7 ลบ.ม./วินาที มีการใช้น้ําเข้าไปในส่วนของระบบฝ่ายแม่แฝก และใน
วันนี้ปริมาณน้ําที่ผ่านสะพานนวรัฐมีปริมาณ 9.5  ลบ.ม./วินาที  ในส่วนของปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ ได้แก่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีปริมาณ 180.99 คิดเป็นร้อยละ 68.3  เขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณ 115 คิดเป็น           
ร้อยละ 43 ในลําน้ําต่างๆที่สําคัญ เช่น ลําน้ําแม่แตงมีปริมาณน้ําอยู่ร้อยละ 9.47 นําน้ํามาใช้ในภาคการเกษตรและ
ผลิตน้ําประปาของจังหวัดเชียงใหม่  ลําน้ําแม่สา มีปริมาณไม่ถึง 1 ลบ้านเมือง/วินาที  และอําเภอจอมทองมีปริมาณ           
14 ลบ.ม./วินาที  ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่สะสมร้อยละ 56 น้อยกว่าปีที่ผ่านมา           
ร้อยละ 40  ในอ่างเก็บน้ําขนาดกลางมีปริมาณนํ้าร้อยละ 59-60  โดยมีอ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําน้อยกว่าร้อยละ 
50 อยู่จํานวน 1 แห่งได้แก่ อ่างเก็บน้ําแม่ตูบ อําเภอดอยเต่า ซึ่งมีปริมาณน้ําเพียงร้อยละ 34 ซึ่งอยู่ในสถานการณ์
ที่มีปริมาณน้ําน้อย  สําหรับอําเภอฝาง อําเภอแม่อาย อําเภอไชยปราการ มีปริมาณน้ําในปริมาณสูง และอําเภอ           
แม่ออน ก็มีปริมาณน้ําอยู่ในเกณฑ์สูงเช่นกัน 

 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 

 
4.4 การยกเลกิการจําหนา่ยน้าํมนัเบนซนิออกเทน 91  

พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายชํานาญ  กายประสิทธิ์) : คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการ
ยกเลิกการจําหน่ายน้ํามันเบนซิน ออกเทน ๙๑ เพื่อส่งเสริมการใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ กระทรวงพลังงานโดยกรมธุรกิจ
พลังงานจึงได้ออกประกาศกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํามันเบนซินฉบับใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ให้เหลือ
น้ํามันเบนซินเพียงชนิดเดียว ใช้ช่ือว่า “น้ํามันเบนซิน” ที่มีค่าออกเทน ๙๕ และให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่           
๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ จะไม่มีการผลิตน้ํามันเบนซินออกเทน ๙๑           
แต่จะยังคงมีน้ํามันเบนซินออกเทน ๙๑ ที่เหลือค้างระบบอยู่บ้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ - ๓ เดือน ในการ
จําหน่ายออกไป หลังจากนั้น จะเหลือเพียงน้ํามันเบนซินที่มีค่าออกเทน ๙๕ และน้ํามันแก๊สโซฮอล์จําหน่าย เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ใช้ สําหรับผู้ผลิตรถในประเทศได้ให้การยืนยันแล้วว่ารถยนต์ที่เป็นหัวฉีดที่ผลิตต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
(ค.ศ. ๑๙๙๕) และรถมอเตอร์ไซด์ที่เป็นเครื่องยนต์ ๔ จังหวะ ทุกรุ่น สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้ และมีรถยนต์
และรถมอเตอร์ไซด์ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ อี ๒๐ ออกจําหน่ายมาต้ังแต่ปี ๒๕๕๑ แล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันมีรถยนต์
และรถมอเตอร์ไซด์มากกว่า ๑๘ ล้านคัน ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้ โดยรายละเอียดรุ่นรถยนต์และรถมอเตอร์
ไซด์ที่สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้สามารถตรวจสอบได้จาก http://www.doeb.go.th สําหรับเครื่องยนต์
การเกษตร ๔ จังหวะ ก็สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้เช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานตระหนักดีถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับรถรถยนต์ที่ผลิตก่อน ปี พ.ศ. ๒๕๓๘           
รถมอเตอร์ไซด์ ๒ จังหวะ และเครื่องยนต์การเกษตร ๒ จังหวะ จึงได้จัดทําโครงการจัดต้ังศูนย์บริการปรับแต่ง
เครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ ๑)  โดยได้ร่วมมือกับสถาบัน 

        / อาชีวศึกษาจัดต้ังศูนย์การ... 



 ๒๓ 
อาชีวศึกษาจัดต้ังศูนย์การปรับแต่งเครื่องยนต์กว่า ๒๐๐ แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ให้บริการปรับแต่งเครื่องยนต์
เพื่อให้สามารถใช้น้ํามันแก๊สโซฮอล์ได้โดย  ไม่คิดค่าแรง โดยในจังหวัดเชียงใหม่มีสถาบันการอาชีวศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน ๓ แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิคสารภี   

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๑-๙๓๘๘๖๖๙  ๐๘๑-๙๓๘๘๓๑๒   
๐๘๑-๙๓๘๘๙๒๗  e mail : gasohol@dede.go.th หรือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
โทร. ๐๒ ๒๒๓๐๐๒๑๙ 
 
   หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการพลังงานที่ 7  (นายวัยเวศน์ นาเอก)  : หน่วยบริการที่จะมีการปรับจูน
เครื่องยนต์  สําหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์การเกษตร จากเดิมใช้น้ํามันเบนชิน 91 เปลี่ยนเป็นใช้
แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 ได้ มีอยู่ 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยเทคนิค
สารภี จะมีการเปิดศูนย์บริการ ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์อยู่ที่ป๊ัม ป.ต.ท. อําเภอสารภี ถนน
ซุปเปอร์ไฮเวย์ และมีการร่วมเปิดศูนย์ที่วิทยา ต้ังแต่วันที่  2 มกราคม  - 24 เมษายน 2556 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.5  แจ้งการย้ายสาํนกังานชั่วคราว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่  
                     ผู้อํานวยการสํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม่ (นายวิสูตร บัวชุม) : 

เดิมต้ังอยู่ที่เลขที่ 105/1 ถนนเชียงใหม่ –ลําพูน ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจาก
มีพนักงานที่เพิ่มขึ้น และจํานวนอยู่ติดต่องานมากขึ้น ทําให้สถานที่ทําการไม่สะดวก จึงมีการสร้างอาคารบนที่ทําการ
เดิม  จึงต้องย้ายสถานที่ทําการไปยังสํานักงานชั่วคราว เลขที่ 164/94 -95 ถนนช้างคลาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-276140-2  โทรสาร 053-276143-4 จึงเรียนมาเพื่อทราบ           
และในโอกาสนี้ขอแจ้งข้อมูลการจัดลําดับเมืองน่าอยู่ เมืองน่าท่องเที่ยว ปี 2011 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือก
จากนิตยสาร TRAVEL+LEISURE  เชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกเป็นลําดับที่สอง ว่าเป็นเมืองน่าอยู่และน่าท่องเที่ยว
อันดับโลกรองจากกรุงเทพมหานคร นิตยสาร Lonely Planet เป็นนิตยสารการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวให้เชียงใหม่ อยู่ในลําดับที่ 10 และในปี 2012 นิตยสารของอังกฤษ ช่ือ 
Condenest Traveler  จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครได้อันดับ 1  คะแนน 83  อันดับที่ 2 ได้แก่ Hong Kong  
คะแนน 80.7  อันดับที่ 3  Kyoto คะแนน 80.7   อันดับที่ 4  Singapore  คะแนน 79.8 อันดับที่ 5  เชียงใหม่ 
คะแนน 79.0   โดยคะแนนที่ได้สูงคือ ความเป็นมิตร  88.9 คะแนน  วัฒนธรรม 82.3 คะแนน  เว็บไซต์ที่มี
อิทธิพลในเรื่องของการท่องเที่ยว www.Tripadvisov .com  จัดอันดับให้เชียงใหม่เป็นอันดับที่ 24 ของโลก และ
เป็นอันดับที่ 4 ของเอเชีย 
  
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

4.6  ผลการคดัเลือกบา้นนอแล เป็นหมูบ่า้น OTOP เพื่อการทอ่งเทีย่ว  
       นายอําเภอฝาง (นายศักดิ์ชาย  วงศ์กนิษฐ์) : ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง

พาณิชย์ ได้คัดเลือกหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว บ้านนอแล หมู่ที่ 14 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง เข้ารับรางวัล 
Hiramatsu Award ในงานสัมมนา OVOP/OTOP Award 2012 ในวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2555 ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทยมีผู้เข้ารับรางวัลนี้ 
 
มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
          /ระเบยีบวาระที่ ๕...  



 ๒๔ 
ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบ(โดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์) 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  :  แจ้งในที่ประชุมทราบเรื่องที่ส่วนราชการ
นําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเลคทรอนิคส์ มีทั้งหมด  2  เรื่อง  ได้แก่ 

5.1 การปรบัปรุงภาคผนวก 1 ท้ายระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526    
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

5.2 ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง เรื่อง อัตราคา่จ้างขัน้ต่ํา (ฉบบัที่ 7)(สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม่) 

 ฝ่ายเลขานุการได้นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  www.chiangmai.go.th  
หัวข้อ  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถดาวน์โหลดดูข้อมูลได้
ตามเว็บไซต์ดังกล่าว  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2556 

  วันพุธที่ 30 มกราคม  2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่           
การแต่งกาย   ชุดผ้าไทย   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

6.2  หัวหนา้ส่วนราชการแจ้งต่อทีป่ระชมุเพิ่มเติม  
      (1) ผู้แทนกองกําลังผาเมือง (พันเอกชัยณรงค์  แก้วกล้า) :  ขอรายงานสถานการณ์ ดังนี้  
๑. สถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ๑.๑ สถานการณ์ป้องกันชายแดน   
   ด้านเมียนมาร์ ทหารเมียนมาร์และกองกําลังชนกลุ่มน้อย ที่วางกําลังในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลัง           
ผาเมือง  มีกําลังและการวางกําลัง  ดังนี้  

-  ทหารเมียนมาร์ เป็นกําลังของ ภทบ.สามเหลี่ยม ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตรัฐฉาน ทางฝั่งซ้ายของ
แม่น้ําสาละวิน  มีการจัดกําลังประกอบด้วย ๓ กองบังคับการยุทธศาสตร์ และ ๒ กองบังคับการควบคุมทางยุทธการ 
รวมมีกําลังทั้งหมด ๔๓ กองพัน มีกําลังพล ประมาณ ๑๕,๐๐๐ คน  
    สําหรับกําลังที่เผชิญหน้ากับ กองกําลังผาเมือง ด้านตรงข้าม จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย           
มีจํานวน ๑๓ กองพัน (๗ พัน.ร. และ ๖ พัน.คร.) 

-  กองกําลังชนกลุ่มน้อย ได้แก่ 
 กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า(UWSA) บก.เขตทหาร ๑๗๑ มีกองบัญชาการอยู่ที่ บ้านโฮ่ง รัฐฉาน  

ตอนใต้ ด้านตรงข้าม อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีกําลัง  จํานวน ๔ กองพลน้อย (กองพลน้อยที่ ๗๗๒, 
๗๗๕, ๒๔๘ และ ๕๑๘ ) วางกําลัง ด้านตรงข้าม  อําเภอเวียงแหง  อําเภอเชียงดาว  อําเภอฝาง  อําเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ และอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีกําลังติดอาวุธ  ประมาณ  ๔,๐๐๐  คน  
  กองกําลังกองทัพรัฐฉาน(SSA) มีกองบัญชาการอยู่ที่ ดอยไตแลง ด้านตรงข้าม อําเภอปางมะผ้า 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน วางกําลังด้านตรงข้าม จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย จํานวน ๓ กองพลน้อย (กองพลน้อย 
ที่ ๗๕๗, ๗๒๗ และ ๗๕๘ ) มีกําลังติดอาวุธ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน  
         / กองกําลังอื่นๆ ที่ทหารเมียนมาร์...  
   



 ๒๕ 
    กองกําลังอื่นๆ ที่ทหารเมียนมาร์ จัดตั้งขึ้น  จํานวน  ๒ กลุ่มได้แก่ 

 กองกําลังป้องกันชายแดน (BGF)  
 ในพื้นที่ รัฐฉานตอนใต้จํานวน  ๒ กองพัน ได้แก่ พัน .๑๐๐๗ และ พัน .๑๐๐๙ มี
กําลัง กองพันละประมาณ  ๓๐๐ คน วางกําลังบริเวณ บ้านนากองมู ด้านตรงข้ามอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ บริ เวณ เ มืองโก จังหวัดท่าขี้ เหล็ก ด้านตรงข้าม อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
      อส.ทมเมืองเชื้อสายมูเซอ (LGF) มีจํานวน ๒ กลุ่มได้แก่ 
      กลุ่ม พันโทยี่เซ และ กลุ่ม นายจะงอย มีกําลังกลุ่มละประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ คน วางกําลังอยู่
บริเวณพื้นที่ บ้านน้ําปุ๋ง และบ้านแม่โจ๊ก ด้านตรงข้าม อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
       สถานการณ์ที่สําคัญในห้วงเวลา  ภายหลังจากการเจรจา ระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์  กับกองกําลังชนกลุ่ม
น้อยในขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติการสู้รบ ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี ส่งผลให้สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่รัฐฉาน   
มีสถิติลดน้อยลงตามลําดับ  แต่ในขั้นตอนของการแบ่งมอบพื้นที่ให้กองกําลังชนกลุ่มน้อยเกิดความขัดแย้งระหว่าง
กองกําลังชนกลุ่มน้อยด้วยกันเอง เช่น ความขัดแย้งระหว่าง  กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) กับกองกําลัง
กองทัพรัฐฉาน (SSA) บริเวณ พ้ืนที่บ้านปางควาย  ด้านตรงข้าม อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายเมื่อห้วงเดือน
มิถุนายน และที่บ้านโป่งตอง  ด้านตรงข้าม อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อห้วงเดือนกรกฎาคมสาเหตุเนื่องจาก
ปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่ และความต้องการขยายพื้นที่ของกองกําลังกองทัพรัฐฉาน (SSA) 
   แต่ในส่วนของ กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA)ซึ่งมีพ้ืนที่ปกครองตนเองค่อนข้างชัดเจน ได้เร่งพัฒนา
พ้ืนที่ ได้แก่   
   - การปรับปรุงเส้นทาง โดยเฉพาะเส้นทางเข้าสู่แนวชายแดนไทย  
   - การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณ บ้านห้วยอ้อ ด้านตรงข้าม ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  โดยจะพัฒนาให้มีความเจริญเทียบเท่า เมืองปางซาง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของว้าในพื้นที่รัฐฉานตอนเหนือ ซึ่งถือ
เป็นการเตรียมการรองรับการเปิดช่องทางกิ่วผาวอกในอนาคต สอดคล้องกับการสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์จากจังหวัด            
ท่าขี้เหล็ก – เมืองสาด – เมืองต่วน – บ้านนากองมู– ช่องทาง BP – ๑ 
   - การเปิดศูนย์การค้าครบวงจรบริเวณบ้านนายาว เมืองกาน ด้านตรงข้าม อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย  มีลักษณะทาวน์เฮาส์ จํานวน ๒ ช้ัน เนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ช้ันล่างเปิดเป็นร้านค้า ช้ันบนเป็นที่พัก และ
บ่อนการพนัน 
   - แผนการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ํากก และโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า พลังน้ําที่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของเมืองยอน ประมาณ ๑๕ กิโลเมตรห่างจากแนวชายแดนไทย ด้านตรงข้ามอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นการสํารวจโดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญชาวจีน 
   สําหรับความเคลื่อนไหวของทหารเมียนมาร์นั้น พลตรีตานทุนอู  ผู้บัญชาการภาคทหารบกสามเหลี่ยม         
ได้เรียกตัวแทนของกองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า กองกําลังป้องกันชายแดน และอาสาสมัครทหารเมียนมาร์เชื้อสาย
มูเซอ  เข้าร่วมประชุมที่ จังหวัดเชียงตุง เพื่อชี้แจงข้อห้ามของทหารเมียนมาร์  ให้รับทราบและปฏิบัติตาม ได้แก่ 
ห้ามค้าขายอาวุธสงคราม, ห้ามค้าขายยาเสพติดทุกชนิดและห้ามพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะหรือแหล่งชุมชน  
นอกจากนี้เมื่อ ๑๗ ธันวาคม  2555  พลตรีตานทุนอู ผบ.ภทบ.สามเหลี่ยม ได้เรียกประชุมผู้นําชนกลุ่มน้อย           
ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อขอความร่วมมือจาก ชนกลุ่มน้อย ให้ปฏิบัติตามท่ีทมเมือง จะเข้าไปตรวจสอบที่ต้ังหน่วยของ 
ชนกลุ่มน้อย ทุกหน่วย เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนในห้วงปัจจุบัน เกิดจากการกระทําของ ชนกลุ่ม
น้อยกลุ่มติดอาวุธ ดังนั้น ถ้าไม่ปฏิบัติตาม จะทําการปิด สํานักงานติดต่อประสานงานของกลุ่ม และปิดเส้นทาง
การค้าของกลุ่มนั้นๆและยังได้เน้นย้ําการปฏิบัติงานของทหารเมียนมาร์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยใน
เรื่องการจัดระเบียบและควบคุมพ้ืนที่ได้แก่ การตรวจค้นจับกุมผู้กระทําผิดและสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชุมชน  และการ
ต้ังจุดตรวจ / จุดสกัดก้ันเพิ่มเติม  เพื่อจํากัดเสรีความเคลื่อนไหวของ กองกําลังชนกลุ่มน้อย รวมถึงการให้หน่วยใน
พ้ืนที่เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของ  กองกําลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆอย่างใกล้ชิด  
            / ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์



 ๒๖ 
ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
   ความขัดแย้งระหว่างกองกําลังชนกลุ่มน้อยด้วยกันเอง จะยังคงมีอยู่ต่อไป โดยเฉพาะ กองกําลังเมียนมาร์
เชื้อสายว้า (UWSA) กับกองกําลังกองทัพรัฐฉาน (SSA)  โดยมีสาเหตุจากความทับซ้อนของพื้นที่ ความต้องการขยาย
พ้ืนที่อิทธิพลและผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว ซึ่งพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดปัญหา ได้แก่พ้ืนที่ เมืองทา ด้านตรงข้าม อําเภอเวียงแหง 
พ้ืนที่บ้านหนองแวน ด้านตรงข้าม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ บ้านปางควายด้านตรงข้าม  อําเภอ
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  แต่คาดว่าจะไม่มีความรุนแรง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการที่จะสู้รบกัน  เพราะ
อาจจะทําให้ ทหารเมียนมาร์แสวงประโยชน ์จากความขัดแย้งดังกล่าว 
 และจากการที่ทหารเมียนมาร์กําหนดข้อห้ามและมาตรการควบคุมต่างๆ ให้กองกําลังชนกลุ่มน้อยปฏิบัติ
ตาม  ก็เพื่อควบคุมและจํากัดเสรีในการปฏิบัติ แต่มาตรการดังกล่าวของทหารเมียนมาร์  คงสามารถกระทําได้ใน
พ้ืนที่ที่ทหารเมียนมาร์สามารถควบคุมได้เท่านั้นแต่จากมาตรการล่าสุด ของทมเมืองที่ต้องการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ 
ของกองกําลังชนกลุ่มน้อย ในพื้นที่รัฐฉาน อาจสร้างความไม่พอใจให้กับกองกําลังชนกลุ่มน้อย ซึ่งในห้วงจากนี้ไป
อาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง ทมเมืองกับ กองกําลังชนกลุ่มน้อย ขึ้นก็เป็นได้   
 ๑.๒  สถานการณด์้านยาเสพตดิ 
          แหล่งผลิตยาเสพติด  ในเขตรัฐฉาน มีแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่จํานวน ๑๑ แห่ง โดยอยู่ในเขตรัฐฉานเหนือ      
๖ แห่ง (กลุ่มว้า ๕ แห่ง,กลุ่มพันธมิตร เมืองลา และกลุ่ม โกก้ัง ๑ แห่ง)เขตรัฐฉานตะวันตก  ๒ แห่ง (กลุ่มอาสาสมัคร
ทหารเมียนมาร์เชื้อสายไทยใหญ่ (SSS)) และในเขตรัฐฉานใต้๓ แห่ง (กลุ่มว้า ๒ แห่ง, กลุ่มมูเซอ ๑ แห่ง)   
แหล่งผลิตที่ ๑ เมืองเมา รัฐฉานเหนือ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มว้าเหนือและว้าใต้  
แหล่งผลิตที่ ๒ เมืองโหปัง  รัฐฉานเหนือ  สหภาพเมียนมาร์ ติดกับ สปจ. เป็นของกลุ่มว้า 
แหล่งผลิตที่ ๓ เมืองปางเหว่ย รัฐฉานเหนือ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มว้า 
แหล่งผลิตที่ ๔ เมืองตังยาน รัฐฉานเหนือ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มว้า 
แหล่งผลิตที่ ๕ เมืองปางซาง รัฐฉานเหนือ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มว้าและของกลุ่มไทยใหญ่ (SSA/N) 
แหล่งผลิตที่ ๖ สบหลวยรัฐฉานเหนือ สหภาพเมียนมาร์กองกําลังกลุ่มพันธมิตร เมืองลา ร่วมกับกลุ่มโกก้ัง 
แหล่งผลิตที่ ๗ บ้านน้ําจ๋าง รัฐฉานตะวันตก สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่ม อส.เมียนมาร์เชื้อสายไทยใหญ่ (SSS) 
แหล่งผลิตที่ ๘ เมืองกุนฮิงรัฐฉานตะวันตก สหภาพเมียนมาร์เป็นของกลุ่ม อส.เมียนมาร์เชื้อสายไทยใหญ่ (SSS) 
แหล่งผลิตที่ ๙ เมืองทา รัฐฉานใต้ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มว้า  
แหล่งผลิตที่ ๑๐ บ้านปูนาโก่ รัฐฉานใต้ สหภาพเมียนมาร์ ส่วนใหญ่เป็นของกลุ่มมูเซอ 
แหล่งผลิตที่ ๑๑ ขุนน้ํารวก เมืองโก รัฐฉานใต้ สหภาพเมียนมาร์ เป็นของกลุ่มอาซางและกลุ่มนางสําเภา แดนชุติมา
พานิช 
  สําหรับแหล่งผลิตยาเสพติด ในพื้นที่รัฐฉานใต้ที่มีที่ต้ังใกล้แนวชายแดนไทย ฝั่งตรงข้ามพ้ืนที่รับผิดชอบของ
หน่วยมีจํานวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
 ๑) แหล่งผลิตกลุ่มขุนน้ํารวก เมืองโก เป็นของกลุ่มว้า อยู่ห่างจาก จังหวัดท่าขี้เหล็กไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ ประมาณ ๓๕ กิโลเมตร ผลิตไอซ์ และมีการปลูกฝิ่นในพื้นที่เพื่อผลิตเฮโรอีน 
 ๒) แหล่งผลิต เมืองทาใหม่ เป็นของกองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้าด้านตรงข้ามอําเภอเวียงแหง อําเภอ          
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากชายแดนไปทางทิศเหนือ ประมาณ๒๐ กิโลเมตร มีการผลิตอย่างครบวงจร คือ 
การปลูกฝิ่น ผลิตเฮโรอีน และการผลิตยาบ้า 
 ๓) แหล่งผลิต บ้านปู่นาโก่ อยู่ห่างจากชายแดน อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายไปทางทิศเหนือ ประมาณ 
๓๐ กิโลเมตร เป็นของกลุ่มมูเซอ เป็นแหล่งผลิตของกลุ่มขุนส่าเก่า ซึ่งแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่บ้านปู่นาโก่ มีลักษณะ
การผลิตแบบครัวเรือน หรือรวมกลุ่มกันผลิตในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนโดยในส่วนของยาบ้า จะสั่งซื้อส่วนผสม
สําเร็จรูปจากกลุ่มว้าในพื้นที่ เมืองปางซาง และ เมืองแงน มาอัดเม็ดเองแท่นปั้มยาบ้าซื้อมาจากประเทศจีน  
 

          /มี ๒ ขนาด  คือ ขนาด... 



 ๒๗ 
มี ๒ ขนาด  คือ ขนาด ๙ หัวตอก ราคาเครื่องละ ๓๕,๐๐๐ บาท, และขนาด ๕ หัวตอก ราคาเครื่องละ ๒๕,๐๐๐ 
บาท  โดยเครื่องปั้ม ขนาด ๙ หัวตอก สามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณวันละ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด  
 นอกจากนี้ยังปรากฏข่าวสารการผลิตยาบ้าชนิดใหม่  ที่สามารถทําให้ผู้เสพติดยาได้เร็วขึ้น จากเดิมเสพยาบ้า 
๔๐ – ๕๐ เม็ด จึงจะติดแต่ตัวยาชนิดใหม่เสพเพียง ๗ – ๘ เม็ด  ก็ติดแล้ว 
 สถานการณ์การปลูกฝิ่นในห้วงที่ผ่านมาพบว่ามีพ้ืนที่การปลูกฝิ่นในเขต สหภาพเมียนมาร์ เพิ่มมากขึ้นกว่า
ปีทีผ่านมา เนื่องจากราคาฝิ่นดิบในเขต สหภาพเมียนมาร์ มีราคาสูงขึ้น โดยกลุ่มว้าได้มีการกักตุนฝิ่นดิบไว้ในคลังของ
กลุ่มเป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ผลิตเฮโรอีน และเพื่อเก็งกําไร 
 แหล่งพักยาเสพติด   
 แหล่งพักยาเสพติดตามแนวชายแดนในเขตประเทศเพื่อนบ้าน มีจํานวน ๒๑  แหล่งพัก ซึ่งแหล่งพักต่างๆ 
เหล่านี้ จะใช้เป็นที่ติดต่อชื้อขายส่งมอบยาเสพติด รวมทั้งเป็นพื้นที่พักรอการลักลอบลําเลียงเข้าสู่เขตไทย มีดังนี้ 
 ด้านสหภาพเมียนมาร์ จํานวน ๑๔ แห่ง  
๑. บ้านคายหลวง รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ เมืองกุนฮิง บ้านปูนาโก่ เป็นแหล่งพักใหญ่มีทุกกลุ่ม  
๒. บ้านหนองแวน บริเวณฐานว้า รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ 
๓. บ้านน้ํารูขุ่น รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ เป็นของกลุ่มว้า จีนฮ่อ มูเชอ และม้ง 
๔. บ้านมักขี้หนู (บ้านนากองมู) รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ เป็นของกลุ่มว้า มูเชอ โกก้ัง และม้ง 
๕. ดอยสันจุ๊ รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ บ้านปูนาโก่ เป็นของกลุ่มว้าและไทยใหญ่ 
๖. บ้านหัวป่าง(ปางหัวยอด) รับยาเสพติดจาก เมืองทาใหม่ และจากรัฐฉานเหนือ เป็นของกลุ่มว้า 
๗. บ้านเปียงคํา รับยาเสพติดจาก บ้านปูนาโก่ และแหล่งผลิตในเขตรัฐฉานเหนือ เป็นของกลุ่มว้า 
๘. เมืองยอน รับยาเสพติดมาจาก บ้านปูนาโก่ และแหล่งผลิตในเขตรัฐฉานเหนือ 
๙. บ้านสี่หก รับยาเสพติดมาจาก บ้านปูนาโก่ และแหล่งผลิตในเขตรัฐฉานเหนือ 
๑๐. บ้านโฮ่งบริเวณ บก.เขตทหาร ๑๗๑ เป็นแหล่งพักและแหล่งแปรรูปยาเสพติด 
๑๑. เมืองตูม, เมืองกาน สหภาพเมียนมาร์ เป็นแหล่งพัก และแหล่งผลิตภายในกลุ่ม บ้านปูนาโก่ สหภาพเมียนมาร์ 

ของนายจะงอย 
๑๒. บ้านแม่โจ๊ก สหภาพเมียนมาร์ เป็นแหล่งพัก และแหล่งผลิตของกลุ่มมูเซอ กลุ่มของนายจะงอย 
๑๓. แหล่งพักใน จังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพเมียนมาร์ มีทุกกลุ่มทุกเครือข่าย 
๑๔. บ้านป่าแลว สหภาพเมียนมาร์ เป็นแหล่งพักของกลุ่ม กองกําลังพันธมิตร เมืองลา และกลุ่มโกก้ัง และกลุ่มว้า 
 
สําหรับแหล่งพักยาเสพติด ด้าน สหภาพเมียนมาร์ ที่สําคัญ คือ 
 ๑) แหล่งพัก บ้านสี่หก สหภาพเมียนมาร์ อยู่ตรงข้าม บ้านสันมะเค็ด ตําบลแม่สลองใน อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย ประมาณ ๔ กิโลเมตร  เป็นแหล่งพักยาเสพติดของ กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) กลุ่มของ         
นายจะลอโบ  รอง ผบ.กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) เขตทหาร ๑๗๑ บ้านโฮ่ง สหภาพเมียนมาร์ ก่อนลําเลียง
เข้าสู่เขตไทย ด้านอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ , อําเภอแม่จัน  อําเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 
 ๒) แหล่งพัก บ้านแม่โจ๊ก สหภาพเมียนมาร์  อยู่ตรงข้าม บ้านม้งเก้าหลัง  ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย  ประมาณ ๕ กิโลเมตร เป็นแหล่งพักยาเสพติดของ อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ กลุ่มของนายจะงอย  
ก่อนลําเลียงเข้าสู่เขตไทย ด้านอําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
 ด้าน สปป.ลาว จํานวน ๗ แห่ง 
๑. บ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นแหล่งพักยาเสพติดของกลุ่มพันธมิตร เมืองลา และ กลุ่มว้า 
 ๒. พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว (คิงส์โรมัน) 
 ๓. เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รับยาเสพติดต่อมาจากพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 
 

          /๔. บ้านดอนธาตุ... 



 ๒๘ 
 ๔. บ้านดอนธาตุ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ยาเสพติดจะเป็นของกลุ่มพันธมิตร เมืองลา และ กลุ่มว้า 
 ๕. บ้านไชยเจริญ เมืองปากทา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ยาเสพติดจะเป็นของกลุ่มพันธมิตร เมืองลา และ กลุ่มว้า 
 ๖. เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว รับยาเสพติด มาจาก พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ  
 ๗. เมืองปากทา แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว เป็นแหล่งพักสุดท้ายที่จะนํายาเสพติดขึ้นจากเรือ 
 
สําหรับแหล่งพักยาเสพติด ด้าน สปป.ลาว ที่สําคัญ     
 - บ้านมอม เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว อยู่ตรงข้าม บ้านวังลาว ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน เชียงราย ประมาณ 
๕  กิโลเมตร เป็นแหล่งพักยาเสพติดของ กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) ก่อนลําเลียงเข้าสู่เขต เมืองต้นผึ้ง 
แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวและลําเลียงไปสู่ประเทศที่สาม และเป็นแหล่งพักยาเสพติดของ กลุ่มนายหน่อคํา ซึ่งปัจจุบันถูกทาง 
สปจ. จับกุมตัว และตัดสินประหารชีวิต แต่ผู้ร่วมขบวนการฯ ของนายหน่อคํา ยังคงมีความเคลื่อนไหวในการลักลอบ
ค้ายาเสพติด อย่างต่อเนื่อง 
   ในห้วงที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในเขต สหภาพเมียนมาร์ ยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติด เข้ามา
ในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  โดยกลุ่มขบวนการฯที่มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง คือ กองกําลัง
เมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) บก.เขตทหาร ๑๗๑ บ้านโฮ่ง สหภาพเมียนมาร์ กลุ่มของ นายจะลอโบ  และอส.ทม
เมืองเชื้อสายมูเซอ สหภาพเมียนมาร์ บ้านแม่โจ๊ก กลุ่มของนายจะงอย และกลุ่มของ พันโทย่ีเซ  โดยในห้วงที่ผ่านมา
มีความเคลื่อนไหวที่สําคัญ คือ 
   - ปรากฏข่าวสารว่า กลุ่มขบวนการฯ มีการใช้คนลําเลียงมากถึง ๓๐ – ๕๐ คน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มขนาด
เล็ก ๕ – ๑๐ คนมีกองกําลังคุ้มกัน ใช้ปืนเล็กยาวและระเบิดขว้าง ทยอยลําเลียงเข้าสู่เขตไทย เช่น กรณีร้อย ม.๑ ฉก.         
ม.๓ ปะทะ กลุ่มขบวนการฯ จํานวน ๕ คน เมื่อ ๑๑  ธันวาคม  2555 ที่บริเวณช่องทางแม่โจ๊ก อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ตรวจยึดยาบ้าได้ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด และ ไอซ์ ๔๐ กิโลกรัม จากการตรวจสอบข่าวสาร กลุ่มขบวนการฯ กลุ่มมูเซอ 
บ้านแม่โจ๊กฯ ของ พันโทย่ีเซ  จํานวนประมาณ จํานวน ๔๐ คน ได้เตรียมลักลอบลําเลียงยาบ้า จํานวน ๗,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด 
และไอซ์ จํานวน ๒๐๐ กก. เข้าสู่เขตไทย โดยกลุ่มผู้รับจ้างลําเลียงที่ปะทะกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีจํานวน ๘ คน  ซึ่งเป็น
กลุ่มขบวนการฯ กลุ่มม้ง ในพื้นที่ บ้านม้งเก้าหลัง ตําบลเทอดไทย อําเภอแม่ฟ้าหลวง   โดยจะลําเลียงยาเสพติด
ดังกล่าวจาก บ้านม้งเก้าหลัง ไปยัง อําเภอเชียงของ  และข้ามไปยัง เมืองห้วยทราย สปป.ลาว 
 - ปรากฏข่าวสารว่า เมื่อ ๗ ธันวาคม 2555 กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มของนายจะงอยได้ลักลอบ
ลําเลียงเฮโรอีน จํานวน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม จากบ้านปูนาโก่ สหภาพเมียนมาร์ เข้าไปในพื้นที่  จังหวัดเมียวดี สหภาพ
เมียนมาร์  และเมื่อ ๑๒ ธันวาคม  2555 กลุ่มขบวนการฯ ได้ลักลอบลําเลียงเฮโรอีน จํานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม  
จาก จังหวัดเมียวดี  สหภาพเมียนมาร์ ไปยัง เมืองมะละแหม่ง สหภาพเมียนมาร์ เพื่อลักลอบลําเลียงเฮโรอีน จํานวน
ดังกล่าว ลงสู่ทะเลเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม 
   - ปรากฏข่าวสารว่า เมื่อ ๑๗ ธันวาคม 2555  กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด กลุ่มของ พันโทยี่เซ  หน.อส.
ทมม. เชื้อสายมูเซอ บ้านน้ําปุ๋ง สหภาพเมียนมาร์  ได้ลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ยาบ้า) จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด 
เข้ามาพักคอยไว้ที่ บ้านนากองมู สหภาพเมียนมาร์ เพื่อเตรียมส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายในเขตไทย  คาดว่าน่าจะลักลอบ
ลําเลียงเข้าสู่เขตไทยทางช่องทางนอแล ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  
 จากสถิติในห้วงตุลาคม 2555 – ปัจจุบัน พบว่ากลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่มีความเคลื่อนไหวในการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากเขต สหภาพเมียนมาร์ เข้าสู่เขตไทย มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มว้า รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
มูเซอ และ กลุ่มม้งโดยพื้นที่ที่มีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดมากที่สุด ได้แก่ อําเภอแม่ฟ้าหลวง รองลงมาได้แก่ 
อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย, อําเภอแม่อาย และ อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
        /ข้อพิจารณาแนวโน้มสถานการณ ์ 



 ๒๙ 
ข้อพิจารณาแนวโน้มสถานการณ์ 
 จากการที่รัฐบาลเมียนมาร์ได้ลงนามเจรจาปรองดองกับ ชนกลุ่มน้อย และมีข้อตกลง ในการปราบปรามยา
เสพติดร่วมกัน แต่จากสถิติการจับกุมก่อนและหลังการเจรจาปรองดอง มีสถิติการจับกุมและปริมาณยาเสพติด ที่ยึด
ได้มากกว่าก่อนการเจรจา  โดยเปรียบเทียบ 

สถิตกิารจบักมุก่อนและหลงัการเจรจาปรองดองโดยเปรียบเทยีบ 
จากสถิติข้อมูลการจับกุมก่อนและหลังการเจรจาปรองดอง สามารถนํามาวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดที่จะส่งผล
กระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศ ดังนี้  ในระยะสั้นปัญหายาเสพติดจะยังมีอยู่ต่อไปถึงแม้ว่ากองกําลัง
ชนกลุ่มน้อย  แต่ละกลุ่มจะร่วมลงนามในการปราบปรามยาเสพติด แต่คงเป็นแค่การสร้างภาพ และเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับจากต่างประเทศ เนื่องจากแต่ละกลุ่มยังคงมีวาระซ่อนเร้นอยู่ เช่น ความต้องการงบประมาณจํานวนมากในเวลา
อันรวดเร็ว เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกองกําลังของตนเองและการพัฒนาเขตปกครองของตนเองหรือพื้นที่พิเศษ 
แต่การดําเนินการจะใช้การอําพรางไปในพื้นที่อิทธิพลของ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มอ่ืน รวมถึงการลําเลียงตามลําน้ําโขง และ
การลําเลียงเข้าไปในเขตภายในของ สปป.ลาว ก่อนลําเลียงเข้าเขตไทยทางภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
ในระยะยาว  หากการเจรจาสันติภาพในระดับสหภาพประสบความสําเร็จ ปัญหายาเสพติด มีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
การเปิดประเทศก้าวสู่เวทีสากล ทําให้กลไกของต่างประเทศเข้ามากดดัน และตรวจสอบแหล่งผลิตยาเสพติดใน
ประเทศได้มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลเมียนมาร์ต้องการรักษาภาพลักษณ์ของประเทศตนเอง ประกอบกับต้องการ           
ตัดเส้นทางการเงินของ ชนกลุ่มน้อย ไม่ให้เข้มแข็งมากเกินไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเมียนมาร์ได้ในอนาคต แต่ทั้งนี้ก็
อยู่ที่ความต้องการจากต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะประเทศไทย 
  สําหรับแนวโน้มสถานการณ์ การลักลอบลําเลียงยาเสพติดในห้วงต่อไป น่าจะยังคงมีความรุนแรง           
ไม่น้อยกว่าปัจจุบัน 
 
๒. สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ด้านตรงข้ามจังหวัดเชียงใหม่ 
  ข้อพิจารณาแนวโน้มการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นและจะฉวยโอกาสลักลอบลําเลียงเข้าสู ่          
เขตไทย  โดยเฉพาะห้วงเทศกาลปีใหม่นี้ และจากสถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศ ประกอบกับความต้องการ
ภายในประเทศที่ยังคงไม่ลดลง ส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดในห้วงต่อไปจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 
๓. การเพิ่มมาตรการสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในห้วงเทศกาลปีใหม่ 
  ในห้วงเทศกาลปีใหม่ และเข้าสู่ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวทําให้ประชาชน เดินทางมาในพื้นที่ภาคเหนือเป็น
จํานวนมาก ซึ่งกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ อาจฉวยโอกาสลําเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศ
ไทยและพื้นที่ตอนในได้ รวมถึงอาจจะมีการกระทําผิดกฎหมายในด้านอื่น ๆ ด้วย หน่วยจึงได้เพิ่มมาตรการในการ
สกัดก้ันตามแนวชายแดน การจัดต้ัง จุดตรวจ/จุดสกัดก้ันถาวรตามเส้นทางหลักและเส้นทางรอง ตลอดจนเส้น
ทางอ้อมผ่าน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง โดยหน่วยได้เพิ่มมาตรการในการสกัดก้ันยาเสพติดและสิ่ง
ผิดกฎหมายต่าง ๆ ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ดังนี้ 
 - เพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน 
 - ต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดก้ันบนเส้นทางหลัก จํานวน ๒๑ จุด รวมทั้งบนเส้นทางรองและเส้นทางอ้อมผ่านตาม
ข่าวสารที่ปรากฏ 
 - จัดต้ังจุดบริการประชาชนเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางผ่านตามเส้นทางในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยติดป้ายเตือนการลดอุบัติเหตุ และจัดชุดช่าง ให้การช่วยเหลือ 
 
 

       / ๔. การสกัดกั้นและปราบปราม... 
 



 ๓๐ 
๔. การสกดักัน้และปราบปรามยาเสพตดิตามแนวชายแดน 
กองกําลังผาเมือง มีปฏิบัติภารกิจในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในห้วงเดือน ธันวาคม  2556   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว.พิสูจน์
ทราบ 

ลว. 
หาข่าว 

เฝ้าตรวจ ซุ่มโจมตี 
ปิดล้อม/
ตรวจค้น 

ต้ังจุดตรวจ
ถาวร 

ต้ังจุดตรวจ
ช่ัวคราว 

๒๐๐ ๑๕๐ ๒๕๕ ๙ ๑๐ ๒๑ จุด ๑๗๗ 
 
สรุปผลการจับกุมยาเสพติดกองกําลังผาเมือง มีผลการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ 
ตุลาคม  2555 – ปัจจุบัน  

พ้ืนที่ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
(คน) 

ยาบ้า  
(เม็ด) 

ฝิ่น  
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กัญชา  
(กรัม) 

ไอซ์ 
(กรัม) 

เชียงใหม่ ๕๗ ๗๙ ๑๗๘,๑๓๔ ๘,๕๐๐.๕๐ ๒๖.๙๐ - ๐.๙๘ 
เชียงราย ๕๒ ๗๓ ๑,๐๒๕,๘๔๓ ๒๑๓ ๑๘๒ - ๔๖,๕๙๙ 
พะเยา ๕ ๕ ๒,๑๙๖ ๓๗.๕๐ - - - 
น่าน ๒ ๔ ๓๙๕ ๑,๐๐๐ - - - 

อุตรดิตถ์ - - - - - - - 
พิษณุโลก - - - - - - - 

รวม ๑๑๖ ๑๖๑ ๑,๒๐๖,๕๖๘ ๙,๗๕๑.๐๐ ๒๐๘.๙๐ - ๔๖,๕๙๙.๙๘ 
  
โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  มีผลการปฏิบัติต้ังแต่ตุลาคม 2555– ปัจจุบัน มีจํานวน ๕๗ครั้งของกลางยาเสพติด
ประเภทยาบ้า จํานวน๑๗๘,๑๓๔เม็ด และจับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๗๙คน  
 

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ่
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน  
(กรัม) 

ไอซ์ 
(กรัม) 

เวียงแหง ๘ ๑๐ ๒๑๓ - - 
เชียงดาว ๒๖ ๓๖ ๕,๑๗๕ - - 
ไชยปราการ ๘ ๑๔ ๒๘,๘๑๙ - ๐.๙๘ 
ฝาง ๖ ๘ ๑๒๓,๘๐๐ ๒๖.๙๐ - 
แม่อาย ๘ ๑๐ ๒๐,๐๘๒ - - 
แม่แตง - - - - - 
พร้าว ๑ ๑ ๔๕ - - 

รวม ๕๗ ๗๙ ๑๗๘,๑๓๔ ๒๖.๙๐ ๐.๙๘ 
  
โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 - เมื่อ ๒๕ ธันวาคม  2555  หน่วยได้จัดกําลังเข้าร่วมกับ ศพส.ภ.๕ ทําการเปิดยุทธการปิดล้อม/ตรวจค้น 
พ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย/ชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน ๗๗ เป้าหมาย และ 
จังหวัดเชียงราย จํานวน ๒๕ เป้าหมาย โดยมี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานฯ ผลการปฏิบัติ
สามารถจับผู้ต้องหา จํานวน ๓ คน ยาบ้า จํานวน ๑,๖๓๕ เม็ด ไอซ์ จํานวน ๕๐๐ กรัม อาวุธ จํานวน ๑ กระบอก 
 

        /- เมื่อ  ๒๗ ธันวาคม 2555...  



 ๓๑ 
 - เมื่อ  ๒๗ ธันวาคม 2555  บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรไชยปราการ  ทําการ
จัดต้ังจุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน ผาหงส์ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจค้นรถตู้โดยสาร
เชียงใหม่ – ท่าตอน และจับกุมผู้ต้องหา จํานวน  ๑ คน ทราบชื่อภายหลัง คือ นางบัวเลื่อน วงค์อ้าย  อายุ ๕๒ ปี 
พร้อมของกลางยาไอซ์  จํานวนประมาณ ๑ กิโลกรัม ห่อหุ้มด้วยพลาสติก ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายสีดําของ
ผู้ต้องหา โดยกําลังจะเดินทางเข้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้าง
ขนยาไอซ์ไปที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ค่าจ้าง ๓๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ต้องหามีภูมิลําเนาอยู่ที่ อําเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ แต่ไปมีครอบครัวอยู่ที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
๕. การปดิจดุผ่อนปรนการค้าช่องทางกิ่วผาวอก/BP - ๑ 
  จังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศเปิดจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางกิ่วผาวอก เมื่อ ๓๑ มกราคม 2551 หลังจาก
ปิดไปเพราะสถานการณ์ไม่สงบเรียบร้อยตามชายแดนไทย- เมียนมาร์ เมื่อปี 2545  
  ปัจจุบันทางด้านเมียนมาร์ยังไม่เปิดให้มีการค้าผ่านช่องทางกิ่วผาวอก  ที่ผ่านมาได้กําหนดแนวทางไว้คือ            
ให้สถานประกอบการที่ต้องการนําสินค้าผ่านทางช่องทางกิ่วผาวอก ให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาร์ให้เรียบร้อย
ก่อน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยจะอํานวยความสะดวกให้ เมื่อได้รับการอนุญาตตั้งแต่กรกฎาคม  2555 จนถึงปัจจุบันเป็น
ต้นมา ผู้ประกอบการได้ส่งสินค้าออกไปจากประเทศไทย จํานวน ๒๕ ครั้งส่วนใหญ่จะเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลและ
เบนซิน คิดเป็นจํานวนประมาณ  ๙๑๗,๗๖๙ ลิตร  และสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเช่นปูนซีเมนต์รวมประมาณ  ๖,๐๐๐
ถุง  
 
ลําดบั วัน/เดือน/ป ี ช่องทาง รายการสินค้า/มูลคา่ บรษิทันาํเข้า-ส่งออก 

๑ 5 กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

ปูนซีเมนต์ตราเสือ จํานวน ๖๒๐ ถุง 
มูลค่า ๖๒,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า (ไทย) 

๒ ๑๒กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

- จานดาวเทียมย่ีห้อ  PSI จํานวน ๒ชุด 
มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
- เครื่องกรองน้ําด่ืมแบบแขวน 
จํานวน ๑ ชุด มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท 
- รถใช้เพื่อการเกษตร (เก่าใชแ้ล้ว) 
จํานวน ๑ คัน มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 

บริษัทหอคํา อินเตอร์
ไพร์ส (ไทย) 

๓ ๑๓ กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

ปูนซีเมนต์ ตราเสือ จํานวน ๔๐๐ ถุง 
มูลค่า ๔๐,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า (ไทย) 

๔ ๑๔ กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

ปูนซีเมนต์จํานวน ๕๐๐ ถุง มลูค่า 
๕๐,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า (ไทย) 

๕ ๑๔ กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

ปูนซีเมนต์จํานวน ๓๔๐ ถุง มลูค่า 
๓๔,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า (ไทย) 

๖ ๑๙ กรกฎาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้าก่ิว
ผาวอก 

- ปูนซีเมนต์ตราเสือ จํานวน ๓๐๐ ถุง 
มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท 
- สังกะส ีจํานวน ๒,๐๐๐ แผ่น มลูค่า 
๒๒๐,๐๐๐ บาท 
- แผงโซล่าเซลพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 
๑ ชุด มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท 

บริษัทหอคํา อินเตอร์
ไพร์ส (ไทย) 

          /- ตะปูจํานวน ๑๕ ลัง...



 ๓๒ 
 

   - ตะปูจํานวน ๑๕ ลัง มูลค่า ๔,๕๐๐ บาท 
- ตะปูสังกะสี จํานวน ๒ กลอ่ง มูลค่า 
๕๖๐ บาท 
- หัวส้วม จํานวน ๑๐ หัว มลูค่า ๒,๕๐๐ 
บาท 
- ไม้ตีกอล์ฟ จาํนวน ๑ ชุด มลูค่า 
๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๗ ๙ สิงหาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๓๘,๐๐๐ ลิตร 
มูลค่า ๑,๐๒๙,๘๐๐  บาท 

บริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด มหาชน(ไทย) 

๘ ๑๑ สิงหาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๗๖,๐๐๐ ลิตร 
มูลค่า ๒,๐๕๙,๖๐๐ บาท 

บริษัท ไออาร์พีซี 
จํากัด มหาชน(ไทย) 

๙ ๑๖ สิงหาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

- รถแทรกเตอร์ (เก่าใช้แล้ว)  จํานวน ๑ 
คัน มูลค่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
- ลวดหนาม จาํนวน ๑๘๐ ขด มูลค่า 
๒๗,๐๐๐ บาท 
- ตะปู จํานวน ๑๐ กล่อง มูลค่า ๓,๐๐๐ 
บาท 

บริษัท หอคํา อินเตอร์
ไพร์ส(ไทย) 

๑๐ ๑๘ สิงหาคม  
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๘๓,๗๗๘ ลิตร 
มูลค่า ๒,๑๔๖,๓๙๓ บาท 

- บริษัท ปตท. จํากัด
มหาชน(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY LIMITE 
(เมียนมาร์) 

๑๑ ๑ กันยายน 
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

- รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์  (เก่าใช้
แล้ว) จํานวน ๑ คัน  
มูลค่า ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
- รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้) (เก่าใช้
แล้ว) จํานวน ๑ คัน  
มูลค่า ๓๕๐,๐๐๐ บาท               

บริษัทหอคํา อินเตอร์
ไพร์ส(ไทย) 

๑๒ ๒๗ กันยายน 
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๑๒๕,๘๖๖ ลิตร 
มูลค่า ๓,๒๕๘,๘๖๓ บาท 

- บริษัทปตท. จํากัด
มหาชน(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียนมาร์) 

๑๓ ๒๘ กันยายน 
2555 

จุดผ่อนปรนการค้า
ก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๘๓,๙๔๖ ลิตร 
มูลค่า ๒,๑๕๐,๗๐๖ บาท 

- บริษัทปตท. จํากัด
มหาชน(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียนมาร์) 

         / 14  29 กันยายน  2555 ... 



 ๓๓ 
 

๑๔ ๒๙ กันยายน 
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

น้ํามันเบนซิน จํานวน ๔๗,๘๘๖ ลิตร  
มูลค่า ๑,๑๘๘,๐๕๑ บาท 

- บริษัท ปตท. 
จํากัดมหาชน
(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียน
มาร์) 

๑๕ ๔ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๘๔,๐๑๕ ลิตร  - บริษัทปตท. 
จํากัดมหาชน
(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียน
มาร์) 

๑๖ ๖ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- ปูนซีเมนต์ จาํนวน ๑,๒๔๐ ถุงมูลค่า
๑๔๒,๖๐๐ บาท 
- สังกะส ีจํานวน ๖๐๐ แผ่น มูลค่า ๔๙,๖๘๐ 
บาท 
- เหล็กเส้น จํานวน ๔๔๐ เสน้ มูลค่า ๘๘,๙๔๐ 
บาท 

หจก.พิมพ์
จันทร์การค้า
(ไทย) 

๑๗ ๑๑ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

ปูนซีเมนต์ จํานวน ๑,๐๐๐ ถุง มูลค่า 
๑๑๕,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์
จันทร์การค้า
(ไทย) 

๑๘ ๑๑ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๑๒๖,๑๑๕ ลิตรมลูค่า 
๓,๒๑๐,๘๘๖ บาท 

- บริษัทปตท. 
จํากัดมหาชน
(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียน
มาร์) 

๑๙ ๑๑ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

น้ํามันดีเซล จํานวน ๑๒๖,๐๙๐ ลิตรมลูค่า 
๓,๒๑๐,๒๕๐ บาท 

- บริษัทปตท. 
จํากัดมหาชน
(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียน
มาร์) 

 
 
         / 20   12 ตุลาคม  2555 ...



 ๓๔ 
 

๒๐ ๑๒ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- ปูนซีเมนต์ จาํนวน ๑,๒๔๐ ถุง มูลค่า 
๑๔๒,๖๐๐ บาท 
- ปูนซีเมนต์ จาํนวน ๕๐๐ ถุง มูลค่า 
๕๗,๕๐๐ บาท(ปูนตกค้าง ) 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า(ไทย) 

๒๑ ๑๓ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- เกลอืป่น จํานวน  ๑๐๐ ถุง   
มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
- น้ําปลา จาํนวน  ๔๐๐ โหล   
มูลค่า ๒,๔๐๐ บาท 
- น้ําสม้สายชู  จํานวน   ๒๑ กล่อง  
มูลค่า ๑,๒๖๐ บาท 
- อาหารปลาดุก  จํานวน ๖๐ ถงุ มลูค่า 
๒๔,๐๐๐ บาท 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า(ไทย) 

 

 ๒๒ 
๑๓ ตุลาคม  

2555 
จุดผ่อนปรน

การค้าก่ิวผาวอก 
น้ํามันดีเซล จํานวน ๑๒๖,๐๖๓ ลิตร 
มูลค่า ๓,๒๐๙,๕๖๒ บาท 

- บริษัทปตท. จํากัด
มหาชน(ไทย) 
- บริษัท BEST 
COMAPANY 
LIMITE (เมียนมาร์) 

๒๓ ๑๓ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- สังกะส ี๘ ฟุต  จํานวน  ๓๕๐  แผ่น 
- กระเบื้องลอนคู่จํานวน ๒,๒๐๐ แผ่น 
- ตะปูตอก จํานวน ๒๐ กล่อง 
- ผงชูรส ๒๕๐ กรัม จํานวน ๕ กล่อง 
- ผงชูรส ๕๐๐ กรัม จํานวน ๑๕ กล่อง 
- น้ําอัดลม ๑.๒๕ ลิตรจาํนวน ๓๖ แพ็ค 
- น้ําอัดลม ๓๒๕ มล.จํานวน ๔๘  แพ็ค 
- โค๊กแคน ๓๒๕ มล. จํานวน ๒๐๐ แพ็ค 
- เนสกาแฟ ๓ IN ๑ จํานวน ๕๔ ห่อ 
- ผงซักฟอก ไฮคลีนโปร จํานวน ๑ กล่อง 
- เบอร์ด้ี ครีมกาแฟ, โรบสัต้ากาแฟ,  
   เอก็ร์ต้ากาแฟ ๓ IN ๑ จํานวน  ๘๑ ห่อ 

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า(ไทย) 

๒๔ ๑๘ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- ปูนซีเมนต์ จาํนวน ๒,๒๒๐ ถุง มูลค่า 
๒๕๕,๓๐๐ บาท 
- กระเบื้องลอนคู่ จํานวน ๗๗๕ แผ่น 
(ตกค้างจากสัปดาห์ที่ผ่านมา)  

หจก.พิมพ์จันทร์
การค้า(ไทย) 

๒๕ ๑๙ ตุลาคม  
2555 

จุดผ่อนปรน
การค้าก่ิวผาวอก 

- น้ํามันปาลม์ จํานวน ๑๘๐๐ แกลลอน 
น้ําหนัก ๒๙,๑๖๐ กก.  
มูลค่า ๘๒๙,๒๙๐ บาท 
- เกลือป่น จํานวน  ๑๐๐ กระสอบ 
น้ําหนัก ๓,๕๐๐ กก.   
มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท 

- บริษัท เอส พีพีบี 
ออยส์  ไทยแลนด์ 
(ไทย) 
- หจก.พิมพ์จนัทร์
การค้า (ไทย) 

                           /โดยเมื่อ 19 ตุลาคม   2555... 



 ๓๕ 
  โดยเมื่อ 19 ตุลาคม   2555  ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวเปิดว่า บก.ยศ.เมืองต่วน ได้เปิดเผยว่า ต้ังแต่
กลางเดือนกันยายน 2555  มีการลักลอบนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากไทยเข้าไปในเมียนมาร์ โดยนําไปเก็บไว้ที่โกดัง
แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ บ้านห้วยอ้อซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังUWSA  พล.น. 775 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว
ได้รับอนุญาตจาก ทมม. ในพื้นที่จากกรณีดังกล่าว ปัจจุบัน ผบ.บก.ยศ.เมืองต่วน ได้กําชับในการสั่งปิดจุดผ่อนปรนฯ 
ช่องทางBP - 1 โดยไม่อนุญาตให้ยานพาหนะและบุคคลผ่าน เข้า – ออก 
  

(2) ผู้แทนสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (นาง  ):  การรณรงค์
ความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ ปี 2556  ระหว่างวันที่ 27  ธันวาคม  2555  -  2 มกราคม   2556  มีคําขวัญว่า 
ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ   ในวันที่  27 ธันวาคม  2555 จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุเสียชีวิต 4 ราย เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน  การบาดเจ็บ 17 คน  เกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง  สําหรับ
พฤติกรรมเสี่ยงและประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุ เป็นรถจักรยานยนต์  19 คัน รถยนต์เก๋ง 1 คน เมาสุรา 11 ครั้ง           
ขับรถเร็วเกินกําหนด 6 ครั้ง  ขับรถตัดหน้ากระชันชิด 2 ครั้ง  เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนของกรมทางหลวง 
11 ครั้ง  ทางหลวงชนบท  4 ครั้ง  ถนนในหมู่บ้าน/อบต. 3 ครั้ง ถนนในเมือง 2 ครั้ง  เหตุเกิดระหว่างเวลา 
20.00 น. - 24.00 น.  จํานวน 9 ครั้ง  ในส่วนของแต่ละอําเภอที่มีการสถิติ อําเภอเมืองเชียงใหม่ บาดเจ็บ 2 คน 
อําเภอดอยสะเก็ด เสียชีวิต  2 คน บาดเจ็บ 3 คน  อําเภอแม่ริม บาดเจ็บ 2 คน  อําเภอแม่อาย บาดเจ็บ 1 คน  
อําเภอสันป่าตอง บาดเจ็บ 1 คน  อําเภอสันกําแพง บาดเจ็บ  3คน อําเภอสันทราย บาดเจ็บ 1 คน เสียชีวิต 2 คน 
อําเภอหางดง บาดเจ็บ 3 คน อําเภอไชยปราการ บาดเจ็บ 1 คน 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและข้อสั่งการของผู้บริหาร  

(1)  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์  เตชะพันธุ์) : การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
เชียงใหม่เกมส์ ในภาพรวมได้รับการชื่นชมว่ามีการเตรียมการและการต้อนรับเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวที่
ตามมาพร้อมกับนักกีฬาจะมากกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ในเบื้องต้น  ทําให้เกิดการขลุกขลักบางในช่วงแรกๆ           
ต้องขอขอบคุณทุกส่วนราชการที่ร่วมเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้  และก็ขอเชิญชวนในเรื่อง
ของการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 วันที่ 15-19 มกราคม  2556  ทุกส่วนราชการจะร่วมเป็น
คณะกรรมการด้านต่างๆ ก็ขอความร่วมมือท่านได้ร่วมประสานงานให้ดีที่สุด 
 
มติที่ประชุม    รับทราบและมอบหมายส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามข้อราชการ 

 
(2)  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) : แจ้งขอสั่งการต่อที่ประชุม 

การแข่งขันกีฬาคนพิการขอให้ฝ่ายสถานที่ดูในส่วนของห้องน้ํา และการเข้าสนามแข่งขัน ต้อง
อํานวยความสะดวกเป็นอย่างดี   

ขอให้หัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องเตรียมในเรื่องของข้อมูลโครงการที่จะนําเสนอ ตามข้อสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานที่ผ่านมา โดยให้จังหวัดนําเสนอใน 5 กิจกรรมเร่งด่วน ที่
จะเป็นการสร้างรายได้และเสริมศักยภาพในเรื่องการแข่งขัน ตลอดจนการเชื่อมโยง  โดยนายจารุพงศ์ฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้แขวงการทางเชียงใหม่ 1  ตรวจดูสภาพถนนแม่มาลัย-ปาย และถนน
เชียงใหม่-เชียงราย  โดยให้ปรับปรุงและนําเสนอโครงกร ขอให้แขวงการทางเชียงใหม่ 1 ประสานแขวงการทาง
เชียงใหม่ 2 และ 3 นําข้อมูลมาพบท่านรองฤทธิพงศ์  ในวันที่ 2 มกราคม  2556 ด้วย 

         / -เรื่องของโลคัลโรดของวิชัย  






