


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม ่
ครั้งที่ 5/2556 

วันพฤหสับดทีี ่30 พฤษภาคม  2556   เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชมุอเนกประสงค์  อาคารเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ 

************** 
 
รายชื่อผู้มาประชุม 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงมหาดไทย 
1. นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่   ประธานที่ประชุม 
2. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     
3. นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่
4. นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ่
5. นายไพรัต เศียรสมาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม ่
6. นางธนัชศวรรธ์น   วรรณวิจิตร (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ่
7. นายวิชัย ขจรปรีดานนท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
8. นายคมสัน 

 
สุวรรณอัมพา  หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม่ 
9. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
10. ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

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

เขต 10 ลําปาง 
13. นายอุทัย ลือชัย นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ 
14. นายอาคม สุขพันธ์ นายอําเภอหางดง 
15. นางสาวภัทธาพร ลายจุด (แทน) นายอําเภอสารภี 
16. นายฉัตรชัย สุวรรณวงค์ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
17. นายวิรุฬน์ สิทธิวงค์ (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
18. ว่าที่ ร.ต.สมัย คําชมภู  นายอําเภอดอยสะเก็ด 
19. นายประจวบ กันธิยะ นายอําเภอแม่ริม 
20. นายอภิชาต ชุ่มเชื้อ นายอําเภอแม่แตง 
21. นายวิจิตร หลังสัน นายอําเภอฮอด 
22. นายศักด์ิชาย วงศ์กนิษฐ์ นายอําเภอเชียงดาว 
23. นายสุรชัย มณีประกร นายอําเภอพร้าว 
24. นายมนัส ขันใส นายอําเภอฝาง 
25. นายคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอําเภอไชยปราการ 
26. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอําเภอสะเมิง 
27. นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอําเภอเวียงแหง 
28. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช นายอําเภอสันป่าตอง 
29. นายศิวะ ธมิกานนท์ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
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30. นายคมกริช ตรีธัญพงศ์ นายอําเภอแม่อาย 
31. นายชุติเดช มีจันทร ์ นายอําเภออมก๋อย 
32. นายสมเจตน์ เปลื้องนุช นายอําเภอแม่แจ่ม 
33. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอําเภอดอยเต่า 
34. นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอําเภอแม่วาง 
35. นายศรัณยู มีทองคํา นายอําเภอแม่ออน 
36. นายชัยณรงค์ นันตาสาย (แทน) นายอําเภอดอยหล่อ 
37. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอําเภอกลัยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาต ิ
38. นางฉัตรรัตน์ ธนัทศรัณย์ดิลก (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานตํารวจแหง่ชาต ิ
39. พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
40. พ.ต.อ.ราเชนทร์ ตุงคะเตชะ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
41. พ.ต.ท.ผจญ กุลให ้ (แทน) ผู้กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
42. พ.ต.ท.พงษ์ศักด์ิ เขี้ยวแก้ว (แทน) ผู้กํากับการกองกํากับการ 5 กองกับการฝึกพิเศษฯ 
43. พ.ต.ท.สัณหกช เกศากิจ สารวัตรสถานีตํารวจท่องเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
หน่วยงานในสงักดัสํานกังานอัยการสูงสดุ 
44. นายพูลศักด์ิ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
45. นางสาวนวรัตน์ เสนะวัต อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
46. นายเกียรติศักด์ิ ไตรแสงรุจิระ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดัสํานกันายกรัฐมนตร ี
47. นายสัมพันธ์ ช้างทอง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์ เขต 3 
48. นางราตรี จักร์แก้ว (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
49. นายพยนต์ ยศสุพรหม (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

เชียงใหม่ 
50. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ (แทน) ผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง 

ประเทศไทยจงัหวัดเชียงใหม่ 
51. พ.อ.ปณิธาน เงาแก้ว (แทน) รอง ผอ.กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม่ (ท) 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงกลาโหม 
52. พ.อ.ชัยณรงค์ แกล้วกล้า (แทน) ผู้บัญชาการกองกําลังผาเมือง 
53. พ.อ.วิฑูรย์ รวยสวัสด์ิ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
54. ร.ท.ปราสาท อินทรวิเชียร (แทน) ผู้บังคับการกองบิน 41 
55. พล.ต.ภูมิพิพัฒน์ ฉวีพัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ด้านทหาร 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลัง 
56. นางญาณี แสงศรีจันทร ์ คลังเขต 5 
57. นางสาวผกายมาศ วิเศษพาณิชย์ (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นายอภิชา ประสงค์ธรรม ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ 
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59. นางสาวศิริพิมล ศรีธนาอุทัยกร ผู้อํานวยการศาลาธนารักษ์ 1 
60. นายธนาพงศ์ คันธานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
61. นายสมชาย เปี่ยมสุข (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม ่
62. นางสาวอมรรัตน์ กาญจนสถิตย์  (แทน) สรรพกรภาค 8 
63. นางขวัญวิมล เดชกุล (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 
64. นางสาวพิมพ์กมน โรจน์คณรัชต์ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 
65. นายปัญญา สวนจันทร ์ ผู้จัดการศูนย์บ้านพักข้าราชการฯ  
66. นายนภดล แสกรุง (แทน) นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงการตา่งประเทศ 
67. นางวรพรรณี ดํารงมณี หัวหน้าสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
68. นายวิทยา ฉุยกลัด (แทน) ท่องเทีย่วและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
69. นายเกียรติพงศ์ บุญเกิดไวย์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5 
70. นายสุวิรัฐ สุวรรณเมธากร ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
71. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์
72. นางมยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
73. นายสุขเกษม ขําเลิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10 
74. นางนิภาวดี อินปันบุตร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัด

เชียงใหม่ 
75. นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
76. นางพัฒนาพร ณ ถลาง ผู้ปกครองสถานแรกรับคนไรท้ี่พ่ึงสันมหาพน 
77. นางวิยะดา โพธิอาศน์ (แทน) ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
78. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
79. นายประสิทธ์ิ มะโนกิจ (แทน) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม ่
80. นายวิเชียร โนจ๊ะ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม่ 
81. นายอนวัชช์ ไทยขวัญ หัวหน้าบ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่ 
82. นายวีระ ใจมา (แทน) หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 1 
83. นายสมชาย ขุนชะ หัวหน้าสํานักงานการเคหะชุมชน เชียงใหม่ 2 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
84. นางละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
85. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
86. นายบุญสม ทองบุญอยู่ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
87. นายภาณุวิชญ์ กันทะ (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
88. นายชูชีพ ศฤงคาร (แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม ่
89. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
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89. นายวีรวัฒน์ เตจ๊ะ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
90. นายเดช สารเข้าคํา (แทน) ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
91. นายอุดม ม้าเมือง (แทน) ผู้อํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม ่
92. นางรุจิเรจ ณ ลําปาง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 
93. นางบุญญาพร เมฆพัฒน์ (แทน) หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเ์ชียงใหม่ 
94. นางลาภิสรา วงศ์แก้ว (แทน) ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ 
95. นางสุดคะนึง อินทะนนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที9่ 
96. นายภาณุ ชุ่มใจ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต1 
97. นางสิริฉัตร สุนทรวิภาต (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด

จังหวัดเชียงใหม่ 
98. นายสถาพร กาญจนพันธ์ุ ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
99. นางวัฎฐวิกา          กัลลประวิทย์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 
100. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้      

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
101. นางปภาพินท์ จันทร์ดา (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลมิพระเกียรติ

เชียงใหม่ 
102. นายพิชิต ไชยทา หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ่
กระทรวงคมนาคม 
103. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
104. นายสอาด ประจันพล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑(เชียงใหม่) 
105. นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ่
106. นายอภิสิทธ์ิ คําภิโร ผู้อํานวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
107. นางนิธิประภา บุญยมาลิก (แทน) ผู้อํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
108. นางปรารถนา ประดิษฐ์กุล (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม ่
109. นายพงศ์เทพ วงษ์เวช (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 1 
110. นายปัญญา ภูมรินทร ์ (แทน) ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 
111. นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อํานวยการแขวงการทางเชียงใหม่ที่ 3 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
112. นายกมลไชย คชชา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ 
113. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 

(เชียงใหม่) 
114. นายสุเทพ ปวเรศวิทยาฬาร ผู้อํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) 
115. นายพนธกร เอกสุธรรม (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
116. นางสาวทิภาภรณ์  มาเป็ง (แทน) ผู้อํานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
117. ว่าที่ พ.ต.อภิชาติ  

 
จินดามงคล ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาไม้เศรษฐกิจ

เชียงใหม่ 
 

        / หน่วยงานในสังกดักระทรวง... 



 

- ๕ -
 

118. นางสันทนีย์ ไชยเชียงพิณ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
119. นายไพโรจน์ บุญลือ สถิติจังหวัดเชียงใหม ่
120. นายทิศชัย ชีววิระยะกุล (แทน) ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
121. นางณัฐกานต์ อมาตยกุล (แทน) ผู้จัดการสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติสาขาเชียงใหม่ 

122. นางทิวาภรณ์ อินวงศ์ (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
123. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงพาณชิย ์
124. นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
125. นายสุชาติ ธนสิทธ์ิสมบูรณ์ ผู้อํานวยการสํานักงานการค้าต่างประเทศ เขต 1 
126. นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
127. นางสาวสุนทรา ติละกูล หัวหน้าสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
128. นายสมพงษ์ ศรีเกษ กรรมการบริษทัจังหวัดเชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงยุตธิรรม 
129. นายวรพงษ์ น้อยสุขเสริม (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม่ 
130. นายหิรัญ จิตตาทิพย์ (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
131. นางอารีรัตน์ เทียมทอง ผู้อํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
132. นายเกษม แก้วจินดา ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม่ 
133. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม่ 
134. นางวิภา กิจนาคะเกศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม่ 
135. นางสาวสุกันยา ใหม่วงศ์ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดภาค ๕ 
136. นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
137. พ.ต.ท.สมพร ช่ืนโกมล ผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงาน 
138. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
139. นางเพ็ญศิริ เอี่ยมโอภาส สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
140. นางจินตนา พัฒน์เรืองเดช (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
141. นายดิเรก ทะจันทร ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
142. นางกาญจนา เสาร์อุโมงค์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม ่
143. นางสาวสุจินต์ ธารายุทธ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ประจํา

ภาคเหนือ 
 
 

       / หน่วยงานในสังกดักระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานในสงักดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานในสงักดักระทรวงพลังงาน 
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หน่วยงานในสงักดักระทรวงวัฒนธรรม 
144. นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ ์ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่
145. นางสาวอาภรณ์ ดวงแก้ว (แทน) ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ 
หน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธกิาร 
146. นางปิยะมาศ ปันทนา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานศึกษาธิการภาค 1 
147. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
148. นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 
149. นายทวี อุปสุขิน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 
150. นายไกรสร สุทินโน (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
151. นายอิสระ ยานะโส (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
152. นายสายัณห์ จันทร์เส็ง (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34 
153. นางแสงทอง หัตถิรางกูร (แทน) ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสขุ 
154. นายแพทย์วัฒนา กาญจนากามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
155. นางอุไรวรรณ กาวิเต (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10

เชียงใหม่ 
156. นางมณทิวา  เมธา (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
157. นางวาสนา เกษมสุข (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
158. นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
159. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม ่
หน่วยงานในสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม 
160. นางกฤษนันท์ ทะวิชัย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม ่
161. นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
162. นายวิวัฒน์ โตธีรกุล (แทน) ผู้อํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต 3 (เชียงใหม่) 
หน่วยงานพเิศษ/อสิระ 
163. นางสุคลพิชญ์ ฉัตรกุล ณ อยธุยา (แทน) ผู้อํานวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคท่ี 8 
164. นายภาสกร เข็มนะศิร ิ (แทน) ผู้อํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม่ 
165. นางสาวพัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่  3 เชียงใหม ่
166. นางถนอมจิต ไชยวงค์ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
167. แพทย์หญิงประคอง วิทยาศัย สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 
168. นายสมศักด์ิ วงศ์ปัญญาถาวร (แทน) ผู้อํานวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
        / ส่วนท้องถิ่น... 
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ส่วนท้องถิน่ 
169. นางสาวบุษบง จันทเลิศ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
170. นายสรวมไชย มีสมศักด์ิ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
171. นายไพโรจน์ นันโท (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
172. นายวุฒิพงษ์ พรหมทวี (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ ้
173. นายศรัธญา ณ เชียงใหม ่ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
174. นางกนกวรรณ สุวรรณโชติ (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

(ช้ันพิเศษ) 
175. นายกฤษดากร กําเนิดศิริ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่1 
176. นายสุรชัย อ่องไพบูลย์ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่2 
177. นายปราโมทย์ ปวสิทธ์ิ (แทน) ผู้จัดการธนาคารออมสินภาค 8 
ภาคเอกชน 
178. นายปราโมทย์ ประสิทธ์ิ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
179. นายชัชวาล   ปัญญา จ่าจังหวัดเชียงใหม ่
180. นางศิริกุล พงษ์ลัดดา เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม่ 
181. นายสิทธ์ิ วงศ์ม่าน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
182. 
 

นายสมศักด์ิ อ่อนอ้น (แทน) หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

183. นายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 

184. นางสาววิราชินี คําชมภู    หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
185. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม ่
186. นายเสงี่ยม ก่ิงสุวรรณพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม่ 
187. นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ ่ (แทน) หัวหน้าสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
188. นายอธิวัฒน์ กาดกิตด์ิธนางพงศ์ นายกสมาคมกาํนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ 
189. นางวัลยา สิปปพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
         

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
การสวดมนต์ไหวพ้ระ 
เรื่องก่อนระเบยีบวาระการประชุม 

1. การจัดทําบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดําเนินงานตามนโยบายลดอบายมุขสร้างสุขให้
สังคม  โดยมผีูร้่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2 ปลัดจังหวัดเชียงใหม ่

 
      /1.3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่... 



 

- ๘ -

 
1.3 ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
1.4 สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
1.5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
1.6 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
1.7 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
1.8 ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
1.9 ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
1.10 นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ่ 
1.11 นายอําเภอทุกอําเภอ 

2. การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับเข้มแข็ง  จํานวน 4 ศูนย์ ดําเนินการ
โดยสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 

2.1 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลท่าศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
2.2 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลยุหว่า อําเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.3 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลทุ่งรวงทอง  อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2.4 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนอําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม ่

3. การมอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่มีส่วนร่วมให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ จํานวน  34 หน่วยงาน 

4.  การบรรยายธรรม โดย เด็กหญิงภัชราพา เพชรน้อย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้าน
เชิงดอย ตัวแทนผู้ทําคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็ก ระดับจังหวัด  ดําเนินการโดย สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 แนะนําผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดํารงตําแหน่งใหม่/รับตําแหน่งใหม่ /

ย้ายภายในจังหวัด   จํานวน  1 ท่าน  ได้แก่ 
นายดิเรก  ทะจันทร์   
ตําแหน่งปัจจุบัน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
ตําแหน่งเดิม  จัดหางานจังหวัดแพร่ 

1.2 ผูบ้รหิาร/หัวหน้าส่วนราชการย้ายไปดํารงตําแหน่งใหม/่รบัตําแหนง่ใหม่ จํานวน  
1 ท่าน ได้แก่    

 
 
 
 

 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบ 
 

 
/ ระเบียบวาระที่ ๒... 

นายเสริมยศ สมมั่น 
ตําแหน่งใหม ่ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
ตําแหน่งเดิม ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 



 

- ๙ -

 
ระเบยีบวาระที่ ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวดัเชียงใหม ่ 
      ครั้งที่ 4/2556  เม่ือวันที่ 29  เมษายน  2556 

หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เลขานุการที่ประชุมแจ้งต่อ          
ที่ประชุมว่าฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสารจํานวน 30 โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (นายธานินทร์  สุภาแสน) เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้นําลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้
ดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2556 และ
รับรองรายงานการประชุมผ่านทาง www.chiangmai.go.th/meeting  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 แล้ว    
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมอีกครั้ง                                                

มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องตดิตามผลการดาํเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวดัเชียงใหม ่นโยบาย
ของส่วนราชการที่เกี่ยวกบัจงัหวดัเชียงใหม่  

   3.1  การตดิตามผลการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ และระเบียบ/ข้อสั่งการกระทรวงการคลัง  
     ผู้แทนสํานักงานคลังจังหวดัเชียงใหม(่นางสาวผกายมาศ  วิเศษพาณชิย์) : แจง้ต่อ

ที่ประชุม ดังต่อไปนี้  
  ๑. สรปุผลการเบกิจา่ยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

        ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  เห็นชอบมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดอัตราการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย ๒,๔๐๐,๐๐๐           
ล้านบาท รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐.๐๐ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 
แยกเป็นรายไตรมาสดังนี้ 

ไตรมาส
ที่ 

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม 

รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) รายไตรมาส (%) สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 

๑ ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๐.๐๐ 

๒ ๑๕.๐๐ ๒๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๔๔.๐๐ 

๓ ๒๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๙.๐๐ 

๔ ๓๐.๐๐ ๘๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๙๔.๐๐ 

 
 

    / การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนด... 



 

- ๑๐ -

 
การเบิกจ่ายเงินโครงการตามพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินตามแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖    หน่วย : ล้านบาท 

 งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ เป้าหมาย คงเหลือ 

รวม ๒๗,๙๒๕.๑๘ ๒๑,๐๕๕.๑๒ ๗๕.๔๐ ๖๙.๐๐ ๖,๘๗๐.๐๖ 

ลงทุน ๔,๘๙๐.๖๔ ๑,๙๘๕.๒๕ ๔๐.๕๙ ๕๐.๐๐ ๒,๙๐๕.๓๙ 

ประจํา ๒๓,๐๓๔.๕๔ ๑๙,๐๖๙.๘๗ ๘๒.๗๙ - ๓,๙๖๔.๖๗ 

เงินเหลื่อมป ี ๓,๔๙๔.๕๐ ๒,๗๑๙.๗๐ ๗๗.๘๓ - ๗๗๔.๘๐ 

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ถึง  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  หน่วย : ล้านบาท 

รายจ่ายลงทนุ เงินงบประมาณที่ไดร้บั เบกิจ่าย ร้อยละ 

รวม ๔,๘๙๐.๖๔ ๑,๙๘๕.๒๕ ๔๐.๕๙ 

ส่วนราชการ ๔,๑๗๑.๒๘ ๑,๕๖๗.๐๓ ๓๗.๕๗ 

ท้องถิ่น ๖๓๘.๒๑ ๔๑๗.๗๔ ๖๕.๔๕ 

กลุ่มจังหวัด ๓.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๗๓ ๐.๔๘ ๐.๖๒ 

ส่วนราชการทีมี่ผลการเบกิจา่ยภาพรวมสูงสดุ ๑๐ อันดบั ดังนี ้

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๑ 
ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร 

๔๒๐.๙๐ ๔๒๐.๙๐ ๑๐๐ - - - 

๒ 
สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แห่งชาติ 

๑๙๖.๔๑ ๑๙๖.๔๑ ๑๐๐ - - - 

๓ 
โรงเรียนเชียงดาว
วิทยาคม 

๗.๓๕ ๗.๑๐ ๙๖.๕๘ ๐.๔๗ ๐.๓๓ ๗๐.๖๕ 

 
        / ลําดับ  4  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์...



 

- ๑๑ -

 

ลําดับ ช่ือหน่วยงาน 
ภาพรวม ลงทนุ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ งบประมาณ เบิกจ่าย ร้อยละ 

๔ 
โรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎร์อุปถัมภ์ 

๕.๖๗ ๕.๓๖ ๙๔.๔๔ ๐.๕๖ ๐.๓๑ ๕๖.๒๘ 

๕ 
ศูนย์พัฒนาและ
สงเคราะห์ชาวเขา
เชียงใหม่ 

๓๙.๓๐ ๓๖.๐๐ ๙๑.๖๒ ๔.๖๘ ๔.๖๘ ๙๙.๙๓ 

๖ 
สํานักทางหลวงที่ 1 
เชียงใหม่ 

๗๐.๖๐ ๖๓.๗๑ ๙๐.๒๓ ๖๕.๔๕ ๖๐.๐๖ ๙๑.๗๗ 

๗ เรือนจํากลางเชียงใหม่ ๕๑.๑๑ ๔๕.๕๔ ๘๙.๐๙ ๐.๑๗ ๐.๑๗ ๙๙.๙๔ 

๘ 
อัยการประจําศาล
เยาวชนและครอบครัว 

๕.๗๐ ๕.๐๘ ๘๙.๐๕ - - - 

๙ 
โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย 

๒๓.๒๓ ๒๐.๔๙ ๘๘.๑๘ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๑๐ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ ๕,๒๙๙.๐๙ ๔,๖๔๑.๒๘ ๘๗.๕๙ ๐.๖๙ ๐.๖๙ ๑๐๐ 

ท่ีมา :  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  ไม่รวมงบกลาง และเบิกจ่ายจากงบส่วนกลางที่
จังหวัด 

 ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ในไตรมาสที่ ๓ 
รายจ่ายลงทุนมีเป้าหมายการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๕๐.๐๐   มีหน่วยงานได้รับงบลงทุนทั้งสิ้น ๑๑๔ หน่วยงาน มี
ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ๕๐ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๖ มีการเบิกจ่ายแล้วแต่ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ๔๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๓  และยังไม่มีการเบิกจ่าย ๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๙๑  ต่อไปนี้เป็นการแสดงรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมจํานวน ๖๔ 
หน่วยงาน ดังนี้ 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๐ ๔.๐๙ ๒.๐๒ ๔๙.๔๓ 

๒ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๒ ๑๙๑.๗๕ ๙๔.๔๗ ๔๙.๒๗ 

๓ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ ๒๔.๒๔ ๑๑.๘๔ ๔๘.๘๔ 

๔ มณฑลทหารบกที่  ๓๓ ๒๐.๗๑ ๑๐.๐๑ ๔๘.๓๑ 

๕ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๓ ๑๖๕.๒๓ ๗๒.๓๓ ๔๓.๗๘ 

๖ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ ๔.๒๒ ๑.๘๒ ๔๓.๒๐ 

๗ สํานักชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ๑๖๖.๗๐ ๗๐.๓๘ ๔๒.๒๒ 
 
 

         /ลําดับ 8  มหาวิทยาลัยแม่โจ้... 



 

- ๑๒ -

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๘ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๓๙.๐๖ ๕๖.๔๘ ๔๐.๖๑ 

๙ เรือนจําอําเภอฝาง ๐.๓๖ ๐.๑๔ ๓๙.๖๑ 

๑๐ โรงพยาบาลประสาท ๑๒.๘๐ ๔.๖๕ ๓๖.๒๙ 

๑๑ แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ ๑ ๑๗๔.๗๔ ๖๒.๙๐ ๓๖.๐๐ 

๑๒ สํานักทางหลวงชนบทที่ ๑๐ (เชียงใหม่) ๓๗๒.๘๐ ๑๒๗.๙๖ ๓๔.๓๒ 

๑๓ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี ๒.๙๘ ๐.๙๙ ๓๓.๓๔ 

๑๔ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ ๓๕.๘๙ ๑๑.๐๒ ๓๐.๗๐ 

๑๕ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๖ 

๒๘.๕๔ ๗.๕๓ ๒๖.๓๘ 

๑๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ๑๓๗.๒๒ ๓๖.๐๓ ๒๖.๒๖ 

๑๗ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ๘.๐๑ ๒.๑๐ ๒๖.๒๖ 

๑๘ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ๒.๑๖ ๐.๕๗ ๒๖.๒๕ 

๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ๒๑๒.๕๘ ๕๓.๑๕ ๒๕.๐๐ 

๒๐ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่ ๒.๒๓ ๐.๕๖ ๒๔.๙๘ 

๒๑ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ๒.๘๔ ๐.๗๐ ๒๔.๖๙ 

๒๒ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ่ ๑๓.๙๐ ๓.๔๓ ๒๔.๖๘ 

๒๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ๓๒๘.๗๙ ๗๒.๒๓ ๒๑.๙๗ 

๒๔ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๕ 

๒๔.๒๗ ๕.๐๖ ๒๐.๘๕ 

๒๕ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๒ 

๒๒.๑๒ ๔.๑๘ ๑๘.๙๐ 

๒๖ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๔ 

๑๓.๗๘ ๒.๑๓ ๑๕.๔๒ 

๒๗ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ๓๑.๐๔ ๔.๗๑ ๑๕.๑๗ 

๒๘ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต ๓๔ 

๓๗.๐๕ ๕.๔๗ ๑๔.๗๖ 

๒๙ สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ่ ๘๘.๘๑ ๑๒.๔๐ ๑๓.๙๗ 

๓๐ สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ ๑๒๐.๓๔ ๑๕.๔๕ ๑๒.๘๔ 
 
 

        / ลําดับ 31 สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...



 

- ๑๓ -

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๓๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๑ 

๑๓.๙๑ ๑.๖๐ ๑๑.๔๗ 

๓๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๓๑ อําเภอแม่แจ่ม ๒.๒๙ ๐.๒๕ ๑๐.๙๓ 

๓๓ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม ่ ๑.๙๓ ๐.๑๗ ๘.๘๙ 

๓๔ วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่ ๖.๓๕ ๐.๕๕ ๘.๖๒ 

๓๕ กองบัญชาการตํารวจ ภูธรภาค ๕ เชียงใหม ่ ๓๗.๒๕ ๒.๔๐ ๖.๔๔ 

๓๖ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ๙.๙๖ ๐.๖๑ ๖.๑๒ 

๓๗ โรงพยาบาลธัญญารักษ ์เชียงใหม ่ ๓๑.๗๕ ๑.๘๐ ๕.๖๗ 

๓๘ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ๑.๒๔ ๐.๐๗ ๕.๖๖ 

๓๙ วิทยาลัยนาฎศิลป์ ๑๑.๕๐ ๐.๔๖ ๓.๙๗ 

๔๐ ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 ๐.๖๒ ๐.๐๒ ๒.๔๔ 

๔๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต ๓ 

๒๕.๙๒ ๐.๕๕ ๒.๑๑ 

๔๒ นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ๐.๓๕ ๐.๐๑ ๑.๙๙ 

๔๓ จังหวัดเชียงใหม่ ๗๗.๗๓ ๐.๔๘ ๐.๖๒ 

๔๔ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม ่ ๔๙.๖๗ ๐.๒๒ ๐.๔๔ 

๔๕ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต ๘ ๙.๔๕ ๐.๐๓ ๐.๒๖ 

๔๖ องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ ๔๗.๙๐ ๐.๐๙ ๐.๑๙ 

๔๗ โรงพยาบาลนครพิงค์ ๑๑๕.๒๒ ๐.๑๘ ๐.๑๖ 

๔๘ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ๐.๕๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔๙ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ๐.๑๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๐ 
ศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่ 

๐.๑๔ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๑ ศูนย์อนามัยที่  ๑๐  เชียงใหม่ ๐.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๒ โรงเรียนกาวิละอนุกูล ๒.๖๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ๔.๓๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๔ โรงเรียนไชยปราการ ๐.๔๗ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 
 
 

         / ลําดับ 55 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์...



 

- ๑๔ -

 

ลําดบั ชื่อหน่วยงาน 
ลงทนุ 

งบประมาณ เบกิจ่าย ร้อยละ 

๕๕ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ๐.๑๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๖ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง ๐.๗๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๗ วิทยาเขตภาคพายัพ ๗.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๘ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ๒.๒๖ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๕๙ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ๑๐.๖๕ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๐ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ๘.๔๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ๙.๐๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๒ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ๒๓.๗๓ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๓ 
สํานักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ 

๓.๔๒ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๖๔ ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการเชียงใหม ่ ๐.๓๘ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

ที่มา :  รายงานสถานะ การใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS ประมวลผล วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ (ไม่รวมเบิกจ่ายจากงบกลาง/งบ
ส่วนกลางที่จังหวัด) 

 
2. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาํเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ 

จํานวน ๓ เรื่อง คือ 
            2.1  หนังสือ ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว.๔๒  ลงวันที่  ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ 

เรื่อง การประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

                           กระทรวงการคลังได้ประกาศกําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖  เพื่อให้
ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงานประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสําหรับการปฏิบัติงาน
ประจําสํานักงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ จาํนวน ๒๗๗ สํานักงาน 

2.2  หนงัสือดว่นทีส่ดุ ที่ กค ๐๔๒๑.๔ /ว ๑๗๙  ลงวนัที ่๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
            เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ 

                           กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบ e-GP เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถ
ประกาศราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้าง ในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th   โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป เพื่อให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใน 
 

          /การเปิดเผยราคากลาง... 



 

- ๑๕ -

 
การเปิดเผยราคากลาง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกําหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ 
รัฐ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติแนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง และการจัดซื้อจัด
จ้างประเภทอื่นที่มิใช่งานก่อสร้างของทางราชการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด เมื่อหน่วยงานใดมี
ความพร้อมให้ประกาศราคากลางได้ทันที และเมื่อครบกําหนดภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบ ทุกหน่วยงานต้องประกาศราคากลางดังกล่าวในระบบ e-GP    

2.๓  หนังสือที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๘๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
            เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น          

มิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 
                           คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ส่วนราชการภายใต้บังคับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในส่วนของสินค้าฉลากเขียวตามคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ โดยในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จะต้องดําเนินการภายใต้บังคับ
ระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ทวิ กล่าวคือ จะต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่าง
เป็นธรรมและจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฯ ข้อ ๑๖ ในเรื่องการสนับสนุนพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการ
ของคนไทย 
 

ประธานในที่ประชุม  การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเรื่องที่สําคัญ เดือนพฤษภาคมเป็นเดือน
สุดท้ายในไตรมาสที่ 33  ขอบคุณส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลกําหนด ในปีต่อไป
การอนุมัติงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะงบการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะพิจารณาจากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ  หากมีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงตามเป้าหมายที่กําหนดการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปอาจมีแนวโน้ม
ได้รับงบประมาณลดลง  สําหรับงบการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอให้รีบดําเนินการเร่งรัดโดยเร็วทั้งนี้ให้
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการด้วย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2  ความคบืหน้าโครงการประชาอาสาปลกูป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชิน ี
ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  (นายกมลไชย  คชชา) รายงาน
ความคืบหน้าการปลูกป่าในโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีจังหวัดเชียงใหม่ 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติวันที่ 9 เมษายน 2556 รับทราบคู่มือปฏิบัติงานปี 2556 ของโครงการปลูกป่าและ
ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในวโรกาส                
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556 รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี                
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข นายวิวัฒน์ธรรมรงค์ บุญส่ง 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ํา                
เข้าประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ที่กรมป่าไม้  ในที่ประชุมทั้ง 3 ท่าน ได้มอบนโยบายและแนวทาง              
ในการดําเนินโครงการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าต้นน้ําและโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา
มหาราชินีจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ํา ให้การดําเนินการให้เป็นไปตามหลักวัตถุประสงค์หลัก คือ การปลูกป่า
และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําและมีการปรับปรุงระบบนิเวศน์ ทั้งระบบ โดยให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการปลูกโดยท่านทั้ง 3 ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ของทุกจังหวัดเป็นผู้บริหารงานโครงการนี้  

           

/สําหรับแนวทางในการปฏิบัติ...



 

- ๑๖ -
 

      สําหรับแนวทางในการปฏิบัติหลังจากการประชุม สามารถสรุปได้ 3 กรณีด้วยกัน 
ดังต่อไปนี้ 

1. กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และ
กรมป่าไม้ จัดส่งพื้นที่เป้าหมายให้จังหวัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบและรับรองการคัดเลือกพื้นที่ ภายในวันที่  3 
พฤษภาคม 2556  

2. จังหวัดโดยคณะทํางานและคณะกรรมการปฏิบัติการระดับจังหวัด ได้ประชุมพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองการคัดเลือกพื้นที่ตามข้อ 1 รวมท้ังพื้นที่ อ่ืน ๆ และแจ้งผลให้กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม  2556 

3. กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดส่ง
แผนปฏิบัติงานเสนอ กพอ. พิจารณาภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  

จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมตามข้อสั่งการของคณะรองนายกรัฐมนตรี โดยจัดประชุม
คณะกรรมการศูนย์อํานวยการส่งเสริมฟ้ืนฟูการปลูกป่าและป้องกันปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ของ
จังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556  การประชุมในวันดังกล่าวหน่วยงานที่เสนอแปลงปลูกป่าเข้ามา ได้นําเสนอพื้นที่
ให้กับคณะกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมได้รับทราบ และคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบจะให้พ้ืนที่แปลงปลูกป่า 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นําเรียนคณะทํางานสํารวจและคัดเลือกพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง   

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดประชุมคณะทํางานฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2556 ผลการ
ประชุม คือ ให้ความเห็นชอบพื้นที่ปลูกป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 จํานวน 
30 แปลง พ้ืนที่ทั้งหมด 8,386 ไร่  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คณะกรรมการเห็นชอบตามที่สํานักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 1  เชียงใหม่ นําเสนอ 20 แปลง เนื้อที่ทั้งหมด 4,101 ไร่ สําหรับพ้ืนที่อ่ืนๆ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอท้องที่ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องนําเสนอข้อมูล ได้มี
การพิจารณาทั้งหมด 20 แปลง พ้ืนที่ 911 ไร่ ซึ่งรวมพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมด 70 แปลง รวมพื้นที่ 13,398 ไร่ 
ซึ่งได้จําแนกพื้นที่ปลูกป่าเป็นรายอําเภอ เช่น อําเภอเวียงแหง อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จํานวน 6 แปลง พ้ืนที่ 
616 ไร่ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน 5 แปลง พ้ืนที่ 595 ไร่ รวม 11 แปลง พ้ืนที่ 1,271 ไร่ แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าพ้ืนที่
อนุรักษ์ เป็นอุทยานหรือเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าอะไร ทั้งหมด 17 อําเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกป่า ได้นําเสนอผ่านมติความ
เห็นชอบของคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

คณะกรรมการ กบอ. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม  2556  ได้มีการนําเสนอ
ข้อมูลพ้ืนที่แปลงปลูกป่าของจังหวัด มติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบพื้นที่ปลูกป่าของจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 19 
แปลง จํานวนพื้นที่ 3,783 ไร่  พ้ืนที่ที่คงเหลืออีก 40 แปลง จะมีการนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มเติม
อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เห็นชอบแล้วจะมีการจัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดเพื่อดําเนินการปลูกป่าต่อไป 

ข้อสั่งการในที่ประชุม มี 2 ข้อ คือ  
1. เห็นชอบในหลักการในการสนับสนุนงบประมาณในการปลูกป่าและพื้นที่ 12 จังหวัด 

รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้พ้ืนที่ปลูกป่าสามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ขอให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช อธิบดีกรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง ลงนามรับรองพื้นที่การปลูกป่าด้วยตนเองทุกแปลง และจัดส่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมเสนอ กบอ.ก่อนที่จะเสนอขอรับงบประมาณ  

 
 
      / 2. พ้ืนที่เป้าหมายของการปลูกป่าในจังหวัดที่เหลือ...



 

- ๑๗ -

 
2. พ้ืนที่เป้าหมายของการปลูกป่าในจังหวัดที่เหลือ ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดี

ทั้ง 3 กรม  ลงนามรับรองพื้นที่ตามความเหมาะสมของแปลงปลูกป่า ในความรับผิดชอบด้วยตนเอง อธิบดีกรม
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะต้องตรวจสอบพื้นที่แปลงปลูกป่าแต่
ละแปลงไม่ให้เป็นพื้นที่ซ้ําซ้อนกับพ้ืนที่ปลูกป่าภายในโครงการอื่นด้วย  และมีข้อสั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจําแปลง
นําพ้ืนที่ที่ผ่านความเห็นชอบไปให้อธิบดีแต่ละกรมลงนาม 

 

ประธานในที่ประชุม  ขอความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญ  ดังนั้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ควรมีการวิเคราะห์พ้ืนที่ปลูกออกเป็น       
2 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ที่ต้องการปลูก และพื้นที่ที่ควรปลูก โดยให้เน้นพื้นที่ที่ควรปลูก เน้นพื้นที่ต้นน้ําลําธารและ
พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุก เสื่อมโทรม  โดยให้กําหนดพื้นที่ให้ชัดเจน จากนั้นนํามาจัดทําแผนและดําเนินการร่วมกัน          
โดยอาจจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปลูกป่าด้วย 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๔   เรื่องเพือ่ทราบ  
      เลขานกุารในทีป่ระชุมแจ้งเรื่องเพื่อทราบ จํานวน  11  เรื่อง  ดังนี ้

4.1   สรปุผลการประชุมระดบัผู้นาํด้านน้าํแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิกิ ครั้งที่ 2  
        เลขานุการในที่ประชุม สรุปผลการประชุม จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่ 
        (1) การประชุมผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นไปด้วย

ความราบรื่น และสมบูรณ์ โดยผู้นําที่เข้าร่วมประชุมได้ยํ้าให้ถือความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ําที่จะเกิดขึ้น
นับจากนี้ต่อไป  โดยเห็นพ้องในการยกระดับความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในเชิงบูรณาการ เพื่อ
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากน้ําท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพื่อนําไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านน้ําได้อย่างยั่งยืน โดยภายหลังจากการประชุมเสร็จ
สิ้นสง ผู้นําและหัวหน้าคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงถึงความห่วงใยและตระหนัก
ถึงความสําคัญของน้ําที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาที่ย่ังยืนและเกี่ยวพันกับประเด็นท้าทายระดับโลกที่สําคัญ
หลายประเด็น โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของน้ําต่อการดํารงชีพของมนุษย์ความมั่นคงของมนุษย์สิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ  ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อความมั่นคงด้านน้ําอย่างจริงจังเพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม  การดูแล
ระบบนิเวศ การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ํา  การใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุด                
การร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันต่อสู่กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และหวังให้ผลจากการประชุม              
ครั้งนี้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ํา อันจะนําไปสู่การแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนและสร้างความมั่นคงด้านน้ําอย่างยั่งยืน โดยได้ร่วมกันรับรอง “ปฏิญญา
เชียงใหม่” อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการแสดงถึงภาวะผู้นําและการยอมรับถึงพันธะผูกพัน              
ที่ทุกประเทศและทุกภาคส่วนร่วมกันในการกําหนดแนวทางจัดการและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ําและ 
ความท้าทายจากภัยพิบัติด้านน้ําของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จํานวน 13 ข้อดังนี้ 

1) เรายืนยันพันธกรณีที่ได้ให้ไว้ในการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (ณ เมืองเบปุ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2550) ที่จะให้ลําดับความสําคัญอย่างสูงในประเด็น
ด้านน้ําและสุขาภิบาลในวาระแห่งชาติของแต่ละประเทศและให้มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในภาคน้ํา 
และสุขาภิบาล 

    /2) เราส่งเสรมิให้บรรจุประเด็นการลดความเสี่ยง... 



 

- ๑๘ -

 
2) เราส่งเสริมให้บรรจุประเด็นการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของ

วาระการพัฒนาภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติเพื่อรับมือกับความท้าทายในการลดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเกิดจากน้ําท่วม ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติอ่ืนๆ 

3) เราจะเร่งรัดกระบวนการนําแผนการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามความเหมาะสม ในขณะที่สนับสนุนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและ              
การจัดการน้ําที่ดี 

4) เราจะยกระดับความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในการ
แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ตลอดจน แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงบูรณาการ 

5) เราจะส่งเสริมการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความ
ต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร ตลอดจน
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

6) เราจะปรับปรุงระบบชลประทานในภาคการเกษตรที่มีการใช้น้ําปริมาณมาก
ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการส่งเสริมการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

7) เราจะเพิ่มการถ่ายโอนเทคโนโลยี เสริมสร้างขีดความสามารถ และ
แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการใช้น้ําอย่างเหมาะสม และลดผลกระทบจากความเสี่ยงและภัยพิบัติด้านน้ําต่อการ
ดํารงชีพของประชาชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

8) เราจะให้ลําดับความสําคัญต่อการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาระบบการลดภัยพิบัติและการบรรเทาทุกข์ ซึ่งรวมถึงการเตือนภัยล่วงหน้า                
และการสร้างชุมชนที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อม ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถ ธรรมาภิบาล                
ที่ตอบสนองต่อทุกภาคส่วน และการบริหารการเงินเชิงสร้างสรรค์ 

9) เราจะส่งเสริมการออกนโยบายและมาตรการเพื่อลดมลพิษด้านน้ํา การต่อสู้           
การแปรสภาพเป็นทะเลทราย การปรับปรุงคุณภาพน้ํา และการปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ํา แม่น้ํา ตลอดจนแหล่ง
ธรรมชาติของน้ําจืดซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของมนุษย์และธรรมชาติ 

10) เราจะส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนที่ดีขึ้นตามความ
เหมาะสมระหว่างภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ในการจัดการ การป้องกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ํา             
ที่สมเหตุสมผล รวมถึงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 

11) เราจะส่งเสริมให้มีการพิจารณาประเด็นด้านน้ําในการหารือเรื่องวาระการ
พัฒนาภายหลังปี 2558 ของสหประชาชาติตามความเหมาะสม 

12) เราจะขอให้องค์กรหารือเรื่องน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดม
กําลังในการสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะข้างต้น และจะส่งเสริมให้มีการพิจารณานโยบายการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมในบริบท ของการพัฒนาที่ย่ังยืน                
และการขจัดความยากจน รวมทั้งการจัดต้ังระบบข้อมูลด้านน้ําของภูมิภาคเอเชีย 

13) เราขอขอบคุณรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทยด้วยความจริงใจในการ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 2 และส่งเสริมให้ทุกประเทศ         
เพิ่มความความพยายามในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะข้างต้นด้วยความมุ่งมั่นและความตั้งใจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
ของเรา 

 
     /(2) ผลการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทย-ลาว...  



 

- ๑๙ -

 
(2) ผลการประชุมร่วมคณะรัฐมนตรีไทย-ลาวอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2              

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2556  ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่  ได้มีการหารือในประเด็นสําคัญ
และเร่งรัดให้เกิดความคืบหน้า พร้อมทั้งสานความร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม ในประเด็นความ
มั่นคง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวม 4 ประเด็น ได้แก่  

1) การรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน โดยจะร่วมมือตรวจตรา
สอดส่องและป้องกันการกระทําของกลุ่มผู้ไม่หวังดีต่ออีกประเทศ หากพบเบาะแสหน่วยงานความมั่นคงจะแจ้ง
และประสานงานอย่างรวดเร็ว โดยไทยยืนยันจะไม่ให้บุคคลใดใช้ประเทศไทยเป็นที่พักพิงหรือวางแผนก่อความ
ไม่สงบและต่อต้านรัฐบาล 

2) ด้านความร่วมมือในการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดน ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือ
กันเร่งรัดการสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนให้สําเร็จลุล่วงโดยเร็ว 

3) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จะมีการยกระดับความร่วมมือใน
การป้องกันปัญหายาเสพติด การปราบปรามและนําส่งผู้กระทําความผิดและผู้หลบหนีการจับกุมลงโทษคดียา
เสพติด โดยเห็นควรใช้ช่องทางติดต่อที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

4) ความร่วมมือด้านแรงงานและการป้องกันการค้ามนุษย์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่
จะร่วมมือป้องกันและปราบปรามการล่อลวงเด็กและสตรีเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ โดยฝ่ายไทยแสดงความ
พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาแรงงานลาวผิดกฎหมายที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยและพร้อมอํานวยความสะดวก
เรื่องการนําเข้าแรงงานลาวที่ถูกกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจด้านการจ้างแรงงานไทย-ลาว โดยคณะรัฐมนตรี
ไทยมีมติขยายเวลาดําเนินการของศูนย์ One Stop Service  เพื่อการพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาวไปอีก 120 วัน 
นับต้ังแต่วันที่ 14 เมษายน 2556  

สําหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า ใน 4 ประเด็น ได้แก่ 

1) การอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน โดยเฉพาะการดําเนินการเรื่องการ
ตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว หรือ Single Stop Inspection (SSI) และปรับปรุงพื้นที่จุดผ่านแดนและเส้นทาง
คมนาคมที่ต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการเดินทางผ่านแดนและความแออัดของการสัญจรบริเวณจุด
ผ่านแดนสําคัญ 

2) การส่งเสริมการค้าไทย-ลาว ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อช่วยสร้างรายได้ของประชาชน สปป.ลาว เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยและลาว การใช้ประโยชน์จาก
เส้นทางถนนหมายเลข 8 และ 12 โดยให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐานของภูมิภาค และส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนตามแนวเส้นทางทั้งสอง  โดยฝ่ายไทยพร้อมส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้
ไปลงทุนบริเวณเส้นทางดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และฝ่ายลาวจะอํานวยความสะดวกและปรับปรุงการเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้เส้นทางให้ได้มาตรฐานในส่วนของการท่องเที่ยว 

3) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค และ
ระหว่างไทย-ลาว-จีน เช่นการสร้างสะพานเชื่อมต่อทางรถไฟ (หนองคาย-ท่านาแล้ง) เพื่อเป็นเส้นทางเชื่อมโยง
กันทางรถไฟความเร็วสูงกับจีน ตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และการประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว 
2 แห่ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 พฤษภาคม  2556 ได้แก่ จุดผ่านแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจุดผ่าน
แดนบ้านสบรวก จังหวัดเชียงราย 

 
 

      /4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว... 



 

- ๒๐ -

 
4) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 

และเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวไปมาระหว่างไทยและลาว รวมทั้ง สนับสนุนการใช้ ACMECS Single Visa หรือ 
ASV เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ในภูมิภาคและอาเซียน ซึ่งไทยและกัมพูชา ได้เริ่ม
โครงการนําร่องก่อนหน้านี้แล้ว 

ประธานในที่ประชุม  การประชุมในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมาก สร้าง
ช่ือเสียงให้กับประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ ขอบคุณส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การสนับสนุนการ
ดําเนินการเป็นอย่างดีย่ิง  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) การตกแต่งเมือง
และด้านสาธารณูปโภค ต้องขอบคุณส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ สํานักงานทางหลวง
ชนบทจังหวัดเชียงใหม่ แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ ที่ดําเนินการได้เรียบร้อยเป็นอย่างดี  ในการนี้  มอบหมาย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ และ
แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสวยงามของ
ถนนอย่างต่อเนื่อง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.2   การรบัรองคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐระดบัพืน้ฐาน (Certified FL)
ประจําปี 2555 
      เลขานุการในที่ประชุม  ด้วยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ทําการตรวจประเมินตัวช้ีวัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (PMQA) ของ
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555  แจ้งว่า จังหวัดเชียงใหม่มีผลการดําเนินงานในภาพรวม              
ร้อยละ 100 ผ่านการรับรอง Certified FL ตามเงื่อนไขการรับรอง 
    จุดเด่นของ PMQA จังหวัดเชียงใหม่แต่ละหมวด ดังนี้ 

1. หมวด OP การได้มาซึ่งวิสัยทัศน์ “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” นั้นได้มาจาก
การระดมความคิดทุกภาคส่วน 

2. หมวด 1 ความเป็นผู้นําและความเป็นครูของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด 
3. หมวด 2 ความต่อเนื่องและความเอาใจใส่ของฝ่ายแผน และความร่วมมือร่วมใจ

ของบุคลากร การบริหารความเสี่ยงที่ทําทุกขั้นตอน 
4. หมวด 4 การใช้เทคโนโลยี เช่น Dropbox ในการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
5. หมวด 6 มีกระบวนการสร้างคุณค่าในเรื่อง แผนฉุกเฉินเพื่อป้องกันภัยพิบัติ     

การปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนในการยึดทรัพย์ 
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร.ได้เชิญจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบประกาศเกียรติคุณรับรอง

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Certified FL) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 
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4.3   การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

     เลขานุการในที่ประชุม  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับแนวทางการจัดสรรเงิน
รางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามที่สํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประมวลผลการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีจากคะแนนผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงแจ้งผลการจัดสรรเงินรางวัล
ให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงินจํานวน 13,781,456.13 บาท (สิบสามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบ
หกบาทสิบสามสตางค์) เพื่อจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจําในสังกัด ตามหลักเกณฑ์ 
แนวทาง และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลของส่วนราชการ จังหวัด และอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

เกณฑ์การจดัสรรเงินรางวลั ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   

ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทุกส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุม โดยในที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ เกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้  

1. แบ่งกลุ่มข้าราชการ เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 
          กลุ่มที่ 1 ข้าราชการระดบัสูง(บรหิารสูง-ต้น, อํานวยการสูง-ตน้,วิชาการ 

คณุวฒุ-ิเชี่ยวชาญ) น้ําหนักการจ่าย 1.00 
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการระดบักลาง (วิชาการชํานาญการ, ชํานาญการพเิศษ)              

น้ําหนักการจ่าย 1.25 
    กลุ่มที่ 3 ข้าราชการระดบัตน้ (วิชาการปฏบิตักิาร, ทั่วไป, ลูกจา้งประจาํ)

น้ําหนักการจ่าย 1.40  
2. ส่วนราชการห้ามนําเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับไปจัดสรรโดยวิธีการหารเฉลี่ยให้         

ผู้มีสิทธิได้รับเงินรางวัลได้รับเท่ากัน 
3. ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัลขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ พิจารณา

หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจํา 

4. ต้องประกาศหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจําได้ทราบโดยทั่วกันด้วย 
5. เมื่อส่วนราชการ ได้รับจัดสรรเงินรางวัลไปแล้วจะต้องนําไปจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิ

ได้รับพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจําปี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ซึ่งได้รับเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
และมีอัตราเงินเดือนใน วันที่  1 กันยายน 2554 ณ จังหวัดนั้น  

6. จํานวนเงินรางวัลที่ผู้มีสิทธิจะได้รับขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมผลักดันให้ผลงานของ
ส่วนราชการ และจังหวัด ให้บรรลุเป้าหมาย และผลการปฏิบัติราชการของผู้มีสิทธินั้นๆ 

 
การกาํหนดสดัส่วนเงินรางวัลของจังหวดัเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ส่วนที่ 1 : ส่วนที่ 2) 

ส่วนที่ 1  ความร่วมมือกันในการปฏบิตังิานสร้างผลงานใหก้บัองคก์ร 30%  
                    หลักเกณฑแ์ละสัดส่วนเงินรางวัล   

- เฉลี่ยตามจํานวนคน  ตามระดับคะแนนความร่วมมือของส่วนราชการ  
ส่วนที่ 2   การผลกัดนัผลสาํเร็จในการปฏบิตัิราชการตามคํารบัรองการปฏบิตัิ

ราชการ ประจําปี  70% 
       /หลักเกณฑ์และสัดส่วนเงินรางวัล... 
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หลักเกณฑ์และสัดส่วนเงินรางวัล   

- การมีส่วนร่วมตามตัวช้ีวัด ก.พ.ร.ปี 2554  ร้อยละ 50 
- การมีส่วนร่วมในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ร้อยละ 50 

 

ประธานในที่ประชุม  เน้นในเรื่องความเป็นธรรมและความโปร่งใส โดยจัดสรรให้
ระดับล่างและระดับกลางในจํานวนที่มากกว่าระดับสูง สําหรับวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.4   ศูนยช์่วยเหลือสังคม (One Stop Crisis Center)  
     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่(นางมยุรี ยกตรี) แจ้งว่า           
นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย  4 กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น
เจ้าภาพในการพัฒนาระบบงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม “One Stop Crisis Center” เพื่อสร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันในสังคม  แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม ดูแลคนทุกช่วงวัย โดยกําหนดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพ
หลัก 4 ประเด็น คือ 

1. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มอบกระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพ 
2. ปัญหาการค้ามนุษย์ มอบสํานักงานตรวจแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพ 
3. ปัญหาแรงงานเด็ก มอบกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพ 

 4. ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ มอบกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 กระทรวงหลัก 
และได้จัดส่งบุคลากรไปอบรมครู ก มาแล้ว และจะดําเนินการจัดส่งบุคลากร ครู ก และครู ข ไปอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนและดําเนินงานในพื้นที่ต่อไป  
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4.5   การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัดประจําปี 2556 
    ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10ลําปาง(นายเอกกฤต จิตตางกูร) 
แจ้งว่า  ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2556 ให้ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดําเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่มจังหวัด  
โดยให้คํานึงถึงประเภทของภัยที่มีความรุนแรงเกินขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน                
1 ประเภทภัย ประกอบด้วย การฝึกซ้อมแผนเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercises: FEX) และการฝึกซ้อม         
เต็มรูปแบบ (Full – scale Exercise: FSX) โดยสมมุติสถานการณ์สาธารณภัยขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบรุนแรง
กว้างขวาง ความรุนแรงระดับ 3 ตามแนวทางการปฏิบัติของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. 2553 – 2557 ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2556  ณ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.6   ประชาสัมพันธ์งานประเพณ ี “ ใสข่ันดอกบูชาเสาอินทขลี”  

     ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์) ได้เชิญส่วนราชการ
ร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 5-12 มิถุนายน 2556            
ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกําหนดการ ดังนี้ 

วันที่ 5 มิถุนายน 2556 พิธีทําบุญเข้าอินทขีลเริ่มต้ังแต่เวลา 13.30 น .           
โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  กล่าวอันเชิญพระพุทธรูปฝนแสนห่า พร้อมเครื่องบูชาอินทขีล ออกจากวัด
เจดีย์หลวงวรวิหาร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพระปกเกล้า ผ่านพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เลี้ยวขวาสู่ถนน
ราชวิถีเข้าสู่ถนนช้างม่อย ถนนช้างม่อยตัดใหม่ ถนนท่าแพ ถนนราชดําเนินถึงสี่แยกกลางเวียง เลี้ยวซ้ายตาม
ถนนพระปกเกล้า เข้าสู่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จากนั้นในเวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีใส่ขันดอกบูชา
อินทขีลโดยผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทําพิธีเปิดโดยลั่นฆ้องชัย ๙ ครั้งจุดเทียนธูปบูชา และสรงน้ํา
พระพุทธรูปฝนแสนห่าใส่ขันดอกบูชาอินทขีลและในเวลา 17.00 น. พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์สมโภช
เสาอินทขีล , ภายในงานจะได้ชมปี่พาทย์พ้ืนเมืองบรรเลงเพลงฟ้อนบูชาเสาอินทขีล และชมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา สมโภชเสาอินทขีล  

วันที่ 5-12 มิถุนายน 2556 ต้ังแต่เวลา 0๘.00 น.เป็นต้นไปเปิดโอกาสศรัทธา
สาธุชนทําบุญใส่ขันดอก , สรงน้ําพระพุทธรูปฝนแสนห่า , ใส่บาตร 10๘ , ปิดทองพระประจําวันเกิด ,ไหว้พระ
พุทธอัฏฐารสและบูชาพระธาตุเจดีย์หลวง ตลอดทั้งวัน  ในเวลา 1๗.00 น.พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์  
ในวิหารเสาอินทขีล  และในเวลา 1๘.00 น. รับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  วันที่ ๑๒ มิถุนายน 
๒๕๕๖ วันขึ้น 4 ค่ําเดือน ๙ เหนือ พิธีทําบุญออกอินทขีลโดย ในเวลา ๐๙.๐๐ น. นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่
จุดเทียน  ธูป บูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ร่วมกันถวายไทยทาน ภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ ๑๐๘ รูป  และในเวลา ๑๓.๐๐ น. พิธียกช่อฟ้าเอกวิหารเสาอินทขีล พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา            
เสาหลักเมืองเชียงใหม่ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.7   การคาดหมายสภาพอากาศเดือนมถุินายน 2556 
 ผู้อํานวยการส่วนพยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสันทนีย์  

ไชยเชียงพิณ) แจ้งว่า ฤดูฝนในภาคเหนือปีนี้ เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 เนื่องจากหย่อมความกดอากาศ
ตํ่าในทะเลอันดามัน ทวีกําลังแรงขึ้น เคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทย  ซึ่งเป็นตัวชักนําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้          
ที่เป็นลมช้ืนพาเมฆและฝนพัดปกคลุมภาคเหนือ นอกจากนี้ ร่องมรสุมซึ่งพาเมฆและฝนจํานวนมากจะเลื่อน
ขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือในเดือนมิถุนายน และช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมร่องมรสุมนี้            
จะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศจีนตอนใต้ ทําให้ปริมาณและการกระจายของฝนลดน้อยลงจะเกิดฝนทิ้งช่วงได้
ระยะ 1-2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม  ในเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ร่องมรสุมนี้จะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่าน
ภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง ทําให้มีฝนตกชุกทั่วไป ส่วนในเดือนตุลาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปภาคกลาง และทําให้
ฤดูฝนของภาคเหนือปีนี้สิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2556  ปีนี้มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย 
ปริมาณและการกระจายของฝนปีนี้ ประมาณ 900-1000 มิลลิเมตร จํานวน 95-100  วัน โดยในช่วงเดือน
พฤษภาคมถึงมิถุนายน มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และ กรกฎาคมถึงตุลาคม มีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย สําหรับ 
 

 /เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน... 



 

- ๒๔ -

 
เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน คาดว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 1 ลูก ซึ่งทําให้
ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก  น้ําท่วมฉับพลัน 
ดินโคลนถล่ม อุทกภัย น้ําล้นตลิ่ง และน้ําท่วมขังได้  จึงขอให้ประชาชนในภาคเหนือ วางแผนการเพาะปลูก การ
ใช้น้ํา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ โทร 053-277919  053-
922365  มิถุนายน 2556 ช่วงต้นฤดูฝน ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประกอบกับ ร่องมรสุมเลื่อน
จากภาคกลางขึ้นมาพาดผ่านภาคเหนือ ทําให้มีฝนชุก ระยะต้นเดือน แล้วปลายเดือนฝนจะลดลงจนถึงทิ้งช่วงได้ 
เมื่อร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านจีนตอนใต้และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังอ่อนลง  เดือนนี้ปริมาณฝนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยเล็กน้อย และอุณหภูมิ ใกล้เคียงค่าเฉลี่ย  เชียงใหม่  ตอนเช้า อุณหภูมิตํ่าสุด  23-25 องศาเซลเซียส                
บ่าย อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  มีเมฆมากขึ้นกับมีฝน/ฝนฟ้าคะนองกระจายระหว่างบ่ายและ
กลางคืน ส่วนมากครึ่งแรกของเดือน สําหรับครึ่งหลังของเดือนฝนจะลดลง ปริมาณฝน  130-150 มิลลิเมตร 
จํานวน  17-19 วัน ความช้ืนสัมพัทธ์ ร้อยละ 60-95  ทัศนวิสัย 10-12 กิโลเมตร   ลมตะวันตกเฉียงใต้ 15-
25   กิโลเมตรต่อชั่วโมง    

ในปี พ.ศ. 2556 พายุหมุนเขตร้อนใน มหาสมุทรแปซิฟิก ซีกโลกเหนือด้านตะวันตก 
25 ลูก(เฉลี่ย26ลูก) ไต้ฝุ่น 16 ลูก(เฉลี่ย16ลูก) ไต้ฝุ่นมีความรุนแรงมาก 8 ลูก(เฉลี่ย 8 ลูก) มิถุนายน –
สิงหาคม 2556 ปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉล่ีย 0-50 มิลลิเมตร มิถุนายน –สิงหาคม 2556 อุณหภูมิสูงกว่า
ค่าเฉลี่ย 0-0.5 องศาเซลเซียส   

ข้อควรระวัง  ฝนตกหนักถึงหนักมากเมื่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่พาด
ผ่านมีกําลังแรงขึ้น ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก น้ําท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม น้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังได้ 
จึงควรเตรียมพร้อมป้องกันภัย ตลอดจน ติดตามสภาพอากาศ ที่ โทรศัพท์ 053-277919, 053-922365  
และ www.cmmet.tmd.go.th ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง   

 

ประธานในที่ประชุม  ให้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ดําเนินการติดตามสภาพ
อากาศอย่างใกล้ชิด โดยขอความร่วมมือประสานงานกับสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ นําข้อมูลการพยากรณ์อากาศมาวางแผนเพื่อเตือนภัยต่อไป  และให้สํานักงานป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเตรียมเครื่องวัดปริมาณน้ําฝน  การป้องกันดินลื่นไหลโดยนําเอาเทคโนโลยี
ต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.8  การประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013) 
     พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นายไพโรจน์  กุลละวณิชย์) แจ้งว่ากรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุม Thailand Rice Convention 2013 (TRC 2013)    
ในระหว่างวันที่ 26-28  พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  
      

        /มตทิีป่ระชุม... 
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  มตทิีป่ระชุม   

1. เพื่อแสดงศักยภาพการเป็นผู้นําด้านการส่งออกข้าวคุณภาพของไทย เป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกต่อวงการค้าข้าวโลกท่ีไทยพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าข้าวไทยในระดับอาเซียน 
และในระดับโลก 

2. เพื่อเป็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่มุ่งพัฒนาชีวิตและสร้างความมั่นคงให้แก่
เกษตรกรไทย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จาก
ประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าว ผู้นําเข้า และผู้ประกอบการค้าข้าว  นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต และ
การค้าข้าว สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ประมาณ 700 คน  ผู้เข้าร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรีจากเมียนมาร์ 
สปป.ลาว เวียดนาม บังคลาเทศ โตโก  และผู้แทนจาก 40 ประเทศ 
  รูปแบบการจัดประชุม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1. การประชุมและสัมมนาทางวิชาการ 
2. การจัดนิทรรศการและเผยแพร่ข้าวโลก เป็นการนําเสนอคุณภาพและประโยชน์

ของข้าวไทย ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
3. การจัดการเจรจาการค้า สร้างโอกาสให้ผู้นําเข้าข้าว ผู้ประกอบการค้าข้าวและ      

ผู้ส่งออกข้าว ได้เจรจาการค้าข้าว ซึ่งจะพัฒนาไปสู่การซื้อขายที่เป็นรูปธรรมในอนาคต 
4. การศึกษาดูงานสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
 การมีส่วนร่วมในจังหวัดเชียงใหม่ 

1. จังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งต้ังคณะทํางานประสานการจัดประชุม โดยมีพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหัวหน้าคณะทํางาน  ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อุทยานหลวงราชพฤกษ์              
เป็นคณะทํางาน  

2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายฤทธิพงศ์ฯ) ได้ร่วมรับ-ส่ง รัฐมนตรีจาก           
5 ประเทศในวันที่ 26 พฤษภาคม  2556  และ 28 พฤษภาคม  2556 

3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ร่วมงาน 
Welcome reception, งาน Gala dinner  และงานการประชุม 

สรุปผลการประชุม 
1. ผู้เข้าร่วมประชุมทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ที่

จังหวัดเชียงใหม่  
2. ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  ทุกภาคส่วนชื่นชมและขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้

ความอนุเคราะห์ในด้านต่างๆ ทําให้การจัดประชุมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 

ประธานในที่ประชุม  ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ประสานความร่วมมือในการจัดประชุม 
ทําให้การประชุมสําเร็จลุล่วงด้วยดี และสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างมาก จากการ
ประชุมรัฐบาลมีนโยบายในการเพิ่มมูลค่าข้าว ผลผลิตต่อไร่ ราคา คุณภาพที่สูงขึ้น เป็นการประกาศนโยบายของ
รัฐบาลความก้าวหน้าทางวิชาการข้าวไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 /4.9 กิจกรรม เชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค์  
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4.9  กิจกรรม เชียงใหมเ่มืองสร้างสรรค ์

            ผู้แทนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (มร.มาร์ติน  เฟ็นสกี้ สตาล์ลิ่ง) นําเสนอกิจกรรม
เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์  ใน 3 เดือนที่ผ่านมาและกิจกรรมที่กําลังจะจัดขึ้น มีดังนี้  

1. ในเดือนมีนาคม 2556 มีการประชุมเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ คณะกรรมการ
พัฒนาเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 50-60 คน            
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ  

2. การจัดงานรางวัลการออกแบบปีที่ 2 Chiang Mai Design Award เป็นกิจกรรม 
การออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์อาหาร หัตถกรรมกับเฟอร์นิเจอร์ และสื่อใหม่ๆ เช่น 
หนังสือ หรือเว็บไซต์ รวมไปถึงกราฟฟิกดีไซน์ ทั้งหมด 4 ประเภทกว้างๆ  

3. ขณะนี้กําลังจัดเตรียมกิจกรรม TEDx Chiang Mai ที่ ปาร์มสปริง โดยปีนี้คาดว่า
จะมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ 200-300 คน และมีวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้ 20 คน  

4. วันที่ 4 มิถุนายน 2556 จะมีงานเปิดตัว เฟส 2 ของโครงการเชียงใหม่เมือง
สร้างสรรค์ บนเว็บไซต์ (Handmade chiangmai.com) 

5. วันที่ 6-9 มิถุนายน 2556 จะนําคณะไปเยอรมันเพื่อที่จะร่วมงานเอเชีย-             
แปซิกฟิก Week ที่เบอร์ลิน โดยจะมีนําเสนอเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ให้กับผู้นําทั้งหมด 60 ประเทศได้รับ
ทราบ 

6. วันที่ 11 มิถุนายน 2556 จะมีการสัมมนากับ TBM สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
และเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เรื่องของการใช้ IT ในการค้าและการดูแลลูกค้า  

7. เดือนกรกฎาคม 2556 จะมีการสรุปรางวัลการออกแบบ Chiang Mai design 
Award  

8. วันที่ 14 กันยายน  2556 จะมีการจัดงาน TEDx Chiang Mai “Mini”   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

    4.10 การแยกหมู่บ้านตามคําพิพากษาศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 
     จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ปัญญา) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการขอแยกหมู่บ้าน จํานวน 2 หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้  

1. หมู่บ้านแม่ตะละใหม่ ขอแยกจากหมู่บ้านแม่ตะละม้ง หมู่ที่ 7 ตําบลแม่แดด 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นไปตามคําสั่งของศาลปกครอง คดีหมายเลขดําที่ 
97/2555 คดีหมายเลขแดงที่ 382/2555 ลงวันที่ 22 สิงหาคม  2555 สืบเนื่องจากศาลปกครองสั่งให้  
เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อกําหนดเขตตําบลในท้องที่อําเภอสะเมิง และอําเภอกัลยาณิวัฒนา                
ลงวันที่ 29 พฤษภาคม  2540 เฉพาะในส่วนของเขตหมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตําบลย้ังเมิน อําเภอสะเมิง               
โดยกําหนดเขตหมู่บ้านใหม่ให้ถูกต้อง ภายใน 180 วัน  สืบเนื่องจากหมู่บ้านแม่ตะละ หมู่ที่ 6 ตําบลย้ังเมิง 
อําเภอสะเมิง มีอาณาเขตทั้งหมดอยู่ในเขตอําเภอกัลยาณิวัฒนา ทําให้มีการเรียกร้องและมีคําสั่งศาล ซึ่งที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม่และอําเภอได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและได้รับความเห็นชอบจากกรรมการหมู่บ้าน 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลแม่แดดเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่  เพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะได้นําเสนอให้กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาตั้งหมู่บ้านใหม่ แยกจากหมู่ที่ 7 ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เป็นหมู่ที่ 8 
ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา ต่อไป 

        /2. หมู่บ้านดอยเงิน ... 



 

- ๒๗ -

 
2. หมู่บ้านดอยเงิน ขอแยกจากบ้านห้วยโง้ หมู่ที่ 5 ตําบลดอยหล่อ อําเภอ                

ดอยหล่อ  ขอแยกกรณีชุมชนห่างไกล โดยให้เหตุผลว่า บ้านดอยเงินเป็นชุมชนที่ห่างไกล ห่างจากบ้านห้วยโง้                
7 กิโลเมตร การพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการดูแลของผู้นําหมู่บ้านไม่ทั่วถึง เนื่องจากเป็นหมู่บ้าน            
ที่ใหญ่ ทําให้หมู่บ้านดังกล่าวไม่มีความเจริญเท่าที่ควร เป็นการแยกหมู่บ้านจากหมู่ที่ 27 ตําบลดอยหล่อ                
เป็น หมู่ที่ 28 ตําบลดอยหล่อ การดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 
บ้านห้วยโง้ ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการตําบลดอยหล่อ และที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอ
ดอยหล่อเรียบร้อยแล้ว  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จึงนําเสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ  

 

มติที่ประชุม   เห็นชอบทั้ง 2 หมู่บ้าน 
 

     4.11  การพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรม
ผู้นําในการลดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  
             นายอุทัย ทะริยะ หัวหน้าสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  สํานักงานยุติธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการพัฒนาเครือข่ายและเสริมสร้างศักยภาพยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรม ผู้นําใน
การลดและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม เพื่อดําเนินงานเสริมสร้าง พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชน และประชาชน ให้เข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน            
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 22 อําเภอ 22 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่  
5 กุมภาพันธ์ - ๒2 พฤษภาคม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบบงานยุติธรรมชุมชน และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและองค์กรประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมจัด
กิจกรรม ด้านยุติธรรมชุมชนกับกระทรวงยุติธรรม ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) โดยการ
ร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผิดชอบ 

3. เสริมสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เข้าถึงและได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกัน 

4. ติดตาม เยี่ยมเยียน สร้างความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรมทางเลือก                
ให้กับศูนย์ยุติธรรมชุมชน  

5. บูรณาการงานยุติธรรมระหว่างภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับภาค
ประชาชนและชุมชน 

6. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายยุติธรรมชุมชน                
หรือที่เรียกช่ืออย่างอื่น กับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
           สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่  ได้กําหนดกระบวนการพัฒนาเสถียรภาพในการ
สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน และเครือข่าย ซึ่งมีกระบวนการสร้างความเข็มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้กับ
ชุมชนและหมู่บ้าน โดยมีการจัดระบบ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่รับผิดชอบสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 22 อําเภอ 162 
ตําบล 1,802 หมู่บ้าน  สําหรับอําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแม่อาย อยู่ในเขตรับผิดชอบของ
สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง  

 
       / 2. ระดับหมูบ้่านจะมีหน้าเจ้าที่ยุติธรรม... 
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2. ระดับหมู่บ้านจะมีเจ้าหน้าที่ยุติธรรม กลุ่มเครือข่าย สมาชิกองค์การบริหารส่วน

ตําบล/เทศบาล ตํารวจป้อม ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอําเภอ เจ้าหน้าที่ สคช.(อัยการ) เพื่อร่วมกันกําหนด แก้ไข  
ดําเนินการ ตามกติกาหมู่บ้าน  เช่น  หนี้นอกระบบ  ที่ดินสาธารณะ  ปัญหาการเล่นการพนัน ปัญหายาเสพติด 
สัญญาไม่เป็นธรรม  แรงงานต่างด้าว  จากนั้นจะพัฒนาและขยายต่อไปเป็นระดับตําบล อําเภอ จังหวัด  
กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 780 คน และได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นความลับ   

 

ประธานในที่ประชุม  ให้สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม่ ประสานการทํางานร่วมกันเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการในรูปแบบ One Stop Service เพื่อการ
ทํางานจะได้ไม่ซ้ําซ้อนกัน 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๕   เรื่องแจง้ทีป่ระชุมเพื่อทราบโดยเอกสารอเิลคทรอนิคส์  
      เลขานุการในที่ประชุม – เรื่องที่ส่วนราชการนําเสนอเพื่อทราบโดยเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
มีทั้งหมด  3  เรื่อง ได้แก่ 

5.1  ผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                
พ.ศ.2556 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

5.2  มติคณะรัฐมนตรีประจําเดือนพฤษภาคม 2556 ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่   
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

5.3  คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จํากัด 
(สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่) 

ฝ่ายเลขานุการได้นําเอกสารรายละเอียดเผยแพร่ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่  
www.chiangmai.go.th หัวข้อประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว         
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลตามเว็บไซต์ดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๖    เรื่องอืน่ ๆ  
   6.1  แจ้งกาํหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2556  

           วันพฤหัสบดีที่ 27  มิถุนายน 2556  เวลา ๐๙.๐๐ น. ห้องประชุมอเนกประสงค์   
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่  การแต่งกาย  ชุดผ้าไทย 

 

6.2  หัวหน้าส่วนราชการแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติม 
6.2.1 เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุม  2 เรื่อง ดังนี้ 

1) ศาลปกครองเชียงใหม่ ได้กราบทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานพิธีเปิดศาลปกครองเชียงใหม่  ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2556  ขอความร่วมมือ
ส่วนราชการที่มีอาคารต้ังอยู่บริเวณศูนย์ราชการได้ปรับปรุงและดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอาคาร และ
ในวันดังกล่าวจะงดการจอดรถยนต์บริเวณเส้นทางเสด็จ จึงขอให้ส่วนราชการได้แจ้งบุคลากรของหน่วยงานและ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการได้รับทราบด้วย 

      /2) กระทรวงมหาดไทยจัดทําเหรียญเสมา... 



 

- ๒๙ -

 
2) กระทรวงมหาดไทยจัดทําเหรียญเสมาที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จําหน่ายในราคาเหรียญละ 900 บาท ทุกท่านที่สนใจสามารถซื้อ
เป็นที่ระลึกได้ที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่  
 

6.2.2 กองกําลังผาเมือง (พันเอกชัยณรงค์  แก้วกล้า) สรุปผลการดําเนินการของ 
กองกําลังผาเมือง ประจําเดือน พฤษภาคม  2556 ดังนี้ 

1) สถานการณ์ชายแดน 
         (๑.๑) ด้วยปรากฏข่าวสารว่าต้ังแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 

บริษัท MLT เป็นบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลเมียนมาร์  ให้ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางจาก เมือง
ป่ัน–บ้านน้ําจ๋าง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  รวมระยะทางประมาณ ๑๓๐ กิโลเมตร โดยจะขยาย
เส้นทางจากเดิมกว้าง ๔ เมตร เป็น ๖  เมตร และพื้นผิวลาดยางแอสฟัลท์ตลอดเส้นทาง  เพื่อรองรับการขนย้าย
ไม้ของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมปทานทําไม้ในพื้นที่เมืองปั่น, เมืองเชียงตอง และพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามายังโรงงาน
แปรรูปไม้ที่บ้านน้ําจ๋าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อดําเนินกรรมวิธีแปรรูปไม้ เตรียมส่งออกจําหน่าย
ต่างประเทศต่อไป รัฐบาลเมียนมาร์มีแผนดําเนินการปรับปรุงและขยายเส้นทางจากบ้านน้ําจ๋าง สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ไปยัง เมืองต่วน และเมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อรองรับการค้าขายและ
พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยในพื้นที่ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยผ่านช่องทางกิ่วผาวอก ทั้งนี้
เพื่อเป็นการเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 25๕๘ 

(๑.2)  ความเคลื่อนไหวของกองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) 
ปรากฏข่าวสารว่าในช่วงที่ผ่านมา กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) พล.น.๗๗๕ ที่ต้ังบ้านห้วยอ้อ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านตรงข้าม อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทําการถากถางพื้นที่ป่าเป็น
บริเวณกว้าง บริเวณใกล้กับบ้านเมืองขีด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้านตรงกันข้ามดอยสันจุ๊ ตําบลม่อน
ป่ิน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย ประมาณ ๕ กิโลเมตร เพื่อจัดต้ังหมู่บ้านขึ้นใหม่
โดยมีแผนที่จะสร้างบ้านเรือนให้กับมวลชนของกลุ่มว้าประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน ซึ่งเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ
จะอพยพมวลชนว้า จากพ้ืนที่เมืองปางซาง รัฐฉานเหนือและบางส่วนจากพื้นที่เมืองยอน และบ้านปูต่ีนายาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว 

(1.3) ข้อพิจารณา 
         - การสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่ของ กองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า 

(UWSA) คาดว่าน่าจะเป็นการขยายพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้า ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ติดกับแนวชายแดนไทยให้มาก
ที่สุด เพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่อรองกับฝ่ายทหารเมียนมาร์ 

- อาจใช้พ้ืนที่ ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิต/แหล่งพักยาเสพติดก่อน
ลําเลียงเข้าสู่เขตไทย 

       
 

/2. สถานการณ์ยาเสพตดิ... 
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๒)  สถานการณ์ยาเสพติด 

          (2.1) ด้วยปรากฏข่าวสารว่าเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้มีการ
ประชุมระดับ เจ้าหน้าที่อาวุโส ของประเทศในอนุภาคลุ่มแม่น้ําโขง (จีน, สปป.ลาว, ไทย, กัมพูชา, เวียดนาม, 
เมียนมาร์) ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เกี่ยวกับการร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดใน
พ้ืนที่ โดยมีผู้แทนจาก สํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งชาติ (UNODC) ร่วมเป็นสักขีพยาน และ 
พล.ต.จ.ซอวิน ตําแหน่งรองผู้บังคับการตํารวจเมียนมาร์  ผู้แทนของเมียนมาร์ได้กล่าวในที่ประชุมว่า รัฐบาล
เมียนมารจ์ะร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด แต่รัฐบาลเมียนมาร์ยังคงกังวลต่อปริมาณการปลูกฝิ่นที่เพิ่มมาก
ขึ้น และปัญหายาเสพติดที่มีความรุนแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงขอชะลอเป้าหมายการกําจัดยาเสพติด และเป็น
ประเทศปลอดยาเสพติด ออกไปอีก ๕ ปี เป็นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จากเดิมกําหนดไว้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  

(2.2)  ในห้วงเวลาปรากฏข่าวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดที่สําคัญ  
           - ด้วยปรากฏข่าวสารว่าในห้วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖           

กลุ่มขบวนการฯ กลุ่มของกองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า(UWSA) เมืองปางซาง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
ได้ลักลอบลําเลียงยาเสพติด ได้แก่ ยาบ้า, เฮโรอีนและไอซ์ (จํานวนมาก) จากแหล่งผลิตเมืองปาซางฯ ไปพักคอย
ในพื้นที่บ้านโฮ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากนั้นจะแยกลําเลียงออกเป็น ๒ เส้นทาง เพื่อนําไปพักคอย
และลําเลียงส่งให้กับกลุ่มขบวนการฯในเขตไทย ต่อไป 

- ลําเลียงไปพักคอยตามฐานปฏิบัติการของกลุ่มกองกําลังเมียน
มาร์เชื้อสายว้า (UWSA) ด้านตรงข้ามพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่, อําเภอแม่จัน, อําเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

- ลําเลียงไปพักคอยในพื้นที่จังหวัด ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ แล้วลักลอบลําเลียงไปยังแหล่งพักคอยในพื้นที่บ้านมอม เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้วฯ จากนั้นจะ
ลําเลียงเข้าสู่เขตไทยในพื้นที่ อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะดําเนินการโดยกลุ่ม
ขบวนการฯกลุ่มม้ง เป็นหลัก 

- ด้วยปรากฏข่าวสารว่า เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กลุ่มขบวน
การค้ายาเสพติด กลุ่มกองกําลังเมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) ได้ลักลอบลําเลียงยาบ้า ประมาณ ๕ ล้านเม็ด และ
ไอซ์ ประมาณ ๑๐๐ กิโลกรัม จากแหล่งพักบ้านโฮ่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เข้ามาพักคอยในพื้นที่
บ้านนาป่าก๋าว และเมืองยอน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียงยาเสพติดจํานวน
ดังกล่าวส่งให้กับกลุ่มขบวนการฯ ในเขตไทย ในพื้นที่ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ อําเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

(2.3)  ข้อพิจารณาและแนวโน้มของสถานการณ์ 
            จากการที่ทาง สปจ. ได้กดดันกลุ่มขบวนการฯ กลุ่มกองกําลัง

เมียนมาร์เชื้อสายว้า (UWSA) ให้เลิกค้ายาเสพติด และ ทหารเมียนมาร์ ได้เข้มงวดในการตรวจค้นยาเสพติด  
ตามจุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน ประกอบกับ จํานวนทหารฝ่ายไทย ได้ทําการจับกุมกลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ได้เป็นจํานวนมาก ทําให้กลุ่มขบวนการฯ ในเขตรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางลําเลียงยาเสพติด ผ่านทาง สปป.ลาว เพื่อลําเลียงต่อเข้าสู่เขตไทย บริเวณแนว
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ส่วนใหญ่จะนําไปพักคอยที่บ้านบอม เมืองต้นผึ้ง สปป.ลาว และพื้นที่ 
บ่อนคิงส์โรมัน เพื่อลําเลียงเข้าสู่เขตไทยทางด้าน อําเภอเชียงแสน และอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  
โดยกลุ่มขบวนการฯ ที่ควรเพ่งเล็ง คือ กลุ่มม้ง ในพื้นที่บ้านธารทอง ตําบลแม่เงิน อําเภอเชียงแสน, กลุ่มม้ง  
ในพื้นที่บ้านกิ่วกาญจน์ ตําบลริมโง อําเภอเชียงของ และกลุ่มม้ง ในเขตพื้นที่ ตําบลปอ อําเภอเวียงแก่น 
สถานการณ์การลักลอบลําเลียงยาเสพติดในห้วงต่อไป ยังคงมีความรุนแรงไม่น้อยไปกว่าปัจจุบัน 
 

         / 2.4 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด...
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(2.4) สรุปผลการจับกุมยาเสพติด เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖                

ของกองกําลังผาเมือง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีการปฏิบัติ จํานวน ๓ ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาได้จํานวน ๕ คน  
ตรวจยึดยาบ้าได้ จํานวน ๗๔,๓๖๕ เม็ด ในพื้นที่อําเภอไชยปราการ สําหรับในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ต้ังแต่เดือน 
ตุลาคม 2๕๕5 – ปัจจุบัน กองกําลังผาเมืองมีการปฏิบัติ จํานวน ๒๑๐ ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา ๒๙๐ คน ยึดยาบ้า
ได้กว่า ๖ ล้านเม็ด ยึดยาไอซ์ได้ ๑๐๙ ครั้ง  โดยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จับกุม 109 ครั้ง ผู้ต้องหา 148 คน 
ยาบ้า 357,759 เม็ด เฮโรอีน 160.53 กรัม กัญชา 29.54 กรัม ไอซ์ 1,023.48 กรัม  

๓) การสกดักัน้ปราบปรามการลกัลอบตดัไม้ทําลายปา่ 
ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ มีการปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน           

๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ ร่วมกับ จํานวนทหารหน่วยป้องกัน
และรักษาป่าที่เชียงใหม่ 5 (ปิงโค้ง) ทําการพิสูจน์ทราบบริเวณ บ้านแม่ป๋ามนอก ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการปฏิบัติ จับกุมผู้ต้องหาได้ จํานวน ๓ คน ยึดของกลาง ไม้ประดู่แปรรูป จํานวน ๔ แผ่น 

๔) การพัฒนาสัมพันธ์ระหว่างราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน ตามโครงการ
หมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน  

ในห้วงที่ผ่านมา พ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม่ มีการปฏิบัติจํานวน ๑ ครั้ง                
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๕ ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อําเภอเชียงดาว 
และราษฎรบ้านเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว กับ บ้านโป่งป่าแขม เมืองสาด สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาร์ ณ บริเวณจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องทางกิ่วผาวอก ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว มีกิจกรรมที่
ดําเนินการ ได้แก่ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่, การบริการตัดผม และการแสดงวัฒนธรรมประเพณีทั้งสอง
ประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ๔๐๐ คน (ไทย ๒๗๖ คน, เมียนมาร์ ๑๒๔ คน) 

เสนอข้อคิดเห็นในระเบียบวาระที่ 3.2 ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติของ
จังหวัดเชียงใหม่  ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกําลังผาเมือง ได้มีการจัดกําลังเข้าไปร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ 
หรืออุทยาน ตรวจจับผู้บุกรุกทําลายป่าจํานวนหลายครั้ง พบพื้นที่บุกรุกจํานวนมาก ขอให้ส่วนราชการ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการโดยอาจจะนําเยาวชน หรือประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความเป็นเจ้าของป่า หรือจัดทําโครงการปลูกป่าในลักษณะป่าชุมชนและ                
ป่าเศรษฐกิจ เพื่อป้องกันผู้มีอิทธิพลเข้าไปใช้พ้ืนที่ป่า ในกรณีพ้ืนที่ป่าห่างไกลจากชุมชนและอยู่บริเวณอุทยาน
แห่งชาติหรือพื้นที่ป่าควรจะนําไปเข้าร่วมโครงการปลูกป่า โดยเพิ่มเติมจากที่มีแผนงานอยู่แล้ว ถ้าไม่สามารถ
ปลูกป่าแบบเบญจพรรณได้ก็ควรจะปลูกต้นยาง กรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นน้ํา ในกรณีที่ไม่มีเครื่องมือสามารถ
ประสานขอยืมได้ที่กองกําลังผาเมือง 

 

6.2.3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล)   
แจ้งว่า  ด้วยในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี กรมอนามัยโลกกําหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก วัตถุประสงค์เพื่อ
เตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่ทําลายสุขภาพของคนสูบ และคนใกล้เคียงจึง
ประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

         /ระเบยีบวาระที่ ๗... 






