บันทึกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 4/๒๕61
วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน ๒561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
*********************
ผู้มาประชุม
๑.
นายสืบศักดิ์
๒.
นายประจวบ
๓.
นายสาคร

เอี่ยมวิจารณ์
อาจารพงษ์
รุ่งเรือง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (1)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (2)

กระทรวงมหาดไทย
๔.
นายบารุง
๕.
นายศรชัย
๖.
นายสุทธิพงศ์
๗.
นายนรินทร์
๘.
นายชินกร
๙.
นายเรืองฤทธิ์
๑๐. นายพิศิษฐ์
๑๑. นายพงศ์พีระ
๑๒. ว่าที่ร.ต.ณรงค์ชัย
๑๓. นายธนกฤต
๑๔. นายอเนก
๑๕. นายจรูญ
๑๖. นายผะอบ
๑๗. นายไสว
๑๘. นายอัครเดช

สังข์ขาว
อินตะเทพ
อินทจักร
กวางทอง
ดีสุยา
ผลดี
กิจบุญอนันต์
ชูชื่น
จินดาพันธ์
ฉันทะจารัสศิลป์
ทาสัก
สร้อยจิต
บินสะอาด
เจริญศรี
วันไชยธนวงศ์

หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.มส
นายอาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
นายอาเภอแม่สะเรียง
นายอาเภอขุนยวม
นายอาเภอปาย
แทน นายอาเภอแม่ลาน้อย
นายอาเภอปางมะผ้า
นายอาเภอสบเมย
จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระทรวงกลาโหม
๑๙. พ.อ.รัชพล
๒๐. ร.ต.ฉลอง
๒๑. พ.ท.เจษฏาวัฒน์
๒๒. ส.อ.คมสัน
๒๓. จ.ส.อ.อัครพล

คุยสี
หมั่นสกุล
เพ็งพร
แสงรัตน์
อิ้มอนงค์

สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ผบ.นพค.36
แทน ผบ.ฉก.ร.1๗
แทน หน.นปพท.2
แทน หน.ศูนย์โครงการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ

ไข่แก้ว
ศรีแก้วเลิศ
คงมา
หนูหงษ์

ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สถานีวิทยุ สวศ.จ.มส.
ผอ.สวท.จ.มส.
แทน ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.มส.

บัวพึ่ง

พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สานักนายกรัฐมนตรี
๒๔. นางสาววาสนา
๒๕. นายนวรัตน์
๒๖. นายบรรเทา
๒๗. นางสาวเดือนวิสาข์
กระทรวงพาณิชย์
๒๘. นายเมธี
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๒๙. นางปนัดดา
๓๐. นายวินัย
๓๑. นางสายสมร
๓๒. พันจ่าโทนิพนธ์
๓๓. นายวิบูลย์
๓๔. นายประสงค์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓๕. นางสาวปทุมพร
๓๖. นายวัทธิกร
๓๗. นายเสกสิทธิ์
๓๘. นายสมร
๓๙. นายจิรวัฒน์
๔๐. นางนงคราญ
๔๑. นายกตัญญู
๔๒. นายปวิช
๔๓. นายสามารถ
๔๔. นายสถิตพงษ์
๔๕. นายปรีชา

ทองศรี
ยนต์วิริยะ
ทองกองทุน
เลิศล้า
โชควิวัฒน
เพริศพริ้ง

คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน
สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
นายด่านศุลกากรแม่สะเรียง

กรสุทธิโสภณ
ปัญญา
แซ่เตียว
นิวาส
เสมาทอง
พัฒน์รัตนไชย
ใจชื้น
อ่อนตวงศ์
คงกุล
ปัญทัย
เพ็ชรเม็ด

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน.สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ผอ.โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
แทน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาจื
้ ด มส
แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบารุงพันธ์สัตว์แม่ฮ่องสอน
ผอ.ศูนย์เกษตรที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔๖. นายสุวิทย์
นิยมมาก
๔๗. นายมิตร
อุตมะ
๔๘. นายณภัค
มาเมือง
๔๙. นายกัมปนาท
ประจงพิมพ์

แทน.ผอ. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มส
แทน ผอ.สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สาขา มสร.
แทน ผอ.ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้าสาละวิน
หน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน

กระทรวงคมนาคม
๕๐. นายอาทร
๕๑. นายธนกร
๕๒. นายพันธ์เกษม
๕๓. นายนวัฒน์
๕๔. นายปรีดา

ตวงสิน
วงศ์วุฒิ
ไหลสกุล
เสารัต
ช่วยคง

ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
รอง ผอ.แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
แทน ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

กระทรวงยุติธรรม
๕๕. นางละออง
๕๖. นายสมบูรณ์
๕๗. นายนพดล
๕๘. นายนพดล
๕๙. นายชวาล
๖๐. นายอนุสรณ์

อยู่ยั่งยืน
พุทธชาติ
ศรีทาเกิด
ศรีทาเกิด
กาบคา
ปลั่งศรีสกุล

ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้บัญชาการเรือนจาแม่สะเรียง
ยุติธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สถานพินิจฯแม่ฮ่องสอน
ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๖๑. นายกิตติคุณ
๖๒. นายประสงค์
๖๓. นางธัญวัณณ์
กระทรวงแรงงาน
๖๔. นางสาวอรอุตรา
๖๕. นายฤชุชัย
๖๖. นางจินดา
๖๗. นางสาวศิริลักษณ์
๖๘. นายธวัชชัย
กระทรวงศึกษาธิการ
๖๙. นายประหยัด
๗๐. นายอัครวัฒน์
๗๑. นายอุทัย
๗๒. นางชมกฎ
๗๓. นายพงศ์ศักดิ์
๗๔. นายกัจจายน์
๗๕. นางกานดา
๗๖. นางทิพย์ยุภา
๗๗. นางสาวปนัดดา
๗๘. นายไพพร
๗๙. นางอภิธิดา
๘๐. นายมนทรา

จันทรสถาพร
กิ่งพุทธพงษ์
สิงหนาท

อัยการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว จ.มส
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จ.มส

หรรษนิมิตรกุล
โปธา
พิชญ์ชานน
ตั้งวรปัญญา
ไชยรินทร์

แทน แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มส.
ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มส.

เงินใส
อรัญภูมิ
กาญจนะ
อินทัศน์
บุญเป็ง
อาพันธ์
เชื่อมทรงสินธ์
อุดมใหม่
จันทวงศ์
จิระมิตร
วงศ์นวล
แก้วโยธา

แทน ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.รร.ห้องสอนศึกษา
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มส.เขต 1
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มส.เขต 2
แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาฯ
ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินี มส
แทน คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มรภ.เชียงใหม่
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21
แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
แทน ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34

กระทรวงสาธารณสุข
๘๑. นายแพทย์จตุชัย
๘๒. นายพงษ์พจน์
๘๓. นายพิเชฐ

มณีรัตน์
ธีรรัตนชัย
จันทร์เจนจบ

นายแพทย์สาธารณสุข จ.มส
ผอ.โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.มส
แทน ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์

สานักงานตารวจแห่งชาติ
๘๔. พล.ต.ต.ปรีชา
๘๕. พ.ต.ท.สมศักดิ์
๘๖. พ.ต.ท.ณกรณ์
๘๗. พ.ต.ท.ฐานปธรรศ
๘๘. พ.ต.ท.ประดิษฐ์
๘๙. พ.ต.ต.จักรพงษ์
๙๐. พ.ต.ต.ธวัชชัย
๙๑. ร.ต.อ.สิงห์หา
๙๒. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์

วิมลไชยจิต
ต๊ะแดง
ศรีกันทา
สามสีทอง
พลเยี่ยม
วงศ์ชัย
สุรินต๊ะ
ภูธรรมะ
จีนอิ่ม

ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน
แทน ผกก.สภ.แม่สะเรียง
แทน ผกก.สภ.ปาย
แทน ผกก.สภ.แม่ลาน้อย
แทน ผกก.สภ.ปางมะผ้า
ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๓๓6
แทน ผบ.ร้อย ตชด.ที่ ๓๓๗
หน.สน.ตารวจท่องเที่ยว 7 บก.ทท.
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๙๓. นางสาวระรินทิพย์
เพ็ชรเจริญ
๙๔. นายราเชนทร์
อารีย์
๙๕. นางปริศนา
ธรรมขันธ์
๙๖. นางสาววรรณิดา
สุภาชนะ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
๙๗. นางประภาภรณ์
อนุกูล
๙๘. นางสาวดวงใจ
นิมมานเหมินท์
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๙๙. นางปุญญภา
รัตนบุรี
๑๐๐. นายปริญญา
ตาน้อย
กระทรวงพลังงาน
๑๐๑. นายทินกรณ์
พรหมคุณ
กระทรวงวัฒนธรรม
๑๐๒. นางเครือวัลย์
ธรรมายอดดี
กระทรวงอุตสาหกรรม
๑๐๓. นายวรพงษ์
ฉินโชคสกุลชัย

รกท. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.มส
แทน ผอ.ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.มส.
แทน หน.บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.มส
รกท.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน ผอ.ททท.สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน สถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แทน วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑๐๔.
๑๐๕.
๑๐๖.
๑๐๗.
๑๐๘.
๑๐๙.
๑๑๐.

นายณัฐเศรษฐ์
นายอโณทัย
นายวีระยุทธ
นายบัณฑิต
นายถนัด
นางณัติกานต์
นายอุทิศ

ราชไชยา
นาวิกวาณิชย์
สวัสดี
นิลอุดมศักดิ์
วันมณี
บุญเจริญ
ขยันกิจ

ผอ.กกต.จ.มส
แทน ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่ฮ่องสอน
แทน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา มส.
แทน ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สนง.ธกส.มส
หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
หน.ไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้เข้าร่วมประชุม
111. นางรพีพรรณ
112. นางอัญชลี
113. นางธัญญาภัทร
114. นางสาวอรวรรณ
115. นางกนกอร
116. นายภคิน
117. นายศิริพงษ์
118. นายกิตติพงษ์
119. นายกฤษดา
120. นายปกรณ์
121. นายเสกสรร
122. นายสิรภพ
123. นายอัครพันธ์

อรัญภูมิ
ใจแปง
อุดมไพรวารี
พันเขียว
สิริโม
เชียงใหม่
ขยันดี
พรหมเหล้า
ขุนแก้ว
จีนาคา
ผาคา
หนูไทร
พูลศิริ

รกท.ผอ.กลุ่มอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป สนจ.มส
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปลัดอาเภอปาย
ปลัดอาเภอปางมะผ้า
นายช่างสารวจ อบต.ห้วยโป่ง
นายช่างโยธา อบต.หมอกจาแป่
นายช่างโยธา อบต.หมอกจาแป่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน
นายช่างโยธา อบต.โป่งสา
หน.กลุ่มยุทธฯ สนง.กษ.จ.มส.
ป้องกันจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-5124. นายอาทิตย์
125. นายเวท
126. นายจิรพันธ์
127. นายอภิชาต
128. นายฉัตรชัย
129. นายยุทธภูมิ
130. นายนภดล
131. นายประพนธ์
132. นายนราวิชญ์

ชุ่มทองสุข
กิติเวช
มุ่งอาทิตย์
ตันตา
คาปาย
รุ่งรังสรรค์
จันทร์เป็ง
ตานันท์
ไชยสวัสดี

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
จ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผบ.นพค.36
ผบ.กรม.ทพ.36(แม่สะเรียง)
หน.โครงการหมู่บ้านยามชายแดน มส.
คณะกรรมการธรรมาภิบาลแม่ฮ่องสอน
ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอน
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มส.
หน.ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน
ผอ.ศูนย์สงเคราะห์การทาสวนยาง จ.มส
ผอ.สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
อัยการจังหวัดแม่สะเรียง
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
ผอ.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ผอ.วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต34
หน.ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 11 มส
ผกก.สภ.ขุนยวม
ผกก.สภ.สบเมย
หัวหน้าตารวจสันติบาล จ.มส
สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.กองโทรศัพท์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
ประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผอ.สนง.ปปช.จ.มส
ผจก.ธนาคารกรุงไทย
ผจก.สนง.บริการลูกค้ากสท.มส
ผจก.สาขาธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ SME
ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท.แม่ฮ่องสอน

ผอ.กองช่าง อบต.ผาบ่อง
หน.ช่างโยธา อบต.ห้วยปูลิง
วิศวกรโยธา
หน.ฝ่ายแผนแบบแผนฯ
ผช.นายช่างโยธา
ผช.ช่างเขียนแบบ อบต.เมืองแปง
ผอ.กองช่าง อบต.ทุ่งยาว
ผอ.กองช่าง อบต.แม่ฮี้
ผช.ช่างโยธา อบต.เวียงใต้

-6เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.
เรื่องที่ 1 มอบรางวัล
1.1 กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเครื่องหมาย
“รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นายบารุง สังข์ขาว หัวหน้าสานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบโล่และ
เกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ให้แก่โรงเรียนบ้านแม่ปิง

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕61 วันที่ 29 มีนาคม 2561
ให้แต่ละส่วนราชการตรวจสอบทางเว็บไซต์ของจังหวัด ประสานกับ สนจ.มส.
(๐ ๕๓๖๑ 1214) กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม (จานวน 32 หน้า)

ที่ประชุม

รับทราบ

-7ระเบียบวาระที่ ๓
สนง.คลัง จ.มส

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจาเดือน
เมษายน 2561 (สนง.คลัง จ.มส)
1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตั้งแต่ต้นปี
จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561
-งบปกติของส่วนราชการ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 51.39 ลาดับที่ 50 ของประเทศ
-งบพัฒนาจังหวัด เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.77 ลาดับที่ 60 ของประเทศ
-เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายได้ร้อยละ 60.41
-งบอุดหนุนเฉพาะกิจให้ อปท. เบิกจ่ายได้ 10.25
2. ผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จากโครงการทั้งสิ้น 974 โครงการ เป็นเงิน 1,518,506,991 บาท
-ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 774 โครงการ เป็นเงิน 880,6345,333 บาท
-ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 89 โครงการ เป็นเงิน 176,858,245 บาท
-อื่นๆ 111 โครงการ เป็นเงิน 461,014,413 บาท
3.หน่วยรับงบประมาณที่ผลการเบิกจ่ายต่ากว่าเป้าหมาย
3.1 งบประจาทีเ่ กินกว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัย
อาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนและสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 แม่ฮ่องสอน
3.2 งบประจาที่ต่ากว่า 10 ล้านบาท ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีอุตุนิยมวิทยา
แม่ฮ่องสอน
4. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
- หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว188 ลว.18 เมษายน
2561 เรื่องรายงานผลการเบิกจ่ายและแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
- เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียวให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 2561

ที่ประชุม

รับทราบ
3.2 รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย – เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจาเดือนมีนาคม 2561 (สนง.พาณิชย์ จ.มส.)

สนง.พาณิชย์ จ.มส.

ข้อมูลภาวะการค้าชายแดน ประจาเดือนมีนาคม 2561
1. ภาวะการค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
1.1 มูลค่าการค้ารวม รวมทั้งสิ้น 219.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
5.83 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.73 (กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 213.77 ล้านบาท)
เมื่อเทียบมูลค่าการค้ารวมในเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้น 77.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 54.06(มีนาคม 2560 มูลค่า 142.54 ล้านบาท)

-81.2 มูลค่าการส่งออก รวมทั้งสิ้น 131.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา
28.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
27.83 (กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 102.49 ล้านบาท) และเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อนเพิ่มขึ้น 49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.75
(มีนาคม 2560 มูลค่า 82.01 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการส่งออก 5 อันดับแรกได้แก่ เบียร์กระป๋อง , ผงชูรส , สุรา
ต่างประเทศ , สปายไวน์ และกาแฟปรุงสาเร็จรูป ตามลาดับ
1.3 มูลค่าการนาเข้า รวมทั้งสิ้น 88.59 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 22.68
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.38
(กุมภาพันธ์ 2561 มูลค่า 111.27 ล้านบาท) และเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน
เพิ่มขึ้น 28.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.36
(มีนาคม 2560 มูลค่า 60.53 ล้านบาท)
ประเภทสินค้าที่มีการนาเข้า ได้แก่ โค – กระบือมีชีวิต , สินแร่พลวง , พริกแห้ง และ
เปลือกไม้ ตามลาดับ
1.4 ดุลการค้า เดือนมีนาคม 2561 เกินดุลจานวน 42.42 ล้านบาท มูลค่าปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจานวน 51.20
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 583.14 (กุมภาพันธ์ 2561 ขาดดุล 8.78 ล้านบาท)
และเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นจานวน
20.94 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.49 (มีนาคม 2560 เกินดุล 21.48 ล้าน
บาท)
2. ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวเนื่องกับการค้า
2.1 ภาพรวมของมูลค่าการค้าชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดือนมีนาคม
2561
มูลค่าการค้ารวมเดือนมีนาคม 2561 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน 5.83 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.73
เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมูลค่าการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นจานวน
28.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.83 และ
มูลค่าการนาเข้าปรับตัวลดลงจานวน 22.68 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.38
สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกในเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ เบียร์กระป๋อง จานวน
53.36 ล้านบาท ผงชูรส
จานวน 32.65 ล้านบาท สุราต่างประเทศ จานวน 14.76 ล้านบาท สปายไวน์
จานวน 11.57 ล้านบาท และกาแฟปรุงสาเร็จรูป จานวน
5.56 ล้านบาท ตามลาดับ
สินค้านาเข้าสาหรับเดือนมีนาคม 2561 ได้แก่ โค-กระบือมีชีวิต จานวน 85.83 ล้าน
บาท สินแร่
พลวง จานวน 1.65 ล้านบาท พริกแห้ง จานวน 0.66 ล้านบาท และเปลือกไม้
จานวน 0.45 ล้านบาท ตามลาดับ

-92.2 เมื่อเทียบในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2560 กับในช่วงเดียวกันของปี
2561
พบว่ามูลค่าการค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจานวน 297.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
98.74 มูลค่าการส่งออก
เพิ่มขึ้น 137.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.27 มูลค่าการนาเข้าเพิ่มขึ้น
159.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 117.52 และ
ดุลการค้าลดลง จานวน 22.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 76.97 (มกราคม – มีนาคม
2560 มูลค่าการค้ารวม 300.85 ล้านบาท มูลค่าการ
ส่งออก 164.95 ล้านบาท มูลค่าการนาเข้า 135.90 ล้านบาท และมูลค่าการค้า
เกินดุล 29.05 ล้านบาท)
4. จุดที่มีการทาการค้า : นาเข้า - ส่งออก
4.1 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน : เขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน 3 จุด
- จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง ตาบลห้วยผา อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
- จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ตาบลแม่เงา อาเภอขุนยวม
- จุดผ่อนปรนบ้านน้าเพียงดิน ตาบลผาบ่อง อาเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
4.2 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง : เขตพื้นที่รับผิดชอบจานวน 2 จุด
- จุดผ่อนปรนบ้านเสาหินตาบลเสาหิน อาเภอแม่สะเรียง
- จุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมย
การคาดการณ์มูลค่าการค้าชายแดน โดยศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดการณ์มูลค่าการค้ารวมของเดือนมีนาคม 2561 จานวน
272.18 ล้านบาท โดยมูลค่า
การค้าจริงอยู่ที่ 219.60 ล้านบาท ต่ากว่าการคาดการณ์ 52.58 ล้านบาท
เนื่องมาจากมูลค่าสินค้านาเข้าของ
สินค้าหลักลดลง ได้แก่ โค-กระบือลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ จานวน 15.11 ล้านบาท
(เดือนกุมภาพันธ์ 2561
จานวน 100.38 ล้านบาท มีนาคม 2561 จานวน 85.27 ล้านบาท) และการสั่งซื้อ
สินค้าจากประเทศไทยลดลง
ที่ประชุม

รับทราบ
3.3 การพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (หมู่บ้านละ
200,000 บาท) เพื่ อ เสนอให้ ส านั ก งบประมาณพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
(ที่ทาการปกครอง จ.มส)

ที่ทาการปกครอง จ.มส

ที่ประชุม
สนง.กษ.จ.มส

-10สรุปโครงการตามพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม
“โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชน ละ 200,000 บาท) ดังนี้
อาเภอปาย
จานวน 72 โครงการ
อาเภอปางมะผ้า จานวน 47 โครงการ
อาเภอเมือง
จานวน 81 โครงการ
อาเภอแม่ลาน้อย จานวน 84 โครงการ
อาเภอแม่สะเรียง จานวน 84 โครงการ
อาเภอสบเมย
จานวน 72 โครงการ
อาเภอขุนยวม จานวน 54 โครงการ
โดยโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดาเนินการได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ เป็นโครงการที่น้อมนา “ศาสตร์พระราชา” และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และ
เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการมีงานทาและ
การสร้างรายได้ของประชาชน เช่น การทาผลิตภัณฑ์สมุนไพร การแปรรูปและ
การถนอมอาหาร การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ด้านสังคม เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา การ
บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น บริหารจัดการขยะ
การทาแนวกันไฟ การปลูกต้นไม้ทดแทน การปลูกป่าต้นน้า
4. ด้านสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้า การขุดลอกคลองลา
ห้วย จัดทาฝายเก็บกักน้า โครงการซ่อมแซมสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้าน/ชุมชน
เช่นรางระบายน้า ถนนที่ใช้สัญจร
รับทราบ
3.4 พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาระสาคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
การประกอบธุรกิจ
1. ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแจ้ง
การประกอบ
2. ธุรกิจต่อสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ (ม.
16)ใน กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะเลิกการประกอบธุรกิจ จะต้องแจ้งเป็น
หนังสือต่อสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30
วันก่อนวันที่จะเลิกการประกอบธุรกิจ (ม.18)
3. การเลิกประกอบธุรกิจหรือการเลิกนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในระบบเกษตร
พันธสัญญา ไม่ว่าจะมีการแจ้งเลิกหรือไม่ ไม่มีผลให้สัญญาในระบบเกษตรพันธ
สัญญาสิ้นสุดลง(เลิกประกอบธุรกิจแล้ว สัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญายังมี
ผลบังคับใช้อยู่) ม.18

-11การทาสัญญา
1. ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรต้องจัดทาเอกสารสาหรับการชี้ชวนและร่าง
สัญญาให้เกษตรกรทราบเป็นการล่วงหน้า พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลตามเอกสาร และต้องส่งสาเนาเอกสารดังกล่าว ให้ “สานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เก็บไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารในการตรวจสอบ
จานวน 1 ชุด (เอกสารสาหรับการชี้ชวน) ม.20
2. ให้ถือว่าเอกสารสาหรับการชี้ชวนเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา หากข้อความใดใน
สัญญาขัดหรือแย้งกับข้อความในเอกสารสาหรับการชี้ชวนให้ตีความไปในทางที่
เป็นคุณแก่เกษตรกร
3. สัญญาต้องจัดทาเป็นหนังสือ และมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกาหนด ม.21
4. ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ส่งมอบสัญญาให้เกษตรกรในวันทาสัญญา
ม.21
5. ในกรณีสัญญาที่จัดทาขึ้นไม่มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกาหนดให้เกษตรกรมี
สิทธิเลือก
6. ว่าจะให้เพิ่มความในสัญญาให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ หรือจะบอกเลิกสัญญาก็
ได้ ม.22
7. ข้อตกลงหรือเงื่อนไขในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมไม่มีผลใช้บังคับ
8. การทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาใด อาจมีผลกระทบอย่างสาคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม ให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดให้
สัญญานั้น ต้องทาตามแบบที่คณะกรรมการประกาศกาหนด ( ม.23)
9. กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรจัดทาสัญญาไม่เป็นไปตามแบบที่
คณะกรรมการประกาศกาหนดในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ ให้ถือว่าสัญญาส่วนนั้น
ไม่มีผลใช้บังคับ และให้นาความตามแบบที่คณะกรรมการกาหนดมาใช้บังคับ
แทน (ม.24)
10. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจแบ่งสัญญาหรือกระทาการอื่นใด เพื่อให้การทาสัญญา
ไม่เข้าลักษณะของสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาตามพระราชบัญญัตินี้ กรณี
ที่มีการฝ่าฝืนให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา (ม.25)
11. การบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุ สภาพของพื้นที่ที่ทาการผลิตผลิตผล หรือภาวะ
ตลาดของผลิตผลทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจะกระทาไม่ได้ เว้นแต่มีการตก
ลงกาหนดเงิน
กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
1. กาหนดให้มีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจาจังหวัด และ กทม.ทาหน้าที่
พิจารณาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากสัญญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (มาตรา 31)
2. เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อน จึงจะมีสิทธินาข้อพิพาท
ไปสู่อนุญาโตตุลาการหรือนาคดีไปสู่ศาล
3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับแต่วันที่
ประธานรับคาร้อง และขยายได้อีกไม่เกิน 10 วัน (มาตรา 34)
4. กรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ให้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความกัน
ม.37

-125. กรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ให้สั่งจาหน่ายข้อพิพาทนั้น ( ม.37)
6. กรณีที่เกษตรกรร้องขอให้มีการดาเนินคดีแบบกลุ่ม ให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ
มีหนังสือแจ้งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพดาเนินการ
ประโยชน์ของพระราชบัญญัติ
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาให้เป็นธรรมอย่างยั่งยืน คือทาให้มี
กฏหมายรองรับและคุ้มครองการทาสัญญา เพื่อให้ระบบเกษตรพันธสัญญา
เติบโตอย่างเป็นธรรม อีกทั้งสร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพในการผลิต
ผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจทางการ
เกษตรและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เกิดการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของประเทศได้อย่างยั่งยืน
2. คุ้มครองคู่สัญญาในการทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา คือ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการโฆษณาชวนเชื่อและชี้ชวนเกินจริงเพื่อให้เกษตรกรเข้าทาสัญญา
รวมถึงมาตรการช่วยให้คู่สัญญาได้รับทราบข้อมูลในสัญญาที่สาคัญ จาเป็นและมี
ความสมบูรณ์ในทางปฏิบัติและลดโอกาสที่จะเกิดข้อพิพาทขึ้น อีกทั้งคู่สัญญา
ได้รับความคุ้มครองกรณีสัญญาที่มีสาระในลักษณะเลือกปฏิบัติ หรือการให้ใช้
สิทธิตามกฏหมายโดยไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม มีผลทาให้คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติ
หรือรับภาระเกินกว่าสมควร
3. ลดความขัดแย้งที่เกิดจากการทาสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา คือแก้ไข
ปัญหาข้อพิพาทมีความรวดเร็ว และยืดหยุ่นกว่ากระบวนการระงับข้อพิพาทใน
ศาล รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับคู่สัญญาในการฟ้องร้องดาเนินคดีในชั้น
ศาล และมีมาตรการคุ้มครองคู่สัญญาระหว่างกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ที่ประชุม

รับทราบ

3.5 (1) สรุปประเด็นคาถาม 4 ข้อ ผลการดาเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาล
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สาหรับข้อมูลเดือนเมษายน 2561 ไม่มีการเคลื่อนไหว
ที่ประชุม

สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รับทราบ
(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ
(ประจาเดือน เมษายน 2561)
ตามที่ จังหวัดได้แจ้งที่ประชุมประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ทราบถึงแนว
ทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานสาคัญของภาครัฐ ไปแล้วนั้น ใน
เดือนมีนาคม 2561 นี้ จังหวัดได้รับชุดข้อมูล/infographics (อินโฟกราฟฟิค)
สาหรับนาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ สถานะข้อมูลตั้งแต่ วันที่
1 – 25 เมษายน 2561 ได้รับชุดข้อมูลทั้งหมด 220 ชุดข้อมูล โดยในเดือน
เมษายนเน้นการประชาสัมพันธ์ด้าน การดาเนินการตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน
ตลาดประชารัฐ การรณรงค์แต่งไทยในเทศกาลสงกรานต์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรอง การการลดใช้พลังงาน เป็นต้น

-13ซึ่งชุดข้อมูล - infographics (อินโฟกราฟฟิค) ที่จังหวัดได้รับจากส่วนกลางใน
แต่ละวันนั้น ได้นาเผยแพร่ลงในกลุ่มไลน์ “PR-รัฐ-แม่ฮ่องสอน” เพื่อผู้
ประสานงานระดับอาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ และส่ง
ต่อไปยังการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ต่อไป สาหรับที่ประชุมกรมการจังหวัด
นั้น ก็จะได้นาแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมเป็นประจาทุกเดือนด้วย
ที่ประชุม

รับทราบ
(3) รายงานผลการดาเนินงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประจาเดือน เมษายน 2561
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

-147 วันอันตราย (11-17 เมษายน 2561)
อุบัติเหตุ 27 ครั้ง บาดเจ็บ 28 ราย เสียชีวิต 4 ราย
อาเภอที่อุบัติเหตุมากสุด คือ อาเภอเมือง
อาเภอที่บาดเจ็บมากสุด คือ อาเภอเมือง
อาเภอที่เสียชีวิตมากสุด คือ อาเภอแม่ลาน้อย
วันนี้ (10 เม.ย.61) ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในช่วง
ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือเป็น
เทศกาลปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลาเนาหรือ
เดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก อาจมีปัญหาหรือความ
เดือดร้อนที่ต้องการขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวก
และให้บริการด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เร่งด่วนแก่ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้ศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดและอาเภอทั่วประเทศเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/บริการ
เบ็ดเสร็จ (one stop service) ในระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2561 และ
จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์เพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่คืนวันที่
11 เมษายนเป็นต้นไป เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์
โดยเฉพาะการอานวยความสะดวกสาหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่อาจ
ต้องการคาแนะนา ความช่วยเหลือต่างๆ ผ่านสายด่วน 1567 และ Application
SPOND ตลอด 24 ชั่วโมง
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๕
สานักงานวัฒนธรรม จ.มส.

ที่ประชุม

รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
5.1 ประชาสัมพันธ์งานถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก ตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรมสู่ไทยนิยมยั่งยืน ประจาปี 2561
ประชาสัมพันธ์งานถนนสายวัฒนธรรม เมืองในหมอก ตลาดประชารัฐ ตลาด
วัฒนธรรมสู่ไทยนิยมยั่งยืน ประจาปี 2561 รายละเอียดดังนี้
- พิธีแถลงข่าวการจัดงาน ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ณ
ชุมชนโหย่งกาด อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- พิธีเปิดงานในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2561
- ดาเนินกิจกรรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง
- รายละเอียดกิจกรรม ประกอบไปด้วย การประกวดร้องเพลง
แม่ฮ่องสอนแดนไพร (ทุกวันเสาร์) กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตชาติพันธุ์ การจาหน่ายสินค้าทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
รับทราบ

สนง.ทสจ.มส

มติที่ประชุม
เลิกประชุม

-155.2 การประชุมติดตามผลการดาเนินงานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ 1/2561
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามมติที่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล
ในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและดาเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการ
เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมติดตามผลการดาเนินงานปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่วด่วนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้อง
ประชุม 202 อาคาร ทส. ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 5 ประเด็นดังนี้
1. การขยายผลโครงการตามแนวพระราชดาริ ให้ กษ.ร่วมกับ ทส.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน ขยายผลโครงการพระราชดาริ
ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองฯ ศูนย์บริการและ
พัฒนาลุ่มน้าปายฯ และศูนย์ศิลปาชีพ จ.แม่ฮ่องสอน ให้ครอบคลุมถึง
ประชาชนทุกพื้นที่
2. การอนุรักษ์พันธุ์ไม้สัก ให้ มท.ร่วมกับ ทส. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งพันธุ์ไม้สักในผืนป่า “ป่าสักนวมินทรราชินี” ที่มี
ความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
นักท่องเที่ยว
3. การแก้ไขปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทากิน
- ให้ ทส.ร่วมกับ มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้นโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ
- ให้ ทส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเร่งดาเนินการตาม
แนวทาง คทช.และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาหรับ
ประชาชนที่อยู่หลัง มิถุนายน 2541 และแก้ไขปัญหาการทากินและ
ความยากจนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ป่าสงวนฯ
4. การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ให้จัดความสาคัญเร่งด่วนดังนี้
1.การเร่งรัดเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่
2.การเร่งขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน
3.การแต่งตั้งคณะทางานเฉพาะพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
4.การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้าในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน
5. การพัฒนาโครงการข่ายคมนาคมเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ คค.และ
ทส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางสายหลัก เส้นทางสายรอง
รับทราบ
เวลา ๑1.3๐ น.
นางอัญชลี ใจแปง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้จดบันทึกการประชุม

นางรพีพรรณ อรัญภูมิ
รก. ผอ.กลุ่มงานอานวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

