ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท 0 5311 2708

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ของภาครั ฐ ห ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเหรียญรักษาดินแดนยิ่งชีพ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
3.1 การมอบเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติผูกระทําความดี แก นายสมชาย นายโท
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2 การมอบเกียรติบัตรครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 13 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีม่ าดํารงตําแหนงใหม
5.๑
นายวิรัตน
ปราบทุกข
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ตําแหนงเดิม
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ดานการพัฒนา
5.๒
นางประนอม
ปยะสุธุกิจ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 7 (สระบุรี)
5.3
นายอาทร
พิมชะนก
ตําแหนงปจจุบัน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี
5.4
นายโชติ
ทองเอียด
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูชวยผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด
พัทลุง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

-2ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุ มจั งหวัด ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัด การใช จ ายงบประมาณ (สํ านั กงานจั งหวั ด
เชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 รายงานสถานการณ และการเตรีย มการป องกัน อุท กภั ย จั งหวัด เชี ย งใหม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การฝ ก ซ อ มแผนเผชิ ญ เหตุ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟ ก พ.ศ. 2562
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 ความก า วหน า การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู บ า นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 รายงานสถานการณ โ รคไข เ ลื อ ดออกและโรคไข ห วั ด ใหญ พื้ น ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม)
3.1.8 การแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา (กระเทียม) (สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม)
3.1.9 การจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.1.10 การจัดงาน Lanna Expo 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.11 ซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.12 กิจกรรมจิตอาสา (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
4 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ณ วัดสันดอนมูล
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร ตําบลทากวาง อําเภอสารภี
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 7
11 กรกฎาคม 2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป ณ หองราชพฤกษ 1
2562
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

-3วันที่
12-17 กรกฎาคม
2562

เวลา

งาน
กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําป 2562

25 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 8
28 กรกฎาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562
07.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร
จํานวน 68 รูป

สถานที่
รอมติที่ประชุม

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ

ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
18.50 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ณ หองนิทรรศการ 1
ถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรพระวิหารหลวง
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
30 กรกฎาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2562
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

-4ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายวิรุฬ พรรณเทวี)
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัด เชียงใหม หั วหนาสวนราชการ และผูบ ริห ารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
6.2 มาตรการจํากัดการใช 3 สาร พาราควอต ไกลไฟเซต คลอรไพริฟอส (สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
6.3 ประชาสั ม พั น ธ โครงการและกิ จ กรรมปลู ก ต น ไม และปลู ก ป าเฉลิ ม พระเกี ย รติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” (สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
6.4 ประชาสั ม พั น ธ ก ารจั ด งาน “ รั ก คุ ณ เท า ฟ า เชี ย งใหม ” (บริ ษั ท การบิ น ไทย
สํานักงานขายเชียงใหม)
6.5 กิจกรรม TEDx Chiang Mai (เชียงใหมสรางสรรค)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
หัวหนาสํานั กงานจังหวัดเชียงใหม(นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห อ งประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาศูน ย ร าชการจั งหวั ด เชี ย งใหม อําเภอเมือ งเชี ย งใหม จั งหวั ด
เชียงใหม นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 30 หน า โดยมี
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั ง หวั ด เชี ย งใหม www.chiangmai.go.thหั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นั ก งาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2562 ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2562
รายงานการประชุมหนาถัดไป

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ ๕/2562
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑. นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
๒. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายมนัส
ขันใส
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๔. นายศรัณยู
มีทองคํา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
๕. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๖. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๗. นายธวัช
ใสสม
รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๘. นายวิรัช
ตั้งมั่นคงวรกุล
รกน. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๙. นายธนา
นวลปลอด
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม / (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง
๑๐. นายนรศักดิ์
สุขสมบูรณ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
๑๑. นายสายัณห
กาวีวงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม
๑๒. นางวราภรณ
ชาวสกุล
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
๑๓. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
๑๔. นายทรงศักดิ์
มาอู
(แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
๑๕. นายณรงค
ศรีชัยบุญสูง
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
๑๖. นายชลิต
ทิพยคํา
จาจังหวัดเชียงใหม
๑๗. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑๘. นางสาวชนินาถ
สิทธิหลอ
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑๙. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๐. นางจารุณี
จุลวรรณ
รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
๒๑. นางสาววลิตญา
บัวตาปน
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๒. นางศิรพิ ร
รือเรือง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
อําเภอ

-๒อําเภอ
2๓. นายวีระพันธ
ดีออน
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
24. นายสาธิต
กุหลาบทอง
(แทน) นายอําเภอหางดง
25. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี
26. นายอดุลย
ฮวกนิล
นายอําเภอสันทราย
27. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
(แทน) นายอําเภอสันกําแพง
28. นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
29. นายชัยแสง
พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
30. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
นายอําเภอแมแตง
31. นายปธิกร
เอี่ยมสะอาด
(แทน) นายอําเภอฮอด
32. นายสิทธิพร
จันทราช
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
33. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
(แทน) นายอําเภอพราว
34. นายโอภาพล
บัวศรี
(แทน) นายอําเภอฝาง
35. นายอนวัช
สัตตบุศย
นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชัยณรงค
นันตาสาย
นายอําเภอสะเมิง
37. นายจิระชาติ
ซือ่ ตระกูล
นายอําเภอเวียงแหง
38. นางสาวภัทราพร
ลายจุด
นายอําเภอสันปาตอง
39. นายสิทธิชัย
ตรีศิลสัตย
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
40. นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอําเภอแมอาย
41. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอําเภออมกอย
42. นายทศพร
พุมเจริญ
(แทน) นายอําเภอแมแจม
43. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอําเภอดอยเตา
4๔. นายมนัส
สุริยสิงห
นายอําเภอแมวาง
4๕. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
นายอําเภอดอยหลอ
๔๖. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์
ดวงจินดา
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นายธีรพงษ
อินทรพันธุ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.มงคล
สัมภวะผล
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๔๙. พ.ต.ท.ฐิติพงศ
เจนกิจเจริญชัย (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
๕๐. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ศรีนวล
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๕๑. พ.ต.ต.ณัฐวิทย
ใจชื่นชม
สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
๕๒. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
๕๓. พ.ต.ท.ประทีป
บุญทวี
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๔. นายกฤษณ
ภูประดิยุทธกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๕. นางอัจฉรา
ภิรมยกุล
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๕๖. นายครรชิต...

-๓๕๖. นายครรชิต
๕๗. นายสราวุธ

หุตะกมล
โฆษิตธนสาร

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๕๘. นางสาวจีระพร
จรอุโมงค
๕๙. นางสาวนันทวรรณ
๖๐. นายศุภชัย
๖๑. นางนันทนา

กันคํา
กัลปสันติ
อินหลี

๖๒. นายทรงวิทย
ดิษฐวุฒิ
๖๓. พ.อ.โสมทัต
อุทัยผล
๖๔. นางเรไร
รักศิลปกิจ
๖๕. นายสนิท
เดชมี
๖๖. นางปจฉิมา
ฟูกุล
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พ.อ.กฤษณพงค
พรหมการัตน
๖๘. พ.อ.ถิรวัฒน
ศรีสุวรรณ
๖๙. น.ท.ไชยา
จิตจง
๗๐. ร.อ.สฤษพล
พิทักษากร
๗๑. พ.ท.ไพรัฐ
แกวแดง
๗๒. น.อ.ไพโรจน
จูถนอม
๗๓. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๗๔. นายอนุชา
สุขสงวน
๗๕. นางสาวจันทรสม
เปนตาธรรม
๗๖. นายชาตรี
สุขศักดิ์
๗๗. นายสักรินทร
ไชยวงค
๗๘. นางจินตนา
วงษเวียน
๗๙. นายพูนพล
วงศสงคราม
๘๐. นายอัศราวุธ
ปกคํา

๘๑.
๘๒.
๘๓.
๘๔.

นายปญญา
นายวิรัติ
นางรําพินธ
นางวิไล

สวนจันทร
วนาวิริยะ
พงษภา
พันธภูวภัทร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
(แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากเรือ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม
ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม
คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพากรภาค 8
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัด...

-๔หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๕. นายสิทธิกร
ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๘๖. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
๘๗. นางสาวภัคนันท
วินิจฉัย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม
๘๘. นายจักรพงษ
สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๘๙. นายไตร
ไกลถิ่น
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๙๐. นางมยุรีย
กันธาทรัพย
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม
๙๑. นางกนกกาญจน
ศรีโพธิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
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๙๒. นางสาวชิดชนก
นาคสินธุ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
๙๓. นางพิมภกา
โรยพริกไทย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๙๔. นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
๙๕. นางอนงค
เจริญวัย
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๙๖. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๙๗. นายไพฑูรย
พัชรอาภา
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
๙๘. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๙๙. นายสุรียภาส
สอนลือ
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัด
เชียงใหม
๑๐๐. นางสาวอิสรีย
จักรผันชีวี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
๑๐๑. นางแสงหลา
เรือนงาม
(แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา ๑/ (แทน) เคหะจังหวัด
เชียงใหม สาขา ๒
๑๐๒. นางสาวเรวดี
จันทเปรมจิตต
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
๑๐๓. นางสาวปยา
เบญจศิวกร
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐๔. นางสาวรตนพร
กิติกาศ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๕. นายสมพล
แสนคํา
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๐๖. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
๑๐๗. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๐๘. นางชมนาถ
บุญคมรัตน
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๙. นายพงศพฒ
ั น
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
๑๑๐. นายถาวร
มีชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
๑๑๑. นายธีรรรัฐ...

-๕๑๑๑.
๑๑๒.
๑๑๓.
๑๑๔.
๑๑๕.
๑๑๖.
๑๑๗.
๑๑๘.

นายธีรรรัฐ
นายจานุวัตร
นายเกื้อกูล
นางสาวอาภาพัชร
นางสาวถนอมจิตต
นางพจนีย
นายสมเพชร
นางอาทิตยา

ไชยเทพ
เลิศศิลปเจริญ
มานะสัมพันธสกุล
นาทอง
ทาวแดนคํา
แสนลา
พรมเมืองดี
แสงมณี

๑๑๙. นางสาวบุษรา

แกวสม

๑๒๐. นางศิริพร
๑๒๑. นายประสาน

มณีวงค
พรโสภิณ

๑๒๒. นายโชติ

ทองเอียด

๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.

นายสกุล
นายหัสฐวิช
นางนลินี
นางอรทัย

มูลคํา
บุญเหลือ
เจริญบวรศักดิ์
ธรรมเสน

๑๒๗. นางเสาวนีย
๑๒๘. นายสงศักดิ์

อภิญญานุวัฒน
คําชัยลึก

๑๒๙. นางสาวนุสรา
๑๓๐. นายรังสรรค
๑๓๑. นายเจริญ

ภูทอง
บุศยเมือง
ผัดยา

๑๓๒. นายฤทธี

พรหมวิจิตร

๑๓๓. นายธีรพงศ

สุพรรณทัศน

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๓๔. นางพรรณี
พุมพันธ
๑๓๕. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
๑๓๖. นางกชกร
โงวศิริ
๑๓๗. นางสาวศศิกานต
อินตะแกว

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
เขตภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมที่ 1
รกน. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
ผูตรวจราชการกรม รก.ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑
๑๓๘. นายพงษธร...

-๖๑๓๘. นายพงษธร
ชํานิกุล
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
๑๓๙. นางเก็ตวลี
เชื้อชาง
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
๑๔๐. นายชุษณะ
ปนเงิน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
14๑. นายวิพากษ
จารุพันธ
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
14๒. นายเอกนรินทร
ปรีดานนท
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
14๓. นางณัฏฐพัชร
พิพัฒพลกาย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14๔. นายสรัชชา
สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
14๕. นายสุเจตน
มงคลไชยสิทธิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(เชียงใหม)
14๖. นายภูมินพศ
บุญบันดาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
14๗. นายวุฒิชัย
มวงมัน
ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
๑๔๘. นางเกศินีกานต
เอกกิตติธนภูมิ
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
๑๔๙. นายไพศาล
ไชยสาร
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15๐. นายธนาวุฒิ
ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
15๑. นายสมศักดิ์
แกวสอน
สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๕๒. นายสมศักดิ์
แสนสุข
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
15๓. นายพนม
วรรณชยพล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
15๔. นายสํารวม
ธรกิจ
หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
15๕. นางสาวกาญจนา
อินจันทร
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
15๖. นายคมเพชร
สําลีเติมสิริ
ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๕๗. นายสุรศักดิ์
เผื่อนคํา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
๑๕๘. นายประมวล
พูลสวัสดิ์
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
๑๕๙. นางบุษบา
ศักรางกูร
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
๑๖๐. นายสิงหโต
ปลาเงิน
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
๑๖๑. นางฉออน
สวยรูป
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
๑๖๒. นายวีระยุทธ
เอี่ยมสุขศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓. นางสาวสุกันยา
ใหญวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค ๕
๑๖๔. นางสาวอัจฉรา...

-๗16๔. นางสาวอัจฉรา
16๕. นางสาวนุชนาฏ
16๖. ร.อ.ชัยธัช

ชิตทะวงศ
มุกุระ
มารังค

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
16๗. จ.ส.อ. ปรีชา
จันทรศรี
๑๖๘. นายธรรศณัฏฐ
นุชแสงพลี
๑๖๙. นางสาวลัดดา
แซลี้
๑๗๐. นางสาวพอหทัย
วงศสวัสดิ์
๑๗๑. นางสาวกิ่งกอย
นอยละปุง
๑๗๒. นายสาธิต
วงศสุเทพทวี
๑๗๓. นางสาวสิรินทร
สันติพลวุฒิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๔. นายพิชิตชัย
เกลอดู
๑๗๕. นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน
๑๗๖. นางกษมา
ประสงคเจริญ
๑๗๗. นางสาวฉัตรลดา
สินธุสอน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗๘. วาที่ ร.ต.ไวไรจน
สิงหไตรภพ
๑๗๙. นายสิทธิชัย
โขนงนุช
๑๘๐. นายรตนภูมิ
โนสุ
๑๘๑. นายบุญชวย

เวศนารัตน

๑๘๒. นางจินดา

กันทะศักดิ์

๑๘๓. นายเดช

อนากาศ

๑๘๔. นางสาวฐานิสสรณ

ศรีสิงหชัย

๑๘๕. นายพุธชรัช

อรรถวสุ

๑๘๖. นายสิทธิชัย

มูลเขียน

๑๘๗. นายณรงคศักดิ์
๑๘๘. นางกรศิริ

ฟองสินธุ
กรองสุดยอด

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ภาค ๓
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา

-๘สถาบันการศึกษา
๑๘๙. นางศิริเพ็ญ
๑๙๐. นายรชฎ
๑๙๑. นางศิริเพ็ญ
๑๙๒. นายสุมนต
๑๙๓. นางสาวปฐินนท

ผอนจัตุรัส
เชื้อวิโรจน
ผอนจัตุรัส
มอนไข
จันทรรัตน

๑๙๔. นางพวงพันธ

ทองปน

๑๙๕. นายณรงค
นาตา
๑๙๖. นายนัษฐภัทร
ไกรงาม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สินธพอาชากุล
๑๙๗. นายมโนรมภ
สวางวงศ
๑๙๘. นางศรีพรรณ
กําลังเกง
๑๙๙. นายชาตรี
อภัยสุวรรณ
๒๐๐. นายดุสิต
อัมพันศิริรัตน
๒๐๑. ดร.อมาวสี
มูลฟอง
๒๐๒. นายอภิชาติ
หมั่นสาน
๒๐๓. นายวัชชิเนตร
๒๐๔. นางรัชนีวัลย

ปาณธูป

เปลี่ยนวิญญา
๒๐๕. นายนิกร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปยพัทธไชย
๒๐๖. นางจันทรรัตน
เจริญสุข
๒๐๗. นางธนาภรณ
สกะมณี
๒๐๘. นายวิลาศ
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๐๙. นายกฤษฎา
๒๑๐. นายเกรียงไกร
๒๑๑. นายวิวัฒน
๒๑๒. นายมนตชัย

สวนสมภาค
พานดอกไม
เจริญฉ่ํา
ณ ลําพูน

๒๑๓. นางสุรางครัตน
๒๑๔. นายอุทัย

ณ ลําปาง
จันทรหอม

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม)
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒
เชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
๒๑๕. นายนันทวัฒน...

-๙๒๑๕. นายนันทวัฒน

สังขหลอ

๒๑๖. นายปรีดา
ภาคเอกชน
๒๑๗. นายไกรสิทธิ์
สวนทองถิ่น
๒๑๘. นางสาวกอนกาญจน
๒๑๙. นางทิฆัมพร
๒๒๐. นางสาวปนัดดา
๒๒๑. นายวิรัช
๒๒๒. นายถวิล
๒๒๓. นายพิสิษฐ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒๔. นายนิรัญ
๒๒๕. นายเฉลิมชัย

พรหมมายน

(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

สิงทัยบุศย

(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม

เรืองศิลป
ตันวัฒนะ
บัวศิริ
จิโรจนพงศา
เมืองแทน
กสิกรณ

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

เจริญ
สิงหศรี

๒๒๖.
๒๒๗.
๒๒๘.
๒๒๙.
๒๓๐.

พูลทาจักร
ประเสริฐสุวรรณ
โรจนรัตนศิริกุล
มณีขัติยะ
พานิช

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
(แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

นายสมศักดิ์
นายวิฑูรย
นายพนิดา
นางพัชรินทร
นางกัลยาภา

สํานักพระราชวัง
๒๓๑. นายบรรเจิด
กิริยา
ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
๒๓๒. นายภานุเมศ
ตันรักษา
ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.
๒๓๓. นางสุนทรี
อินตา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๔. นางวรรณฤดี
กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๕. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๖. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๗. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๘. นายเกษม
วงคมณี
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ของภาครั ฐ ห ว งเดื อ นพฤษภาคม 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอน...

- ๑๐ เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ จํานวน ๑ รายการ ไดแก การมอบประกาศนียบัตร
พรอมเงินรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน
๔ รางวัล ดังนี้
- รางวัลที่ ๑ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบานแมปาน – สันเกี๋ยง ตําบลชางเคิ่ง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
- รางวัลที่ ๒ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานกูแดง ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม
- รางวัลที่ ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตบานทา ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม
- รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ หมูที่ ๔ ตําบลสันกลาง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นพฤษภาคม 2562 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายสราวุธ
โฆษิตธนสาร
ตําแหนงปจจุบัน
อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูชวยเลขานุการรองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
4.2 นายสมเพชร
พรมเมืองดี
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 (พิษณุโลก)
4.๓ นายไพศาล
ไชยสาร
ตําแหนงปจจุบัน
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตพิษณุโลก
4.๔ นางสาวเรวดี
จันทเปรมจิตต
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง
อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นักพัฒนาสังคมชํานาญการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
4.๕ นายพงษธร
ชํานิกุล
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นิติกรชํานาญการ สํานักกฎหมาย กรมเจาทา
๔.๖ นายสมศักดิ์
แสนสุข
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
เจาหนาที่อุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน
๕. หัวหนา...

- ๑๑ 5. หัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม
5.1 นายรตนภูมิ
โนสุ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ในการจัด
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหมไดรับความรวมมือรวมใจจากสวนราชการ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองส ว นท องถิ่ น และประชาชน ทํ าให การจั ด งานพระราชพิ ธี เ ป นไปอย างสมพระเกี ย รติ ขอขอบคุ ณ
ทุกหนวยงานเปนอยางมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาส วนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่
๔/2562 เมื่อวันจันทรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจั ด
ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ ครั้ ง ที่ ๔/2562 เมื่ อ วั น จั น ทร ที่ ๒๙ เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห องประชุ มเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษาศู น ย ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด
เชียงใหม นั้น
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 25 หนา โดยมี นายศุภชัย
เอี่ ยมสุ วรรณ ผู วาราชการจังหวัด เชีย งใหม เปน ประธานการประชุมซึ่ งไดนํ าลงเผยแพร ในเว็ บ ไซต จั งหวั ด
เชีย งใหม www.chiangmai.go.th หัว ขอ ประชุมหัวหนาสว นราชการ และระบบสํานักงานอิ เล็ กทรอนิกส
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่ อ ให หั ว หน า ส ว นราชการทุ กท านได ดํ าเนิ นการตรวจสอบรายงานการประชุ มหั วหน า
ส วนราชการประจํ าจั งหวั ดเชี ยงใหม ครั้ งที่ ๔/2562 ทั้ งนี้ ไม มี ส วนราชการแจ งขอแก ไขรายงานประชุ ม
จึ งเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อโปรดพิ จ ารณาตรวจสอบและรั บ รองรายงานการประชุ ม หั วหน าส วนราชการประจํ า
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๔/2562
มติทปี่ ระชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 พระปรมาภิ ไ ธย/พระนามาภิ ไ ธย คํ า อ า น และสรรพนาม คํ า ขึ้ น ต น
คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานอํ า นวยการ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เ ชี ย งใหม
(นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามที่ไดมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 136 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันที่ 10
พฤษภาคม 2562 ความวา ตามที่ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหถวายพระเกียรติยศ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหใชคําราชาศัพทและคํากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอดวยคําราชาศัพทและคํากราบ
บังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกประการ ตั้งแตวันที่ 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 แลว นั้น
การนี.้ ..

- ๑๒ การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน และ
สรรพนาม คําขึ้นตน คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช
2562 เปนปที่ 4 ในรัชกาลปจจุบัน สวนราชการสามารถดาวนโหลด พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน
และสรรพนาม คํ า ขึ้ น ต น คํ า ลงท า ย ในการกราบบั ง คมทู ล กราบทู ล ได ที่ เ ว็ บ ไซต ร าชกิ จ จานุ เ บกษา
http://www.mratchakitcha.soc.go.th เมนู ค น หาราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยให ก รอกข อ มู ล เล ม 136
ตอน 117 เอกสารมีจํานวนทั้งหมด 20 หนา
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน และสรรพนาม คําขึ้นตน คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
เปนเรื่องที่มีความสําคัญ ขอใหใชอยางถูกตอง
มติที่ประชุม รับทราบ
ป 2562

3.1.2 รายงานเศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ และจั ง หวั ด เชี ยงใหม ประจํ า ไตรมาส 1

ผูแทนผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(นายนันทวัฒน สังหหลอ) เศรษฐกิจโลกไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ ชะลอลง สหรัฐอเมริกาขยายตัวจากการใชจาย
ภาครั ฐ การลงทุ น และการส ง ออกขณะที่ ก ารใช จ า ยผู บ ริ โ ภคขยายตั ว ชะลอลง ยู โ รโซน ชะลอลงจาก
ความไมแน น อนทางการเมื องในบางประเทศปริ มาณการค าโลกชะลอลง จี น เติ บโตดี กวาที่ ต ลาดคาด Q1
รอยละ ๖.๔ สวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายกระตุนของภาครัฐ ญี่ปุนชะลอลงจากการส งออกสินคาตามแนวโนม
การคาโลก เศรษฐกิจไทย ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสกอน ภาคการสงออกหดตัวจาก
อุ ป สงค ที่ ช ะลอลง ภาคการท อ งเที่ ย วขยายตั ว ชะลอลงผลจากฐานสู ง ในป ก อ น ภาคอุ ต สาหกรรมหดตั ว
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย การใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจํา การลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวเล็กนอย เงินเฟอทั่วไปปรับลดลง อัตราการวางงานลดลงเล็กนอย ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ
ขยายตั ว เล็ กน อย รายได เ กษตรกรขยายตั ว เล็ กน อย ผลผลิ ต ชะลอลง ราคาปศุ สั ต ว ป รั บ ดี ขึ้ น การบริ โ ภค
ภาคเอกชน ขยายตัวเล็กนอยจากการใชจายซื้อสินคาในชีวิตประจําวัน และสิ นคาคงทน ผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงเล็กนอย จากหมวดเครื่องดื่ม ภาคการทองเที่ยวเรงตัวโดยเฉพาะนักทองเที่ยวตางชาติ การใชจายภาครัฐ
ขยายตัวจากรายจายประจําในชวงตนไตรมาส การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากการลงทุนกอสรางเปนสําคัญ
เสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงินเฟอทั่วไป เพิ่มขึ้นตามราคาหมวดอาหารสดเปนหลัก อัตราการวางงาน
ลดลงการจางงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ ขยายตัว ภาคการ
ทองเที่ยวเรงตัวขึ้นจากนักทองเที่ยวจีนเปนสําคัญโดยเฉพาะชวงตรุษจีน นักทองเที่ยวชาติอื่น ๆ ก็ขยายตัวสูง
เชนกัน การใชจายภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย ยอดจดทะเบียนรถยนต และจักรยานยนตขยายตัวเล็กนอย
สวนยอดขายในหมวดคาปลีกทรงตัว การใชจายภาครัฐ ยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจเชียงใหม
ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่ องการท องเที่ ยวยังไม ปรากฏชั ดเจนตองติ ดตามดูในไตรมาสที่ ๒ ด านการบริโ ภคสงผลดีต อการกระตุ น
เศรษฐกิจ มีการใชจายในรูปเศรษฐกิจใหม ๆ สวนราชการจะตองปรับตัวใหเขากับภาคเอกชน และประชาชน
ในเรื่ อ งของการเกษตร การค า ขายซึ่ ง ต อ งใช เ ทคโนโลยี บ า งไม เ ช น นั้ น จะล า สมั ย นายอํ า เภอ
ทุ ก อํ า เภอจะต อ งมี ก ารรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ใ นเรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ย งชุ ม ชน และขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
อยางตอเนื่อง...

- ๑๓ อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให ป ระชาชนมี ค วามเข ม แข็ ง พึ่ ง พาตนเองได และสามารถปรั บ ตั ว ไปตามกระแส
บางหน ว ยงานต อ งใช ขอ มู ล ทางเศรษฐกิ จ ในการทํ า งาน เพื่ อการวางแผนการตลาดชุ มชน จะได ส งเสริ ม
การผลิตเพื่อทดแทนการนําเขาสินคา
มติที่ประชุม รับทราบ
พ.ศ. 2562

๓.๑.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

คลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายอนุ ช า สุ ข สงวน) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ
งบประมาณประจํ า ป ๒๕๖๒ จํ า นวน ๒๗,๓๐๘ ล า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ า ยไปแล ว จํ า นวน
๑๙,๘๓๘.๐๖ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๒.๖๔ เปาหมายการเบิกจายรอยละ ๗๗ มีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ ๔.๓๖ แยกเปน รายจายประจํา จํานวน ๑๗,๙๐๐.๐๗ ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน
๑๔,๙๗๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๘๓.๖๘ เปาหมายการเบิกจายรอยละ ๘๐ มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย
รอยละ ๓.๖๘ รายจายลงทุน จํานวน ๙,๔๐๘.๔๒ ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน ๔,๘๕๙.๐๖ ลานบาท
คิดเปนรอยละ ๕๑.๖๕ เปาหมายการเบิกจายรอยละ ๖๕ มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๑๓.๓๕
งบประมาณเหลื่อมป จํานวน ๒,๑๕๗.๑๖ ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน ๑,๓๘๖.๓๕ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๖๔.๒๗
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) การเบิกจายเงิน
งบประมาณลาชา งบการจัดการอีเวนตาง ๆ ตองเบิกจายเปนงวดๆ แตหนวยงานรวมกันเบิกจายเพียงงวดเดียว
ทํ า ให ง บประมาณไม มี ก ารเคลื่ อ นไหว ขอให เ บิ ก จ า ยตามงวดงาน สํ า หรั บ เงิ น กั น เบิ ก เหลื่ อ มป ข อให ทุ ก
หนวยงานตรวจสอบการเบิกจายดวย
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องการทํางาน หลักสําคัญคือ การบริหารคน งบประมาณ ระบบงาน สิ่งที่เปนปญหาขณะนี้ คือ เรื่องของ
งบประมาณไมใชไมมีเงิน แตมีเงินแล วทําไมทัน ทําไมได มีขอผิดพลาดเรื่องการเบิกจาย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่
สํ าคั ญ หั ว หน าส ว นราชการต อ งมี ห น าที่ ในการกํ ากั บ งาน ต อ งทํ าให ถู กต องเป น ไปตามระเบี ย บ เบิ ก จ า ย
ใหเปนไปตามงวดงาน ถาไมละเอียด ไมมีความรอบคอบ ไมมีการติดตาม ปลอยใหเจาหนาที่ทําแทนอาจจะ
สงผลกระทบตอตัวทานเอง
มติที่ประชุม รับทราบ

3.1.๔ สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) งบประมาณตาม
โครงการตามแผนปฏิบั ติ ราชการประจํ าปของจั งหวั ด เชี ย งใหม ป ๒๕๖๒ จํ านวน 373,933,600 บาท
ขณะนี้เบิกจายแลว จํานวน ๑๙,๔๔๕,๘๓๐.๘๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๒๐ โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๙๙,๑๔๒,๕๗๐ บาท
เบิกจายแลว จํานวน ๑๗,๖๒๖,๗๐๙.๓๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘.๘๕ ขอใหทุกสวนราชการที่ไดรับงบประมาณ
เรงรัดการเบิกจายใหตรงตามงวดงานดวย
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มี ๒ ประเด็น คือ ๑) การเรงรัดเบิกจายงบดานการอบรมตาง ๆ ตองถูกตอง ถาทําไดใหทําสัญญายืมเงินไวกอน
หรือขยับเวลาการอบรมใหเร็วขึ้น ปรับชวงเวลาการเบิกจายงบประมาณ การดําเนินการนี้จะทําใหยอดเงิน
ออกจากระบบ...

- ๑๔ ออกจากระบบอยางถูกตองในรูปแบบของเงินยืมทดรองราชการ ๒) โครงการใดที่ไมสามารถดําเนินการได
เชน โครงการอยูในพื้นที่ปา ขออนุญาตแลวยังไมมีความคืบหนาจะตองรีบ รายงานมายังจังหวัด พื้นที่ดําเนิน
โครงการทุกโครงการเนนย้ําวาถายังไมไดรับอนุญาตอยาไปดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.๕ การติดตามความคืบหนาโครงการ/แผนงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลําปาง
หั วหน า สํ า นั ก งานจั งหวั ด เชี ยงใหม (นายชู ชี พ พงษ ไชย) ความก าวหน า
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหมไดมี
ขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน ๓ ประเด็น ไดแก ขอเสนอ
เชิ ง นโยบาย ข อ เสนอเพื่ อ สนั บ สนุ น New S-Curve และข อ เสนอเชิ ง พื้ น ที่ โดยข อ เสนอเชิ ง นโยบาย
ประกอบดวย ๑) การศึกษาและสรางกลไกการขับเคลื่อนการใชศักยภาพความเขมแข็งของภาคเหนือตอนบน
ในดาน MICE, Medical & Wellness Hub, Creative LANNA และ Food Valley เชื่อมโยงกับ EEC, GMS,
BIMSTEC ความกาวหนา มีการผลักดันมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดสาขาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ๒) การศึกษาเพื่อสงเสริม
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเชื่ อมโยงเมื องเก า ลํ าพู น ลํ าปาง เชี ย งใหม และแม ฮองสอน สู ก ารเป น เมื องแห ง การ
ทองเที่ ย วเชื่ อมอารยธรรมล านนา รวมทั้ งการทองเที่ย วธรรมชาติ และสุขภาพ ความกาวหน า ได มีการจั ด
กิจกรรมสะหรี๋ปใหม ตุงไจยมงคล จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน
จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมอาหารเพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Lanna Cuisine For Cultural
Tourism” จั ด กิ จ กรรมผลิ ต สิ่ ง ประชาสั ม พั น ธ แ ละกิ จ กรรมส ง เสริ ม ตลาดธุ ร กิ จ สปาและสุ ข ภาพ (Spa &
Wellness) จั ด กิ จ กรรมออกบู ธ แสดงสิ น ค า (Trade Fair) และจั ด นิ ท รรศการ (Exhibition) จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการเพื่อการยกระดับธุรกิจสปาสูมาตรฐานระดับ World Class ภายใตกิจกรรมการสงเสริมการสราง
มูลคาเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุมจังหวัด จัดกิจกรรมการยกระดับมาตรฐาน
ฝ มื อ แรงงานในอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย ว จั ด กิ จ กรรม CBT Lanna pass เพื่ อ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากร
การทองเที่ยวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมลานนาจั งหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562
๓) การแก ไขป ญหาราคาผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ สํ า คั ญในพื้ น ที่ เช น กระเที ย ม สั บ ปะรด ลํ าไย เป น ต น
โดยบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาอยางเปนระบบใหยั่งยืน ความกาวหนา มีการพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการผลไม (ลิ้นจี่ และลําไย) ปการผลิต 2561/62 เสนอโครงการเพื่อใชเงินจากกองทุน
รวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการดําเนินโครงการตอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
(คบท.) ๔) การจั ด สวั ส ดิ ก ารด า นการสาธารณสุ ขให กับ ประชาชนในพื้ น ที่ ทุร กั น ดารห างไกลให เ กิ ด ความ
เทาเทียมกัน โดยกําหนดพื้นที่ทุรกันดารทางสาธารณสุขอยางชัดเจนสรางมาตรการจูงใจบุคลากรดานการ
สาธารณสุขไปปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณที่จําเปนอยางเพียงพอ ความกาวหนา มีการลําเลียง
ผู ป ว ยวิ ก ฤติ ฉุ กเฉิ น ทางอากาศยานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ขอรั บ การสนั บ สนุ น สิ่ ง ก อ สร า งป 2564 – 2567
ไปยั ง สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และจั ด ทํ า แผนออกปฏิ บั ติ ง านหน ว ยแพทย เ คลื่ อ นที่ พอ.สว.
ในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร จํานวน 23 ครั้ง เปนการออกหนวยทางรถยนต จํานวน 18 ครั้ง ออกหนวยทาง
เฮลิคอปเตอร จํานวน 5 ครั้ง ดําเนินการแลว 18 ครั้ง ขอเสนอเพื่อสนับสนุน New S-Curve ประกอบดวย
๑) การพั ฒ นา...

- ๑๕ ๑) การพั ฒ นาและถ า ยทอดความรู ดิ จิ ทั ล เพื่ อ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละโลจิ ส ติ ก ส ส มั ย ใหม (Northern
e–Commerce and Modern Logistics Digital Transformation Center for Community Enterprise)
มี 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ถายทอดความรูดิจิตอลธุรกิจชุมชนภาคเหนือ เพื่อพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และโลจิ ส ติ กส ใหม กิจ กรรมที่ 2 การฝ กอบรม เพื่ อถ ายทอดความรู ด านดิ จิ ต อล กิ จกรรมที่ 3 การจั ด ตั้ ง
แพลทฟอรม O2O กิจกรรมที่ 4 การสรางชองทางการจัดจําหนายผานแพลทฟอรม O2O กับตางประเทศ
ความกาวหนา มีการจัดเก็บฐานของผูประกอบการ การรับสมัครผูประกอบการรานคาเขารวมโครงการรานคา
ธงฟาประชารัฐ จํานวน 2,298 ราย (ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน ๒๕๖๒) ๒) การจัดตั้งศูนยสงเสริมพฤฒิพลัง
ผู สู ง อายุ (Senior Wellness Center) มี 2 กิ จ กรรม ดั ง นี้ กิ จ กรรมที่ 1 ศู น ย พ ฤฒิ พ ลั ง กายใจ ป ญ ญา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม กิ จ กรรมที่ 2 งานครุ ภั ณ ฑ แ ละตกแต ง ภายใน ศู น ย พ ฤฒิ พ ลั ง กายใจ ป ญ ญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความกาวหนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนําเสนอโครงการฯ ภายใตแผนงานโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวของภายใตแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2564
๓) การยกระดั บ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร ภ าคเหนื อ (Northern Science Park) ความก า วหน า กระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณป 2563 จํานวน 385 ลานบาท เพื่อดําเนิน
โครงการขยายอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) เพื่อเชื่อมโยงอาคาร EECi
๔) การยกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร (Northern Boutique Arabica Coffee Hub) มี 3 กิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกพื้นที่เปาหมาย จํานวน 3 แหง ออกแบบกอสรางและจัดทําเอกสารการประชุม
กิจกรรมที่ 2 ดําเนินการกอสรางพรอมเริ่มตนเดินระบบบริหารจัดการขยะในพื้นที่เปาหมาย จํานวน 3 แหง
กิ จ กรรมที่ 3 ดํ า เนิ น การถ า ยทอดองค ความรู และจั ด สร างระบบสารสนเทศ ๕) การยกระดั บ Northern
Thailand Food Valley สู ก ารขั บ เคลื่ อ นนวั ต กรรมอาหารแห ง อนาคตสู ต ลาดสากล มี 7 กิ จ กรรม ดั ง นี้
กิ จ กรรมที่ 1 จั ด ทํ า โครงสร า งการวางแผนการดํ า เนิ น โครงการ กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด กิ จ กรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมที่ 3 ศึกษาสถานการณตลาดของผลิตภัณฑอาหาร กิจกรรมที่ 4 การพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการที่มี R&D กิจกรรมที่ 5 รวมพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมที่ 6 ดําเนินการ
ผลิ ต สิ น ค า OEM กิ จ กรรมที่ 7 ดําเนิ น การทดสอบตลาดผลิ ตภั ณฑ ต น แบบที่ ผ ลิ ต จากการผลิ ต แบบ OEM
ความกาวหนาศู นยสงเสริมอุต สาหกรรมภาคที่ ๑ ไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวของกับประเด็ น
ยกระดั บ Northern Thailand Food Valley จํานวน 4 โครงการ ดั งนี้ โครงการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ อาหาร
เพื่ อ รองรั บ การผลิ ต แบบ OEM ของผู ป ระกอบการภาคเหนื อ โครงการพลิ ก โฉมกลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ
เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โครงการยกระดับนวัตกรรมอาหารเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และโครงการ
เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร ๖) การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวย
อั ต ลั ก ษณ ล า นนาเชิ ง สร า งสรรค เพื่ อ รองรั บ อุ ต สาหกรรม MICE (Creative Lanna MICE Heritage)
มี 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 พัฒนายกระดับสินคา OTOP กิจกรรมที่ 2 พัฒนาชุมชนนวัตวิถี กิจกรรมที่ 3
ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจใหม (Start up) ความกาวหนา มีการลงพื้นที่
สํารวจความพรอมของหมูบานนวัตวิถี จํานวน 2 ครั้ง นวัตวิถี Pre-matching ครั้งที่ 1 ขอเสนอเชิงพื้นที่
ประกอบดวย ๑) การเพิ่มศักยภาพการผลิตทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยขอรับการสนับสนุน
กอสรางประตูระบายน้ําดอยแตง - แมขาน จังหวัดเชียงใหม มี 1 กิจกรรม คือ การกอสรางระบบคลองสงน้ํา
ความยาว 2,700 เมตร พรอมอาคารประกอบ ความกาวหนา อยูระหวางออกแบบ โดยสํานักงานชลประทานที่ 1
๒) โครงสรางพื้นฐาน (ขอเรงรัดดําเนินการ) ประกอบดวย การกอสรางทางเลี่ยงเมืองแมริมเปนการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6-10 ชองจราจร (มีเกาะกลาง) ระยะทาง 11.700 กิโลเมตร จํานวนชอง
จราจร...

- ๑๖ จราจร 6-10 ช องจราจร เกาะกลางกว าง 3 เมตร ช องจราจรกว าง (ช องละ) 3.5 เมตร ชนิ ด ผิ วจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร ไหลทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กวางขางละ 2.5 เมตร ทางเทา (เฉพาะ
ในเขตชุมชน) กวางขางละ 5 เมตร เขตทางกวาง 50 - 80 เมตร ความกาวหนา ดําเนินการเวนคืนที่ดินใหแลว
เสร็ จ ภายในป ๒๕63 การก อ สร างทางเลี่ ย งเมื อ งสั น กํ า แพงเป น การก อ สร า งถนนแอสฟ ล ท ติ ก คอนกรี ต
ความยาวถนน 16.324 กิโลเมตร จํานวนชองจราจร 4-6 ชอง เกาะกลางกวาง 4.2 เมตร ชองจราจรกวาง
(ชองละ) 3.5 เมตร ชนิดผิวจราจร แอสฟลตคอนกรีต (Asphalt Concrate, AC) ไหลทาง AC กวางขางละ
2.5 เมตร ทางเท า (เฉพาะในเขตชุ มชน) กว างข างละ 4 เมตร เขตทาง 40 - 65 เมตร ความก าวหน า
ดํ าเนิ น การเวนคื น ที่ ดิ น ให แล ว เสร็ จ ภายในป ๒๕63 ก อสร างสถานี ขนส งสิ น ค าจั งหวั ด เชี ย งใหม (Truck
Terminal) จํานวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2564 กิจกรรมที่ 2 จางที่ปรึกษาดําเนินการคัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุน ตามตรา 33 แหง พระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมที่ 3 กอสราง
และควบคุ ม การก อ สร า ง ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ความก า วหน า อยู ร ะหว า งการสํ า รวจ
อสั งหาริ มทรัพย และจัด กรรมสิทธิ์ที่ดิน บริ เ วณถนนเลีย บทางรถไฟอํ าเภอสารภี จั งหวั ดเชีย งใหม จํ านวน
130 ไร โดยจะเริ่ มก อสร างระหว า ง ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1,700 ล านบาท
โดยกรมขนสงทางบกจะประสานการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อประชุมหารือรวมกันในประเด็นการเชื่อมตอ
ระบบขนสงสินคาเขา – ออก ภายในสถานีตอไป 3) โครงสรางพื้นฐาน (ขอรับการสนับสนุน) ประกอบดวย
การเสริมสรางเชียงใหมเมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร “Smart
Nimman” มี ๕ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 งานปรับปรุงทางเทาและติดตั้งไฟฟาแสงสวางประติมากรรม
กิ จ กรรมที่ 2 งานย ายระบบไฟฟ าลงใต ดิ น กิ จ กรรมที่ 3 งานย ายระบบประปา กิ จ กรรมที่ 4 งานติ ด ตั้ ง
ระบบสื่อสาร และอุปกรณอัจฉริยะ กิจกรรมที่ 5 งานติดตั้งชุดกลองโทรทัศนวงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV)
ความกาวหนา มีการพัฒนาดานโครงสราง (infrastructures) มีแนวทางการดําเนินงานใน 5 สวน ไดแก
การนํ าสายไฟฟ าลงดิ น โดยการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าค งานปรั บ ปรุ งผิ ว ทางเดิ น โดยกรมทางหลวง งานติ ด ตั้ ง
ระบบสื่อสารและสายสื่อสารลงดิน โดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) งานวางทอประปาโดยการประปาสวน
ภูมิภาค งานติดตั้งกลอง CCTV โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม การจัดการจราจรบนถนนนิมมานเหมินท
ในระยะสั้น (3 - 6 เดือน) ดําเนินการดังนี้ เขมงวดการหามจอดรถบนไหลทางและจัดทําปายแจงเตือนที่ชัดเจน
จัดตีเสนขาวแดงบนปากทางเขาออกซอย ใหชัดเจนทุกตําแหนง ติดตั้งเซนเซอรแจงเตือนผูจอดรถวากําลังจอด
ในที่หามจอดที่กําหนด ทําความเขาใจเกี่ยวกับผูประกอบการรานคาบนทางเทาและบนถนน (food truck)
ให คื น พื้ น ที่ การศึ ก ษาเพื่ อ แก ไ ขป ญ หาการจราจรบริ เ วณโดยรอบท า อากาศยานนานาชาติ เ ชี ย งใหม
ความกาวหนา มีการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาจราจรในพื้นที่โครงการโดยรอบทาอากาศยาน
นานาชาติ จั งหวั ด เชี ย งใหม กํ าหนดแนวทางการแก ไขป ญหาจราจรพื้ น ที่ โ ดยรอบท าอากาศยานเชี ย งใหม
โดยการสรางอุโมงคลอดบริเวณกองบิน 41 กอสรางทางแยกตางระดับบริเวณเซ็นทรัลแอรพอรต ทําถนนใหม
บริเวณถนนคันคลองชลประทาน 121 เขามาบริเวณกองบิน 41 เพื่อเขาทาอากาศยานเชียงใหม เพิ่มจุดจอด
รถโดยสารประจําทาง (Bus Stop) (ยายจุดจอดใหใกลทางออกอาคารผูโดยสาร) จัดทําทางเชื่อมจากอาคาร
ผูโดยสาร (ดําเนินการโดยบริษัทผูรับสัมปทานอาคารเอนกประสงค ) ยายจุดจอดรถโดยสารประจําทาง (Bus
Stop) จากเดิมไปยังพื้นที่จอดสําหรับการขนของ
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กรอบที่ไดชี้แจงนี้ขอใหทุกทานไดไปศึกษา และแจงใหผูเกี่ยวของทราบดวย มีประเด็นสําคัญ คือ ๑) เศรษฐกิจ
ที่เกิดขึ้น...

- ๑๗ ที่เกิด ขึ้นเชื่อมโยงจั งหวั ดเชี ยงใหมกับ จังหวัดพื้ นที่ขางเคี ยง เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจ พิเศษ จังหวัด ชลบุ รี
ระยอง ๒) การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมมีความสําคัญ ตลาดผลไม หนวยงานที่ เกี่ยวกับการทองเที่ยว
การพัฒนาตองพูดคุยกัน โดยใหมีภาคเอกชนรวมดวย ๓) โครงการที่เสนอภายใตมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕
มกราคม ๒๕๖๒ ที่ จั งหวั ด ลํ าปาง ไม ว าจะเป น นโยบาย จะไม เ ติ บ โตแค จั งหวั ด เชี ย งใหม เ ท านั้ น จะมี พื้น ที่
ใกลเคียงไดรับประโยชนดวย ขอฝากหนวยงานภายใตกรอบที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวติดตามดูงานวาถึงไหน
อย า งไร ฝากหน ว ยงานติ ด ตามจะได ร ายงานความก า วหน า พื้ น ที่ ที่ มี ป ระโยชน ต อ ประชาชน ต อ งสร า ง
ฐานเศรษฐกิจใหม งานที่ทําไปอยากใหประชาชนรับรูดวย ตองกระจายขาวสารไปยังประชาชนเพื่อใหรับรู
ความเขาใจ และขอฝากกิจกรรม Show case ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 การจัดตั้งศูนยอํานวยการพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน
ผูแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายพิชิตชัย เกลอดู) สํานักพระราชวัง
และสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคล
ผูทําคุณประโยชน และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวังที่กําหนดทั้งในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัดไปใหรัฐบาลดําเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธี
การศพทั่ ว ประเทศ และให ก ระทรวงวั ฒ นธรรมเป น หน ว ยงานหลั ก ในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ นี้ โดยให พ ร อ ม
ดําเนินการเต็มรูปแบบได ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไปรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมจึงนอมรับ
สนองงานใหเปนไปตามพระราโชบายอยางสมพระเกียรติและเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไดมีการวางแผนและเตรียมความพรอม
ในทุ ก ๆ ด านมาโดยตลอด โดยเฉพาะการฝ กปฏิ บั ติบุ คลากรใหมีความรู ความเขาใจขั้น ตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับพิธีการศพ
ที่ไดรับพระราชทานไดอยางถูกตองสงางาม โดยผูอบรมครั้งนี้ไดอบรมหลักปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติของ
พิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ระเบียบวินัย ทักษะต าง ๆ ศู นยอํานวยการพิธี การศพที่ ไดรับพระราชทาน
16 แหงทั่วประเทศ ประกอบดวย เขต 1 กรุงเทพฯ เขต 2 ปริมณฑลฯ ตั้งอยูวัดศรีสุดารามฯ กรุงเทพฯ
เขต 3 สิงหบุรี เขต 4 เพชรบุรี เขต 5 ฉะเชิงเทรา เขต 6 ระยอง เขต 7 พิษณุโลก เขต 8 เชียงใหม เขต 9
พะเยา เขต 10 อุดรธานี เขต 11 ขอนแกน เขต 12 นครราชสีมา เขต 13 อุบลราชธานี เขต 14 สุราษฎรธานี
เขต 15 พังงา และเขต 16 สงขลา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 จิตอาสาพระราชทาน
ปลั ด จั ง หวั ด จั งหวั ด เชี ยงใหม (นายศรั ณยู มี ท องคํ า ) จั งหวั ด เชี ย งใหม
กํ า หนดกิ จ กรรม “จิ ต อาสาพั ฒ นาคลองแม ข า ” เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562
พร อมกั น จํ านวน ๔ แห ง คือ แห งที่ 1 พื้ น ที่ เ ทศบาลนครเชี ย งใหม อํ าเภอเมื องเชี ย งใหม กํ าหนดพิ ธี เ ป ด
กิจกรรมฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงคโรงแรมนิ่มซี่เส็ง พื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม แหงที่ 2 พื้นที่เทศบาล
ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ บริเวณเชิงสะพานมหิดล ถนนสมโภชเชียงใหม
700 ป แหงที่ 3 พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ บริเวณ
ริมคลองชุมชน...

- ๑๘ ริมคลองชุมชนบานมั่นคงปารวกสามัคคี ตําบลดอนแกว แหงที่ 4 พื้น ที่เทศบาลตํ าบลสันผักหวาน อําเภอ
หางดง กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ คลองแมขานอย (บริเวณดานขางโรงน้ําแข็งแสวงชัย – หมูบานวังน้ําริน
ประกันสังคม) กิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และเจาหนาที่ทุกคนไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชี ยงใหม (นายสรั ช ชา สุ ริ ย กุ ล ณ อยุ ธ ยา) มาตรการในการดํ าเนิ นงานแก ไขปญหาหมอกควั น และไฟป า
จังหวัดเชี ยงใหม ประจําปงบประมาณ 2562 แบ งออกเป น 3 มาตรการ ได แก มาตรการเตรีย มการและ
ปองกัน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ ๒๕๖๒) มาตรการรับมือ (กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๒)
และมาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ขณะนี้อยูในชวงมาตรการสรางความ
ยั่งยืน สรุปสถานการณหมอกควันและไฟปาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (ชวงหามเผา) คาฝุนละออง PM2.5 เกินคา
มาตรฐาน 50 วัน คาฝุนละออง PM10 เกินคามาตรฐาน 27 วัน (ตัวชี้วัดกําหนดไมเกิน 10 วัน) เครื่องมือที่ใช
ในการติดตามขอมูลหมอกควันไฟปาและฝุนละออง ระบบติดตามคาคุณภาพอากาศประจําวัน คาเฉลี่ยราย 24
ชั่วโมง ไดแก คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM10 คาดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality
Index : AQI) ในพื้นที่ จังหวัด เชี ยงใหม จํ านวน ๔ สถานี ไดแก สถานีศูนยร าชการจังหวั ดเชี ยงใหม ตํ าบล
ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม (35t) สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม (36t)
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม (m101) บานชางเคิ่ง อําเภอเมืองเชียงใหม (m114) ระบบติดตามสถานการณ
ไฟปา : Fire Monitoring System ไดแก ๑) Hot spot รายวัน MODIS (4 ชวงเวลา) : 02.00 น./11.00 น./
14.00 น./ 23.00 น. VIIRs (2 ชวงเวลา) : 13.00 น./ 23.00 น. โดย ระบบ Modis แสดงจุดความรอนขนาด
1 ตารางกิโลเมตร ระบบ Viirs แสดงจุดความรอนขนาด 375 ตารางเมตร ๒) พื้นที่เผาไหม (Burnt scar)
จาก LANDSAT-8 ทุก 16 วัน ๓) พื้นที่หมอกควันและจุดความรอนประจําวัน ๔) รายงานขอมูลผานชองทาง
ไลน “คณะทํางานศูนยไฟปา” ผลการดําเนินงานในชวงมาตรการรับมือ ๑) คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เริ่มมี
ผลกระทบตอสุขภาพ จังหวัดเชียงใหมมีประกาศ เรื่อง กําหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม เมืองปลอดภัยจาก
ฝุนละออง ประกาศใหทุกอําเภองดการการเผาในที่โลงทุกชนิด ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
๒) คาฝุนละอองขนาดเล็กPM2.5 และ PM10 มีคาสูงเกินมาตรฐานตั้งแตวันที่ 12 มีนาคม 2562 ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมไดลงพื้นที่ 25 อําเภอ เพื่อกํากับติดตามการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา และแลกเปลี่ยน
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สถานการณ ใ นพื้ น ที่ พร อ มทั้ ง ได กํ า หนดมาตรการเร ง ด ว นในการดํ า เนิ น งานแก ไ ขป ญ หา
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม (ชวงวิกฤต) เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณหมอกควันและ
ฝุนละออง โดยใหทําการพนละอองน้ําสรางความชุมชื้น พนละอองน้ําจากอาคารสูง และนําจิตอาสาโครงการ
จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เขามามีสวนรวมในภารกิจดังกลาว ใหมกี ารดูแลสุขภาพอนามัยประจําบาน
สรางการรับรูและตระหนักในการปองกันตนเองจากฝุนละออง แจกหนากากอนามัยปองกันฝุนละออง จํานวน
2,666,074 ชิ้ น ได ดํ าเนิ น คดี ผู ก ระทํ าผิ ด จั บ กุ มผู กระทํ าความผิ ด ลั กลอบเผา ๑๐3 คดี ส งฟ อง 6 คดี
เปรียบเทียบปรับ ๘2 คดี อยูระหวางสอบสวน ๓ คดี และอยูระหวางติดตามผูกระทําผิด ๑๒ คดี มาตรการ
ป อ งกั น และ...

- ๑๙ ปองกันและลดปริมาณเชื้อเพลิง จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 950 กิโลเมตร ไถกลบตอซัง จํานวน 13,773 ไร
ทําปุยอินทรีย จํานวน 13,000 ตัน กําหนดกติกาหามเผา จํานวน 1,923 หมูบาน ๓) จัดตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณแกไขปญหาหมอกควันไฟปาจังหวัดเชียงใหม (Safety Zone) ณ อาคาร SMEs ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 จัดชุดเฉพาะกิจ
ป องกั น ยั บ ยั้ งป ญหาหมอกควั น และไฟป า ระดั บตํ าบล พื้ นที่ 24 อํ าเภอ 91 ตํ าบล มี การประชาสั มพั นธ
สรางความเขาใจ ตรวจจับกุม หากพบผูกระทําผิด ประสาน ควบคุม การดับไฟปาในพื้นที่ จัดพื้นที่ปลอดภัยจาก
ฝุ น ควั น (Safety Zone) ระดั บ จั ง หวั ด 1 แห ง ณ อาคาร SME ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค านานาชาติ ฯ
จํานวน 25 อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 366 แหง และโรงพยาบาล การดําเนินงาน
ในชวงมาตรการสรางความยั่งยืน ๑) สรางฝายชะลอน้ําตามโครงการสรางปาเปยกตามศาสตรพระราชาเริ่มจาก
ดอยหลวงเชียงดาวโมเดล และขยายผลไปในพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ เชน ดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท ๒) กิจกรรม
รณรงคสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจ เพื่อเตรียมความพรอมโดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรม ทั้ง On line,
On Air, On ground (เคาะประตูบาน) โดยงบประมาณยุทธศาสตรกลุมจังหวัดจัดใหกับทางอําเภอ สามารถ
นํามาใชในกิ จ กรรมดั งกล าวนี้ ได ๓) กิจ กรรมถอดบทเรี ย นร ว มกั บ หน วยงานต างๆ ในจั งหวั ด เชี ย งใหม
เพื่ อ วางแผนการดํ า เนิ น งานในป ง บประมาณ 2563 ต อ ไป ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ ตํ า บล หมู บ า น
๔) พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยจากฝุนควัน(Safety Zone) จํานวน 366 แหง 25 อําเภอ ใหพรอมในการบริการ
ประชาชนและเปนศูนยเรียนรูปญหาหมอกควันไฟปาและฝุ นละออง ๕) พัฒนาระบบการเขาถึงขอมูลใหทั่วถึง
และทันตอเหตุการณ โดยจัดตั้งระบบการเฝาระวังและเตือนภัยจากฝุนละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม
และ ๖) ดําเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง มาตรการเมืองเชียงใหม
ปลอดภัยจากฝุนละอองอยางตอเนื่อง
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มี ๓ ประเด็น คือ ๑) สถานการณในแตละชวงเวลาไมเหมือนกัน ปนี้ปจจัยที่ทําใหเกิ ดปญหาหมอกควันและ
ไฟป ามี มากกว าปที่ผานมา สิ่ งที่ ควบคุมไมได คือ หมอกควัน นอกพื้น ที่ ดังนั้ น ในการดําเนิน งานตองมี การ
ปรับวิธีการใหทันกับสถานการณ ๒) หนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนกลาง สวนทองถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป เชน
สมัยกอนบริหารเวลา ยุทธศาสตร ความเสี่ยง แตปจ จุบันตองบริหารความคาดหวังดวย ถาคาดหวังอยางไร
ตองมีความตื่นตัวสูง ๓) จากสถานการณไฟปาจะเห็นวาสิ่งที่ตางจังหวัดหรือจังหวัดภาคเหนือเตรียมทรัพยากร
ไวมากมาย แตงานจะสําเร็จหรือไมสําเร็จปจจัยอยูที่การดําเนินการ ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดรับความรวมมือ
จากทุกหนวยงานโดยเฉพาะอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สื่อมวลชนชวยประชาสัมพันธขาวสารชี้แจง
ประชาชนในพื้นทีเ่ กิดไฟปา ทําใหเกิดขอคิดวาในการทํางานเรื่องการบริหารนั้นเมื่อสําเร็จแลวจะเกิดการเรียนรู
วาวิธีจะทําอยางไร เชน ครั้งนี้เกิดนวัตกรรมสราง Safety Zone ขึ้น เมื่อทําแลวจะใชในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ประชาชนในพื้นที่ตลอดไป ในระดับทองถิ่น โรงพยาบาลตองทําตอตลอดเวลา เริ่มมีความคิดที่จะ
ทําแผนแบบยั่งยืน มีเวทีสําหรับถอดบทเรียนกับทุกภาคสวน มีการเสวนาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศจีนกับ
จังหวัดเชียงใหม จะเกิดการทําแผนระยะสั้น ระยะยาวตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๙ ความกาวหนา...

- ๒๐ 3.1.9 ความก า วหน า การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู บ า นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐%)
รั ก ษาการในตํ า แหน ง พั ฒ นาการจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายธวั ช ใสสม)
ผลความกาวหนาประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑) การแตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน เปาหมาย ๒๕ อําเภอ
ดําเนิ นการแล ว ๒๕ อํ าเภอ ๒) การสร างความเขาใจแกแกนนําพัฒนาหมูบ านละ ๓ คน เป าหมาย 6,198 คน
ดําเนินการเรียบรอยแลว ๓) สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย
96,726 ครั ว เรื อ น ดํ า เนิ น การแล ว 70,930 ครั ว เรื อ น คิ ด เป น ร อ ยละ 74 อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ
24,796 ครัวเรือน ๔) สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปาหมาย ๙๖,๗๒๖ ครัวเรือน ดําเนินการไปแลว
62,769 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 6๕ อยูระหวางดําเนิน 33,957 ครัวเรือน ๕) จัดทําทบทวนแผนชุมชน
เปาหมาย ๒,๐๖๖ หมูบาน ดําเนินการเรียบรอยแลว ๖) สนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงแผนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด เปาหมายรอยละ ๖๐ ดําเนินการ 677 กิจกรรม/โครงการ ๗) กิจกรรม/โครงการดาน
สัมมาชีพไดรับการสนับสนุนงบประมาณ อยางนอยรอยละ ๒๐ ดําเนินการไปแลว 47 กิจกรรม/โครงการ
๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ เปาหมาย ๔๑,๓๔๒ กลุม ดําเนินการแลว 2,478 กลุม ๙) การประชาสัมพันธ
On Air จํานวน ๖,๑๙๘ ครั้ง On line จํานวน ๓,๐๙๖ ครั้ง On ground จํานวน ๒,๕๗๗ ครั้ง
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชี ย งใหม ) ขอบคุ ณ ทุ กหน ว ยงานที่ ช ว ยกั น ทํ างานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาหมู บ า นตามหลั กปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ถาทําใหเกิดผลจะเกิดประโยชนอยางยิ่งแกประชาชน สงเสริมไปยัง
ทุกหมูบานเพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.10 รายงานสถานการณภัยแลงจังหวัดเชียงใหม
ผู แ ทนผู อํ า นวยการโครงการชลประทานเชี ย งใหม (นายเกื้ อ กู ล
มานะสัมพันธสกุล) ปริมาณน้ําทาในแมน้ําสายหลักภาพรวม ปริมาณน้ํา สาขาแมน้ําปง 7 สาขา สะสม ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๑ - 29 พฤษภาคม ๒๕๖๒ (แมแตง แมริม แมกวง แมทา แมขาน แมลี้ และแมกลาง)
ป ๒๕62 นอยกวา ป ๒๕61 ปจจุบันมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม ๒๕62 จํานวน 98.42 ลานลู กบาศก เมตร คิ ดเปนรอยละ 32.54 ความจุเ ขื่อน ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอตอการจัดสรร โดยมีแผนสงน้ําทั้งหมด 25 รอบเวร จํานวน 110 ลานลูกบาศกเมตร เริ่มสงน้ําวันที่
19 มกราคม ๒๕๖๒ คาดวาหยุดสงน้ําวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปจจุบันสงน้ําแลว รวมสะสม รอบที่ 1 - 20
จํานวน 91.29 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 83 คงเหลือที่ตองสงน้ําอีก 5 รอบเวร ปริมาณน้ํา จํานวน
19.46 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 17 ปริมาณน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
๒๕๖๒ จํานวน 56.47 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 21.4๗ ความจุเขื่อน ปจจุบันสงน้ําตั้งแตวันที่ 1
มกราคม - 29 พฤษภาคม ๒๕๖๒ จํานวน 103.41 ลานลูกบาศกเมตร มากกวาแผนรอยละ 16 คงเหลือน้ํา
ใชการได จํานวน 42.46 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 16.15 สถานการณน้ําอางเก็บน้ําขนาดกลาง
ปจจุบัน จํานวน ๑๒ แหง ปริมาณน้ําเก็บกัก จํานวน 31.991 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการ จํานวน
26.661 ลานลูกบาศกเมตร สถานการณน้ําและการคาดการณอางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน ๑๑๗ แหง ปริมาณ
น้ําเก็บกัก จํานวน 28.820 ลานลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําใชการ จํานวน 24.261 ลานลูกบาศกเมตร
สถานการณ ภัย แลงอําเภอจอมทอง เมื่อวัน ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิ กัด
บานใหมสารภี หมูที่ ๗ ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง สวนลําไย พื้นที่ประมาณ ๑๕ ไร จํานวน ๓๐๐ ตน
เกิดการขาดแคลน...

- ๒๑ เกิดการขาดแคลนน้ํายืนตนใกลตาย เนื่องจากไฟฟาที่ใชสําหรับสูบบอบาดาล กระแสไฟฟาไมเพียงพอ ปกติสูบ
๒ สั ป ดาห / ครั้ ง พอสู บ ๓ สั ป ดาห / ครั้ ง ทํ า ให ลํ า ไยไม ต ายแต ไ ม ไ ด ผ ลผลิ ต การช ว ยเหลื อ ระยะเร ง ด ว น
สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานที่ ๑ นําเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อสูบน้ําบาดาลเขาสูแปลงลําไย ระยะสั้น
สํ า นั ก งานชลประทานที่ ๑ มี ห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง การไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคอํ า เภอฮอดในการจั ด หาและติ ด ตั้ ง
หมอแปลงไฟฟาที่มีขนาดใหญเพียงพอตอความตองการของกลุมเกษตรกรฯ เพื่อสูบน้ําบาดาลเขาสูแปลงลําไย
ตอไป ระยะยาว สํานักงานชลประทานที่ ๑ พิจารณาจัดเขาแผนดําเนินการเพื่อใหการแกไขเกิดความยั่งยืน
ตอไป อําเภอดอยเตา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิกัดบานไร หมูที่ ๒ ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา
บานดอยเตาใต หมูที่ ๑๐ ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่อการอุปโภค บริโภค และพื้นที่การเกษตรสวนลําไย ประมาณ ๒๓๐ ไร เกษตรกร ๘๐ ราย เกิดการขาดแคลนน้ํา พื้นที่อยู
นอกเขตชลประทาน การชวยเหลือ องคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่สนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค
จํานวน ๓๒,๐๐๐ ลิตร/วัน รวมประชุมกับคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําแมตูบ มีมติเห็นชอบใหการ
ชวยเหลือโดยการผันน้ําจากอางเก็บน้ําแมตูบผานคลองสงน้ําสาย 3L และ 9L ลงลําหวยแมหาด เขาสูพื้นที่
ประสบภัยแลง ปริมาณวันละ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๕ วัน ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิ ทยา เรื่อง
การเริ่มตนฤดูฝนของประเทศไทย คาดหมายฤดูฝน ป ๒๕๖๒ ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศจะนอยกวาป ๒๕๖๑
และนอยกวาคาปกติประมาณรอยละ ๕ – ๑๐ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต ๒๐ พฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ไดจัดทําแผนเตรียมความพรอมเผชิญเหตุ ดังนี้ ๑) คาดการณและวิเคราะหปริมาณน้ําไหลลงอางฯ เปนขอมูล
Real Time ในระยะที่อางฯนั้น ๆ เสี่ยงวิกฤติน้ํานอยหรือระดับน้ําต่ํากวาระดับเก็บกักต่ําสุด ๒) ปรับแผนการ
ระบายเพื่อเก็บน้ําใหมากที่สุดเพียงสําหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ๓) จัดทําปฏิทินการรับน้ําสง
เฉพาะการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ตามลําน้ํา ใหมีความชัดเจน ๔) กําหนดอัตราการรับน้ําที่เหมาะสมปริมาณน้ํา
ในลํ า น้ํ า หรื อ คลองส ง น้ํ า มี ค วามจํ า เป น ต อ งรั บ น้ํ า เข า เพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพของตลิ่ ง ลํ า น้ํ า ในเกณฑ ต่ํ า สุ ด
๕) แจงขอมูลสถานการณน้ําและรณรงคประหยัดน้ํา สําหรับมาตรการในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูฝน
เพื่อใหปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ํามีเพียงพอสําหรับการใชน้ําตลอดฤดูฝน และเก็บกักไวใชในฤดูแลงที่จะถึง
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศใหเพียงพอตลอดทั้งป
2) การสงเสริมการปลูกพืชฤดูฝนใหใชน้ําฝนเปนหลักใชน้ําชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งชวงเทานั้น 3) บริหาร
จัดการน้ําทาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยระบบและอาคารชลประทาน 4) ดําเนินการเก็บกักน้ําในเขื่อนใหมาก
ที่สุดไมต่ํากวาเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุด ตามชวงเวลา เพื่อความมั่นคงดานการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ 5) วางแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูฝนป
2562 การเตรียมความพรอมและการคาดการณ ตรวจสอบสภาพความมั่นคงของเขื่อน ตรวจสอบความพรอม
ใช งานอาคารชลประทาน เตรี ยมเครื่ องจักร - เครื่ องมื อพร อมปฏิ บั ติ การ กํ าจั ด วั ช พืช สิ่ งกี ด ขวางทางน้ํ า
คาดการณปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การบริหารจัดการ วางแผนการปลูกพืชฤดูฝน
ติ ด ตาม วิ เ คราะห แนวโน ม สถานการณ แ ละการสั่ ง การ โดยศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารน้ํ า อั จ ฉริ ย ะ (SWOC) และ
ศูนยเครือขายบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําใหอยูในเกณฑเก็บกัก (Rule Curve) ใชอาคารชลประทาน ระบบ
ชลประทาน บริหารจัดการน้ํา จัดจราจรน้ํา ในแมน้ํา แจงขอมูลสถานการณน้ํา และประชาสัมพันธ นําแผนที่
One Map มาใชในการบริหารจัดการ แผนการจัดสรรน้ําและเพาะปลูกพืชฤดูฝนป 2562 ปริมาณน้ําตนทุน
ในอางเก็บน้ําและความตองการใชน้ําในชวงฤดูฝน ป 2562 ภาคเกษตร จํานวน 364.46 ลานลูกบาศกเมตร
อุปโภค – บริโภค จํานวน 25.82 ลานลูกบาศกเมตร ระบบนิเวศน จํานวน 15.27 ลานลูกบาศกเมตร อื่น ๆ
จํานวน 5.62 ลาน ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ํา จํานวน 358.82 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ คาดการณการ
เพาะปลูกขาว ...

- ๒๒ เพาะปลู ก ข า ว จํ า นวน 264,107 ไร พื ช ไร - พื ช ผั ก จํ า นวน 17,008 ไร ผลไม – ไม ยื น ต น จํ า นวน
109,093 ไร บอปลา – บอกุง จํานวน 4,953 ไร อื่น ๆ จํานวน 353 ไร รวมพื้นที่คาดการณ จํานวน
395,514 ไร
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอบคุณสํานักงานชลประทานที่ ๑ โครงการชลประทานเชียงใหม และหนวยงานในสังกัด ในปนี้มีการบริหาร
จัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพ ขอบคุณหนวยงานชลประทาน หนวยงานเกษตรที่เขาไปชวยเหลือพื้นที่ประสบภัย
แล งทํ าให ลํ าไยของประชาชนสามารถยื นต น ต อไปได การขุด ลอกคู คลอง ทางระบายน้ําต าง ๆ ในชุ มชน
อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นชวยดูแลดวย
ผู แ ทนผู อํ า นวยการศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารฝนหลวงภาคเหนื อ (นายรั ง สรรค
บุศยเมือง) ผลปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูก เห็บ เดือนระหวางวันที่ 1 เมษายน - 22
พฤษภาคม 2562 โดยเครื่องบิน Supper King Air จํานวน ๑๐ เที่ยวบิน Alpha Jet จํานวน ๒๖ เที่ยวบิน
พื้นที่ชวยเหลือ 7 จังหวัด 21 อําเภอ ผลปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น เดือนระหวางวันที่ 1 มีนาคม 22 พฤษภาคม 2562 โดยเครื่องบิน Alpha Jet จํานวน ๗ เที่ยวบิน พื้นที่ชวยเหลือ 8 จังหวัด 12 อําเภอ
สรุปผลปฏิบัติการ 1 มีนาคม - 22 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภารกิจ ๑) บรรเทาปญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน
๒๕ วัน ๘๓ เที่ยวบิน ๑๕๕ ชั่วโมง ใชสาร 60.8/25 ตัน/นัด ๒) บรรเทาปญหาภัยแลงเพื่อการเกษตร จํานวน
๒๙ วัน ๑๒๙ เที่ยวบิน ๒๑๙.๐๕ ชั่วโมง ใชสาร ๑๑๒.๓/๗๖ ตัน/นัด ๓) บรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
จํานวน ๒๙ วัน ๓๔ เที่ ย วบิ น ๙๘ ชั่ว โมง ใช ส าร ๑,๒๘๐ ตัน ๔) เพิ่มปริมาณน้ํ าในเขื่อนเก็ บ กัก จํานวน
๑๘ วัน ๓๖ เที่ยวบิน ๕๙.๓๐ ชั่วโมง ใชสาร ๓๐.๘/๖ ตัน/นัด
ผูแทนหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา นวลปลอด) กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศวาประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอน ในวันที่ ๒1
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดย อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศรอนอยาง
ต อเนื่ อง และคาดว า ฤดู ร อนจะสิ้ น สุ ด ประมาณกลางเดื อ น ระดั บ น้ํ าในเขื่ อนแม งั ด สมบู ร ณ ช ล ปริ มาณน้ํ า
98.42 ลานลูกบาศกเมตร และเขื่อนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ํา 56.46 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ํ า
ขนาดกลาง จํานวน 12 อาง รวมมีปริมาณน้ํา 31.99 ลานลูกบาศกเมตร จังหวัดเชียงใหมมีการเตรียมการ
ดังนี้ ๑) มีการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค ป 2561/62 นอกเขตชลประทานและไมมี
บอบาดาล ตามหนังสือขอสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0021.5/ว 7328 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561
จํานวน 7 อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงดาว แมแตง กัลยาณิวัฒนา แมแจม แมออน เมืองเชียงใหม และสะเมิง
จากการตรวจสอบพบวามีอําเภอขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค จํานวน 4 อําเภอ คือ อําเภอเชียงดาว ตําบล
เมืองคอง อําเภอสะเมิง ตําบลยั้งเมิน,อําเภอแมแจม ตําบลบานทับ และตําบลแมศึก และอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําบลวัดจันทร รวม 4 อําเภอ 5 ตําบล 142 หมูบาน การดําเนินการใหความชวยเหลือ ประสานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่แจกจายน้ํา/สรางถังกักเก็บน้ํา และมอบถังน้ําจากสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม บริษัท SCG จํากัด (มหาชน) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 50 ถัง ๒) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดแจงใหองคปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยใหทําการสํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลทั่วไป ขอมูลสภาพ
พื้นที่เสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกั นและแกไขปญหา จัดทํา
ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตนน้ําลําธาร พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง
ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุ สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รณรงคใหประชาชนสํารองน้ํา
ใหเพียงพอ...

- ๒๓ -

ใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการประเมินสถานการณน้ํา และแกไขปญหา
ภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม การปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด พิ จ ารณาใช เ งิ น ทดรองราชการเชิ ง ป อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น วงเงิ น
10 ลานบาท ดังนี้ โครงการขุดลอกเปดทางน้ําจํานวนเงิน 4,498,400บาท จํานวน 20 โครงการ แยกเปน
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 10 โครงการจํานวนเงิน 1,729,700 บาท อําเภอแมแตง จํานวน 7 โครงการ
จํานวนเงิน 2,052,000 บาท อําเภอดอยหลอ จํานวน 3 โครงการ จํานวนเงิน 716,700 บาท คาวัสดุ
(กระสอบทราย) เพื่อดําเนินโครงการฝายชะลอน้ํา (ชั่วคราว) ในพื้นที่อําเภออมกอยจํานวนเงิน 236,350 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,734,750 บาท ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหมยังไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอบคุณสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม อําเภอทุกอําเภอ หนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทั้ งประชาชนที่ มีส วนช วยในการแก ไขปญหาภัย แลงในชว งที่ ผ านมา การดํ าเนิน การขอให ยึด หลั กที่ ว า
“น้ํากินตองมี”
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.11 โครงการจัด หน วยแพทย เ คลื่ อนที่และรั บบริจ าคโลหิ ตเฉลิ มพระเกี ยรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายมโนรมภ สินธพอาชากุล)
โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยกิจกรรม ๑) กิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อใหบริการ
ทางการแพทย บริ การทั น ตกรรมเคลื่ อ นที่ บริ ก ารตรวจตา และบริ การสุ ขภาพจิ ต เคลื่ อนที่ ๒) กิ จ กรรม
รั บ บริ จ าคโลหิ ต เพื่ อรั บ บริ จ าคโลหิ ต และรั บ บริ จ าคอวั ย วะและดวงตา กํ าหนดพื้ น ที่ บู ร ณาการแผนการ
รับบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตที่ 10 เชียงใหม จํานวน 4 ครั้ง ระหวางวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕62 – 4
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้ งที่ 1 วั น ที่ 20 มิ ถุน ายน 2562 ณ หอประชุ มอํ าเภอดอยเต าครั้ งที่ 2 วั น ที่ 24
กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลฝาง ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน
สันกําแพง ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2562 อําเภอแมวาง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.12 แนวทางการใชกัญชาทางการแพทย
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายมโนรมภ สินธพอาชากุล)
ประวัติศาสตรของการใชกัญชาในตางประเทศ เริ่มตั้งแตศตวรรษที่ ๑๙ ในอังกฤษและอเมริกาเพื่อรักษาอาการ
ปวดและอาการคลื่ น ไส ป ๑๘๕๑ กั ญ ชาได รั บ บรรจุ ในตํ ารายาของอเมริ กา แต ต อมาในป ๑๙๔๒ ได ถู ก
ถอดถอนออกไป ป ๑๙๙๐ ทางการแพทย มี ก ารค น พบ Cannabinoid System (ระบบสารสกั ด กั ญ ชา)
ในสมอง และเป น ที่ มาการสนใจนํ ากั ญชามาใช ในทางการแพทย มี การศึ กษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ กั ญชามากมาย
ทั้งผลกระทบดานสังคม อาชญากรรม ฯลฯ นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูอํานวยการสถาบันการแพทย
แผนไทยยกตัวอยางตํารับยาแผนไทย ๔ ตํารับที่มีกัญชาเปนสวนประกอบและสามารถใชรักษาอาการตาง ๆ
ได ดี คื อ . . .

- ๒๔ ไดดี คือ ๑) ตํารับศุขไสยาศน เปนยาแคปซูลหรือลูกกลอน มีสรรพคุณชวยใหนอนหลับ แกปวด เจริญอาหาร
โดยจะใชทดแทนกลุมยานอนหลับ ยาคลายเครียด ๒) ตํารับทําลายพระสุเมรุ เปนยาแคปซูลหรือลูกกลอน
มีฤทธิ์ชวยทําลายอาการแข็งเกร็ง ใชรักษาอัมพาต อัมพฤกษ มือสั่น ๓) ตํารับทัพยาธิคุณ เปนยาแคปซูลหรือ
ลู กกลอน สรรพคุ ณใช รั กษาโรคเบาหวาน ลดน้ํ า ตาล ๔) น้ํ า มั น สนั่ น ไตรภพ มี ส รรพคุ ณแก ทอ งมานจาก
มะเร็งตับ และชวยเรื่องขับลม ขับนิ่วปสสาวะ กัญชามีพันธุเดียวแตมีสายพันธุยอยเฉพาะที่สําคัญ ๆ ๓ สายพันธุ
คือ สายพันธุยอย Sativa – type สายพันธุยอย Indica – type สายพันธุยอย Ruderalis – type ทั้ง ๓ สาย
พันธุมีสาระสําคัญแตกตางกันไป ไดแก THC CBD CBN ขณะนี้ยังหามมิใหปลูก ผลิต นําเขา สงออกกัญชา
โดยไม ได รั บ อนุ ญาต ห ามมิ ให ผู ใดเสพยาเสพติ ด ให โ ทษในประเภท ๑ หรื อในประเภท ๕ ข อหาและโทษ
ทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับกัญชา ไดแก ๑) ผลิต นําเขา หรือสงออก มีโทษจําคุกตั้งแต ๒ – ๑๕ ป หรือ
ปรั บ ตั้ ง แต ๒๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๕ วรรค ๑) ๒) จํ า หน า ย หรื อ มี ไว ในครอบครอง
เพื่อจําหนาย จํานวนไมถึง ๑๐ กิโลกรัม มีโทษจําคุกตั้งแต ๒ – ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๔๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๖/๑ วรรค ๑) จํานวนตั้งแต ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๒ –
๑๕ ป และปรับตั้งแต ๒๐๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๖/๑ วรรค ๒) ๓) ครอบครองมีโทษจําคุก
ไมเกิน ๕ ป หรือปรับไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๗๖ วรรค ๑) ๔) เสพมีโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา ๙๒ วรรค ๑) มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอพื้นบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจายตํารับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยูได พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ที่มี
กัญชาปรุงผสมอยู ที่ให เสพเพื่อรั กษาโรคหรือการศึกษาวิจัย ได พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวั นที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
พระราชบัญญั ติยาเสพติด ใหโ ทษ (ฉบั บที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติย าเสพติ ด
ให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่ อเปด โอกาสให ส ามารถนํ ากั ญชาและพื ช กระท อมไปทํ าการศึ กษาวิ จั ย และพั ฒ นา
เพื่อประโยชนทางการแพทยและสามารถนําไปใชในการรักษาโรคภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจงการมีไวในครอบครองกัญชา
สําหรับผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอื่นที่มิใชผูปวยตามมาตรา ๒๒ (๒) กอนพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ ใหไมตองรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ผู ที่สามารถขออนุ ญาตปลูกกัญชาได ไดแก ๑) หนวยงานรัฐที่ มีห นาที่ ศึกษาวิจั ย หรือจัดการเรีย น
การสอนทางการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร หนวยงานรัฐที่มีหนาที่ปองกันปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติด สภากาชาดไทย ๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย หรือ
แพทยแผนไทย หมอพื้นบาน ตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ๓) สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีหนาที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนดานการแพทย หรือเภสัชกรรม ๔) เกษตรกรที่รวมกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณการเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและรวมดําเนินการกับหนวยงานรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษา ๕) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ๖) ผูปวยที่เดินทางระหวางประเทศ
ที่มีความจําเปนตองพกติดตัวเพื่อรักษาโรค ๗) ผูขออนุญาตอื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูขออนุญาต
ที่ไมใชหนวยงานรัฐ ไดแก บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย นิติบุคคล ตองจดทะเบียน
ตามกฎหมาย และกรรมการ หุนสวน/ผูถือหุนอยางนอย ๒ ใน ๓ ตองมีสัญชาติไทย มีสํานักงานในประเทศไทย
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๓ สมุดภาพ...

- ๒๕ 3.1.13 สมุดภาพรัชกาลที่ 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานอํ า นวยการ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นางสาววิราชินี คําชมภู) ดวยพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สถาบันพระปกเกลา ไดตนฉบับ
ภาพเหตุการณสําคัญเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเลียบมณฑลพายัพ เมื่อ พ.ศ.2469
จากทายาทของพระยาราชนกูลวิบูลยภักดีพิริยพาหะ (อวบ เปาโรหิตถ) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
พายัพในสมัยนั้น ซึ่งเปนภาพที่มีความคมชัดและหาชมไดยากในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหม จึงรวมกับสถาบัน
พระปกเกลาจัดพิมพสมุดภาพรัชกาลที่ 7 เพื่ออธิบายพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469
(เฉพาะเชี ย งใหม ) และเพื่ อ น อ มระลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ พระปกเกล าเจ าอยู หั ว
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดจนเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระองคใหเปนที่ปรากฏสืบไป โดยหนังสือ
มีชื่อวา "สมุดภาพ เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. ๒๔๖๙" มีขนาด 9.5 x 13 นิ้ว หนาปกพิมพ 4 สี 1 หนา
เคลือบพีวีซีดาน กระดาษอารตมัน 157 แกรม เนื้อใน พิมพ 1 สี 400 หนา กระดาษอารตดาน 120 แกรม
เขาเลมเย็บกี่ปกแข็ง จั่วปงเบอร 32 สันตรงดาน 9 นิ้ว ในราคาเลมละ 500 บาท หากทานใดสนใจ สามารถ
สั่งซื้อหนังสือไดที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม กลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 0 5311 2708 – 9
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร จํานวน ๔ เรื่อง
3.2.1โครงการระบบการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน ในลุมน้ําทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุมน้ํา (โครงการระยะที่ 1) (สํานักงานสถิติ
จังหวัดเชียงใหม)
๓.๒.๒ประชาสัมพันธงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน ๒๕๖๒ ในวันอาทิตยที่ ๙
มิถุนายน ๒๕๖๒ (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕)
๓.๒.๓ประชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมเชี ย งใหม ไ นท ซ าฟารี (สํ า นั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องคการมหาชน)
๓.๒.๔ประชาสัมพันธการใหบริการโดยสารสายการบินนกแอร (สายการบินนกแอร)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมิถุนายน 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
3 มิถุนายน 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
07.30 น. - พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล - ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
๐๘.๔๕ น. ...

- ๒๖ วันที่

เวลา
งาน
08.45 น. -พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สถานที่
- ณ หองนิทรรศการ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
09.30 น. - พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
- ณ เรือนรับรองพระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน
10.40 น. - กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแมขา”
- ณ ลานอเนกประสงคโรงแรม
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาส นิ่มซีเส็งชุมชนศรีปงเมือง
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ ตําบลหายยา
พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562
18.50 น. - พิธีอัญเชิญพานพุมถวายราชสักการะและ -ณ หองนิทรรศการ 1
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
5 – 8 มิถุนายน
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
2562
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
7 – 8 มิถุนายน
-ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จ
อาคารศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแมโจ
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําป การศึกษา 2560 - 2561
6 มิถุนายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนวัดหวยทราย หมูที่ 4
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
บานหวยทราย ตําบลแมทา
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
อําเภอแมออน
ครั้งที่ 5
20 มิถุนายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หอประชุมนิคมสหกรณพราว
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
อําเภอพราว
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
ครั้งที่ 6
27 มิถุนายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหมครั้งที6่ /2562
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

28 มิถุนายน...

- ๒๗ -

วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
28 มิถุนายน 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พบปะประชาชน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 14
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีหนวยงานเขารวมจัดหนวย
บริ ก ารกว า 37 หน ว ยงาน มอบถุ ง ยั ง ชี พ 250 ชุ ด ผ า ห ม 100 ผื น มอบพั น ธุ ป ลา 30,000 ตั ว
มอบทุนการศึกษา 5 ทุน และมอบแวนตา 200 อัน
การประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ศูนยราชการ
อําเภอกัลยาณิวัฒนา ๑) ปญหาถนนสายหลักที่เชื่อมตอระหวางหมูบาน/ตําบล มีสภาพเปนหลุม เปนบอ และ
เปนถนนดินลูกรัง ตองการใหปรับปรุงสภาพถนนโดยการปรับปรุงใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือหินคลุก
เพื่อใหมีสภาพผิวจราจรดีขึ้น แนวทางการแกไขปญหา ผูแทนทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมแจงวา ถนนสายนี้อยูใน
พื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมการของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตองขอขึ้นทะเบียน
ทางหลวงทองถิ่นใหเรียบรอยกอน หากเปนพื้นที่ปา ตองขออนุญาตใชพื้นที่ปากอนเขาดําเนินโครงการ ผูแทน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมแจงวา ระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร ที่เปนถนนคอนกรีตแลว ทั้งหมด
14 ลานบาท บานแมตาปู ใชงบประมาณ 2 ลานบาท แมตะละเหนือ บานนะโน ใชงบประมาณ 2 ลานบาท
ดําเนินการเสร็จแลว แมตะละใต บานหวยแมจา ใชงบประมาณ 2 ลานบาท บานหวยออม ใชงบประมาณ
2 ลานบาท บานหวยยา ใชงบประมาณ 2 ลานบาท บานเขาแดง ใชงบประมาณ 2 ลานบาท ๒) ปญหาไมมี
ไฟฟ า ใช ต อ งการขยายเขตการให บ ริ ก ารไฟฟ าให ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ส ายหย อ มบ า น คื อ บ า นโป กกะโหล ง
บ านนะโน และบ านขุ น แม ล ะอุ ป แนวทางการแก ไขป ญหา ผู แทนการไฟฟ าส ว นภู มิภ าคจั งหวั ด เชี ย งใหม
แจงวา มีการติดตั้งไปแลว 2 บาน คือ บานโปกกะโหลง และบานนะโน คงเหลือ 1 บาน คือ บานขุนแมละอุป
28 ครั ว เรื อน 8 กิ โ ลเมตร งบประมาณ 4.8 ล าน โครงการผูใช ไฟที่ อยู ห างไกล ซึ่งเสนอไปยั งสภาพั ฒ น
ป ๒๕๖๑ ...

- ๒๘ ป 2561 โครงการนี้ ถ า คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ อ อกมาแล ว ต อ งมาดู ร ายละเอี ย ดอี ก ที ๓) ป ญ หาโรงเรี ย น
บานขุนแมรวม โรงเรียนบานแมตะละเหนือ และโรงเรียนบานหวยปู ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตใชในโรงเรียน
เนื่องจากอยูนอกพื้นที่ใหบริการและระบบบริการอินเตอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการถูกยกเลิก ตองการให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุมัติแผนการแกไขปญหาในการขยายระบบใหบริการอินเตอรเน็ต แนวทางการ
แกไขปญหา ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการแจงวา ไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตใหโรงเรียนขุนแมรวม
และโรงเรี ย นบ านห ว ยปู แ ล ว ยั งค า งอี ก 1 โรงเรี ย นบ า นแม ต ะละเหนื อ ที่ ยั ง ไม ไ ด ติ ด ตั้ ง และได โ ครงการ
เน็ตประชารัฐกําลังดําเนินการอยู เนื่องจากอยูในขั้นตอนการประสานงานดําเนินการ ๔) ปญหาการแกไขปญหา
เรื่ อ งที่ ดิ น ทํ า กิ น การออกเอกสารสิ ท ธิ ข องพื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย และที่ ทํ า ต อ งการให มี ก ารแก ไ ขกฎหมายและ
ออกหลักเกณฑที่รองรับการอยูอาศัยบนพื้นที่ชุมชนที่อยูอาศัยและที่ทํากินที่ผานการจัดระเบียบที่ดินไว ผูแทน
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม แจงวา ป 2551 ผูถือ ส.ค.1 ใชคําขอออกโฉนดภายใน 2 ป หากพนกําหนดนี้
แลวจะตองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลวา ผูนั้นครอบครองที่ดินมาดวยกฎหมาย ซึ่งเดิมเปนของที่ดินสวนแยก
แมแจม ป 2551 – ตนป 2553 แลวแยกมาเปนที่ดินสวนแยกสะเมิง ตั้งแตตนป 2555 จํานวน 391 แปลง
ทําการรางวั ดไปในเดือนมี นาคม 2562 จํานวน 40 กวาแปลง ส งเรื่องใหจั งหวัด แล ว 36 แปลง คงคาง
จํานวน 349 แปลง ซึ่งจะดําเนินการรังวัด ตอไป ๕) ป ญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับไวในการอุปโภคและ
บริโภค ตองการใหมีการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะสรางอางหรือสระเก็บน้ํา แนวทางการแกไขปญหา ผูแทน
สํ า นั ก งานเจ า ท า จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ จ ง ว า การขุ ด ลอกสามารถขอที่ สํ า นั ก งานเจ า ท า เชี ย งใหม โดยระบุ
รายละเอียดในโครงการใหชัดเจน ทรายที่ขุดเอาไปไวที่ไหน โดยมีระยะเวลาในการอนุญาต 2 เดือน ผูแทน
กรมปาไมแจงว าหากอยูในพื้น ที่ที่ไดรั บอนุญาตแปลงรวม มี โครงการที่ จะพัฒนาสาธารณู ปโภคขั้ นพื้น ฐาน
แหลงน้ํา ถนน เปนตน อํานาจผูวาราชการจังหวัด ไมตองอนุญาตกรมปาไม แตใหกรมปาไมอนุญาตแทน
การบริหารจัดการแหลงน้ําในชุมชน โครงการที่สามารถดําเนินการเองได ทําฝายกักเก็บน้ําใหหลาย ๆ ชั้น
ทําบอรวมสงตอ
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหาร
ส ว นตํ าบลแม สู น ตํ า บลแม สู น อํ า เภอฝาง มี ห น ว ยงานเข าร ว มจั ด หน ว ยบริ การกว า 57 หน ว ยงาน มอบ
ถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว มอบทุนการศึกษา 10 ทุน และมอบแวนตา
200 อัน
การประชุ มแก ไขปญหาความต องการในพื้ นที่ อําเภอฝาง ณ องค การบริ หารส ว น
ตําบลแมสูน ตําบลแมสูน อําเภอฝาง ดังนี้ ๑) ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ต อ งการก อ สร า งอ า งเก็ บ น้ํ า พร อ มระบบส ง น้ํ า และการขุ ด ลอกหน า ฝาย แนวทางแก ไ ขป ญ หา
ใหสํานักงานชลประทานที่ 1 โดยโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม รวมกับอําเภอฝาง และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ ประสานงานกับหนวยงานเจาของพื้นที่ ดําเนินการสํารวจออกแบบและตรวจสอบพื้นที่
หากพื้นที่ดําเนินการใดตั้งอยูในเขตอุทยานฯ/เขตปาไม ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการขออนุญ าตใชพื้นที่
ใหถูกตองตามกฎหมายกอนเขาดําเนินการ เมื่อไดรูปแบบรายการ/รายละเอียดโครงการแลว ใหอําเภอฝาง
พิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ หากโครงการใดที่เกินกวาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้น ที่จะดําเนินการได ให อําเภอฝางและองคกรปกครองสวนท องถิ่ นในพื้นที่ เสนอเรื่องและรายละเอีย ด
โครงการฯ ผานมายังจังหวัดเชียงใหม เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนโครงการจากสํานักงานชลประทานที่ ๑ และ
บรรจุเขาแผนพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักงานชลประทานที่ ๑ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ตอไป ใหอําเภอฝางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ผูนําทองที่และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกัน
วางแผนการ ...

- ๒๙ วางแผนการพัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยประยุกตใชศาสตรพระราชา
และแนวทางการทํางานของมู ลนิ ธิป ดทองหลังพระของโครงการรอยใจรั กษ เนน การมีส วนรว มประชาชน
ในพื้นที่ โดยเริ่มจากการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปนผูสนับสนุน
งบประมาณ/วั ส ดุ อุป กรณ โดยใช แรงงานจากประชาชนในพื้ น ที่ เ ป น ผู ดํ า เนิ น การ ๒) ป ญหาไม มีไฟฟ าใช
เนื่องจากอยูบานอยูในเขตปาไม/เขตอุทยาน ตองการขยายเขตการใชไฟฟาภายในหมูบาน ตําบลเวียง อําเภอ
ฝาง แนวทางแกไขปญหา ไดขอชี้แจงและทําความเขาใจใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนํา
ทองที่แลววาการขออนุญาตใชพื้นที่จากหนวยงานเขาของพื้นที่เปนเรื่องสําคัญที่ทุกสวนราชการ ตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด ๓) ถนนมีขนาดคับแคบและรถสัญจรไมสะดวก ตองการขยายถนนใหกวางขึ้นตลอดเสนทาง
บานแมใจใต ถึงตําบลโปงน้ํารอน แนวทางแกไขปญหา ใหอําเภอฝาง ผูนําทองที่ และองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ด ประชาคมราษฎรในพื้ น ที่ เ พื่ อ รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ในการขยายถนนเส น ดั ง กล า ว และ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ดําเนินการสํารวจออกแบบ
และเสนอรายละเอียดโครงการผานไปยังนายอําเภอฝาง ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดติดกับเขตลํารางสาธารณะประโยชน
ของหมู บ าน ให อําเภอฝางยื่น เรื่องขอใชที่ส าธารณประโยชน ต อ ผูว าราชการจังหวัด เชี ยงใหม และใหเ สนอ
รายละเอียดโครงการฯ มายังจังหวัดเชียงใหม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมตอไป ๔) ปญหาสินคาการเกษตรตกต่ํา เชน กระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง เปนตน
แนวทางการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และการเพิ่มชองทางการ แนวทางแกไขปญหา สํานักงาน
พาณิ ช จั ง หวั ด เชี ย งใหม แจ ง ว า การให ความช ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ป ลู ก กระเที ย มในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คบท.) ไดเห็นชอบเพื่อใชเงินของกองทุนฯ จํานวน
2 โครงการ ได แ ก โครงการให ค วามช ว ยเหลื อ เกษตรกรผู ป ลู ก กระเที ย ม จั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ก ารผลิ ต
2561/62 (สนับสนุนการชะลอการจําหนาย) เพื่อชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป ใหแกเกษตรกรผูปลูก
กระเทียมในพื้นที่แหลงผลิต เพื่อชะลอการจําหนายผลผลิตระยะเวลา 6 เดือน และโครงการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผู ป ลู กกระเที ย ม จั งหวั ด เชี ย งใหม ป การผลิ ต 2561/62 (ชดเชยดอกเบี้ย ให ผู ป ระกอบการค า
กระเทียมในการเก็บสตอก) เพื่อชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ทั้งนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรอยูระหวางดําเนินการพิจารณาใหสินเชื่อและกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการเขารวมโครงการตอไป
ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด เชียงใหม และสํานักงานเกษตร
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ศึ ก ษาและเตรี ย มความพร อ มรั บ มื อ กั บ สถานการณ ส งครามการค า ระหว า งประเทศ
สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะประเด็นการทุมตลาดของสินคาเกษตรจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจี น เพราะคาดการณ ว าจะมี ก ารส งออกและระบายสิ น ค าเกษตรจากสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
จํ า นวนมากส ง ออกไปยั ง ประเทศต า ง ๆ ทั่ ว โลก (รวมถึ ง ประเทศไทย) ทดแทนการส ง ออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบทําใหเกษตรกรผูผลิต และผูประกอบการในสินคาชนิดเดียวกันของประเทศไทย
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ทําใหยอดขายตกต่ํา และมีสวนแบงตลาดลดลง
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดหวยทราย
หมูที่ 4 ตํ าบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัด เชียงใหม และครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ นิคมสหกรณพราว อําเภอพราว
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ ประกาศผล...

- ๓๐ ๖.๒ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตเลือกตั้งที่ ๘ ใหม
ผูอํานวยการการเลื อกตั้ งประจํ า จังหวั ด เชี ยงใหม (นายเกรี ย งไกร พานดอกไม )
ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 8 จังหวัดเชียงใหม (ใหม) วันที่ 26
พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยางไมเปนทางการ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน ๑๖๓,๓๔๓ คน มาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
๑๒๗,๘๓๒ คน คิ ด เป น ร อ ยละ ๗๘.๒๖ บั ต รดี จํ า นวน ๑๑๙,๖๓๖ ใบ บั ต รเสี ย จํ า นวน ๖,๙๑๖ ใบ
บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด จํานวน ๑,๒๘๐ ใบ ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงอันดับ ๑ คือ นางสาวศรีนวล บุญลือ
พรรคอนาคตใหม จํานวน ๗๕,๘๙๑ คะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

บันทึกรายงานการประชุม

ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

1

สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน หนังสือเวียน เพื่อทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพื่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และเพื่อให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดเป้ำหมำย ดังนี้
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง)
งบรำยจ่ำย

ไตรมำสที่ 1
ร้อยละ
32

ไตรมำสที่ 2
ร้อยละ
54

ไตรมำสที่ 3
ร้อยละ
77

ไตรมำสที่ 4
ร้อยละ
100

รำยจ่ำยลงทุน

20

45

65

100

รำยจ่ำยประจำ

36

57

80

100

ภำพรวม

ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2562
รำยกำร

งบประมำณ

PO

1. งบประมำณประจำปี 2562

28,015.17

2,362.35

21,463.59 76.61

77.00

-0.39

6,551.58

1.1 รำยจ่ำยประจำ

18,381.53

123.16

15,918.48 86.60

80.00

6.60

2,463.05

1.2 รำยจ่ำยลงทุน

9,633.64

2,239.19

5,545.11 57.56

65.00

-7.44

4,088.54

2.งบประมำณเหลื่อมปี

2,205.13

516.73

1,509.67

68.46

695.46

ปี 2561

1,838.22

380.13

1,296.70

70.54

541.52

366.90

136.60

212.97 58.04

153.94

ก่อนปี 2561

เบิกจ่ำย

ร้อยละ

เป้ำหมำย
ไตรมำส 3

+/-

หน่วย : ล้ำนบำท
คงเหลือ ลำดับ
ประเทศ

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนรำยหน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำร 135 แห่ง องค์กำรมหำชน 2 แห่ง
และรัฐวิสำหกิจ 1 แห่ง รวม 138 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2562 มีดังนี้

ผลกำรเบิกจ่ำย...

4

26

2

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนำยน 2562
(เรียงลำดับตำมร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย)
เป้ำหมำยไตรมำสที่ 3 ถึง เดือนมิถุนำยน 2562 ร้อยละ 65
ร้อยละ 65
ต่ำกว่ำร้อยละ 65
ลำดับ

ชื่อหน่วยงำน

รวมทัง้ สิ้น 138 หน่วยงาน
ส่วนราชการ 135 ส่วนราชการ
1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
2 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
3 สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
4 กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33
5 ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่
6 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
7 สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
8 ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
9 กองบังคับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3
10 สำนักงำนทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่
11 โรงพยำบำลดำรำรัศมี โรงพยำบำลตำรวจ
12 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1
13 สำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
15 ด่ำนศุลกำกรเชียงดำว
16 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่
17 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 9
18 สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
19 ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่
20 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
21 สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่
22 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่
23 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 10 จังหวัดเชียงใหม่
24 กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมือทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ
25 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 7 จ.เชียงใหม่
26 สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
27 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่
29 ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพืน้ ทีส่ ูงจังหวัดเชียงใหม่
30 สำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงใหม่
31 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่
นิจ)และคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่
32 สถำนพิ

งบประมำณ
ทีไ่ ด้รับ
9,629.77
9,095.12
286.86
181.93
26.26
9.67
6.45
5.58
5.41
5.33
4.78
2.42
2.16
2.14
2.07
2.04
1.41
1.38
1.33
1.21
1.03
0.91
0.87
0.75
0.62
0.56
0.50
0.46
0.40
0.39
0.38
0.36
0.23
0.19

ใบสั่งซื้อสั่ง เบิกจ่ำย
ร้อยละ งบประมำณ
จ่ำย (PO)
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
2,239.19 5,545.11
57.58 4,084.66
2,234.33 5,093.21
56.00 4,001.91
0.00 286.86
100
0.00
0.00 181.93
100
0.00
0.00
26.26
100
0.00
0.00
9.67
100
0.00
0.00
6.45
100
0.00
0.00
5.58
100
0.00
0.00
5.41
100
0.00
0.00
5.33
100
0.00
0.00
4.78
100
0.00
0.00
2.42
100
0.00
0.00
2.16
100
0.00
0.00
2.14
100
0.00
0.00
2.07
100
0.00
0.00
2.04
100
0.00
0.00
1.41
100
0.00
0.00
1.38
100
0.00
0.00
1.33
100
0.00
0.00
1.21
100
0.00
0.00
1.03
100
0.00
0.00
0.91
100
0.00
0.00
0.87
100
0.00
0.00
0.75
100
0.00
0.00
0.62
100
0.00
0.00
0.56
100
0.00
0.00
0.50
100
0.00
0.00
0.46
100
0.00
0.00
0.40
100
0.00
0.39
0.00
100
0.00
0.00
0.38
100
0.00
0.00
0.36
100
0.00
0.00
0.23
100
0.00
0.00
0.19
100
0.00
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33 ทีท่ ำกำรนิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภูมพิ ล
34 สำนักงำนอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่
35 สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์
36 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 1
37 สำนักงำนแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่
38 สำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
39 สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่
40 ศูนย์ท่องเทีย่ วกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดเชียงใหม่
41 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8
42 ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่
43 วิทยำลัยเทคนิคสันกำแพง
44 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
45 วิทยำลัยนำฏศิลป เชียงใหม่
46 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
47 เรือนจำกลำงเชียงใหม่
48 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
49 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
50 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคเหนือ
51 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
52 ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง
53 สำนักงำนพัฒนำภำค3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
54 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15
55 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตเชียงใหม่
56 สำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3
57 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
58 สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
59 สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
60 ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่
61 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 2
62 โรงพยำบำลประสำท เชียงใหม่
63 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
64 วิทยำลัยเทคนิคสำรภี
65 สำนักทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
66 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
67 ศูนย์พัฒนำและบำรุงรักษำทำงน้ำที่ 7
68 โรงพยำบำลนครพิงค์
69 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 3
70 ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่
71 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 1

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่ง
ทีไ่ ด้รับ
จ่ำย (PO)
0.14
0.12
0.10
0.05
0.05
0.05
0.02
0.01
1.19
0.25
1.50
2.56
6.24
1.90
1.61
28.27
3.94
0.02
1.38
0.42
394.60
0.57
47.61
0.98
2.95
0.06
3.41
40.94
354.53
40.29
3.44
2.60
96.58
617.23
0.81
109.66
296.84
11.47
349.79

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.95
0.00
4.83
0.00
0.00
0.00
0.00
5.31
28.34
7.67
0.34
0.00
10.67
16.19
0.00
26.67
54.25
3.24
80.72

เบิกจ่ำย
0.14
0.12
0.10
0.05
0.05
0.05
0.02
0.01
1.19
0.25
1.50
2.55
6.21
1.89
1.60
27.83
3.86
0.02
1.34
0.40
367.20
0.53
41.83
0.86
2.53
0.05
2.91
34.87
300.44
32.63
2.78
2.06
76.48
471.17
0.62
82.99
224.51
8.24
248.36

ร้อยละ
เบิกจ่ำย
100
100
100
100
100
100
100
100
99.98
99.84
99.67
99.65
99.59
99.42
99.34
98.46
98.06
98.00
97.27
95.24
93.06
92.05
87.87
87.75
85.91
85.86
85.36
85.17
84.74
80.97
80.77
79.27
79.19
76.34
76.03
75.68
75.63
71.78
71.00

งบประมำณ
คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.44
0.08
0.00
0.04
0.02
27.40
0.05
5.78
0.12
0.42
0.01
0.50
6.07
54.09
7.67
0.66
0.54
20.10
146.06
0.19
26.67
72.33
3.24
101.43
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งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่ง
ทีไ่ ด้รับ
จ่ำย (PO)

72 ศูนย์ปฏิบัตกิ ำรพัฒนำทีด่ นิ โครงกำรหลวง
73 แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่
74 สถำนีพัฒนำทีด่ นิ เชียงใหม่
75 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่
76 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
77 สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
78 โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
79 สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 1
80 สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
81 สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5
82 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
83 ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
84 สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 1
85 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
86 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
87 สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1
88 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 4
89 โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือในพระบรมรำชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่
90 เรือนจำอำเภอฝำง
91 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
92 สำนักงำนชลประทำนที่ 1
93 สำนักงำนศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่
94 โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์
95 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1
96 โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
97 สำนักบริหำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
98 สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
99 โรงพยำบำลสวนปรุง
100 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์31
101 กองบิน 41
102 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
103 สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่
104 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 5
105 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
106 สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
107 สำนักงำนพัฒนำทีด่ นิ เขต 6
108 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
109 วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง
110 สถำนแรกรับคนไร้ทพี่ งึ่ สันมหำพน

79.65
344.54
113.59
36.30
4.06
12.84
22.63
16.88
448.94
12.21
92.84
1.40
1,438.78
125.88
287.38
285.83
57.73
2.59
2.25
3.68
487.60
108.99
1.56
70.38
6.41
249.65
13.52
17.62
12.20
42.12
1.58
393.94
32.95
138.23
126.87
5.85
15.46
24.52
0.04

1.37
53.92
16.32
12.76
1.43
0.00
8.86
4.31
158.31
5.12
39.63
0.60
637.25
44.32
138.15
50.02
25.69
1.27
0.00
0.00
19.58
34.05
0.58
26.88
3.35
100.74
8.30
12.16
8.01
29.38
0.00
0.00
22.51
77.74
11.82
2.86
11.32
14.25
0.00

เบิกจ่ำย
55.90
241.52
76.56
23.54
2.62
8.21
13.67
9.99
257.99
6.98
52.24
0.78
777.96
66.07
147.33
138.77
27.82
1.22
1.05
1.59
202.19
44.72
0.64
28.34
2.52
98.00
4.80
5.47
3.75
12.73
0.45
111.25
9.19
37.62
34.34
1.58
4.14
5.79
0.01

ร้อยละ
เบิกจ่ำย
70.18
70.10
67.40
64.85
64.71
63.97
60.42
59.16
57.47
57.18
56.27
56.14
54.07
52.49
51.27
48.55
48.18
47.26
46.81
43.26
41.47
41.03
40.94
40.27
39.35
39.26
35.50
31.02
30.73
30.23
28.35
28.24
27.88
27.22
27.07
26.97
26.79
23.63
20.44

งบประมำณ
คงเหลือ
23.75
103.02
37.03
12.76
1.43
4.63
8.96
6.89
190.95
5.23
40.60
0.61
660.81
59.81
140.05
147.06
29.92
1.37
1.20
2.09
285.42
64.27
0.92
42.04
3.89
151.65
8.72
12.16
8.45
29.38
1.13
282.69
23.76
100.61
92.53
4.27
11.32
18.73
0.03
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111 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 6
112 สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3
113 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 2
114 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่
115 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
116 สำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
117 สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
118 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3
119 สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่
120 มณฑลทหำรบกที่ 33
121 ตำรวจภูธรภำค 5
122 วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่
123 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่
124 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
125 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว
126 โรงเรียนกำวิละอนุกลู
127 สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเขตพืน้ ที่ 5
128 ศูนย์อตุ นุ ิยมวิทยำภำคเหนือ
129 สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑
130 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
131 สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมภิ ำคที่ 1
132 สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
133 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
134 สำนักงำนคลังเขต 5
135 สำนักพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคเหนือ
รัฐวิสาหกิจ
1 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
องค์การมหาชน
1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ทีส่ ูง เชียงใหม่ (องค์กำรมหำชน)
2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
งบกลาง
1 สำนักชลประทำนที่ 1
2 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
3 สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
4 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
ทีม่ ำ : ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่ง
ทีไ่ ด้รับ
จ่ำย (PO)
45.42
17.09
63.41
88.02
1.75
1.81
1.11
106.79
0.22
1.56
90.53
32.18
10.33
1.74
14.21
17.00
11.10
14.24
197.39
247.72
0.26
0.01
10.64
0.84
0.02
44.07
44.07
399.92
29.00
370.92
90.66
27.64
47.71
0.91
14.40

31.31
11.36
40.61
71.68
1.37
1.51
0.44
61.90
0.00
1.44
83.74
20.40
8.32
0.00
11.72
2.48
10.87
1.29
25.05
17.55
0.26
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.87
1.09
3.78
0.00
0.00

เบิกจ่ำย
9.25
3.38
12.06
16.34
0.31
0.30
0.17
14.50
0.02
0.12
6.79
2.30
0.67
0.10
0.44
0.45
0.23
0.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.83
32.83
399.92
29.00
370.92
19.14
11.56
7.58
0.00
0.00

ร้อยละ
เบิกจ่ำย
20.37
19.78
19.02
18.56
17.94
16.73
15.49
13.57
9.83
7.56
7.50
7.15
6.48
5.69
3.07
2.64
2.07
0.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74.51
28.40
100
100
100
21.12
41.83
15.89
0.00
0.00

งบประมำณ
คงเหลือ
36.17
13.71
51.35
71.68
1.43
1.51
0.94
92.29
0.20
1.44
83.74
29.88
9.66
1.64
13.77
16.55
10.87
14.15
197.39
247.72
0.26
0.01
10.64
0.84
0.02
11.23
31.55
0.00
0.00
0.00
71.52
16.08
40.13
0.91
14.40

3.1.2 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
ภาคเหนื อ /กลุ ม จั ง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และการเร ง รั ด การใช จ า ยงบประมาณ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
1) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

2. กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
อนุมัติแลว จํานวน 332,826,830 บาท (85.79%)
งบดําเนินงาน 182,448,730 บาท
งบลงทุน 145,378,100 บาท
งบรายจายอื่น 5,000,000 บาท

งบประมาณ
ที่รับจัดสรร
387,950,000

อยูระหวางการขออนุมัติโครงการ 25,500,000 บาท (6.57%)
งบดําเนินงาน 1,500,000 บาท
งบลงทุน 24,000,000 บาท

บาท
รอพิจารณาโครงการทดแทน 29,623,170 บาท (7.64%)
งบดําเนินงาน 1,614,270 บาท
งบลงทุน 28,008,900 บาท

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) (387,950,000 บาท)

รายการ
ไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายจายลงทุน

รายจายประจํา

รายจายอื่น

ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รวม

197,387,000.00 (50.88%)

185,563,000 (47.83%)

25,053,116.35 (12.69%)

41,739,203.00 (22.49%)

-

66,792,319.35 (17.22%)

35,480,887.92 (19.12%)

2,692,653.53 (53.85%)

38,173,541.45 (9.84%)

120,324,983.65 (60.96%)

105,228,639.08 (56.71%)

2,307,346.47 (46.15%)

227,860,969.20 (58.73%)

รออนุมัตโิ ครงการ

24,000,000.00 (12.16%)

1,500,000.00 (0.81%)

-

25,500,000.00 (6.57%)

รอโครงการทดแทน

28,008,900.00 (14.19%)

1,614,270.00 (0.87%)

-

29,623,170.00 (7.64%)

การกอหนีผ้ กู พัน
การเบิกจาย
อยูระหวางดําเนินการ
ตามแผนงาน

-

5,000,000.00 (1.29%)

387,950,000.00 (100%)

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม)
เบิกจาย
23,360,316.67
(16.16%)

อยูระหวางดําเนินการตามแผน
83,093,250.33
(57.48%)

ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562
รายการ
ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ

การกอหนีผ้ กู พัน
การเบิกจาย
อยูระหวางดําเนินการ
ตามแผนงาน

รายจายลงทุน

รายจายประจํา

รายจายอื่น

25,996,300.00 (17.98%)

113,563,770.00 (78.56%)

29,400.00 (0.11%)

38,077,103.00 (33.53%)

-

38,106,503.00 (26.36%)

20,667,663.14 (18.20%)

2,692,653.53 (53.85%)

23,360,316.67 (16.16%)

54,819,003.86 (48.27%)

2,307,346.47 (46.15%)

83,093,250.33 (57.48%)

25,966,900.00 (99.89%)

5,000,000.00 (3.46%)

รวม
144,560,070.00 (100%)

ผลการเบิกจาย (แยกรายจังหวัด)

ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.3 รายงานสถานการณ แ ละการเตรี ย มการป อ งกั น อุ ท กภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
1. การคาดการณ
ฤดูฝน ประเทศไทยเริ่มเขาสูฤดู ฝน เมื่อวันที่ 20..พฤษภาคม 2562 ตามประกาศกรมอุตุนิ ยมวิทยา ลงวัน ที่
17 พฤษภาคม 2562 บางชวงของฤดูฝนป นี้ จะมีการกระจายของฝนไมสม่ําเสมอและมีปริมาณฝนนอย
ซึ่งจะส งผลให น้ํ าไมเพี ย งพอสํ าหรั บ การเกษตรในหลายพื้น ที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชน
จึงควรใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด สวนในเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลาย
พื้นที่และหนักมากในบางแหง อาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและน้ําลนตลิ่งในบางแหง
*** ขอควรระวัง ***
เดือนกรกฎาคม มักจะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และเคลื่อนตัวผาน
ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต สงผลใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลัง
แรง ทําใหประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก
ชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งชวง โดยปริมาณและการกระจายของ
ฝนจะลดลงอยางมาก และอาจกอให เกิด การขาดแคลนน้ํ าด านการเกษตรในหลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะพื้น ที่
แลงซ้ําซากนอกเขตชลประทาน
เดื อนสิ งหาคม มั กจะมีพ ายุ ห มุ น เขตร อนกอ ตั ว ในมหาสมุ ท รแปซิฟ ก เหนื อด านตะวั น ตกหรือ ทะเลจี น ใต
และมี โอกาสสู งที่ จ ะเคลื่ อ นตั ว เข ามาใกล หรื อเคลื่ อ นผ านประเทศไทยตอนบน ซึ่ งจะทํ าให ป ระเทศไทย
มีฝนตกหนาแนน กับจะมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลาก รวมทั้ง
น้ําลนตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอใหประชาชนติดตามขาวพยากรณอากาศและคาเตือนเรื่องพายุหมุนเขตรอน
จากกรมอุตุนิยมวิทยาไวดวย
การคาดหมายลักษณะอากาศ:ในชวงวันที่ 24-29 มิถุนายน 2562 มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเล
อันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย จะมีกําลังแรงขึ้น ลักษณะเชนนี้ทําใหบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้น
ลมตะวันตกเฉียงใตความเร็ว 10-20 กม./ชม. ในชวงวันที่ 25-29 มิ.ย. 62 มีฝนฟาคะนอง รอยละ 40-60
ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ําสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต
ความเร็ว 10-25 กม./ชม
สภาพน้ําในอาง เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ปริมาณน้ํา 93 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 35 ของปริมาณน้ําในอาง
เขื่อนแมกวงอุดมธารา ปริมาณ 60 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23 ของปริมาณน้ําในอาง
รวมน้ําใน 2 อาง เปน 153 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 28.98
อางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 อาง รวม 32.475 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 37.48
การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม ป 2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2562 และไดมีการแบงเขตรับผิดชอบพื้นที่ ดังนี้
1.โซนที่ 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม หางดง สารภี สันกําแพง แมออน ดอยสะเก็ด และอําเภอ
สันทราย (รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานความมั่นคง) เปนผูรับผิดชอบ
2.โซนที่ 2 ประกอบด ว ย อําเภอแมริม แมแตง สะเมิง สัน ป าตอง แมว าง และอําเภอดอยหล อ(รองผู ว า
ราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ) เปนผูรับผิดชอบ

3.โซนที่ 3 ประกอบดวย อําเภอเชียงดาว พราว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และอําเภอแมอาย
(รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานสังคม) เปนผูรับผิดชอบ
4.โซนที่ 4 ประกอบด ว ย อํ า เภอจอมทอง ฮอด ดอยเต า อมก อ ย แม แ จ ม และอํ า เภอ
กัลยาณิวัฒนา (รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการพิเศษ) เปนผูรับผิดชอบ
1. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน เสนทางคมนาคมสายหลัก ที่มักเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เมื่อฝนตกหนัก เชน การขุดลอกทอระบายน้ํา การทําความสะอาดรองน้ํา เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบาย
น้ํา และสามารถรองรับน้ําฝนที่ตกลงมาได
2. เพิ่มประสิทธิภาพ คู คลอง แหลงน้ํ าตางๆ ในการใชเปน พื้น ที่รองรับน้ํา และชวยระบายน้ํ า
โดยการกําจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ําอื่น เพื่อใหสามารถรับน้ําฝน และน้ําจากทอระบายน้ํา
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
3.ตรวจสอบความมั่ น คงแข็ ง แรงของอ า งเก็ บ น้ํ า ขนาดเล็ ก พร อ มทั้ งประสานหน ว ยงานของ
กรมชลประทาน หรือหน วยงานทางวิชาการที่มีความเชี่ย วชาญรวมตรวจสอบ และหากพบความผิ ดปกติ
ใหเรงปรับปรุงแกไขโดยทันที
4.เปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลมของจังหวัดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
โดยนําบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคจากปที่ผานมามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
ดังกลาว ทั้งนี้ ใหจัดสงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลมของจังหวัดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง
5.ให จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานติ ด ตามสถานการณ ขึ้ น (รองผู ว า ราชการั ง หวั ด เป น ประธาน) ในส ว น
อํานวยการของศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด
6.ให แ จ งเตื อนภั ยประชาชน ทุ ก ช อ งทาง ทั้ งในรู ป แบบที่ เป น ทางการและไมเป น ทางการ เช น
สื่อสังคมออนไลน วิทยุชุมชน หอกระจายขาวประจําหมูบาน รวมถึงกํานัน ผูใหญบาน เครือขายอาสาสมัคร
จิตอาสา เปนตน
7. สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ หากมีสถานที่ที่เสี่ยงที่จะเกิดภัย อาทิ ถ้ํา น้ําตก ถ้ําลอด ใหสั่งการ
หนวยงานรับผิดชอบประกาศแจงเตือน ปดกั้นพื้นที่ และหามนักทองเที่ยวหรือบุคคลใดเขาพื้นที่โดยเด็ดขาด
พรอมทั้งจัดเจาหนาที่เฝาระวังตลอด 24 ชั่วโมง
8. เตรียมความพรอมบุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง
และให พิ จ ารณาติ ด ตั้ งเครื่ อ งสู บ น้ํ า เจ าหน าที่ ป ระจํ า จุ ด เสี่ ย งเพื่ อ เฝ าระวั งและแก ไขป ญ หาตลอดฤดู ฝน
พรอมทั้งสรางการรับรูกับประชาชน ใหเขาใจถึงการดําเนินการของภาครัฐ ตลอดจนสรางความตระหนักในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน
การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย
1. เมื่ อ เกิ ด หรื อ คาดว า จะเกิ ด สถานการณ อุ ท กภั ย ดิ น ถล ม ในพื้ น ที่ ให จั ด ตั้ ง ศู น ย บั ญ ชาการ
เหตุการณ ระดับจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ระบบบัญชาการเหตุการณ และใชเปนศูนยควบคุมสั่งการ และอํานวยการหลัก สําหรับการระดมสรรพกําลัง
และประสานการปฏิ บั ติ ระหว างหน วยงานต างๆ ทั้งฝ ายพลเรื อน ฝายทหาร องคกรปกครองส วนทองถิ่น
องคกรสาธารณกุศล ตลอดจนภาคีเครือขายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. จัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสํารอง รวมกับ ฝายทหารในพื้น ที่
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติตลอดจนแจงเตือนสถานการณ และสื่อสารขอมูลการแจงเตือนภัยถึงประชาชนใน
พื้นที่อยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และทั่วถึง ผานทุกชองทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว สถานีโทรทัศน
ทองถิ่น สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ โดยสื่อสารวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตนใหปลอดภัยการดําเนินงานของภาครัฐ
ตลอดจนชองทางการขอรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนอาสาสมัคร
เฝ า ระวั ง และร ว มกั น กํ าจั ด สิ่ งกี ด ขวางทางน้ํ า ที่ ไหลมาติ ด ตามคอสะพาน ฝาย เป น ต น พร อ มทั้ งสั่ งใช
เครื่องจักรกลของหนวยงานฝายพลเรือน ทหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเรงระบายน้ําและเปดทางน้ํา
ในพื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง หรือพื้นที่ลุมต่ํา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน
4. กรณีบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายเใหบูรณาการทุกหนวยงานในการจัดทีมชางในพื้นที่
เปนที มประชารัฐทั้งหน วยทหาร ตํารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสํานั กงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประชาชนจิตอาสา เพื่อเรงซอมแซมบานเรือนของประชาชน
5. ในกรณี เสนทางคมนาคมได รับความเสียหาย ให จัดเจาหน าที่อํานวยความสะดวกการจราจร และ
เรงซอมแซมเสนทางที่ชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดโดยเร็ว พรอมทั้งจัดยานพาหนะสําหรับ
บริการประชาชนในพื้นที่
6. จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารเข า ให ค วามช ว ยเหลื อ ประชาชนด า นการดํ า รงชี พ เช น ความช ว ยเหลื อ
ดานอาหาร น้ําดื่มการรักษาพยาบาล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพโดยอยาใหเกิดความ
ซ้ําซอนการปฏิบั ติของแตล ะหนวยงาน สําหรับประชาชนที่ไมไดอพยพออกจากพื้น ที่ให สนับ สนุน ถุงยังชี พ
ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติโดยเร็ว
7. หากสถานการณ ส งผลกระทบเป น วงกว า ง ให ผู อํ า นวยการจั งหวั ด กํ า หนดตั ว บุ ค คลหรื อ
หนวยงานภารกิจในแตละเขตพื้นที่ที่ประสบภัยเพรอมทั้งกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อชวยควบคุม
กํากับการปฏิบัติในภารกิจที่สําคัญ พรอมทั้งประสานการสนับสนุน กําลังพล อุปกรณ ยานพาหนะจากหนวยทหาร
ในพื้นที่ เพื่อเรงใหความชวยเหลือประชาชนตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย
หลังเกิดภัย
- เมื่อจั งหวั ด ประกาศเขตพื้ น ที่ ป ระสบสาธารณภั ย ตามแผนการป องกัน และบรรเทาสาธารณภั ย แห งชาติ
พ.ศ. 2558 ใหจังหวัดใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของและ/หรือเมื่อจังหวัด
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่ อช วยเหลื อผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ กรณี ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่ แกไขเพิ่ ม เติ ม แล ว ให เรงสํ ารวจ
ความเสี ย หาย และพิ จ ารณาการให ค วามช ว ยเหลื อตามระเบี ย บ หลั ก เกณฑ และแนวทางที่ กําหนดโดย
เครงครัด อยางรวดเร็ว และทั่วถึง
3. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถลม และน้ําปาไหลหลาก
จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (น้ําทวมขัง น้ําเออลนตลิ่ง น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม 178 ตําบล
919 หมูบาน (จากทั้งหมด 204 ตําบล 2066 หมูบาน)
* ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี และกรม ปภ.
มีระบบวัดปริมาณน้ําอัตโนมัติ 440 สถานี (กรมอุตุฯ 187 สถานี และเนคเทค 253 สถานี) และกระบอกวัด
ปริมาณน้ําฝนทุกตําบล 210 อปท.

4. แผนการรับมือจากผลกระทบจากน้ําปง
การแจงเตือน
น้ําปงที่ไหลผานตัวเมืองเชียงใหมมีตนน้ําอยูที่อําเภอเชียงดาว และแมน้ําสาขาหลักอยู 2 สาย คือ
แมน้ําแตง และลําน้ําแมงัด หากระดับน้ํา ณ จุดวัดน้ํา P.67 อําเภอสันทราย มีระดับสูงเกินกวา 4.00 เมตร
มี ป ริ ม าณน้ํ า ไหลผ า น 420 ลู ก บาศก เ มตรต อ วิ น าที จะมี ผ ลทํ า ให ร ะดั บ น้ํ า ที่ ส ถานี วั ด ระดั บ น้ํ า P.1
ที่สะพานนวรัฐ อําเภอเมืองเชียงใหมสูงขึ้นไปที่ระดับ 3.70 เมตร (ซึ่งเปนระดับที่น้ําเต็มตลิ่ง) โดยใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงถึงตัวเมืองเชียงใหม ผลกระทบที่ไดรับตามพื้นที่ ดังนี้
1) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 3.70 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
ปาแดด บริเวณบานปาพราวนอก โรงงานเหลา รานอาหารวังปลา รานอาหารทาน้ําทางลอดใตสะพานปาแดด
2) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 3.90 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
ชางคลาน บริเวณถนนเจริญประเทศ โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยแผนกประถม สํานักจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ 1 (เชียงใหม) บานปาพราวนอก หมูบานเวียงทอง บานปาแดด (เพิ่มจาก ขอ 1)
3) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.00 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
หนองหอย บริเวณบานเดน การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม (บานเดน) หมูบานจินดานิเวศน(เพิ่มจาก ขอ 1,2)
4) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.10 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบ คือ ตําบล
หนองหอยและตํ าบลสั น ป าข อย ห างริ ม ป งซุป เปอร ส โตร วั ด ท าสะต อ ย ตลาดทองคํ า ค ายกาวิ ล ะ ถนน
กองทราย ตลาดสันปาขอย (เพิ่มจาก ขอ 1,2,3)
5) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.20 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
หนองหอย ตลาดหนองหอย โรงเรี ย นมงฟอร ต วิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นกาวิ ล ะวิ ท ยาลั ย หมู บ านปาล ม สปริ ง
สนามกอลฟ ถนนราษฎรอุทิศ (เพิ่มจาก ขอ 1,2,3,4)
6) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.30 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
ชางคลาน ถนนประชาสัมพันธ ถนนชางคลาน ไนทบารซาร แยกแสงตะวัน ถนนลอยเคราะห วัดหวยฝาย
เชียงใหมแลนด (เพิ่มจาก ขอ 1,2,3,4,5)
7) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.60 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
ฟาฮาม ตําบลวัดเกตุ ตําบลทาศาลา ตําบลสันปาขอย โรงเรียนปรินสรอยแยลวิทยาลัย ถนนทุงโฮเต็ล สถานี
รถไฟเชียงใหม ตลาดวโรรส (กาดหลวง) ตลาดเมืองใหม
การแจงเตือนน้ําทวมอําเภอเมืองเชียงใหม
เขตพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม แ ละพื้ น ที่ โ ดยรอบ จํ า นวน 6 จุ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ไดวางแผนใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
จุด ที่ 1 บริ เวณโรงพยาบาลลานนา โดยมอบหมายให เทศบาลนครเชี ย งใหม และองค การบริ ห าร
สวนจังหวัดเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
จุดที่ 2 บริเวณถนนสุเทพ โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาลนคร
เชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
จุดที่ 3 บริเวณถนนหวยแกว โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาลตําบล
ชางเผือก เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
จุด ที่ 4 บริเวณริมตลิ่งแมน้ําปง โดยมอบหมายให สํานั กงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทาน

เชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
จุดที่ 5 เขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมอบหมายใหเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ
จุดที่ 6 ประตูระบายน้ําดอนชัย โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาล
ตําบลปาแดด เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
การใชเครื่องสูบน้ําชวยเหลือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม (อุทกภัย)
1) เขตเทศบาลเมืองพื้นที่ฝงตะวันตก/ฝงขวาของแมน้ําปง จํานวน 41 เครื่อง
2) เขตเทศบาลเมืองพื้นที่ฝงตะวันออก/ฝงซายของแมน้ําปง จํานวน 18 เครื่อง
รวม 59 เครื่อง
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม ไดเตรียมการจัดทําแผนการชวยเหลือกรณีน้ําทวมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ (One Map)
ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณลุมน้ําสาขา ใหครบทุกพื้นที่ ไดแกลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแตง ลุมน้ําแมริม ลุมน้ํากวง
ลุมน้ําแมขาน ลุมน้ําแมกลาง และลุมน้ําแมแจม
5. จั งหวั ดเชียงใหม ได จั ดประชุ มเตรี ยมความพรอมป องกันและแกไขป ญหาอุทกภั ย และดินถล ม ป 2562
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พรอมทั้งไดมีประกาศกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณอุทกภัย และดินถลม ป 2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ไดมี
ขอสั่งการในที่ประชุมดังนี้
1. ปรับปรุง/ทบทวน แผนการปฏิบัติของแตละหนวยงาน
2. ทุ ก ภาคส ว นดํ า เนิ น การเป ด ทางน้ํ า โดยการกํ า จั ด สิ่ ง กี ด ขวางทางน้ํ า ท อ ระบายน้ํ า ถนนสิ่ ง
สาธารณประโยชนตางๆ
3. บู ร ณาการข อ มู ล ในการแจ งเตื อ นของหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง เช น ศู น ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคเหนื อ
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. แจงเตือนประชาสัมพันธ ประชาชน อยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเขาถึงงาย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย
พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ
5. หากเกิดสถานการณใหดําเนินการใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม
ปจจุ บัน จังหวัด เชียงใหม ไดป ระกาศเขตพื้น ที่ป ระสบอุทกภั ย ตั้ งแตวัน ที่ 6 มิถุน ายน 2562 เปน ตน มา
จํานวน 5 อําเภอ ไดแก อําเภออมกอย จํานวน 2 ตําบล อําเภอแมอาย 2 ตําบล อําเภอเชียงดาว 1 ตําบล
อําเภอฝาง 2 ตําบล และอําเภอฮอด 1 ตําบล รวมทั้งสิ้น 8 ตําบล 32 หมูบาน โดย อปท.ไดใหการชวยเหลือ
ในเบื้องตน

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.4 การฝ ก ซ อ มแผนเผชิ ญ เหตุ ร ะดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย - แปซิ ฟ ก พ.ศ. 2562
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
การฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ภายใตหลักการและรูปแบบมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมืองสากล
(International Search and Rescue Advisory Group : INSARAG)
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เห็นชอบใหประเทศไทยโดยกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รวมกับ กระทรวงการตางประเทศ รวมเปนเจาภาพจัดการฝกซอม
แผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก พ.ศ. 2562 ภายใตหลักการและรูปแบบมาตรฐานของคณะ
ที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมืองสากล (International Search and Rescue Advisory Group :
INSARAG)
 วัตถุประสงคทดสอบการตอบโตเหตุการณฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทยตามแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2558และการประสานการรับการชวยเหลือดานมนุษยธรรม
จากตางประเทศเมื่อเกิดสาธารณภัยรายแรงยิ่ง หรือระดับ 4 ซึ่งเกินกวาศักยภาพดานองคความรู ผูเชี่ยวชาญ
และทรัพยากรของประเทศไทยจะรับ มือได รวมถึงปฏิ บั ติงานดานการประสานงานการให ความช วยเหลื อ
ดานมนุษยธรรมรวมกับหนวยงานจากตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ เช น ชุ ด ค น หาและกู ภั ย ในเขตเมื อ ง (Urban Search and Rescue Team : USAR Team)
ทีมแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Team : EMT)ทีมประเมินสถานการณภัยพิบัติและประสานงานของ
องคการสหประชาชาติ (United Nation Disaster Assessment and Coordination team : UNDAC) และ
ของภู มิภ าคอาเซียน (ASEAN Emergency Response and Assessment Team : ASEAN-ERAT) เป น ต น
รวมถึงทีมงานองคการสหประชาชาติในประเทศไทย (United Nation Country Team : UNCT) โดยการ
เปนเจาภาพจัดการฝกซอมแผนขางตน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558 ยุทธศาสตรที่ 4 ความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และเป น สวนหนึ่ งของแผนการพั ฒ นาศักยภาพ USAR Team ของประเทศไทยให มีความพรอมเขารับ การ
ประเมินศักยภาพเปนทีมขนาดกลาง (Medium USAR Team) ตามมาตรฐาน INSARAG
 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประเมินสถานที่และเตรียมการ
จังหวัดเชียงใหม โดยสํ านั กงานป องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมประชุ มเชิงปฏิบั ติการ
เตรียมความพรอมในการประเมินสถานที่และเตรียมการฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 โดยจะมีการฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในพื้ น ที่ จังหวัด เชี ย งใหม ในห วงเดื อนธัน วาคม 2562ซึ่งการประชุ มเตรี ยมความพรอมดั งกล าว
มีผูแทนเลขาธิการคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมือง ผูแทนสํานักงานเพื่อการประสานงานดาน
มนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNOCHA (ยูเอ็นโอชา) สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกและผูควบคุม
การฝก ผูแทนองคการอนามัยโลก และหนวยงานจากประเทศต างๆ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน รวมประชุม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
“รวมใจประสาน มาตรการองคกร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ.”
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

3.1.5 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.6 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

3.1.7 การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.8 การแก ไ ขป ญ หาราคาผลผลิ ต ตกต่ํ า (กระเที ย ม) (สํ า นั ก งานพาณิ ช ย
จังหวัดเชียงใหม)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.9 การจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
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Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562
*ขอมูลวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562

Hotspot ระบบ Viirs 16,871 จุด

Hotspot ระบบ Modis 1,723 จุด
จัดอยูในอันดับ 2 ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ

Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562
*ขอมูลวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562
(ชวงหามเผาเด็ดขาด)

Hotspot ระบบ Viirs 10,584 จุด

Hotspot ระบบ Modis 1,054 จุด
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1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2562

Hotspot ระบบ Modis 1,723 จุด

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2562

Hotspot ระบบ Viirs 16,871 จุด

ปาอนุรักษ
816 จุด รอยละ 47.36
ปาสงวนแหงชาติ 768 จุด รอยละ 44.57
เขต สปก.
67 จุด รอยละ 3.88
ชุมชนและอื่นๆ
47 จุด รอยละ 2.73
พื้นที่เกษตร
24 จุด รอยละ 1.39
พื้นที่รมิ ทางหลวง
1 จุด รอยละ 0.07

ปาอนุรักษ
8,865 จุด รอยละ 52.55
ปาสงวนแหงชาติ 6,973 จุด รอยละ 41.33
เขต สปก.
588 จุด รอยละ 3.49
ชุมชนและอื่นๆ
287 จุด รอยละ 2.73
พื้นที่เกษตร
141 จุด รอยละ 1.7
พื้นที่รมิ ทางหลวง
17 จุด รอยละ 0.1
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Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562 *ขอมูลวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 (ชวงหามเผาเด็ดขาด)
Hotspot ระบบ Viirs 10,584 จุด
ปาอนุรักษ
6,029 จุด รอยละ 56.96
ปาสงวนแหงชาติ 4,075 จุด รอยละ 38.5
เขต สปก.
264 จุด รอยละ 2.49
ชุมชนและอื่นๆ
151 จุด รอยละ 1.43
พื้นที่เกษตร
57 จุด รอยละ 0.54
พื้นที่ริมทางหลวง
8 จุด รอยละ 0.08

Hotspot ระบบ Modis 1,054 จุด
ปาอนุรักษ
ปาสงวนแหงชาติ
เขต สปก.
ชุมชนและอื่นๆ
พื้นที่เกษตร
พื้นที่ริมทางหลวง

555 จุด
427 จุด
29 จุด
29 จุด
14 จุด
0 จุด

รอยละ 52.66
รอยละ 40.51
รอยละ 2.75
รอยละ 2.75
รอยละ 1.33
รอยละ 0

พื้นที่เผาไหมจังหวัดเชียงใหม จากการวิเคราะหดวยดาวเทียม Landsat-8
ชวงวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2562

จังหวัดเชียงใหม พื้นที่เผาไหม 782,563 ไร
ปาอนุรักษ
405,888 ไร
ปาสงวนแหงชาติ 317,662 ไร
เขต สปก.
37,323 ไร
ชุมชนและอืน่ ๆ 14,365 ไร
พื้นที่เกษตร
7,111 ไร
พื้นที่รมิ ทางหลวง
214 ไร

รอยละ 51.86
รอยละ 40.59
รอยละ 4.77
รอยละ 1.83
รอยละ 0.9
รอยละ 0
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พื้นที่เผาไหม จากดาวเทียม Landsat-8

จํานวน 782,563 ไร

*ขอมูลวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2562

มาตรการในการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2563 แบงออกเปน 3 มาตรการ ดังนี้
มาตรการเตรียมการและปองกัน

จัดการเชิงพื้นที่

(ต.ค. 62 - ก.พ. 63)
มาตรการรับมือ
(มี.ค. 63 - เม.ย.63)
มาตรการสรางความยั่งยืน
(ต.ค. 63 - ก.ย. 63)

ปองกันกอน
เกิดเหตุ

ใชระบบ
Single
Command

บูรณาการ
คน/เงิน/งาน
ประชารัฐ

ประยุกตใช
ขอมูล
ภูมิศาสตร
กําหนดพื้นที่
เปาหมาย

บังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด

เนนการมี
สวนรวม
ของชุมชน
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ยุทธศาสตรที่ 1

ดึงฟนออกจากไฟ
(ตั้งแต ต.ค. 62 - ก.พ. 63)

• โครงการฟางขาว = เงิน, ทําปุยอินทรียชีวภาพ, ทําถานอัดแทงชีวมวล, ธนาคารใบไม-กิ่งไม ฯลฯ
• กิจกรรมเตรียมความพรอมชุมชนในการรับมือกับไฟปา
• ขึ้นทะเบียนผูมอี าชีพหาของปาลาสัตว และควบคุมอุปกรณลาสัตว
• จัดทําแนวกันไฟ ทุกหมูบานๆ ละ 5 กม.
• จัดทําแนวกันไฟรอบแปลงเกษตรกรรมที่ติดพื้นที่ปาทั้งนอกเขตปาและในเขตปา

ยุทธศาสตรที่ 2

ดึงไฟจากใจคน
(มี.ค. 63 - เม.ย.63)

• จัดใหเครือขาย อสม. / ทสม. / จิตอาสา ออกประชาสัมพันธ สรางเครือขายจิตอาสาสมัครปองกันไฟปา
• เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธเสียงตามสาย
• ติดตามสถานการณและประชาสัมพันธทุกชองทาง ไดแก Online, On air และ On ground
• พัฒนาศูนย Safety Zone จํานวน 347 แหง ใหเปนศูนยเรียนรูปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง
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ยุทธศาสตรที่ 3

ควบคุมไฟปาอยางยั่งยืนดวยศาสตรพระราชา
(มี.ค. 63 - เม.ย.63)

• เสริมสรางการปลูกปาในใจคน
• การจัดทําแนวกันไฟ-ปาเปยกในพื้นที่เสี่ยง เชน ดอยหลวงเชียงดาว, ดอยสุเทพ-ปุย ฯลฯ
• การสรางฝายชะลอน้ํา
• สรางชุมชนปลอดการเผา และขยายผลใหครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง
• สนับสนุนกิจกรรมอนุรกั ษปาชุมชนและปาในเมือง
• ขยายองคความรูและเพิ่มมูลคาเชื้อเพลิง ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา

จัดตั้งศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา
โดยใชการบูรณาการภายใตระบบ Single Command
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การดําเนินงานในชวงมาตรการเตรียมการและปองกัน

1.

ดําเนินการออกประกาศและคําสัง่ จังหวัดเชียงใหม
ดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

3.

ประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการฯ ทุกสัปดาห
และบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการในระดับอําเภอ
อยางเปนรูปธรรม

2.

รณรงคประชาสัมพันธ ผาน 3 ชองทาง
Online, On air และ On ground

การดําเนินงานในชวงมาตรการเตรียมการและปองกัน

4.

5.

เตรียมความพรอมระดมพลดับไฟปา
และอุปกรณในการดับไฟปา

6.

จัดชุดลาดตระเวนไฟปาระหวางเจาหนาที่และอาสาสมัคร

7.

จัดทําแนวกันไฟรอบแปลงเกษตรกรรม ทั้งนอกเขตปา
ติดพื้นที่ปา และในเขตปาอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติ

ฝกอบรมสรางเครือขายการแกไขปญหาไฟปา
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24/06/62

มาตรการสรางความยั่งยืน

1.

สรางฝายชะลอน้ํา และจัดทําแนวกันไฟ-ปาเปยกตามศาสตรพระราชา

2.

ดําเนินการปลูกปา

ปญหาอุปสรรค
1. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกตอปญหาและผลกระทบจากหมอกควันไฟปาและฝุนละออง
2. อากาศแหงแลง ปริมาณเชื้อเพลิงที่สะสมมาก เปนปจจัยที่ควบคุมยาก
3. เกิดไฟไหมในพื้นที่ภูเขาสูงชัน ยากตอการปฏิบัตงิ าน
4. การตั้งดานตรวจไมตรงจุดและขาดอุปกรณดับไฟ
5. การควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยง ผูนําชุมชนตองเอาจริงจัง หากประชาชนกระทํา
ความผิด เชน การหาของปาลาสัตว
6. การเผาขามเขตหมูบาน (ไหมจากที่อื่น) หรือการแกลงเผา
7. การสนับสนุนงบประมาณ/สวัสดิการในการดูแลชาวบานที่เขาไปดับไฟยังไมเพียงพอ
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ขอเสนอแนะ
1. การตั้งกองทุนดูแลปาและชุมชน โดยกําหนดพื้นที่รับผิดชอบใหชัดเจน
2. การจัดการพื้นที่ทางเกษตรอยางครอบคลุมทุกพื้นที่ใหมีความเหมาะสม
3. ตองสรางกลไกวิธีการใหประชาชนเกิดจิตสํานึกถึงปญหาอยางแทจริง
4. งบประมาณควรมอบใหกับทางอําเภอในฐานะผูบริหารสูงสุดเปนหนวยงานหลักในการแบง
มอบจัดสรรใหกับตําบล/หมูบา น เนื่องจากรูปญ
 หาในพื้นที่ดีที่สุดและสามารถแกไขปญหาได
ตามเปาหมาย
5. เห็นควรแกไขระเบียบ หรือใหมีขอยกเวน เพื่อจะใหหนวยงาน อปท. ที่มีงบประมาณสะสม
อยูแลวสามารถนํางบประมาณเหลานั้นออกมาชวยแกไขปญหาในแตละทองที่ได
6. ตองปฏิบตั ิตามมาตรการทางสังคม ทางปกครอง และกฎหมายอยางเปนรูปธรรม
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3.1.10 การจัดงาน Lanna Expo2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖2
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง และ
ลําพูน รวมถึงภาคเอกชน และสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ TCEB
ไดเล็งเห็นศักยภาพของผูประกอบการในกลุมจังหวัด สามารถสงเสริมใหเกิดความเชื่อมโยงทางการคาและการ
ลงทุน มีความโดดเดน เป น ที่ตองการของตลาด สงผลให เกิดการขยายตัว ของมูลคาทางเศรษฐกิจ ของกลุ ม
จังหวัด ทั้งยังเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
นอกจากนั้น การจัด งาน Lanna Expo 2019 ยังเปน การสรางความเขมแข็งของผู ประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเกษตรกร ใหมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ สามารถเพิ่มมูลคาของสินคา ตอยอดการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
งาน Lanna Expo จัดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557 ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 7 ที่ผานมานั้น
นับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี อยางในป 2561 มีจํานวนผูเขารวมงานกวา 500,000 คน มีมูลคาการ
จําหนายและสั่งซื้อสินคาและบริการกวา 91.47 ลานบาท ในปนี้กําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๒8 มิถุนายน ถึ งวั น ที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ในงาน Lanna Expo 2019 มีวัตถุป ระสงคเพื่อสรางมูล คาทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการ
สรางงานและกระจายรายไดสูชุมชน ตลอดจนเพื่อใหผูประกอบการรายยอยเขาถึงความตองการของตลาด
เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกคาในระดับนานาชาติ โดยเนนการจัด
แสดงสินคา การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหวางผูป ระกอบการในกลุมภูมิภ าค และกลุมประเทศอาเซียน
ใหสินคาและผลิตภัณฑของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนที่รูจักและรับรูถึงศักยภาพที่โดดเดน ตลอดจน
วิ ถี ก ารกิ น การอยู แ บบล า นนา ที่ มี ค วามละเมี ย ดละไม เน น คุ ณ ภาพวั ต ถุ ดิ บ ท อ งถิ่ น ปรุ ง แต ง ด ว ยศิ ล ปะ
ที่ออนชอยแบบลานนา เปนการนําเสนอคุณคาจากอัตลักษณทองถิ่นใหเปนที่ประจักษในสายตาคนทั่วโลก
สําหรับ ป 2562 นับ เป นป ที่สําคัญของประเทศไทยในฐานะ ประธานอาเซียน และมีงาน
ประชุ ม ระดั บ อาเซี ย นที่ ม าจั ด ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม แ ละมี กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงที่ เกี่ ย วข อ งในหลายๆพื้ น ที่ ข อง
กลุมจังหวัดลานนา 1 กลุม ทางกลุมจังหวัดจึงตองการใชวาระนี้ในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เชื่อมโยง
คุณคาลานนา ผานผลิตภัณฑและบริการที่จะไดพบในงาน Lanna Expo เพื่อขยายเครือขายทั้งสามเสาหลัก
สําคัญคือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติความมั่นคง และมิติ ดานสังคม ในประเทศอาเซียน ตามเจตนารมณที่ประเทศ
ไทยไดประกาศไววา ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนจะความสําคัญในเรื่องความยั่งยืนเพื่อตอบโจทย
การมีประชาชนเปนศูนยกลาง ไมทิ้งใครไวขางหลัง และการมองไปสูอนาคต ภายใตแนวคิด
“กินดี อยูดี วิถีลานนา นําคุณคาสูอาเซียน”

โดยภายในงานแบงพื้นที่ออกเปนโซนกิจกรรม ประกอบดวย
 โซน Northern Thailand Food Valley จะจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลผลิตทาง
การเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงผลิตภัณฑที่โดด
เดนของภูมิภาค คือ กาแฟ รวมจํานวนกวา 150 บูธ และพบกับกิจกรรม Food Truck การจําหนายอาหาร
บนรถตกแตงสวยงาม โดยความรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม บริเวณลานกลางแจงหนาอาคาร
แสดงนิทรรศการหลัก
 โซน Lanna Handicraft Festival พบกับ การแสดงและจํ าหน ายผลิ ตภั ณ ฑหั ต ถกรรม
หั ต ถอุ ต สาหกรรม ศิล ปหั ต ถกรรม หั ต ถศิล ป รว มสมั ย และการแสดงผลงานของกลุ มครูศิล ป ของแผ น ดิ น
จํานวนกวา 60 บูธ
 โซนมหกรรมของดี OTOP & SMEs จะพบกับ Pavilion หมูบานทองเที่ยว OTOP และ
การจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ของดี 4 จังหวัด จํานวนกวา 180 บูธ
 โซน Lanna Travel Mart พบกับการสาธิต การแสดง/การบริการทองเที่ยว ที่โดดเด น
ของแตละจังหวัด เขามาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น และจะ
ได พ บกั บ Pavilion 3 เรื่ อ งราว ได แ ก “ตามรอยพ อ วิ ถี พ อเพี ย ง” “วิ ถี ข าว รากเหงาชาวล านนา” และ
“ภูมิปญญาและหัตถศิลปถิ่นลานนา”
 โซน Internationalพบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ กวา 15 บูธ
นิทรรศการความสัมพันธบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับนานาประเทศ
นอกจากนั้นผูประกอบการ และผูสนใจ ยังจะไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพดานการขาย ตลอดจนเรียนรูเทคนิค
วิธีการในการขยายฐานตลาดตางประเทศ และการพบปะกับนักธุรกิจ ผูประกอบการจากตางประเทศอีกดวย
 โซน Health Fairจะนํ าเสนอนิ ทรรศการเกี่ย วกับ สุ ขภาพ การบริการตรวจสุ ขภาพโดย
แพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย พบปะกับผูประกอบการธุรกิจสุขภาพ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสมุนไพร
นอกจากนั้ นยังจะไดพบกับ การประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา และที่น าสนใจอีกไมนอย คือ การประชุ ม
วิชาการลานนาเมืองสุขภาพภายใตหัวขอ “น้ําพุรอนเพื่อสุขภาพ” “การดูแลผูสูงอายุในยุค ๔.๐” และหัวขอ
“การใชกัญชาทางการแพทย”
 โซนThe Power of STI to Inno-Lannaโดยกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม นําเสนอนวัตกรรมผาทอลานนา ภายใตแนวคิด “ในผืนผาจาก ๔ ขุนเขา” ที่รวบรวมสุด
ยอดผาทอลานนาจาก ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน
(Exhibitions & Showcases) และจะไดพบกับการประกวดแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาอีกดวย
 โซน Halal On Silkroadโดยหอการคากลุมจังหวัด ไดจัดแสดงและจําหนายสินคาตางๆ
อาทิ
- คอสเมติกวัลเลย โชวผลิตภัณฑที่ไดจากการสกัดวัตถุดิบจากจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง
และแมฮองสอน
- smart bee นําเสนอน้ําผึ้งที่ไดมาตรฐานจากกรม ปศุสัตว ที่สามารถบอกถึงคุณภาพของ
น้ําผึ้งวาอยูเกรดไหน
- DHL โชวการพัฒนาโลจิสติกในการสงสินคาออกตางประเทศ
- O2O Offline To Online
- การแสดงนิทรรศการ ฮาลาล ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของฮาลาล

 โซน Royal Project พบกั บ นิ ท รรศการของโครงการหลวง โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ ภายใตแนวคิด “คนอยูคูกับปา” การเรียนรูตนกําเนิดของโครงการหลวงขยายผลตอยอดสูการ
พัฒนาดานชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑสูการเปนตนแบบของโครงอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผาถิ่นลานนาและกลุมชาติพันธุ การแสดงวิถีชีวิต
กาดหมั้ว ๔ จั งหวั ด อาหารพื้ น บ านล านนากวา ๕๐ ชนิ ด การสาธิ ต แลกเปลี่ ย นเรีย นรูภู มิป ญ ญาทองถิ่ น
อัตลักษณทางวัฒนธรรม และการจําหนายสินคาผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม จากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
นอกจากนั้นภายในงานยังจะไดพบกับนิทรรศการสุดยอดของดี 4 จังหวัด สุดยอดอาหาร
นาชิม นาลองจากจังหวัดตางๆ การจําหนายสินคาในตลาดประชารัฐลานนา กับบรรยากาศกาดหมั้ว และ
ผลิตภั ณฑจากกรมราชทัณฑ จึงขอเรียนเชิญทุกทานมาชอป มาชิม มาเที่ยว ในงาน Lanna Expo 2019
ในครั้งนี้

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

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.1.11 ซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
รูปแบบกิจกรรมจิตอาสา
ในพิธเี ปดโครงการ “1 จังหวัด
1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

คณะกรรมการอํานวยการฯ
อําเภอ

กิจกรรมการลางถนนราชพฤกษ

คณะกรรมการอํานวยการฯ /
คณะทํางานขับเคลือนฯ จังหวัด

กิจกรรมการปลูกตนไม

กิจกรรมทาสีขอบทางจราจร

โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
จังหวัดเชียงใหม
หัวขอ
รายละเอียด
1. ที่มา

กระทรวงมหาดไทยได รั บ มอบหมายจากรั ฐ บาลให ดํ าเนิ น โครงการและ
กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก
พ.ศ.2562 ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ในโครงการจิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดลอม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นที่และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวน
ตาง ๆ ในจังหวัด ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคประชาชน โดยเฉพาะจิ ต อาสา ในการดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมเฉลิ ม
พระเกี ย รติ ฯ ในระดั บ พื้ น ที่ ให เป น ไปอย างต อ เนื่ องและพร อมเพรีย งกัน จํ านวน
3 โครงการประกอบด ว ย 1) โครงการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาลํ า น้ํ า คู ค ลอง เพื่ อ
สิ่งแวดลอมและคุณ ภาพชีวิต 2) โครงการ “1 จั งหวัด/อําเภอ 1 ถนนเฉลิ มพระ
เกียรติ” และ 3) โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน

2. กลไกการดําเนินงาน

ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จั งหวัดเชี ยงใหมได ดําเนิ นการ
ดังนี้
2.1 ประกาศจั งหวั ดเชี ยงใหม ลงวัน ที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง แต งตั้ ง

หัวขอ

รายละเอียด

คณะกรรมการอํานวยการและขับ เคลื่ อนโครงการและกิจกรรมเฉลิ มพระเกีย รติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม
2.2 คําสั่งจังหวัดเชียงใหมที่ 1376/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบ รมราชาภิ เษกจั งหวัด เชีย งใหม และมีการปรับปรุ ง
องค ป ระกอบ ของคณ ะทํ างานขั บ เคลื่ อนโครงการ “1 จั งห วั ด 1 ถน น
เฉลิมพระเกียรติ” ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหมที่ 2416/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน
2562
นอกจากนั้ น ในระดั บ อํ า เภอ ทุ ก อํ า เภอได มี คํ า สั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการ
อํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก ระดั บ อํ า เภอ เป น ของตั ว เองแล ว ทั้ ง นี้
คณะกรรมการและคณะทํ างานทุ ก ชุ ด ถื อ เป น กลไกสํ าคั ญ ในการกํ ากั บ ติ ด ตาม
บูรณาการและสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที่
ในการนี้ จั งหวั ด เชี ย งใหม ได ม อบหมายให ส ว นราชการระดั บ จั งหวั ด เป น
ผูประสานงาน ดังนี้
- โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต
คือ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
- โครงการ “1 อํ า เภอ 1 ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” คื อ สํ านั กงานจั งหวั ด
เชียงใหม
- โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน คือ สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
3 . พื้ น ที่ เป าห ม าย ดํ าเนิ น
แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ดังนี้
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
3.1 ระดับจังหวัด
เกี ย ร ติ ฯ ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
- โครงการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาลํ า น้ํ า คู ค ลอง เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและ
เชียงใหม
คุ ณ ภาพชี วิ ต คื อ พื้ น ที่ ค ลองแม ข าโดยมี ท อ งถิ่ น จั งหวั ด เชี ย งใหม เป น เลขานุ การ
คณะทํางาน
- โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน จํานวน 2 จุด คือ
สวนสาธารณะบนถนนเจริญประเทศและบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล
(หน าห างสรรพสิ น คาเซ็ น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม แอรพ อร ต ) โดยมี ผู อํานวยการ
สํ านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มจั งหวั ด เชี ย งใหม เป น เลขานุ ก าร
คณะทํางาน
- โครงการ “1 จั งหวั ด 1 ถนนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ” คื อ เส น ทางถนน
ราชพฤกษ(ระยะทาง 3 กม.) โดยมีผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
เปนเลขานุการคณะทํางาน
3.2 ระดับอําเภอ
- โครงการฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาลํ า น้ํ า คู ค ลอง เพื่ อ สิ่ ง แวดล อ มและ
คุณภาพชีวิต จํานวน 31 โครงการ

หัวขอ

รายละเอียด
- โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”จํานวน 25 โครงการ
- โครงการเพิ่ ม สวนหย อ ม/สวนสาธารณะให แ ก ชุ ม ชน กํ า หนดให
ดําเนินการในทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 218โครงการ (ดําเนินการทุก
อปท. 211 แหง)
ทั้งนี้ พื้นที่เปาหมายขางตนไดมีการรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบ
แล ว และจั งหวั ด เชี ย งใหม ได กํ าหนดให มี ก ารดํ า เนิ น งานโครงการและกิ จ กรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ควบคูกันไประหวางจังหวัดและอําเภอ

4. ผลการดําเนินงาน

4.1 ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ และ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีการประชุม กํากับ ติดตาม และดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
4.2 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการฟน ฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง
เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต มีการประชุมเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562โดย
มีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) เปนประธาน กําหนด
แนวทางการดําเนินงานโดยให อปท. ที่มีพื้นที่รับผิดชอบคลองแมขา จํานวน
5 อปท. (อบต.ดอนแกว เทศบาลนครเชียงใหม ทต.ปาแดด ทต.สันผักหวาน และ
อบต.สบแมขา) ดําเนินการปรับภูมิทัศน จัดทําระบบกรองของเสีย ระบบบําบัดน้ํา
เสีย บอบําบัดน้ําเสียครัวเรือน และขยายผลนําไปปฏิบัติยัง อปท. ที่มีพื้นที่
รับผิดชอบลําน้ําแมคาว จํานวน 12 อปท. และกําหนดใหมีการดําเนินกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาลําน้ํา คูคลองพรอมกัน ในวันที่ 3 มิถุนายน และ 28 กรกฎาคม 62
นอกจากนั้นยังใหมีการสํารวจความเหมาะสมในการจัดสวนหยอมหรือ
สวนสาธารณะตลอดริมสองขางคลองแมขาอีกดวย
4.3 คณะทํางานขับ เคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหย อม/สวนสาธารณะให แก
ชุ ม ชน มี ก ารประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 62 โดยมี ร องผู ว า ราชการจั งหวั ด
เชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) เปนประธาน และมีการลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่
สวนสาธารณะเจริ ญ ประเทศ การดํ าเนิ น งานป จ จุ บั น อยู ร ะหว างเร งรั ด การโอน
ทรั พ ย สิ น ให เ ทศบาลนครเชี ย งใหม รั บ ไปดํ า เนิ น การดู แ ลต อ โดยเทศบาลนคร
เชียงใหมมีแผนจะเขาปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสวนสาธารณะเต็มรูปแบบ เชน มี
การติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย เปนตน นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมจิตอาสาโดยการมี
สวนรวมของเด็กนักเรียนและชุมชนในการทําผลงาน Street Art บนกําแพงภายใน
สวนสาธารณะ กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งโดยผูวาราชการจังหวัดและปลูกตนไม
อื่ น ๆ โดยประชาชนทั่ ว ไป และกํ าหนดที่ จ ะเป ด สวนสาธารณะแห งนี้ อ ย างเป น
ทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562นอกจากนั้นแลวเทศบาลนครเชียงใหมยังมี
แผนที่จะพัฒนาสวนเจริญประเทศระยะที่ 2 โดยการทํา Sky walk ในพื้นที่โครงการ
สํ า หรั บ สวนหย อ มบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิ ด ล (หน า
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต) อยูระหวางการปรับปรุงโดย

หัวขอ

รายละเอียด
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
4.4 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”
มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี ) เป น ประธาน ได มี ม ติ ให ม หาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ดํ า เนิ น การ
ออกแบบภูมิสถาปตยของถนนตลอดทั้งสาย เชน การปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง
การปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม การขุดลอกคูคลอง การปลูกตนไมเสริมสองขาง
ทาง (ตน ราชพฤกษและตน เหลืองปรีดี ย าธร) เป น ตน ทั้งนี้ กิจ กรรมเหล านี้ จะได
อาศัยการมีสวนรวมของสวนราชการที่ไดรับประโยชนและอยูโดยรอบๆ ถนนสาย
ดังกลาว และกําหนดใหมีการจัดระเบียบการจําหนายดอกมะลิสองขางทางดวย

5 . ก า ร เต รี ย ม จั ด พิ ธี เป ด กระทรวงมหาดไทยได กํ าหนดให ดํ าเนิ น โครงการ“1 จั งหวั ด 1 ถนนเฉลิ ม พระ
โครงการ “1 จั งหวั ด 1 ถนน เกียรติ”นั้น ประกอบดวย การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการปรับภูมิทัศน
เฉลิมพระเกียรติ”
ดานความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม จิตอาสา และกําหนดใหมีพิธีเปดโครงการฯ
พรอมกันทั่วประเทศ ในวันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมใน
วันดังกลาวกระทรวงมหาดไทยจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ในการนี้ จั งหวั ด เชี ย งใหม ได มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการอํ านวยการและ
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิ เษก จั งหวัด เชีย งใหมเมื่อวัน ที่ 21 มิถุน ายน2562 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมโดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมาย
แนวทางปฏิ บั ติ โดยให ส ว นราชการเจ าภาพหลั ก และส ว นราชการที่ เกี่ ย วข อ งใช
หลักการดําเนินงาน 2 ประการ คือ หลักการบูรณาการการทํางานรวมกัน และหลัก
ความถู กต อ งตามระเบี ย บกฎหมายที่ เกี่ ย วข อ งซึ่ งขอให ทุ ก โครงการได Kick-Off
พรอมกันตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป
การดํ าเนิ น การจั ด พิธี เป ด โครงการ “1 จั งหวั ด 1 ถนนเฉลิ ม พระเกีย รติ ”
ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม จ ะกํ า หนดขึ้ น บริ เวณถนนราชพฤกษ ต ามวั น และเวลาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอไป และในวันดังกลาวจังหวัดเชียงใหมจะมีการเชิญ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเขารวมกิจกรรมกวา 1,000 คนซึ่ง
นอกจากจะมี พิ ธี เ ป ด ก็ ยั ง จะมี ก ารร ว มใจกั น ทํ า ความดี โ ดยร ว มกั น ปลู ก ต น ไม
(ตนราชพฤกษและเหลืองปรีดียาธร) ตลอดเสน ถนนราชพฤกษ กิจกรรมทําความ
สะอาดถนนฯ และทาสีขอบทางจราจร โดยรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงมหาดไทยจะไดแจงใหทุกทานไดรับทราบตอไป
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
25 มิถุนายน 2562
มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................

3.1.12 กิจกรรมจิตอาสา (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

-

ผลการดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมขยายผลการฝ ก อบรมโครงการจิ ต อาสา “หลั ก สู ต ร
หลักประจํา” รุนที่ 3/62 “เปนเบา เปน แมพิมพ” ในวันที่ 23 – 23 มิถุนายน 2562
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 4 รุน ดังนี้



รุนที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ภาคเชา) ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม มีผูเขารวมฯ จํานวน 3,025 คน
2. รุนที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. (ภาคบาย) ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมมีผูเขารวมฯ จํานวน 2,583 คน
3. รุนที่ 3 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ภาคเชา) ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมมีผูเขารวมฯ จํานวน 2,918 คน
4. รุนที่ 4 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. (ภาคบาย) ณ หอประชุมทีปงกรรัศมี
โชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหมมีผูเขารวมฯ จํานวน 2,565 คน
รวมทั้งสิ้น 11,091 คน






มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

3.2 โดยเอกสาร

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม
วันที่
เวลา
งาน
4 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 7
11 กรกฎาคม 2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป
2562
12-17 กรกฎาคม
2562

กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา
ประจําป 2562

25 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 8
28 กรกฎาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562
07.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร
จํานวน 68 รูป

2562
สถานที่
ณ วัดสันดอนมูล
ตําบลทากวาง อําเภอสารภี
ณ หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
รอมติที่ประชุม

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ

ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
18.50 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ณ หองนิทรรศการ 1
ถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรพระวิหารหลวง
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี

วันที่
เวลา
งาน
30 กรกฎาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหมครั้งที7่ /2562

สถานที่
ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.4รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายวิรุฬ พรรณเทวี)
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

ขอมูลหนาถัดไป

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ผลการดําเนินงาน
ี งใหม่
ทีสรุ
ทําปการปกครองจ
ังหว ัดเชย

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
โครงการ “ผูว้ า่ ราชการจ ังหว ัดเชียงใหม่ ห ัวหน้าส่วนราชการ
และผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินพบปะประชาชน” ครงที
ั 5/2562
เมือว ันที 13 มิถน
ุ ายน 2562
ณ โรงเรียนว ัดห้วยทราย หมูท
่ ี 4 ตําบลแม่ทา จ.เชียงใหม่

1

25/06/62

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
มีหน่วยงานเข้าร่วมจ ัดหน่วยบริการกว่า 66 หน่วยงาน
ี 200 ชุด /ผ้าห่ม 100 ผืน
มอบถุงย ังชพ
ึ ษา 25 ทุน
มอบพ ันธุป
์ ลา 30,000 ต ัว /มอบทุนการศก
มอบแว่นตา 200 อ ัน และโต๊ะเลคเซอร์ 10 ต ัว

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย

2

25/06/62

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
การประชุมแก้ไขปัญหาความต้องการ
ในพืนทีอําเภอแม่ออน ณ โรงเรียนว ัดห้วยทราย
ต.แม่ทา อ.แม่ออน

3
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1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาแหลงน้ํา)
สภาพปญหา
ความตองการ

อางเก็บน้ําแมฝกตื้นเขิน,หวยเลาหลวงตื้นเขิน,อางเก็บน้ําตานมวงตื้นเขิน
ตองการขุดลอกอางเก็บ

แนวทางแกไขปญหา
- อางเก็บน้ําหวยฝก บ.ทุงเลา ม.1 ต.ออนกลาง อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
เปนโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2525
มีความจุ 0.090 ล าน.ลบ. จากการตรวจในสภาพปจ จุ บันเกิดตะกอนทับถมจํ านวนมาก โดยมีแ ผน
ดําเนินการขุดลอก ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอมทางดานวิศวกรรม
(ศึกษา สํารวจ ออกแบบ)
สรุปข อสั่ง การผูวา ฯ จั งหวั ดเชี ยงใหม ไดให โครงการชลประทานเชียงใหม เรง รัดดํ าเนินการ
ตามที่เสนอในที่ประชุม และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบเปนระยะดวย

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาแหลงน้ํา)
สภาพปญหา
ความตองการ

อางเก็บน้ําแมฝกตื้นเขิน,หวยเลาหลวงตื้นเขิน,อางเก็บน้ําตานมวงตื้นเขิน
ตองการขุดลอกอางเก็บ

แนวทางแกไขปญหา
- อางเก็บน้ําหวยตนมวง บ.ออนเหนือ ม.11 ต.ออนกลาง มีลักษณะเปนสระเก็บน้ําในหมูบาน
ความจุประมาณ 100,000 ลบ.ม.รับน้ําจากระบบสงน้ําฝายเบอร2 โครงการชลประทานเชียงใหมได
วางแผนงานโครงกาพัฒนาแหลงน้ําในลักษณะแกมลิงลุมน้ําแมออนฝงซายไวในป พ.ศ.2565 ลักษณะเปน
การขุดขยาย ประมาณ 2,400 ตร.ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 ม. พรอมกอสรางระบบสงน้ําเชื่อมระหวางอาง
เก็ บ น้ํ า ห ว ยต น ม ว งกั บ ระบบส ง น้ํ า เหมื อ งเบอร 9 ของอ า งเก็ บ น้ํ า แม อ อน ป จ จุ บั น อยู ร ะหว า งเตรี ย ม
ความพรอมทางดานวิศวกรรม (ศึกษาสํารวจออกแบบ)
สรุปขอสั่งการของผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหอําเภอแมออนและทุกภาคสวนดําเนินการขุดลอก
อา งเก็ บน้ํ า ต นม ว งในลั กษณะประชาอาสา และพิ จ ารณาจั ด เป นกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกีย รติ ฯ หากเกิ น
ศักยภาพของอํา เภอ ให ป ระสานมายั ง จั ง หวั ด เพื่ อประสานงานกับหนว ยงานที่ เ กี่ย วข องให ส นับสนุ น
กิจกรรมของอําเภอตอไป

4
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สภาพปญหา
ความตองการ

ขาดแคลนแหลงน้ําเพื่อใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ตองการกอสรางอางเก็บน้ําแมลายที่บานหวยแกว หมูที่ 5 ต.หวยแกว
อ.แมออน

แนวทางแกไขปญหา

- อา งเก็บเก็บน้ํา แมล าย บ.หว ยแกว ม.5 ต.หว ยแกว ความจุ 4.98 ลา น ลบ.ม. เป น
โครงการกอสรางชลประทานขนาดกลาง อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน
1. ปจจุบันมีความพรอมความพรอมทางดานวิศวกรรม(แบบกอสรางแลวเสร็จ)
2. ขณะนี้อยูในขั้นตอนการขออนุญาตใชพื้นที่ในการกอสราง ซึ่งไดสงรายงานการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาใหความเห็น
3. โดยกรมชลประทานมีแผนการดําเนินงานในป งปม.2563 - 2566
สรุปขอสั่งการผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหโครงการชลประทานเชียงใหมเรงรัดติดตามผัลการ
ดําเนินงานกับนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลใหจังหวัดทราบเปนระยะ

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน (ขยายถนน)
สภาพปญหา
ความตองการ

ถนนมีขนาดคับแคบ และรถสัญจรไมสะดวก
ขยายไหลทางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1229 ดานละ 1.00 เมตร (จาก
บริเวณสามแยกวัดเปาสามขา บานเปาสามขา หมูที่ 3 ต.ออนกกลาง-สามแยกบาน
ใหมดอนแกวหมูที่ 2 ต.ทาเหนือ อ.แมออน

แนวทางแกไขปญหา
- หมวดทางหลวงสันกําแพงแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 ไดวางแผนเพื่อจะสํารวจสภาพ
เสนทางอีกครั้งรวมกับอําเภอแมออน หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูที่
เกี่ยวของ จะไดนําขอมูลดังกลาว มาคํานวณ ออกแบบ คิดราคา และนําเสนอตนสังกัดเพื่อของบประมาณ
ในลําดับตอไป
ปจจุบันหมวดทางหลวงสันกําแพง มีแผนที่จะมีการติดตั้งปุมสะทอนแสงนําทาง ในทางหลวง
หมายเลข 1229 ตอนบานใหม - เปาสามขา ที่ กม. 0+000 ถึง 11+000 เพื่ออํานวยความสะดวก
และปลอดภัยแกผูใชเสนทาง
สรุปขอสั่งการผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหหมวดทางหลวงสันกําแพงแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
เรงรัดดําเนินการตามที่เสนอในที่ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานในจังหวัดใหทราบเปนระยะ
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สภาพปญหา
ความตองการ

ถนนมีขนาดคับแคบ ทาโคงลื่นเวลาฝนตก
ตองการใสกันลื่น เสริมทางโคงใหกวางมากขึ้น

แนวทางแกไขปญหา
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนดําเนินการขยาย
พื้นที่ไหลทางบริเวณจุดที่คับแคบ (ที่ไมติดกับพื้นที่เขตปา) ระยะทาง 300 เมตร
สรุ ปข อสั่ ง การของผูว า ฯจั ง หวั ดเชี ย งใหม ให แ ขวงทางหลวงชนบทจั ง หวัดเชี ย งใหม เ ร ง รั ด
ดําเนินการตามที่เสนอในที่ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานใหจัดหวัดทราบเปนระยะ

3. ดานเศรษฐกิจ (ปญหาราคาปจจัยในการผลิต)
สภาพปญหา
ความตองการ

ปญหาราคาปจจัยในการผลิตพืชผลทางการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง เปนตน
ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือดูแล/ควบคุมราคาสินคา

แนวทางแกไขปญหา
- สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดหารือรวมกับสมาคมการคาปุยและ
ธุรกิจการเกษตรไทย และผูประกอบการปุยเคมี เพื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ 2562 โดยสรุปผลการหารือ ดังนี้
ผูประกอบการยินดีใหความรวมมือปรับลดราคาจําหนายปุยเคมีสําเร็จรูป (ราคาปลายทาง) ที่สําคัญ จํานวน 5 สูตร ดังนี้
1.ปุยเคมีที่ใชในนาขาว
1.1 สูตร 16-20-0 ลดลง 40 บาท/กระสอบ (50 กก.)
1.2 สูตร 16-8-8 ลดลง 40 บาท/กระสอบ (50 กก.)
1.3 สูตร 16-16-8 ลดลง 50 บาท/กระสอบ (50 กก.)
2.ปุยเคมีที่ใชกับพืชอื่นๆ ไดแก ขาวโพด มันสําปะหลัง
สูตร 15-15-15 ลดลง 30 บาท/กระสอบ (50 กก.)
3. ปุยเคมีที่ใชกับพืชทุกชนิด
สูตร 46-0-0 ลดลง 30 บาท/กระสอบ (50 กก.)
- สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการติดตามสถานการณราคาจําหนายปุยเคมี ตามที่กรมการคา
ภายในไดขอความรวมมือผูประกอบการในการปรับลดราคาจําหนาย ผลการตรวจสอบพบวาปุยเคมีในพื้นที่มีการปรับลดราคา
ลง
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ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
โครงการ “ผูว้ า่ ราชการจ ังหว ัดเชียงใหม่ ห ัวหน้าส่วนราชการ
และผูบ
้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินพบปะประชาชน” ครงที
ั 6/2562
เมือว ันที 19 มิถน
ุ ายน 2562
ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
มีหน่วยงานเข้าร่วมจ ัดหน่วยบริการกว่า 66 หน่วยงาน
ี 250 ชุด /ผ้าห่ม 100 ผืน
มอบถุงย ังชพ
ึ ษา 20 ทุน
มอบพ ันธุป
์ ลา 30,000 ต ัว /มอบทุนการศก
มอบแว่นตา 200 อ ัน และโต๊ะเลคเซอร์ 10 ต ัว
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ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย

ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
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ี งใหม่
ทีทําการปกครองจ ังหว ัดเชย
การประชุมแก้ไขปัญหาความต้องการ
ในพืนทีอําเภอพร้าว ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
ี งใหม่
อ.พร้าว จ.เชย

1. ดานเกษตร
สภาพปญหา

ไมมีสะพานในการขนสงสินคาผลผลิตทางการเกษตรในชวงฤดูฝน
(จะมีผูเสียชีวิตจากการใชเรือขามไปยังพื้นที่เกษตรทุกป)
ในพื้นที่บานหวยทราย หมูที่ 8 ตําบลแมปง
ปญหาการขนยายพืชผลทางการเกษตรลําบากในชวงฤดูฝน
ซึ่งทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย
ในพื้นที่หมูที่ 1 – 10 ตําบลปาไหน

ความตองการ

สรางสะพานขามลําน้ําแมขอดใชในการขนสงสินคาและผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการกอสรางถนน คสล. บานสันยาว ต.ปาไหน - บานสันคะ
มอก ต.ปาตุม
โครงการกอสรางถนน คสล. สายดอยฝรั่ง จากบานเหลา - บานทุงกู
ต.ปาตุม
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1. ดานเกษตร
แนวทางแกไขปญหา
- อบจ.ชม. จะมอบหมายเจ า หนา ที่ ล งพื้นที่ ร ว มกับ อปท. ในพื้นที่ พร อ มกับหนว ยงานที่
เกี่ย วข อ ง (ได แ ก อุท ยานแห ง ชาติ ศ รี ล านนา สํ า นั กงานเจ า ท า ภูมิ ภาค สาขาเชี ย งใหม และโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม) เพื่อสํารวจวาโครงการเขาขายภารกิจความรับผิดชอบของ อบจ.ชม. หรือไม
และสํ า รวจความพร อมของพื้นที่ จ ะกอสร า งสะพาน เพื่อให อปท. ดํ า เนินการขออนุญาตใช พื้นที่ จ าก
หนวยงานในพื้นที่ตามระเบียบตอไป
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม
- ให อปท. ตรวจสอบพื้นที่ที่เสนอดําเนินโครงการวาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด และ
ดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่จากหนวยงานเจาของพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของใหเรียบรอย
- เมื่อไดรับการขออนุญาตใชพื้นที่แลว อําเภอพราว และ อปท. จะไดเสนอรายละเอียดโครงการมายัง
จัง หวั ดเชี ยงใหม และ อบจ.ชม. เพื่อพิจ ารณาบรรจุ เข า สูแ ผนพัฒนาจั งหวั ดเชีย งใหมแ ละแผนพัฒนา
ทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป

2. ดานคมนาคม
สภาพปญหา

ความตองการ

ถนนเปนหลุมเปนบอ การคมนาคมไมสะดวกเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง
และการขนสงทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย
ถนนเปนหลุมเปนบอ การคมนาคมไมสะดวกเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง และการ
ขนสงทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย
ซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก ม. 5 - ม. 7
ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม เชื่อมถึง ต.แมเจดียใหม อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามน้ําขอด บานหลวง ม.6 เชื่อมบานแมสาย
ปาเมี่ยงหมูที่ 7 ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม และบานหวยน้ํากืน ม. 13
ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย และโครงการกอสรางสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขามน้ําขอด ม.5 – ม.7 เชื่อม ต.แมเจดีย
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2.ดานคมนาคม
แนวทางแกไขปญหา
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อบจ.ชม. มอบหมายเจาหนาที่
ลงพื้นที่ในตําบลโหลงขอด รวมกับ อปท. เพื่อรวมกันสํารวจออกแบบและจัดทํา
รายละเอียดโครงการ และให อบจ.ชม. พิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาทองถิ่นของ
อบจ.ชม. ตอไป

สภาพปญหา

ถนนแคบและชํารุด คมนาคมไมสะดวก เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย
สะพานแคบ การคมนาคมไมสะดวก เกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทางและในการขนสง
พืชผลทางการเกษตรซึ่งทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

ความตองการ

ปรับปรุงถนนแอสฟลติก คอนกรีต สายหัวเวียง - แมกอย ต.เวียง อ.พราว
กอสรางสะพานบริเวณหนาวัดแมกอย บานแมกอย หมูที่ 6 ต.เวียง อ.พราว
กอสรางสะพานขาม ลําน้ําแมโกน บริเวณหนาอารามแมงัด บานแมงัด หมูที่ 4
ต.ทุงหลวง อ.พราว

แนวทางแกไขปญหา
เทศบาลตําบลเวียงพราวไดบรรจุเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ และไดมีการประสานขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมแลว
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ใหสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
แจงผลการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใหเทศบาลตําบลเวียงพราวทราบดวย
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สภาพปญหา

ถนนแคบและชํารุด การคมนาคมไมสะดวก

ความตองการ

ตองการกอสรางถนน Overlay แอสฟลติกสคอนกรีต เสนทาง ม.3 บานสัน
ขวาง - ม.5 บานโละปาตอง ต.น้ําแพร
กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แนวทางแกไขปญหา
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อปท. ในพื้นที่ เสนอรายละเอียดโครงการผาน
อํ า เภอพร า ว และส ง มายั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม และ อบจ.ชม. เพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ เ ข า สู แ ผนพั ฒ นา
จังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป

สภาพปญหา

ความตองการ

การสัญจรและขนสงทางการเกษตรลําบากเนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมเปนบอ
ทรุดโทรมอยางมาก
การสัญจรไมสะดวก อาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนผูใชเสนทางไป-มา
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 บานปาฮิ้น - ม.๘ บานดงปา
แดง กวาง ๔ ม. ยาว ๑,๖๓๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม.
โครงการกอสราง
ถนน Overlay สายหนา รร.ปาไหน - อางเก็บน้ํา
แมโกน ม.3

แนวทางแกไขปญหา
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อปท. ในพื้นที่ เสนอรายละเอียดโครงการผาน
อํ า เภอพร า ว และส ง มายั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม และอบจ.ชม. เพื่ อ พิ จ ารณาบรรจุ เ ข า สู แ ผนพั ฒ นา
จังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป
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3. ดานเศรษฐกิจ (ปญหาราคาปจจัยในการผลิต)
สภาพปญหา
ความตองการ

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เชน ลําไย มะมวง เปนตน
การประกันราคาสินคาการเกษตร และการเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไย มะมวง
ควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานตลอดจนการบรรจุภัณฑที่ทันสมัย

แนวทางแกไขปญหา
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ให สนง. เกษตรและสหกรณ จ.ชม. สนง. เกษตร จ.
ชม. และ สนง. พาณิชย จ.ชม. พิจารณาคัดเลือกกลุมเกษตรกรอําเภอพราว เขารวมโครงการฝกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตมะมวง และการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมะมวงน้ําดอกไมสีทองใหไดมาตรฐาน
สงออก โดยใชงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม เพื่อสราง
ความยั่งยืนใหแกเกษตรกรตอไป

4. ดานแหลงน้ํา
สภาพปญหา

ปญหาภัยแลงและอุทกภัย
ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค/น้ําเพื่อการเกษตร

ความตองการ

1. ตองการอางเก็บน้ําขนาดกลางประจําตําบล (อางเก็บน้ําแมตายละ)
2. ตองการฝายขนาดเล็ก ในพื้นที่ตําบลโหลงขอด
3. ตองการบอบาดาลเพื่อใชสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
4. ตองการขุดลอกหนาฝาย ในพื้นที่ตําบลโหลงขอด
ตองการกอสรางอางเก็บน้ําแมแวน
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สภาพปญหา
ความตองการ

ปญหาแหลงน้ําตื้นเขิน กักเก็บน้ําไดไมเพียงพอตอการทําการเกษตร
ทําใหคุณภาพและปริมาณของผลผลิตตกต่ํา
ตองการขุดลอกหนาฝายในพื้นที่ตําบลเวียง ตําบลทุงหลวง

แนวทางแกไขปญหา
ประเด็นการขุดลอกหนาฝายในพื้นที่ตําบลเวียง และตําบลทุงหลวง โครงการชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม จะไดประสานกับกองชาง อปท. ในพื้นที่ เพื่อรวมกันลงพื้นที่สํารวจวาฝายดังกลาวอยู
ในพื้นที่/พิกัดใด และไดถายโอนอยูในความรับผิดชอบของ อปท. แลวหรือไม โดยจะรวมกันสํารวจ
ออกแบบและประมาณราคารายละเอียดโครงการ เพื่อบรรจุเขาแผนงานโครงการของโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหมตอไป

สภาพปญหา

ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําการเกษตรในพื้นที่ตําบลแมปง (เปน
โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

ความตองการ

ตองการสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ดานการเกษตร

แนวทางแกไขปญหา
สรุปขอสั่งการรองผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ในประเด็นสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง ใหอําเภอ
พราว รวมกับอปท.ในพื้นที่ และโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบรายละเอียดและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของวาโครงการดังกลาวเปนโครงการพระราชดําริหรือไม และให
อําเภอพราวสงรายละเอียดโค/รงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังโครงการชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม และสําเนามายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหมตอไป
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6.2 มาตรการจํ า กั ด การใช 3 สาร พาราควอต ไกลไฟเซต คลอร ไ พริ ฟ อส
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)

นําเสนอวีดิทัศนความยาว 5.35 นาที

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6.3 ประชาสัมพันธโครงการและกิจ กรรมปลูกต นไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” (สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)

สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๑ (เชียงใหม) กรมปาไม

ความเปนมาของโครงการ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.)
ไดริเริ่มดําเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลายโครงการ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนทั้ ง ประเทศและการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความยั่งยืน
ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย และชาวจังหวัดเชียงใหม
รวมปลูกตนไม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ
“รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” ในที่ดินของตนเอง ของรัฐ ของเอกชน
คนละ 1 ตน เปาหมาย 10 ลานตน ลงทะเบียนปลูกตนไม และรับเกียรติบัตร
เพื่อเปนสวนหนึ่งของความภาคภูมิใจ โดยสามารถดาวนโหลดการลงทะเบียน
ไดที่ https://plant.forest.go.th หรือที่ QR code ดานลาง
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โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
"รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน"

วีดิโอ แนะนําโครงการ

1
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ขอมูลสถิติโครงการฯ
ผลรวมทั้งประเทศ
จํานวนผูปลูก

765,673 ตน
55,381 ทาน

32

1
2
3

ขอมูล ณ วันที่ 14/6/2562

2
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3

25/06/62

4
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5

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ

15
8

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “ รักคุณเทาฟา เชียงใหม” (บริษัท การบินไทย
สํานักงานขายเชียงใหม)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

6.5 กิจกรรม TEDx Chiang Mai (เชียงใหมสรางสรรค)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

