
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 

ครั้งที่  ๖/๒๕๖๒ 
 

 
 

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

 สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 
 กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 0 5311 2708 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2562 
วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
     การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมิถุนายน 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. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมิถุนายน 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีม่าดํารงตําแหนงใหม 
    5.๑  นายวิรัตน  ปราบทุกข 
  ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
  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  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
                       ครั้งที ่ 5/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562     
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
      3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  3.1.3 รายงานสถานการณและการเตรียมการปองกันอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.4 การฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก พ.ศ. 2562                
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.5 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.6 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญพื้นที่จังหวัด
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 สถานที ่

4 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   
ครั้งที่ 7 

ณ วัดสันดอนมูล  
ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 

11  กรกฎาคม  2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 
2562 

ณ หองราชพฤกษ 1               
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
12-17  กรกฎาคม  
2562 

 

 
 
 

กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
ประจําป 2562 
 

รอมติท่ีประชุม 
 
 

25 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน 
ครั้งที่ 8 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล 
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 

28 กรกฎาคม  2562  
 
 
07.30 น. 
 
 
 

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร 
จํานวน 68 รูป 
 

 
 
 
ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 18.50 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล  

ณ หองนิทรรศการ 1 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 กรกฎาคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม  ครั้งที ่7/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระที ่5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
 5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) 
 5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
 5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
 6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  
 6.2 มาตรการจํากัดการใช 3 สาร พาราควอต ไกลไฟเซต คลอรไพริฟอส  (สํานักงาน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
 6.3  ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรต ิ             
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน”  (สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)   
  6.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “ รักคุณเทาฟา เชียงใหม” (บริษัท การบินไทย  
สํานักงานขายเชียงใหม) 
 6.5  กิจกรรม TEDx Chiang Mai  (เชียงใหมสรางสรรค) 
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ระเบียบวาระที ่๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
 ครั้งท่ี 5/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 พฤษภาคม  2562     

 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม(นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  30 พฤษภาคม  2562 เวลา 09.00 น.    
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  นั้น 

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30 หนา  โดยม ี                   
นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั งหวัด เชียงใหม  www.chiangmai.go.thหั วขอ ประชุมหั วหน าสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่ 5/2562  ทั้งนี้  ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่5/2562 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๕/2562

วันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายมนัส ขันใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๔. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม
๕. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๖. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๗. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๘. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล รกน. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๙. นายธนา นวลปลอด (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม / (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลําปาง

๑๐. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
๑๑. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
๑๒. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
๑๓. นายสุภาพ ชมภูม่ิง 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) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑๙. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๐. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
๒๑. นางสาววลิตญา บัวตาปน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๒. นางศิรพิร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1

อําเภอ

8 



- ๒ -

อําเภอ
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 เอ่ียมสะอาด (แทน) นายอําเภอฮอด
32. นายสิทธิพร จันทราช (แทน) นายอําเภอเชียงดาว
33. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว
34. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอฝาง
35. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
36. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง
37. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง
38. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
39. นายสิทธิชัย ตรีศิลสัตย (แทน) นายอําเภอจอมทอง
40. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
41. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
42. นายทศพร พุมเจริญ (แทน) นายอําเภอแมแจม
43. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
4๔. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
4๕. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ
๔๖. วาท่ี 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) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๕๐. พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ศรีนวล (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๕๑. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชื่นชม สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
๕๒. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา ม่ังมีผล (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
๕๓. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๔. นายกฤษณ ภูประดิยุทธกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๕. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม

๕๖. นายครรชิต...
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๕๖. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
๕๗. นายสราวุธ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๕๘. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
๕๙. นางสาวนันทวรรณ กันคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
๖๐. นายศุภชัย กัลปสันติ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖๑. นางนันทนา อินหลี (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๖๒. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
๖๓. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
๖๔. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
๖๕. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
๖๖. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๗. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
๖๘. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๖๙. น.ท.ไชยา จิตจง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๗๐. ร.อ.สฤษพล พิทักษากร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
๗๑. พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๗๒. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากเรือ ส.ทร.๑๑ เชียงใหม
๗๓. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ ท่ีปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๗๔. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
๗๕. นางสาวจันทรสม เปนตาธรรม (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๖. นายชาตรี สุขศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
๗๗. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8
๗๘. นางจินตนา วงษเวียน สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
๗๙. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
๘๐. นายอัศราวุธ ปกคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

๘๑. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
๘๒. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
๘๓. นางรําพินธ พงษภา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
๘๔. นางวิไล พันธภูวภัทร (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๕. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๘๖. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
๘๗. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
๘๘. นายจักรพงษ สิทธิหลอ (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๘๙. นายไตร ไกลถ่ิน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
๙๐. นางมยุรีย กันธาทรัพย (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
๙๑. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ

10
๙๒. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
๙๓. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๙๔. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
๙๕. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๙๖. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๙๗. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
๙๘. นางรชยา ฮ่ันตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๙๙. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัด

เชียงใหม
๑๐๐. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
๑๐๑. นางแสงหลา เรือนงาม (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา ๑/ (แทน) เคหะจังหวัด

เชียงใหม สาขา ๒
๑๐๒. นางสาวเรวดี จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
๑๐๓. นางสาวปยา เบญจศิวกร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐๔. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๕. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๐๖. วาท่ี ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๐๗. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๐๘. นางชมนาถ บุญคมรัตน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๙. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
๑๑๐. นายถาวร มีชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6

๑๑๑. นายธีรรรฐั...
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๑๑๑. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
๑๑๒. นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑
๑๑๓. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๑๑๔. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5
๑๑๕. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
๑๑๖. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๑๗. นายสมเพชร พรมเมืองดี ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑๑๘. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม
๑๑๙. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๐. นางศิริพร มณีวงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
๑๒๑. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
๑๒๒. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
๑๒๓. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๒๔. นายหัสฐวิช บุญเหลือ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
๑๒๕. นางนลินี เจริญบวรศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๒๖. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๒๗. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
๑๒๘. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
๑๒๙. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
๑๓๐. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
๑๓๑. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
๑๓๒. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา

เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1
๑๓๓. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน รกน. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๓๔. นางพรรณี พุมพันธ ผูตรวจราชการกรม รก.ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๑๓๕. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม)
๑๓๖. นางกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
๑๓๗. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑

๑๓๘. นายพงษธร...
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๑๓๘. นายพงษธร ชํานิกุล ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
๑๓๙. นางเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
๑๔๐. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
14๑. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
14๒. นายเอกนรินทร ปรีดานนท ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
14๓. นางณัฏฐพัชร พิพัฒพลกาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
14๔. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
14๕. นายสุเจตน มงคลไชยสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
14๖. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 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 เอ่ียมสุขศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
๑๖๓. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค ๕

๑๖๔. นางสาวอัจฉรา...
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16๔. นางสาวอัจฉรา ชิตทะวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
16๕. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
16๖. ร.อ.ชัยธัช มารังค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค ๓
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
16๗. จ.ส.อ. ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๖๘. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๖๙. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๐. นางสาวพอหทัย วงศสวัสดิ์ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๑. นางสาวก่ิงกอย นอยละปุง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
๑๗๒. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
๑๗๓. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๔. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๕. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
๑๗๖. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
๑๗๗. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๗ เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗๘. วาท่ี ร.ต.ไวไรจน สิงหไตรภพ (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
๑๗๙. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
๑๘๐. นายรตนภูมิ โนสุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
๑๘๑. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
๑๘๒. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
๑๘๓. นายเดช อนากาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
๑๘๔. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
๑๘๕. นายพุธชรัช อรรถวสุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๘๖. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34
๑๘๗. นายณรงคศักดิ์ ฟองสินธุ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
๑๘๘. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

สถาบันการศึกษา
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สถาบันการศึกษา
๑๘๙. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙๐. นายรชฎ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
๑๙๑. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙๒. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
๑๙๓. นางสาวปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม
๑๙๔. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
๑๙๕. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
๑๙๖. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๙๗. นายมโนรมภ สินธพอาชากุล (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๑๙๘. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
๑๙๙. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
๒๐๐. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๒๐๑. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
๒๐๒. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
๒๐๓. นายวัชชิเนตร หม่ันสาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1

เชียงใหม
๒๐๔. นางรัชนีวัลย ปาณธูป (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต ๑

เชียงใหม
๒๐๕. นายนิกร เปลี่ยนวิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐๖. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๐๗. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
๒๐๘. นายวิลาศ สกะมณี (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๐๙. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
๒๑๐. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๑. นายวิวัฒน เจริญฉํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๒. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒
เชียงใหม

๒๑๓. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
๒๑๔. นายอุทัย จันทรหอม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม

๒๑๕. นายนันทวัฒน...
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๒๑๕. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ

๒๑๖. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ภาคเอกชน
๒๑๗. นายไกรสิทธิ์ สิงทัยบุศย (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
๒๑๘. นางสาวกอนกาญจน เรืองศิลป (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
๒๑๙. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
๒๒๐. นางสาวปนัดดา บัวศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
๒๒๑. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
๒๒๒. นายถวิล เมืองแทน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
๒๒๓. นายพิสิษฐ กสิกรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒๔. นายนิรัญ เจริญ (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
๒๒๕. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค สาขาเชียงใหม

(ชั้นพิเศษ)
๒๒๖. นายสมศักดิ์ พูลทาจักร (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑
๒๒๗. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
๒๒๘. นายพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
๒๒๙. นางพัชรินทร มณีขัติยะ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
๒๓๐. นางกัลยาภา พานิช (แทน) ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักพระราชวัง
๒๓๑. นายบรรเจิด กิริยา ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
๒๓๒. นายภานุเมศ ตันรักษา ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.
๒๓๓. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๔. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๕. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๖. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๗. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓๘. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนพฤษภาคม 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เรื่องกอน...
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ จํานวน ๑ รายการ ไดแก การมอบประกาศนียบัตร

พรอมเงินรางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด จังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ จํานวน
๔ รางวัล ดังนี้

- รางวัลท่ี ๑ วิสาหกิจชุมชนเกษตรธรรมชาติปลอดภัยบานแมปาน – สันเก๋ียง ตําบลชางเค่ิง
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

- รางวัลท่ี ๒ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานกูแดง ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม

- รางวัลท่ี ๓ วิสาหกิจชุมชนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตบานทา ตําบลปงตํา อําเภอไชยปราการ
จังหวัดเชียงใหม

- รางวัลชมเชย วิสาหกิจชุมชนกลุมผูปลูกผักปลอดสารพิษ หมูท่ี ๔ ตําบลสันกลาง อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤษภาคม 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นายสราวุธ โฆษิตธนสาร

ตําแหนงปจจุบัน อัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม

ตําแหนงเดิม ผูชวยเลขานุการรองอัยการสูงสุด สํานักงานอัยการสูงสุด
4.2 นายสมเพชร พรมเมืองดี

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 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 เจาหนาท่ีอุตุนิยมวิทยาชํานาญงาน

๕. หัวหนา...
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5. หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับการแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัดเชียงใหม
5.1 นายรตนภูมิ โนสุ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 3

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ในการจัด

งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหมไดรับความรวมมือรวมใจจากสวนราชการ ภาคเอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน ทําใหการจัดงานพระราชพิธีเปนไปอยางสมพระเกียรติ ขอขอบคุณ
ทุกหนวยงานเปนอยางมาก
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี
๔/2562 เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๔/2562 เม่ือวันจันทรท่ี ๒๙ เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  นั้น

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 25 หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔/2562 ท้ังนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔/2562
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คําอาน และสรรพนาม คําข้ึนตน

คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล/กราบทูล
ผู อํ านวยการกลุ มงาน อํานวยการ  สํ านั ก งานจั งห วัด เ ชียงใหม

(นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามท่ีไดมีประกาศราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี 136 ตอนพิเศษ 117 ง ลงวันท่ี 10
พฤษภาคม 2562 ความวา ตามท่ีไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหถวายพระเกียรติยศ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ใหใชคําราชาศัพทและคํากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระเกียรติยศเสมอดวยคําราชาศัพทและคํากราบ
บังคมทูลพระกรุณาสมเด็จพระเจาอยูหัวทุกประการ ตั้งแตวันท่ี 8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 แลว นั้น

การนี.้..
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การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหประกาศ เรื่อง พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน และ
สรรพนาม คําข้ึนตน คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ประกาศ ณ วันท่ี 9 พฤษภาคม พุทธศักราช
2562 เปนปท่ี 4 ในรัชกาลปจจุบัน สวนราชการสามารถดาวนโหลด พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน
และสรรพนาม คําข้ึนตน คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล ได ท่ีเว็บไซตราชกิจจานุเบกษา
http://www.mratchakitcha.soc.go.th เมนูคนหาราชกิจจานุเบกษา โดยใหกรอกขอมูล เลม 136
ตอน 117 เอกสารมีจํานวนท้ังหมด 20 หนา

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คําอาน และสรรพนาม คําข้ึนตน คําลงทาย ในการกราบบังคมทูล กราบทูล
เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ขอใหใชอยางถูกตอง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 1
ป 2562

ผูแทนผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(นายนันทวัฒน สังหหลอ) เศรษฐกิจโลกไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๒ ชะลอลง สหรัฐอเมริกาขยายตัวจากการใชจาย
ภาครัฐ การลงทุนและการสงออกขณะท่ีการใชจายผูบริโภคขยายตัวชะลอลง ยูโรโซน ชะลอลงจาก
ความไมแนนอนทางการเมืองในบางประเทศปริมาณการคาโลกชะลอลง จีนเติบโตดีกวาท่ีตลาดคาด Q1
รอยละ ๖.๔ สวนหนึ่งเปนผลจากนโยบายกระตุนของภาครัฐ ญี่ปุนชะลอลงจากการสงออกสินคาตามแนวโนม
การคาโลก เศรษฐกิจไทย ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๒ ขยายตัวชะลอลงจากไตรมาสกอน ภาคการสงออกหดตัวจาก
อุปสงคท่ีชะลอลง ภาคการทองเท่ียวขยายตัวชะลอลงผลจากฐานสูงในปกอน ภาคอุตสาหกรรมหดตัว
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย การใชจายภาครัฐขยายตัวจากรายจายประจํา การลงทุน
ภาคเอกชนหดตัวเล็กนอย เงินเฟอท่ัวไปปรับลดลง อัตราการวางงานลดลงเล็กนอย ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ
ขยายตัวเล็กนอย รายไดเกษตรกรขยายตัวเล็กนอย ผลผลิตชะลอลง ราคาปศุสัตวปรับดีข้ึน การบริโภค
ภาคเอกชน ขยายตัวเล็กนอยจากการใชจายซื้อสินคาในชีวิตประจําวัน และสินคาคงทน ผลผลิตอุตสาหกรรม
ลดลงเล็กนอย จากหมวดเครื่องดื่ม ภาคการทองเท่ียวเรงตัวโดยเฉพาะนักทองเท่ียวตางชาติ การใชจายภาครัฐ
ขยายตัวจากรายจายประจําในชวงตนไตรมาส การลงทุนภาคเอกชนหดตัวจากการลงทุนกอสรางเปนสําคัญ
เสถียรภาพภายในประเทศ อัตราเงินเฟอท่ัวไป เพ่ิมข้ึนตามราคาหมวดอาหารสดเปนหลัก อัตราการวางงาน
ลดลงการจางงานนอกภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ไตรมาสท่ี ๑/๒๕๖๒ ขยายตัว ภาคการ
ทองเท่ียวเรงตัวข้ึนจากนักทองเท่ียวจีนเปนสําคัญโดยเฉพาะชวงตรุษจีน นักทองเท่ียวชาติอ่ืน ๆ ก็ขยายตัวสูง
เชนกัน การใชจายภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอย ยอดจดทะเบียนรถยนต และจักรยานยนตขยายตัวเล็กนอย
สวนยอดขายในหมวดคาปลีกทรงตัว การใชจายภาครัฐ ยังเปนแรงขับเคลื่อนสําคัญของเศรษฐกิจเชียงใหม
ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชยขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องการทองเท่ียวยังไมปรากฏชัดเจนตองติดตามดูในไตรมาสท่ี ๒ ดานการบริโภคสงผลดีตอการกระตุน
เศรษฐกิจ มีการใชจายในรูปเศรษฐกิจใหม ๆ สวนราชการจะตองปรับตัวใหเขากับภาคเอกชน และประชาชน
ในเรื่ อ งของการ เกษตร การค าขายซึ่ งต อ ง ใช เทคโนโลยีบ า ง ไม เชนนั้ นจะล าส มัย นาย อํา เภอ
ทุกอําเภอจะตองมีการรณรงคประชาสัมพันธในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน และขับเคลื่อนนโยบาย

อยางตอเนื่อง...
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อยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนมีความเขมแข็ง พ่ึงพาตนเองได และสามารถปรับตัวไปตามกระแส
บางหนวยงานตองใชขอมูลทางเศรษฐกิจในการทํางาน เพ่ือการวางแผนการตลาดชุมชน จะไดสงเสริม
การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเขาสินคา
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณประจํ าป ๒๕๖๒ จํ านวน ๒๗ ,๓๐๘ ล านบาท มีผลการ เบิ กจ าย ไปแล ว  จํ านวน
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
ทําใหงบประมาณไมมีการเคลื่อนไหว ขอใหเบิกจายตามงวดงาน สําหรับเงินกันเบิกเหลื่อมปขอใหทุก
หนวยงานตรวจสอบการเบิกจายดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องการทํางาน หลักสําคัญคือ การบริหารคน งบประมาณ ระบบงาน สิ่งท่ีเปนปญหาขณะนี้ คือ เรื่องของ
งบประมาณไมใชไมมีเงิน แตมีเงินแลวทําไมทัน ทําไมได มีขอผิดพลาดเรื่องการเบิกจาย สิ่งเหลานี้เปนสิ่งท่ี
สําคัญ หัวหนาสวนราชการตองมีหนาท่ีในการกํากับงาน ตองทําใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ เบิกจาย
ใหเปนไปตามงวดงาน ถาไมละเอียด ไมมีความรอบคอบ ไมมีการติดตาม ปลอยใหเจาหนาท่ีทําแทนอาจจะ
สงผลกระทบตอตัวทานเอง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๔ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) งบประมาณตาม
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๒ จํานวน 373,933,600 บาท
ขณะนี้เบิกจายแลว จํานวน ๑๙,๔๔๕,๘๓๐.๘๖ บาท คิดเปนรอยละ ๕.๒๐ โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๙๙,๑๔๒,๕๗๐ บาท
เบิกจายแลว จํานวน ๑๗,๖๒๖,๗๐๙.๓๐ บาท คิดเปนรอยละ ๘.๘๕ ขอใหทุกสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณ
เรงรัดการเบิกจายใหตรงตามงวดงานดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มี ๒ ประเด็น คือ ๑) การเรงรัดเบิกจายงบดานการอบรมตาง ๆ ตองถูกตอง ถาทําไดใหทําสัญญายืมเงินไวกอน
หรือขยับเวลาการอบรมใหเร็วข้ึน ปรับชวงเวลาการเบิกจายงบประมาณ การดําเนินการนี้จะทําใหยอดเงิน

ออกจากระบบ...
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ออกจากระบบอยางถูกตองในรูปแบบของเงินยืมทดรองราชการ ๒) โครงการใดท่ีไมสามารถดําเนินการได
เชน โครงการอยูในพ้ืนท่ีปา ขออนุญาตแลวยังไมมีความคืบหนาจะตองรีบรายงานมายังจังหวัด พ้ืนท่ีดําเนิน
โครงการทุกโครงการเนนย้ําวาถายังไมไดรับอนุญาตอยาไปดําเนินการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๕ การติดตามความคืบหนาโครงการ/แผนงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี
15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลําปาง

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ความกาวหนา
ตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหมไดมี
ขอเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน ๓ ประเด็น ไดแก ขอเสนอ
เชิงนโยบาย ขอเสนอเพ่ือสนับสนุน New S-Curve และขอเสนอเชิง พ้ืนท่ี โดยขอเสนอเชิงนโยบาย
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) การศึกษาเพ่ือสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเกาลําพูน ลําปาง เชียงใหม และแมฮองสอน สูการเปนเมืองแหงการ
ทองเท่ียวเชื่อมอารยธรรมลานนา รวมท้ังการทองเท่ียวธรรมชาติและสุขภาพ ความกาวหนา ไดมีการจัด
กิจกรรมสะหรี๋ปใหม ตุงไจยมงคล จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีเมืองชายแดน
จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรมสงเสริมอาหารเพ่ือการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม “Lanna Cuisine For Cultural
Tourism” จัดกิจกรรมผลิตสิ่งประชาสัมพันธและกิจกรรมสงเสริมตลาดธุรกิจสปาและสุขภาพ (Spa &
Wellness) จัดกิจกรรมออกบูธแสดงสินคา (Trade Fair) และจัดนิทรรศการ (Exhibition) จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการยกระดับธุรกิจสปาสูมาตรฐานระดับ World Class ภายใตกิจกรรมการสงเสริมการสราง
มูลคาเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของกลุมจังหวัด จัดกิจกรรมการยกระดับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานในอุตสาหกรรมทองเท่ียว จัดกิจกรรม CBT Lanna pass เพ่ือสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
การทองเท่ียวโดยชุมชนของเขตพัฒนาการทองเท่ียวอารยธรรมลานนาจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562
๓) การแกไขปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ี เชน กระเทียม สับปะรด ลําไย เปนตน
โดยบูรณาการหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือแกไขปญหาอยางเปนระบบใหยั่งยืน ความกาวหนา มีการพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการผลไม (ลิ้นจี่ และลําไย) ปการผลิต 2561/62 เสนอโครงการเพ่ือใชเงินจากกองทุน
รวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการดําเนินโครงการตอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร
(คบท.) ๔) การจัดสวัสดิการดานการสาธารณสุขใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีทุรกันดารหางไกลใหเกิดความ
เทาเทียมกัน โดยกําหนดพ้ืนท่ีทุรกันดารทางสาธารณสุขอยางชัดเจนสรางมาตรการจูงใจบุคลากรดานการ
สาธารณสุขไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณท่ีจําเปนอยางเพียงพอ ความกาวหนา มีการลําเลียง
ผูปวยวิกฤติฉุกเฉินทางอากาศยานจังหวัดเชียงใหม ขอรับการสนับสนุนสิ่งกอสรางป 2564 – 2567
ไปยังสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และจัดทําแผนออกปฏิบัติงานหนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว.
ในพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดาร จํานวน 23 ครั้ง เปนการออกหนวยทางรถยนต จํานวน 18 ครั้ง ออกหนวยทาง
เฮลิคอปเตอร จํานวน 5 ครั้ง ดําเนินการแลว 18 ครั้ง ขอเสนอเพ่ือสนับสนุน New S-Curve ประกอบดวย

๑) การพัฒนา...
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๑) การพัฒนาและถายทอดความรูดิจิทัลเพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและโลจิสติกสสมัยใหม (Northern
e–Commerce and Modern Logistics Digital Transformation Center for Community Enterprise)
มี 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 ถายทอดความรูดิจิตอลธุรกิจชุมชนภาคเหนือ เพ่ือพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
และโลจิสติกสใหม กิจกรรมท่ี 2 การฝกอบรม เพ่ือถายทอดความรูดานดิจิตอล กิจกรรมท่ี 3 การจัดตั้ง
แพลทฟอรม O2O กิจกรรมท่ี 4 การสรางชองทางการจัดจําหนายผานแพลทฟอรม O2O กับตางประเทศ
ความกาวหนา มีการจัดเก็บฐานของผูประกอบการ การรับสมัครผูประกอบการรานคาเขารวมโครงการรานคา
ธงฟาประชารัฐ จํานวน 2,298 ราย (ขอมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน ๒๕๖๒) ๒) การจัดตั้งศูนยสงเสริมพฤฒิพลัง
ผูสูงอายุ (Senior Wellness Center) มี 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 ศูนยพฤฒิพลังกายใจ ปญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม กิจกรรมท่ี 2 งานครุภัณฑและตกแตงภายใน ศูนยพฤฒิพลังกายใจ ปญญา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ความกาวหนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนําเสนอโครงการฯ ภายใตแผนงานโครงการ
ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวของภายใตแผนพัฒนาภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ 2563 และ 2564
๓) การยกระดับอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (Northern Science Park) ความกาวหนากระทรวง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณป 2563 จํานวน 385 ลานบาท เพ่ือดําเนิน
โครงการขยายอาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) เพ่ือเชื่อมโยงอาคาร EECi
๔) การยกระดับกาแฟอาราบิกาอยางครบวงจร (Northern Boutique Arabica Coffee Hub) มี 3 กิจกรรม
ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 คัดเลือกพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 3 แหง ออกแบบกอสรางและจัดทําเอกสารการประชุม
กิจกรรมท่ี 2 ดําเนินการกอสรางพรอมเริ่มตนเดินระบบบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 3 แหง
กิจกรรมท่ี 3 ดําเนินการถายทอดองคความรูและจัดสรางระบบสารสนเทศ ๕) การยกระดับ Northern
Thailand Food Valley สูการขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารแหงอนาคตสูตลาดสากล มี 7 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมท่ี 1 จัดทําโครงสรางการวางแผนการดําเนินโครงการ กิจกรรมท่ี 2 การจัดกิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธโครงการ กิจกรรมท่ี 3 ศึกษาสถานการณตลาดของผลิตภัณฑอาหาร กิจกรรมท่ี 4 การพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการท่ีมี R&D กิจกรรมท่ี 5 รวมพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร กิจกรรมท่ี 6 ดําเนินการ
ผลิตสินคา OEM กิจกรรมท่ี 7 ดําเนินการทดสอบตลาดผลิตภัณฑตนแบบท่ีผลิตจากการผลิตแบบ OEM
ความกาวหนาศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๑ ไดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณท่ีเก่ียวของกับประเด็น
ยกระดับ Northern Thailand Food Valley จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
เพ่ือรองรับการผลิตแบบ OEM ของผูประกอบการภาคเหนือ โครงการพลิกโฉมกลุมจังหวัดภาคเหนือ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 โครงการยกระดับนวัตกรรมอาหารเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม 4.0 และโครงการ
เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร ๖) การพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชนดวย
อัตลักษณลานนาเชิงสรางสรรค  เ พ่ือรองรับอุตสาหกรรม MICE (Creative Lanna MICE Heritage)
มี 3 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 พัฒนายกระดับสินคา OTOP กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาชุมชนนวัตวิถี กิจกรรมท่ี 3
ยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจใหม (Start up) ความกาวหนา มีการลงพ้ืนท่ี
สํารวจความพรอมของหมูบานนวัตวิถี จํานวน 2 ครั้ง นวัตวิถี Pre-matching ครั้งท่ี 1 ขอเสนอเชิงพ้ืนท่ี
ประกอบดวย ๑) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตทางดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยขอรับการสนับสนุน
กอสรางประตูระบายน้ําดอยแตง - แมขาน จังหวัดเชียงใหม มี 1 กิจกรรม คือ การกอสรางระบบคลองสงน้ํา
ความยาว 2,700 เมตร พรอมอาคารประกอบ ความกาวหนา อยูระหวางออกแบบ โดยสํานักงานชลประทานท่ี 1
๒) โครงสรางพ้ืนฐาน (ขอเรงรัดดําเนินการ) ประกอบดวย การกอสรางทางเลี่ยงเมืองแมริมเปนการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 6-10 ชองจราจร (มีเกาะกลาง) ระยะทาง 11.700 กิโลเมตร จํานวนชอง
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จราจร 6-10 ชองจราจร เกาะกลางกวาง 3 เมตร ชองจราจรกวาง (ชองละ) 3.5 เมตร ชนิดผิวจราจร
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร ไหลทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กวางขางละ 2.5 เมตร ทางเทา (เฉพาะ
ในเขตชุมชน) กวางขางละ 5 เมตร เขตทางกวาง 50 - 80 เมตร ความกาวหนา ดําเนินการเวนคืนท่ีดินใหแลว
เสร็จภายในป ๒๕63 การกอสรางทางเลี่ยงเมืองสันกําแพงเปนการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
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 ทางเทา (เฉพาะในเขตชุมชน) กวางขางละ 4 เมตร เขตทาง 40 - 65 เมตร ความกาวหนา
ดําเนินการเวนคืนท่ีดินใหแลวเสร็จ ภายในป ๒๕63 กอสรางสถานีขนสงสินคาจังหวัดเชียงใหม (Truck
Terminal) จํานวน ๓ กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 จายคาทดแทนอสังหาริมทรัพย ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 –
2564 กิจกรรมท่ี 2 จางท่ีปรึกษาดําเนินการคัดเลือกเอกชนเขารวมลงทุน ตามตรา 33 แหง พระราชบัญญัติ
การใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมท่ี 3 กอสราง
และควบคุมการกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ความกาวหนา อยูระหวางการสํารวจ
อสังหาริมทรัพย และจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินบริเวณถนนเลียบทางรถไฟอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน
130 ไร โดยจะเริ่มกอสรางระหวาง ป พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2565 งบประมาณ 1,700 ลานบาท
โดยกรมขนสงทางบกจะประสานการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือประชุมหารือรวมกันในประเด็นการเชื่อมตอ
ระบบขนสงสินคาเขา – ออก ภายในสถานีตอไป 3) โครงสรางพ้ืนฐาน (ขอรับการสนับสนุน) ประกอบดวย
การเสริมสรางเชียงใหมเมืองอัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณถนนนิมมานเหมินทร “Smart
Nimman” มี ๕ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 1 งานปรับปรุงทางเทาและติดตั้งไฟฟาแสงสวางประติมากรรม
กิจกรรมท่ี 2 งานยายระบบไฟฟาลงใตดิน กิจกรรมท่ี 3 งานยายระบบประปา กิจกรรมท่ี 4 งานติดตั้ง
ระบบสื่อสาร และอุปกรณอัจฉริยะ กิจกรรมท่ี 5 งานติดตั้งชุดกลองโทรทัศนวงจรปดอัจฉริยะ (Smart CCTV)
ความกาวหนา มีการพัฒนาดานโครงสราง (infrastructures) มีแนวทางการดําเนินงานใน 5 สวน ไดแก
การนําสายไฟฟาลงดิน โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค งานปรับปรุงผิวทางเดินโดยกรมทางหลวง งานติดตั้ง
ระบบสื่อสารและสายสื่อสารลงดิน โดยบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) งานวางทอประปาโดยการประปาสวน
ภูมิภาค งานติดตั้งกลอง CCTV โดยตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม การจัดการจราจรบนถนนนิมมานเหมินท
ในระยะสั้น (3 - 6 เดือน) ดําเนินการดังนี้ เขมงวดการหามจอดรถบนไหลทางและจัดทําปายแจงเตือนท่ีชัดเจน
จัดตีเสนขาวแดงบนปากทางเขาออกซอย ใหชัดเจนทุกตําแหนง ติดตั้งเซนเซอรแจงเตือนผูจอดรถวากําลังจอด
ในท่ีหามจอดท่ีกําหนด ทําความเขาใจเก่ียวกับผูประกอบการรานคาบนทางเทาและบนถนน (food truck)
ใหคืนพ้ืนท่ี การศึกษาเพ่ือแกไขปญหาการจราจรบริเวณโดยรอบทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม
ความกาวหนา มีการศึกษาและวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาจราจรในพ้ืนท่ีโครงการโดยรอบทาอากาศยาน
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม กําหนดแนวทางการแกไขปญหาจราจรพ้ืนท่ีโดยรอบทาอากาศยานเชียงใหม
โดยการสรางอุโมงคลอดบริเวณกองบิน 41 กอสรางทางแยกตางระดับบริเวณเซ็นทรัลแอรพอรต ทําถนนใหม
บริเวณถนนคันคลองชลประทาน 121 เขามาบริเวณกองบิน 41 เพ่ือเขาทาอากาศยานเชียงใหม เพ่ิมจุดจอด
รถโดยสารประจําทาง (Bus Stop) (ยายจุดจอดใหใกลทางออกอาคารผูโดยสาร) จัดทําทางเชื่อมจากอาคาร
ผูโดยสาร (ดําเนินการโดยบริษัทผูรับสัมปทานอาคารเอนกประสงค) ยายจุดจอดรถโดยสารประจําทาง (Bus
Stop) จากเดิมไปยังพ้ืนท่ีจอดสําหรับการขนของ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กรอบท่ีไดชี้แจงนี้ขอใหทุกทานไดไปศึกษา และแจงใหผูเก่ียวของทราบดวย มีประเด็นสําคัญ คือ ๑) เศรษฐกิจ

ท่ีเกิดข้ึน...
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ท่ีเกิดข้ึนเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดพ้ืนท่ีขางเคียง เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชลบุรี
ระยอง ๒) การทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมมีความสําคัญ ตลาดผลไม หนวยงานท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว
การพัฒนาตองพูดคุยกัน โดยใหมีภาคเอกชนรวมดวย ๓) โครงการท่ีเสนอภายใตมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๕
มกราคม ๒๕๖๒ ท่ีจังหวัดลําปาง ไมวาจะเปนนโยบาย จะไมเติบโตแคจังหวัดเชียงใหมเทานั้นจะมีพ้ืนท่ี
ใกลเคียงไดรับประโยชนดวย ขอฝากหนวยงานภายใตกรอบท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวติดตามดูงานวาถึงไหน
อยางไร ฝากหนวยงานติดตามจะไดรายงานความกาวหนา พ้ืนท่ีท่ีมีประโยชนตอประชาชน ตองสราง
ฐานเศรษฐกิจใหม งานท่ีทําไปอยากใหประชาชนรับรูดวย ตองกระจายขาวสารไปยังประชาชนเพ่ือใหรับรู
ความเขาใจ และขอฝากกิจกรรม Show case ดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 การจัดตั้งศูนยอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
ผูแทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายพิชิตชัย เกลอดู) สํานักพระราชวัง

และสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงวา สมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราโชบายเก่ียวกับพิธีการศพแกขาราชการ บุคคล
ผูทําคุณประโยชน และประชาชนท่ีมีสิทธิตามหลักเกณฑของสํานักพระราชวังท่ีกําหนดท้ังในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัดไปใหรัฐบาลดําเนินการโดย กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เปนตนมา
ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธี
การศพท่ัวประเทศ และใหกระทรวงวัฒนธรรมเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยใหพรอม
ดําเนินการเต็มรูปแบบได ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เปนตนไปรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมจึงนอมรับ
สนองงานใหเปนไปตามพระราโชบายอยางสมพระเกียรติและเปนการสืบทอดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี
ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม โดยสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมไดมีการวางแผนและเตรียมความพรอม
ในทุก ๆ ดานมาโดยตลอด โดยเฉพาะการฝกปฏิบัติบุคลากรใหมีความรูความเขาใจข้ันตอนกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ และมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับพิธีการศพ
ท่ีไดรับพระราชทานไดอยางถูกตองสงางาม โดยผูอบรมครั้งนี้ไดอบรมหลักปฏิบัติงานและแนวทางปฏิบัติของ
พิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน ระเบียบวินัย ทักษะตาง ๆ ศูนยอํานวยการพิธีการศพท่ีไดรับพระราชทาน
16 แหงท่ัวประเทศ 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
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.7 จิตอาสาพระราชทาน
ปลัดจังหวัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) จังหวัดเชียงใหม

กําหนดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแมขา” เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2562
พรอมกันจํานวน ๔ แหง คือ แหงท่ี 1 พ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม กําหนดพิธีเปด
กิจกรรมฯ ณ บริเวณลานอเนกประสงคโรงแรมนิ่มซี่เส็ง พ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงใหม แหงท่ี 2 พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชยีงใหม กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ บริเวณเชิงสะพานมหิดล ถนนสมโภชเชียงใหม
700 ป แหงท่ี 3 พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว อําเภอแมริม กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ บริเวณ

ริมคลองชุมชน...
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ริมคลองชุมชนบานม่ันคงปารวกสามัคคี ตําบลดอนแกว แหงท่ี 4 พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันผักหวาน อําเภอ
หางดง กําหนดพิธีเปดกิจกรรมฯ ณ คลองแมขานอย (บริเวณดานขางโรงน้ําแข็งแสวงชัย – หมูบานวังน้ําริน
ประกันสังคม) กิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐ น.

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอเชิญหัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และเจาหนาท่ีทุกคนไปรวมกิจกรรมในครั้งนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) มาตรการในการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2562 แบงออกเปน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการเตรียมการและ
ปองกัน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ ๒๕๖๒) มาตรการรับมือ (กุมภาพันธ ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๒)
และมาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) ขณะนี้อยูในชวงมาตรการสรางความ
ยั่งยืน สรุปสถานการณหมอกควันและไฟปาพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (ชวงหามเผา) คาฝุนละออง PM2.5 เกินคา
มาตรฐาน 50 วัน คาฝุนละออง PM10 เกินคามาตรฐาน 27 วัน (ตัวชี้วัดกําหนดไมเกิน 10 วัน) เครื่องมือท่ีใช
ในการติดตามขอมูลหมอกควันไฟปาและฝุนละออง ระบบติดตามคาคุณภาพอากาศประจําวัน คาเฉลี่ยราย 24
ชั่วโมง ไดแก คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM10 คาดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality
Index : AQI) ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๔ สถานี ไดแก สถานีศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ตําบล
ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม (35t) สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมืองเชียงใหม (36t)
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม (m101) บานชางเค่ิง 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) พ้ืนท่ีเผาไหม (Burnt scar)
จาก LANDSAT-8 ทุก 16 วัน ๓) พ้ืนท่ีหมอกควันและจุดความรอนประจําวัน ๔) รายงานขอมูลผานชองทาง
ไลน “คณะทํางานศูนยไฟปา” ผลการดําเนินงานในชวงมาตรการรับมือ ๑) คาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เริ่มมี
ผลกระทบตอสุขภาพ จังหวัดเชียงใหมมีประกาศ เรื่อง กําหนดมาตรการจังหวัดเชียงใหม เมืองปลอดภัยจาก
ฝุนละออง ประกาศใหทุกอําเภองดการการเผาในท่ีโลงทุกชนิด ตั้งแตวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป
๒) คาฝุนละอองขนาดเล็กPM2.5 และ PM10 มีคาสูงเกินมาตรฐานตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมไดลงพ้ืนท่ี 25 อําเภอ เพ่ือกํากับติดตามการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา และแลกเปลี่ยน
ขอมูลเก่ียวกับสถานการณในพ้ืนท่ี พรอมท้ังไดกําหนดมาตรการเรงดวนในการดําเนินงานแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม (ชวงวิกฤต) เพ่ือบรรเทาความรุนแรงของสถานการณหมอกควันและ
ฝุนละออง โดยใหทําการพนละอองน้ําสรางความชุมชื้น พนละอองน้ําจากอาคารสูง และนําจิตอาสาโครงการ
จิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” เขามามีสวนรวมในภารกิจดังกลาว ใหมีการดูแลสุขภาพอนามัยประจําบาน
สรางการรับรูและตระหนักในการปองกันตนเองจากฝุนละออง แจกหนากากอนามัยปองกันฝุนละออง จํานวน
2,666,074 ชิ้น ไดดําเนินคดีผูกระทําผิด จับกุมผูกระทําความผิด ลักลอบเผา ๑๐3 คดี สงฟอง 6 คดี
เปรียบเทียบปรับ ๘2 คดี อยูระหวางสอบสวน ๓ คดี และอยูระหวางติดตามผูกระทําผิด ๑๒ คดี มาตรการ

ปองกันและ...
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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 เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2562 จัดชุดเฉพาะกิจ
ปองกันยับยั้งปญหาหมอกควันและไฟปาระดับตําบล พ้ืนท่ี 24 อําเภอ 91 ตําบล มีการประชาสัมพันธ
สรางความเขาใจ ตรวจจับกุม หากพบผูกระทําผิด ประสาน ควบคุม การดับไฟปาในพ้ืนท่ี จัดพ้ืนท่ีปลอดภัยจาก
ฝุนควัน (Safety Zone) ระดับจังหวัด 1 แหง ณ อาคาร SME ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ
จํานวน 25 อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 366 แหง และโรงพยาบาล การดําเนินงาน
ในชวงมาตรการสรางความยั่งยืน ๑) สรางฝายชะลอน้ําตามโครงการสรางปาเปยกตามศาสตรพระราชาเริ่มจาก
ดอยหลวงเชียงดาวโมเดล และขยายผลไปในพ้ืนท่ีเสี่ยงอ่ืนๆ เชน ดอยสุเทพ-ปุย ดอยอินทนนท ๒) กิจกรรม
รณรงคสรางจิตสํานึก ความรูความเขาใจ เพ่ือเตรียมความพรอมโดยการประชาสัมพันธ ฝกอบรม ท้ัง On line,
On Air, On ground (เคาะประตูบาน) โดยงบประมาณยุทธศาสตรกลุมจังหวัดจัดใหกับทางอําเภอ สามารถ
นํามาใชในกิจกรรมดังกลาวนี้ได ๓) กิจกรรมถอดบทเรียนรวมกับหนวยงานตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือวางแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2563 ตอไป ท้ังในระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน
๔) พัฒนาพ้ืนท่ีปลอดภัยจากฝุนควัน(Safety Zone) จํานวน 366 แหง 25 อําเภอ ใหพรอมในการบริการ
ประชาชนและเปนศูนยเรียนรูปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง ๕) พัฒนาระบบการเขาถึงขอมูลใหท่ัวถึง
และทันตอเหตุการณ โดยจัดตั้งระบบการเฝาระวังและเตือนภัยจากฝุนละอองขนาดเล็กของจังหวัดเชียงใหม
และ ๖) ดําเนินการตามประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 เรื่อง มาตรการเมืองเชียงใหม
ปลอดภัยจากฝุนละอองอยางตอเนื่อง

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มี ๓ ประเด็น คือ ๑) สถานการณในแตละชวงเวลาไมเหมือนกัน ปนี้ปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาหมอกควันและ
ไฟปามีมากกวาปท่ีผานมา สิ่งท่ีควบคุมไมได คือ หมอกควันนอกพ้ืนท่ี ดังนั้น ในการดําเนินงานตองมีการ
ปรับวิธีการใหทันกับสถานการณ ๒) หนวยงานภาครัฐไมวาจะเปนสวนกลาง สวนทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลงไป เชน
สมัยกอนบริหารเวลา ยุทธศาสตร ความเสี่ยง แตปจจุบันตองบริหารความคาดหวังดวย ถาคาดหวังอยางไร
ตองมีความตื่นตัวสูง ๓) จากสถานการณไฟปาจะเห็นวาสิ่งท่ีตางจังหวัดหรือจังหวัดภาคเหนือเตรียมทรัพยากร
ไวมากมาย แตงานจะสําเร็จหรือไมสําเร็จปจจัยอยูท่ีการดําเนินการ ท่ีผานมาจังหวัดเชียงใหมไดรับความรวมมือ
จากทุกหนวยงานโดยเฉพาะอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อมวลชนชวยประชาสัมพันธขาวสารชี้แจง
ประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดไฟปา ทําใหเกิดขอคิดวาในการทํางานเรื่องการบริหารนั้นเม่ือสําเร็จแลวจะเกิดการเรียนรู
วาวิธีจะทําอยางไร เชน ครั้งนี้เกิดนวัตกรรมสราง Safety Zone ข้ึน เม่ือทําแลวจะใชในชีวิตประจําวันของ
นักเรียน ประชาชนในพ้ืนท่ีตลอดไป ในระดับทองถ่ิน โรงพยาบาลตองทําตอตลอดเวลา เริ่มมีความคิดท่ีจะ
ทําแผนแบบยั่งยืน มีเวทีสําหรับถอดบทเรียนกับทุกภาคสวน มีการเสวนาแลกเปลี่ยนระหวางประเทศจีนกับ
จังหวัดเชียงใหม จะเกิดการทําแผนระยะสั้น ระยะยาวตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๙ ความกาวหนา...
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3.1.9 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐%)

รักษาการในตําแหนงพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม)
ผลความกาวหนาประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑) การแตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน เปาหมาย ๒๕ อําเภอ
ดําเนินการแลว ๒๕ อําเภอ ๒) การสรางความเขาใจแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ ๓ คน เปาหมาย 6,198 คน
ดําเนินการเรียบรอยแลว ๓) สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย
96,726 ครัวเรือน ดําเนินการแลว 70,930 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 74 อยูระหวางดําเนินการ
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
ทองถ่ิน 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

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณทุกหนวยงานท่ีชวยกันทํางานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ถาทําใหเกิดผลจะเกิดประโยชนอยางยิ่งแกประชาชน สงเสริมไปยัง
ทุกหมูบานเพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10 รายงานสถานการณภัยแลงจังหวัดเชียงใหม
ผู แทนผู อํ านวยการโครงการชลประทานเ ชียงใหม (นายเ ก้ือกูล

มานะสัมพันธสกุล) ปริมาณน้ําทาในแมน้ําสายหลักภาพรวม ปริมาณน้ํา สาขาแมน้ําปง 7 สาขา สะสม ตั้งแต
วันท่ี 1 เมษายน ๒๕๖๑ - 29 พฤษภาคม ๒๕๖๒ (แมแตง แมริม แมกวง แมทา แมขาน แมลี้ และแมกลาง)
ป ๒๕62 นอยกวา ป ๒๕61 ปจจุบันมีปริมาณน้ําเพ่ิมข้ึน ปริมาณน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เม่ือวันท่ี 29
พฤษภาคม ๒๕62 จํานวน 98.42 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 32.54 ความจุเข่ือน ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอตอการจัดสรร โดยมีแผนสงน้ําท้ังหมด 25 รอบเวร จํานวน 110 ลานลูกบาศกเมตร เริ่มสงน้ําวันท่ี
19 มกราคม ๒๕๖๒ คาดวาหยุดสงน้ําวันท่ี 3 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปจจุบันสงน้ําแลว รวมสะสม รอบท่ี 1 - 20
จํานวน 91.29 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 83 คงเหลือท่ีตองสงน้ําอีก 5 รอบเวร ปริมาณน้ํา จํานวน
19.46 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 17 ปริมาณน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม
๒๕๖๒ จํานวน 56.47 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 21.4๗ ความจุเข่ือน ปจจุบันสงน้ําตั้งแตวันท่ี 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

สถานการณภัยแลงอําเภอจอมทอง เม่ือวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิกัด
บานใหมสารภี หมูท่ี ๗ ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง สวนลําไย พ้ืนท่ีประมาณ ๑๕ ไร จํานวน ๓๐๐ ตน

เกิดการขาดแคลน...
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เกิดการขาดแคลนน้ํายืนตนใกลตาย เนื่องจากไฟฟาท่ีใชสําหรับสูบบอบาดาล กระแสไฟฟาไมเพียงพอ ปกติสูบ
๒ สัปดาห/ครั้ง พอสูบ ๓ สัปดาห/ครั้ง ทําใหลําไยไมตายแตไมไดผลผลิต การชวยเหลือระยะเรงดวน
สวนเครื่องจักรกล สํานักงานชลประทานท่ี ๑ นําเครื่องกําเนิดไฟฟา เพ่ือสูบน้ําบาดาลเขาสูแปลงลําไย ระยะสั้น
สํานักงานชลประทานท่ี ๑ มีหนังสือแจงไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอฮอดในการจัดหาและติดตั้ง
หมอแปลงไฟฟาท่ีมีขนาดใหญเพียงพอตอความตองการของกลุมเกษตรกรฯ เพ่ือสูบน้ําบาดาลเขาสูแปลงลําไย
ตอไป ระยะยาว สํานักงานชลประทานท่ี ๑ พิจารณาจัดเขาแผนดําเนินการเพ่ือใหการแกไขเกิดความยั่งยืน
ตอไป อําเภอดอยเตา เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พิกัดบานไร หมูท่ี ๒ ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา
บานดอยเตาใต หมูท่ี ๑๐ ตําบลดอยเตา อําเภอดอยเตา ประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา เพ่ือการอุปโภค -
บริโภค และพ้ืนท่ีการเกษตรสวนลําไย ประมาณ ๒๓๐ ไร เกษตรกร ๘๐ ราย เกิดการขาดแคลนน้ํา พ้ืนท่ีอยู
นอกเขตชลประทาน การชวยเหลือ องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีสนับสนุนน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค
จํานวน ๓๒,๐๐๐ ลิตร/วัน รวมประชุมกับคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําอางเก็บน้ําแมตูบ มีมติเห็นชอบใหการ
ชวยเหลือโดยการผันน้ําจากอางเก็บน้ําแมตูบผานคลองสงน้ําสาย 3L และ 9L ลงลําหวยแมหาด เขาสูพ้ืนท่ี
ประสบภัยแลง ปริมาณวันละ ๕๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร จํานวน ๕ วัน ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง
การเริ่มตนฤดูฝนของประเทศไทย คาดหมายฤดูฝน ป ๒๕๖๒ ปริมาณฝนรวมท้ังประเทศจะนอยกวาป ๒๕๖๑
และนอยกวาคาปกติประมาณรอยละ ๕ – ๑๐ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต ๒๐ พฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
ไดจัดทําแผนเตรียมความพรอมเผชิญเหตุ ดังนี้ ๑) คาดการณและวิเคราะหปริมาณน้ําไหลลงอางฯ เปนขอมูล
Real Time ในระยะท่ีอางฯนั้น ๆ เสี่ยงวิกฤติน้ํานอยหรือระดับน้ําต่ํากวาระดับเก็บกักต่ําสุด ๒) ปรับแผนการ
ระบายเพ่ือเก็บน้ําใหมากท่ีสุดเพียงสําหรับอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศ ๓) จัดทําปฏิทินการรับน้ําสง
เฉพาะการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีตามลําน้ํา ใหมีความชัดเจน ๔) กําหนดอัตราการรับน้ําท่ีเหมาะสมปริมาณน้ํา
ในลําน้ําหรือคลองสงน้ํามีความจําเปนตองรับน้ําเขาเพ่ือรักษาเสถียรภาพของตลิ่ งลําน้ําในเกณฑต่ําสุด
๕) แจงขอมูลสถานการณน้ําและรณรงคประหยัดน้ํา สําหรับมาตรการในการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูฝน
เพ่ือใหปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ํามีเพียงพอสําหรับการใชน้ําตลอดฤดูฝน และเก็บกักไวใชในฤดูแลงท่ีจะถึง
พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดสรรน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศใหเพียงพอตลอดท้ังป
2) การสงเสริมการปลูกพืชฤดูฝนใหใชน้ําฝนเปนหลักใชน้ําชลประทานเสริมกรณีฝนท้ิงชวงเทานั้น 3) บริหาร
จัดการน้ําทาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยระบบและอาคารชลประทาน 4) ดําเนินการเก็บกักน้ําในเข่ือนใหมาก
ท่ีสุดไมต่ํากวาเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุด ตามชวงเวลา เพ่ือความม่ันคงดานการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบ
นิเวศ 5) วางแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย การบริหารจัดการน้ําฤดูฝนและการเตรียมการรับมือฤดูฝนป
2562 การเตรียมความพรอมและการคาดการณ ตรวจสอบสภาพความม่ันคงของเข่ือน ตรวจสอบความพรอม
ใชงานอาคารชลประทาน เตรียมเครื่องจักร - เครื่องมือพรอมปฏิบัติการ กําจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ํา
คาดการณปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา วิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยงอุทกภัย การบริหารจัดการ วางแผนการปลูกพืชฤดูฝน
ติดตาม วิเคราะห แนวโนมสถานการณและการสั่งการ โดยศูนยปฏิบัติการน้ําอัจฉริยะ (SWOC) และ
ศูนยเครือขายบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําใหอยูในเกณฑเก็บกัก (Rule Curve) ใชอาคารชลประทาน ระบบ
ชลประทาน บริหารจัดการน้ํา จัดจราจรน้ํา ในแมน้ํา แจงขอมูลสถานการณน้ํา และประชาสัมพันธ นําแผนท่ี
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 อ่ืน ๆ
จํานวน 5.62 ลาน ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณน้ํา จํานวน 358.82 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี คาดการณการ
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เพาะปลูกขาว จํานวน 264,107 ไร พืชไร - พืชผัก จํานวน 17,008 ไร ผลไม – ไมยืนตน จํานวน
109,093 ไร บอปลา – บอกุง จํานวน 4,953 ไร อ่ืน ๆ จํานวน 353 ไร รวมพ้ืนท่ีคาดการณ จํานวน
395,514 ไร

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอบคุณสํานักงานชลประทานท่ี ๑ โครงการชลประทานเชียงใหม และหนวยงานในสังกัด ในปนี้มีการบริหาร
จัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ขอบคุณหนวยงานชลประทาน หนวยงานเกษตรท่ีเขาไปชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัย
แลงทําใหลําไยของประชาชนสามารถยืนตนตอไปได การขุดลอกคู คลอง ทางระบายน้ําตาง ๆ ในชุมชน
อยาใหมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินชวยดูแลดวย

ผูแทนผู อํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายรังสรรค
บุศยเมือง) ผลปฏิบัติการยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ เดือนระหวางวันท่ี 1 เมษายน - 22
พฤษภาคม 2562 โดยเครื่องบิน Supper King Air จํานวน ๑๐ เท่ียวบิน Alpha Jet จํานวน ๒๖ เท่ียวบิน
พ้ืนท่ีชวยเหลือ 7 จังหวัด 21 อําเภอ ผลปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงเมฆเย็น เดือนระหวางวันท่ี 1 มีนาคม -
22 พฤษภาคม 2562 โดยเครื่องบิน Alpha Jet จํานวน ๗ เท่ียวบิน พ้ืนท่ีชวยเหลือ 8 จังหวัด 12 อําเภอ
สรุปผลปฏิบัติการ 1 มีนาคม - 22 พฤษภาคม ๒๕๖๒ ภารกิจ ๑) บรรเทาปญหาหมอกควันและไฟปา จํานวน
๒๕ วัน ๘๓ เท่ียวบิน ๑๕๕ ชั่วโมง ใชสาร 60.8/25 ตัน/นัด ๒) บรรเทาปญหาภัยแลงเพ่ือการเกษตร จํานวน
๒๙ วัน ๑๒๙ เท่ียวบิน ๒๑๙.๐๕ ชั่วโมง ใชสาร ๑๑๒.๓/๗๖ ตัน/นัด ๓) บรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ
จํานวน ๒๙ วัน ๓๔ เท่ียวบิน ๙๘ ชั่วโมง ใชสาร ๑,๒๘๐ ตัน ๔) เพ่ิมปริมาณน้ําในเข่ือนเก็บกัก จํานวน
๑๘ วัน ๓๖ เท่ียวบิน ๕๙.๓๐ ชั่วโมง ใชสาร ๓๐.๘/๖ ตัน/นัด

ผูแทนหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา นวลปลอด) กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศวาประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอน ในวันท่ี ๒1
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดย อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงข้ึนเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอนอยาง
ตอเนื่อง และคาดวาฤดูรอนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ระดับน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ปริมาณน้ํา
98.42 ลานลูกบาศกเมตร และเข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ํา 56.46 ลานลูกบาศกเมตร อางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง จํานวน 12 อาง รวมมีปริมาณน้ํา 31.99 ลานลูกบาศกเมตร จังหวัดเชียงใหมมีการเตรียมการ
ดังนี้ ๑) มีการตรวจสอบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภค - บริโภค ป 2561/62 นอกเขตชลประทานและไมมี
บอบาดาล ตามหนังสือขอสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0021.5/ว 7328 ลงวันท่ี 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
ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีแจกจายน้ํา/สรางถังกักเก็บน้ํา และมอบถังน้ําจากสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม บริษัท SCG จํากัด (มหาชน) สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 50 ถัง ๒) กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง โดยใหทําการสํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพ
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา จัดทํา
ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตนน้ําลําธาร พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง
ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รณรงคใหประชาชนสํารองน้ํา
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ใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการประเมินสถานการณน้ํา และแกไขปญหา
ภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 2
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม การปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
จังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาใชเงินทดรองราชการเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วงเงิน
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) เพ่ือดําเนินโครงการฝายชะลอน้ํา (ชั่วคราว) ในพ้ืนท่ีอําเภออมกอยจํานวนเงิน 236,350 บาท
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 4,734,750 บาท ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหมยังไมมีการประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอบคุณสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม อําเภอทุกอําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมท้ังประชาชนท่ีมีสวนชวยในการแกไขปญหาภัยแลงในชวงท่ีผานมา การดําเนินการขอใหยึดหลักท่ีวา
“น้ํากินตองมี”
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.11 โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายมโนรมภ สินธพอาชากุล)
โครงการจัดหนวยแพทยเคลื่อนท่ีและรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี-
บรมราชาภิเษก กระทรวงสาธารณสุข ประกอบดวยกิจกรรม ๑) กิจกรรมหนวยแพทยเคลื่อนท่ี เพ่ือใหบริการ
ทางการแพทย บริการทันตกรรมเคลื่อนท่ี บริการตรวจตา และบริการสุขภาพจิตเคลื่อนท่ี ๒) กิจกรรม
รับบริจาคโลหิต เพ่ือรับบริจาคโลหิต และรับบริจาคอวัยวะและดวงตา กําหนดพ้ืนท่ีบูรณาการแผนการ
รับบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตท่ี 10 เชียงใหม จํานวน 4 ครั้ง ระหวางวันท่ี 4 พฤษภาคม ๒๕62 – 4
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้งท่ี 1 วันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอําเภอดอยเตาครั้งท่ี 2 วันท่ี 24
กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมเทศบาลฝาง ครั้งท่ี 3 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน
สันกําแพง ครั้งท่ี 4 วันท่ี 10 มีนาคม 2562 อําเภอแมวาง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.12 แนวทางการใชกัญชาทางการแพทย
ผูแทนนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายมโนรมภ สินธพอาชากุล)

ประวัติศาสตรของการใชกัญชาในตางประเทศ เริ่มตั้งแตศตวรรษท่ี ๑๙ ในอังกฤษและอเมริกาเพ่ือรักษาอาการ
ปวดและอาการคลื่นไส ป ๑๘๕๑ กัญชาไดรับบรรจุในตํารายาของอเมริกา แตตอมาในป ๑๙๔๒ ไดถูก
ถอดถอนออกไป ป ๑๙๙๐ ทางการแพทยมีการคนพบ Cannabinoid System (ระบบสารสกัดกัญชา)
ในสมอง และเปนท่ีมาการสนใจนํากัญชามาใชในทางการแพทย มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกัญชามากมาย
ท้ังผลกระทบดานสังคม อาชญากรรม ฯลฯ  นายแพทยขวัญชัย วิศิษฐานนท ผูอํานวยการสถาบันการแพทย
แผนไทยยกตัวอยางตํารับยาแผนไทย ๔ ตํารับท่ีมีกัญชาเปนสวนประกอบและสามารถใชรักษาอาการตาง ๆ

ได ดี คื อ . . .
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ไดดี คือ ๑) ตํารับศุขไสยาศน เปนยาแคปซูลหรือลูกกลอน มีสรรพคุณชวยใหนอนหลับ แกปวด เจริญอาหาร
โดยจะใชทดแทนกลุมยานอนหลับ ยาคลายเครียด ๒) ตํารับทําลายพระสุเมรุ เปนยาแคปซูลหรือลูกกลอน
มีฤทธิ์ชวยทําลายอาการแข็งเกร็ง ใชรักษาอัมพาต อัมพฤกษ มือสั่น ๓) ตํารับทัพยาธิคุณ เปนยาแคปซูลหรือ
ลูกกลอน สรรพคุณใชรักษาโรคเบาหวาน ลดน้ําตาล ๔) น้ํามันสนั่นไตรภพ มีสรรพคุณแกทองมานจาก
มะเร็งตับ และชวยเรื่องขับลม ขับนิ่วปสสาวะ กัญชามีพันธุเดียวแตมีสายพันธุยอยเฉพาะท่ีสําคัญ ๆ ๓ สายพันธุ
คือ สายพันธุยอย Sativa – type สายพันธุยอย Indica – type สายพันธุยอย Ruderalis – type ท้ัง ๓ สาย
พันธุมีสาระสําคัญแตกตางกันไป ไดแก THC CBD CBN ขณะนี้ยังหามมิใหปลูก ผลิต นําเขา สงออกกัญชา
โดยไมไดรับอนุญาต หามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษในประเภท ๑ หรือในประเภท ๕ ขอหาและโทษ
ทางอาญาในความผิดเก่ียวกับกัญชา ไดแก ๑) ผลิต นําเขา หรือสงออก มีโทษจําคุกตั้งแต ๒ – ๑๕ ป หรือ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๗๕ วรรค ๑) ๒) จําหนาย หรือมีไวในครอบครอง
เพ่ือจําหนาย จํานวนไมถึง ๑๐ กิโลกรัม มีโทษจําคุกตั้งแต ๒ – ๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๔๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๗๖/๑ วรรค ๑) จํานวนตั้งแต ๑๐ กิโลกรัมข้ึนไป 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 หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๗๖ วรรค ๑) ๔) เสพมีโทษจําคุก
ไมเกิน ๑ ป หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๙๒ วรรค ๑) มีประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กําหนดผูประกอบวิชาชีพการแพทยแผนไทยและหมอพ้ืนบานตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
การแพทยแผนไทยท่ีจะสามารถปรุง หรือสั่งจายตํารับยาท่ีมีกัญชาปรุงผสมอยูได พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑
เมษายน ๒๕๖๒ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดตํารับยาเสพติดใหโทษในประเภท ๕ ท่ีมี
กัญชาปรุงผสมอยูท่ีใหเสพเพ่ือรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติด
ใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชาและพืชกระทอมไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา
เพ่ือประโยชนทางการแพทยและสามารถนําไปใชในการรักษาโรคภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจงการมีไวในครอบครองกัญชา
สําหรับผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖/๕ และบุคคลอ่ืนท่ีมิใชผูปวยตามมาตรา ๒๒ (๒) กอนพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ใชบังคับ ใหไมตองรับโทษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ ผูท่ีสามารถขออนุญาตปลูกกัญชาได ไดแก ๑) หนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียน
การสอนทางการแพทย เภสัชกรรม วิทยาศาสตร เกษตรศาสตร หนวยงานรัฐท่ีมีหนาท่ีปองกันปราบปรามและ
แกไขปญหายาเสพติด สภากาชาดไทย ๒) ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย หรือ
แพทยแผนไทย หมอพ้ืนบาน ตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ๓) สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีมีหนาท่ีศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนดานการแพทย หรือเภสัชกรรม ๔) เกษตรกรท่ีรวมกลุม
เปนวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณการเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายและรวมดําเนินการกับหนวยงานรัฐ
หรือสถาบันอุดมศึกษา ๕) ผูประกอบการขนสงสาธารณะระหวางประเทศ ๖) ผูปวยท่ีเดินทางระหวางประเทศ
ท่ีมีความจําเปนตองพกติดตัวเพ่ือรักษาโรค ๗) ผูขออนุญาตอ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ผูขออนุญาต
ท่ีไมใชหนวยงานรัฐ ไดแก บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยและมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย นิติบุคคล ตองจดทะเบียน
ตามกฎหมาย และกรรมการ หุนสวน/ผูถือหุนอยางนอย ๒ ใน ๓ ตองมีสัญชาติไทย มีสํานักงานในประเทศไทย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๑๓ สมุดภาพ...
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3.1.13 สมุดภาพรัชกาลท่ี 7 เสด็จฯ เลียบมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469
ผู อํ านวยการกลุ มงาน อํานวยการ  สํ านั ก งานจั งห วัด เ ชียงใหม

(นางสาววิราชินี คําชมภู) ดวยพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สถาบันพระปกเกลา ไดตนฉบับ
ภาพเหตุการณสําคัญเม่ือครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเลียบมณฑลพายัพ เม่ือ พ.ศ.2469
จากทายาทของพระยาราชนกูลวิบูลยภักดีพิริยพาหะ (อวบ เปาโรหิตถ) สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑล
พายัพในสมัยนั้น ซึ่งเปนภาพท่ีมีความคมชัดและหาชมไดยากในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมจึงรวมกับสถาบัน
พระปกเกลาจัดพิมพสมุดภาพรัชกาลท่ี 7 เพ่ืออธิบายพระราชกรณียกิจเม่ือครั้งเสด็จมณฑลพายัพ พ.ศ. 2469
(เฉพาะเชียงใหม) และเพ่ือนอมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
ผูทรงพระคุณอันประเสริฐ ตลอดจนเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระองคใหเปนท่ีปรากฏสืบไป 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
เขาเลมเย็บก่ีปกแข็ง จั่วปงเบอร 32 สันตรงดาน 9 นิ้ว ในราคาเลมละ 500 บาท หากทานใดสนใจ สามารถ
สั่งซื้อหนังสือไดท่ีสํานักงานจังหวัดเชียงใหม กลุมงานอํานวยการ โทรศัพท 0 5311 2708 – 9
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 โดยเอกสาร จํานวน ๔ เรื่อง
3.2.1 โครงการระบบการจัดเก็บขอมูลโครงสรางพ้ืนฐานระดับพ้ืนท่ี เพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําอยางยั่งยืน ในลุมน้ําท่ัวประเทศ จํานวน 25 ลุมน้ํา (โครงการระยะท่ี 1) (สํานักงานสถิติ
จังหวัดเชียงใหม)

๓.๒.๒ประชาสัมพันธงานรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน ๒๕๖๒ ในวันอาทิตยท่ี ๙
มิถุนายน ๒๕๖๒ (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค ๕)

๓.๒.๓ประชาสัมพันธกิจกรรมเชียงใหมไนทซาฟารี (สํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(องคการมหาชน)

๓.๒.๔ประชาสัมพันธการใหบริการโดยสารสายการบินนกแอร (สายการบินนกแอร)
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมิถุนายน 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
3 มิถุนายน 2562

07.30 น.

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
- พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล - ณ หองโถงดานหนาอาคาร

ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

๐๘.๔๕ น. ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
08.45 น.

09.30 น.

10.40 น.

18.50 น.

-พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

- กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองแมขา”
เพ่ือถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562

- พิธีอัญเชิญพานพุมถวายราชสักการะและ
จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

- ณ หองนิทรรศการ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

- ณ เรือนรับรองพระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน

- ณ ลานอเนกประสงคโรงแรม
นิ่มซีเสง็ชุมชนศรีปงเมือง
ตําบลหายยา

-ณ หองนิทรรศการ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

5 – 8 มิถุนายน
2562

7 – 8 มิถุนายน

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เสด็จทรงปฏิบัติ
พระกรณียกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
-ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จ
แทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําป การศึกษา 2560 - 2561

อาคารศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยแมโจ

6 มิถุนายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน
ครั้งท่ี 5

โรงเรียนวัดหวยทราย หมูท่ี 4
บานหวยทราย ตําบลแมทา
อําเภอแมออน

20 มิถุนายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน
ครั้งท่ี 6

หอประชุมนิคมสหกรณพราว
อําเภอพราว

27 มิถุนายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหมครั้งท่ี6/2562

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

28 มิถุนายน...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
28 มิถุนายน 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ไมมี

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ พบปะประชาชน

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันท่ี 14
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีหนวยงานเขารวมจัดหนวย
บริการกวา 37 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว
มอบทุนการศึกษา 5 ทุน และมอบแวนตา 200 อัน

การประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ศูนยราชการ
อําเภอกัลยาณิวัฒนา ๑) ปญหาถนนสายหลักท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบาน/ตําบล มีสภาพเปนหลุม เปนบอ และ
เปนถนนดินลูกรัง ตองการใหปรับปรุงสภาพถนนโดยการปรับปรุงใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือหินคลุก
เพ่ือใหมีสภาพผิวจราจรดีข้ึน แนวทางการแกไขปญหา ผูแทนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมแจงวา ถนนสายนี้อยูใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมการของบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตองขอข้ึนทะเบียน
ทางหลวงทองถ่ินใหเรียบรอยกอน หากเปนพ้ืนท่ีปา ตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปากอนเขาดําเนินโครงการ ผูแทน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมแจงวา ระยะทางท้ังหมด 40 กิโลเมตร ท่ีเปนถนนคอนกรีตแลว ท้ังหมด
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
ไฟฟาใช ตองการขยายเขตการใหบริการไฟฟาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสายหยอมบาน คือ บานโปกกะโหลง
บานนะโน และบานขุนแมละอุป แนวทางการแกไขปญหา ผูแทนการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
แจงวา มีการติดตั้งไปแลว 2 บาน คือ บานโปกกะโหลง และบานนะโน คงเหลือ 1 บาน คือ บานขุนแมละอุป
28 ครัวเรือน 8 กิโลเมตร งบประมาณ 4.8 ลาน โครงการผูใชไฟท่ีอยูหางไกล ซึ่งเสนอไปยังสภาพัฒน

ป ๒๕๖๑ ...
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ป 2561 โครงการนี้ถาคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาแลว ตองมาดูรายละเอียดอีกที ๓) ปญหาโรงเรียน
บานขุนแมรวม โรงเรียนบานแมตะละเหนือ และโรงเรียนบานหวยปู ไมมีสัญญาณอินเตอรเน็ตใชในโรงเรียน
เนื่องจากอยูนอกพ้ืนท่ีใหบริการและระบบบริการอินเตอรเน็ตของกระทรวงศึกษาธิการถูกยกเลิก ตองการให
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอนุมัติแผนการแกไขปญหาในการขยายระบบใหบริการอินเตอรเน็ต แนวทางการ
แกไขปญหา ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการแจงวา ไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตใหโรงเรียนขุนแมรวม
และโรงเรียนบานหวยปูแลว ยังคางอีก 1 โรงเรียนบานแมตะละเหนือท่ียังไมไดติดตั้ง และไดโครงการ
เน็ตประชารัฐกําลังดําเนินการอยู เนื่องจากอยูในข้ันตอนการประสานงานดําเนินการ ๔) ปญหาการแกไขปญหา
เรื่องท่ีดินทํากินการออกเอกสารสิทธิของพ้ืนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํา ตองการใหมีการแกไขกฎหมายและ
ออกหลักเกณฑท่ีรองรับการอยูอาศัยบนพ้ืนท่ีชุมชนท่ีอยูอาศัยและท่ีทํากินท่ีผานการจัดระเบียบท่ีดินไว ผูแทน
สํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม แจงวา ป 2551 ผูถือ ส.ค.1 ใชคําขอออกโฉนดภายใน 2 ป หากพนกําหนดนี้
แลวจะตองมีคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลวา ผูนั้นครอบครองท่ีดินมาดวยกฎหมาย ซึ่งเดิมเปนของท่ีดินสวนแยก
แมแจม ป 2551 – ตนป 2553 แลวแยกมาเปนท่ีดินสวนแยกสะเมิง ตั้งแตตนป 2555 จํานวน 391 แปลง
ทําการรางวัดไปในเดือนมีนาคม 2562 จํานวน 40 กวาแปลง สงเรื่องใหจังหวัดแลว 36 แปลง คงคาง
จํานวน 349 แปลง ซึ่งจะดําเนินการรังวัดตอไป ๕) ปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับไวในการอุปโภคและ
บริโภค ตองการใหมีการขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะสรางอางหรือสระเก็บน้ํา แนวทางการแกไขปญหา ผูแทน
สํานักงานเจาทาจังหวัดเชียงใหมแจงวา การขุดลอกสามารถขอท่ีสํานักงานเจาทาเชียงใหม โดยระบุ
รายละเอียดในโครงการใหชัดเจน ทรายท่ีขุดเอาไปไวท่ีไหน โดยมีระยะเวลาในการอนุญาต 2 เดือน ผูแทน
กรมปาไมแจงวาหากอยูในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตแปลงรวม มีโครงการท่ีจะพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน
แหลงน้ํา ถนน เปนตน อํานาจผูวาราชการจังหวัดไมตองอนุญาตกรมปาไม แตใหกรมปาไมอนุญาตแทน
การบริหารจัดการแหลงน้ําในชุมชน โครงการท่ีสามารถดําเนินการเองได ทําฝายกักเก็บน้ําใหหลาย ๆ ชั้น
ทําบอรวมสงตอ

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ณ องคการบริหาร
สวนตําบลแมสูน ตําบลแมสูน อําเภอฝาง มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการกวา 57 หนวยงาน มอบ
ถุงยังชีพ 250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว มอบทุนการศึกษา 10 ทุน และมอบแวนตา
200 อัน

การประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง ณ องคการบริหารสวน
ตําบลแมสูน ตําบลแมสูน อําเภอฝาง ดังนี้ ๑) ปญหาขาดแคลนแหลงน้ําเพ่ือใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค
ตองการกอสร า งอ าง เ ก็บน้ํ าพรอมระบบส งน้ํ า  และการ ขุดลอกหนาฝาย แนวทางแก ไขปญหา
ใหสํานักงานชลประทานท่ี 1 โดยโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม รวมกับอําเภอฝาง และองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ประสานงานกับหนวยงานเจาของพ้ืนท่ี ดําเนินการสํารวจออกแบบและตรวจสอบพ้ืนท่ี
หากพ้ืนท่ีดําเนินการใดตั้งอยูในเขตอุทยานฯ/เขตปาไม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการขออนุญาตใชพ้ืนท่ี
ใหถูกตองตามกฎหมายกอนเขาดําเนินการ เม่ือไดรูปแบบรายการ/รายละเอียดโครงการแลว ใหอําเภอฝาง
พิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ หากโครงการใดท่ีเกินกวาศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพ้ืนท่ีจะดําเนินการได ใหอําเภอฝางและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเสนอเรื่องและรายละเอียด
โครงการฯ ผานมายังจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสนอขอรับสนับสนุนโครงการจากสํานักงานชลประทานท่ี ๑ และ
บรรจุเขาแผนพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักงานชลประทานท่ี ๑ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
ตอไป ใหอําเภอฝางรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ผูนําทองท่ีและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน
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วางแผนการพัฒนาแหลงน้ําอยางเปนระบบ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา โดยประยุกตใชศาสตรพระราชา
และแนวทางการทํางานของมูลนิธิปดทองหลังพระของโครงการรอยใจรักษ เนนการมีสวนรวมประชาชน
ในพ้ืนท่ี โดยเริ่มจากการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีเปนผูสนับสนุน
งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ โดยใชแรงงานจากประชาชนในพ้ืนท่ีเปนผูดําเนินการ ๒) ปญหาไมมีไฟฟาใช
เนื่องจากอยูบานอยูในเขตปาไม/เขตอุทยาน ตองการขยายเขตการใชไฟฟาภายในหมูบาน ตําบลเวียง อําเภอ
ฝาง แนวทางแกไขปญหา ไดขอชี้แจงและทําความเขาใจใหกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูนํา
ทองท่ีแลววาการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีจากหนวยงานเขาของพ้ืนท่ีเปนเรื่องสําคัญท่ีทุกสวนราชการ ตองปฏิบัติตาม
อยางเครงครัด ๓) ถนนมีขนาดคับแคบและรถสัญจรไมสะดวก ตองการขยายถนนใหกวางข้ึนตลอดเสนทาง
บานแมใจใต ถึงตําบลโปงน้ํารอน แนวทางแกไขปญหา ใหอําเภอฝาง ผูนําทองท่ี และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ี จัดประชาคมราษฎรในพ้ืนท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในการขยายถนนเสนดังกลาว และ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี ดําเนินการสํารวจออกแบบ
และเสนอรายละเอียดโครงการผานไปยังนายอําเภอฝาง ท้ังนี้ หากพ้ืนท่ีใดติดกับเขตลํารางสาธารณะประโยชน
ของหมูบาน ใหอําเภอฝางยื่นเรื่องขอใชท่ีสาธารณประโยชนตอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและใหเสนอ
รายละเอียดโครงการฯ มายังจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการจากองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมตอไป ๔) ปญหาสินคาการเกษตรตกต่ํา เชน กระเทียม หอมหัวใหญ และหอมแดง เปนตน
แนวทางการแกไขปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา และการเพ่ิมชองทางการ แนวทางแกไขปญหา สํานักงาน
พาณิชจังหวัดเชียงใหม แจงวาการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกร (คบท.) ไดเห็นชอบเพ่ือใชเงินของกองทุนฯ จํานวน
2 โครงการ ไดแก โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต
2561/62 (สนับสนุนการชะลอการจําหนาย) เพ่ือชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป ใหแกเกษตรกรผูปลูก
กระเทียมในพ้ืนท่ีแหลงผลิต เพ่ือชะลอการจําหนายผลผลิตระยะเวลา 6 เดือน และโครงการใหความชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2561/62 (ชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคา
กระเทียมในการเก็บสตอก) เพ่ือชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอป ท้ังนี้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรอยูระหวางดําเนินการพิจารณาใหสินเชื่อและกําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการเขารวมโครงการตอไป
ใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม ศึกษาและเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณสงครามการคาระหวางประเทศ
สหรัฐอเมริกากับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะประเด็นการทุมตลาดของสินคาเกษตรจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพราะคาดการณวาจะมีการสงออกและระบายสินคาเกษตรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
จํานวนมากสงออกไปยังประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก (รวมถึงประเทศไทย) ทดแทนการสงออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบทําใหเกษตรกรผูผลิต และผูประกอบการในสินคาชนิดเดียวกันของประเทศไทย
ไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ทําใหยอดขายตกต่ํา และมีสวนแบงตลาดลดลง

โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน” ครั้งท่ี 5/2562 ในวันท่ี ๑๓ มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดหวยทราย
หมูท่ี 4 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ ในวันท่ี ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ นิคมสหกรณพราว อําเภอพราว
มติท่ีประชุม รับทราบ

๖.๒ ประกาศผล...
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- ๓๐ -

๖.๒ ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตเลือกตั้งท่ี ๘ ใหม
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร พานดอกไม)

ผลการรวมคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เขตเลือกตั้งท่ี 8 จังหวัดเชียงใหม (ใหม) วันท่ี 26
พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยางไมเปนทางการ ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน ๑๖๓,๓๔๓ คน มาใชสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
๑๒๗,๘๓๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๘.๒๖ บัตรดี จํานวน ๑๑๙,๖๓๖ ใบ บัตรเสีย จํานวน ๖,๙๑๖ ใบ
บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด จํานวน ๑,๒๘๐ ใบ ผูสมัครท่ีไดรับคะแนนเสียงอันดับ ๑ คือ นางสาวศรีนวล บุญลือ
พรรคอนาคตใหม จํานวน ๗๕,๘๙๑ คะแนน
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

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

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน หนังสือเวียน เพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 

ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้ 

งบรำยจ่ำย 
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 
ร้อยละ 

ภำพรวม 32 54 77 100 

รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 

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

 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เป้ำหมำย 

ไตรมำส 3 
+/- คงเหลือ ล ำดับ

ประเทศ 

1. งบประมำณประจ ำปี 2562 28,015.17 2,362.35 21,463.59  76.61  77.00  -0.39 6,551.58 4 

   1.1 รำยจ่ำยประจ ำ 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 26 

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 

ก่อนปี 2561 366.90 136.60 212.97  58.04 153.94 

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

ผลกำรเบิกจ่ำย... 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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ล ำดับ  ชื่อหน่วยงำน  งบประมำณ
ทีไ่ด้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่ำย (PO)

 เบิกจ่ำย  ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

รวมทัง้สิ้น 138 หน่วยงาน 9,629.77 2,239.19 5,545.11 57.58 4,084.66
สว่นราชการ 135 สว่นราชการ 9,095.12 2,234.33 5,093.21 56.00 4,001.91

1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 286.86 0.00 286.86 100 0.00
2 มหำวิทยำลัยแมโ่จ้ 181.93 0.00 181.93 100 0.00
3 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 26.26 0.00 26.26 100 0.00
4 กองก ำกบักำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33 9.67 0.00 9.67 100 0.00
5 ศูนย์อนำมยัที่ 1 เชียงใหม่ 6.45 0.00 6.45 100 0.00
6 ต ำรวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่   5.58 0.00 5.58 100 0.00
7 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่            5.41 0.00 5.41 100 0.00
8 ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่          5.33 0.00 5.33 100 0.00
9 กองบังคับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3  4.78 0.00 4.78 100 0.00

10 ส ำนักงำนทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม่          2.42 0.00 2.42 100 0.00
11 โรงพยำบำลดำรำรัศมี โรงพยำบำลต ำรวจ 2.16 0.00 2.16 100 0.00
12 ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  1             2.14 0.00 2.14 100 0.00
13 ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่) 2.07 0.00 2.07 100 0.00
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 2.04 0.00 2.04 100 0.00
15 ด่ำนศุลกำกรเชียงดำว 1.41 0.00 1.41 100 0.00
16 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่ 1.38 0.00 1.38 100 0.00
17 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 9      1.33 0.00 1.33 100 0.00
18 ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม ่            1.21 0.00 1.21 100 0.00
19 ศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 1.03 0.00 1.03 100 0.00
20 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่         0.91 0.00 0.91 100 0.00
21 ส ำนักงำนกำรปฏรูิปทีดิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 0.87 0.00 0.87 100 0.00
22 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่               0.75 0.00 0.75 100 0.00
23 ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 10 จังหวัดเชียงใหม่ 0.62 0.00 0.62 100 0.00
24 กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมอืทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ 0.56 0.00 0.56 100 0.00
25 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 7  จ.เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100 0.00
26 ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.46 100 0.00
27 ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่   0.40 0.00 0.40 100 0.00
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.39 100 0.00
29 ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพืน้ทีสู่งจังหวัดเชียงใหม่ 0.38 0.00 0.38 100 0.00
30 ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงใหม่ 0.36 0.00 0.36 100 0.00
31 ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์

(เชียงใหม่)
0.23 0.00 0.23 100 0.00

32 สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ 0.19 0.00 0.19 100 0.00

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ และองค์กำรมหำชน จังหวัดเชียงใหม ่ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562
ข้อมลู ณ วันที ่21 มถิุนำยน 2562

(เรียงล ำดับตำมร้อยละผลกำรเบิกจ่ำย)
เป้ำหมำยไตรมำสที ่3 ถึง เดือนมถิุนำยน 2562   ร้อยละ 65                 ร้อยละ 65              ต่ ำกว่ำร้อยละ 65
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ล ำดับ  ชื่อหน่วยงำน  งบประมำณ
ทีไ่ด้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่ำย (PO)

 เบิกจ่ำย  ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

33 ทีท่ ำกำรนิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภมูพิล               0.14 0.00 0.14 100 0.00
34 ส ำนักงำนอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมอืงแร่ เขต ๓ เชียงใหม่    0.12 0.00 0.12 100 0.00
35 สถำนสงเครำะหเ์ด็กบ้ำนเวียงพิงค์          0.10 0.00 0.10 100 0.00
36 ส ำนักงำนเศรษฐกจิกำรเกษตรเขต 1               0.05 0.00 0.05 100 0.00
37 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่           0.05 0.00 0.05 100 0.00
38 ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่        0.05 0.00 0.05 100 0.00
39 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม ่     0.02 0.00 0.02 100 0.00
40 ศูนย์ท่องเทีย่วกฬีำและนันทนำกำรจังหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100 0.00
41 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8       1.19 0.00 1.19 99.98 0.00
42 ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.25 99.84 0.00
43 วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง 1.50 0.00 1.50 99.67 0.01
44 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง 2.56 0.00 2.55 99.65 0.01
45 วิทยำลัยนำฏศิลป เชียงใหม่                6.24 0.00 6.21 99.59 0.03
46 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่       1.90 0.00 1.89 99.42 0.01
47 เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ 1.61 0.00 1.60 99.34 0.01
48 ส ำนักงำนป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  28.27 0.00 27.83 98.46 0.44
49 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่              3.94 0.00 3.86 98.06 0.08
50 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคเหนือ 0.02 0.00 0.02 98.00 0.00
51 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 1.38 0.00 1.34 97.27 0.04
52 ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมงิ 0.42 0.00 0.40 95.24 0.02
53 ส ำนักงำนพัฒนำภำค3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 394.60 9.95 367.20 93.06 27.40
54 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 0.57 0.00 0.53 92.05 0.05
55 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตเชียงใหม่      47.61 4.83 41.83 87.87 5.78
56 ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 0.98 0.00 0.86 87.75 0.12
57 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30 2.95 0.00 2.53 85.91 0.42
58 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่           0.06 0.00 0.05 85.86 0.01
59 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 3.41 0.00 2.91 85.36 0.50
60 ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่          40.94 5.31 34.87 85.17 6.07
61 แขวงทำงหลวงเชียงใหม ่ที่ 2 354.53 28.34 300.44 84.74 54.09
62 โรงพยำบำลประสำท เชียงใหม่                40.29 7.67 32.63 80.97 7.67
63 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที ่1 เชียงใหม่        3.44 0.34 2.78 80.77 0.66
64 วิทยำลัยเทคนิคสำรภี 2.60 0.00 2.06 79.27 0.54
65 ส ำนักทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 96.58 10.67 76.48 79.19 20.10
66 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่  617.23 16.19 471.17 76.34 146.06
67 ศูนย์พัฒนำและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำที่ 7  0.81 0.00 0.62 76.03 0.19
68 โรงพยำบำลนครพิงค์ 109.66 26.67 82.99 75.68 26.67
69 แขวงทำงหลวงเชียงใหม ่ที่ 3 296.84 54.25 224.51 75.63 72.33
70 ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่ 11.47 3.24 8.24 71.78 3.24
71 แขวงทำงหลวงเชียงใหม ่ที่ 1 349.79 80.72 248.36 71.00 101.43
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ล ำดับ  ชื่อหน่วยงำน  งบประมำณ
ทีไ่ด้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่ำย (PO)

 เบิกจ่ำย  ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

72 ศูนย์ปฏบิัติกำรพัฒนำทีดิ่นโครงกำรหลวง     79.65 1.37 55.90 70.18 23.75
73 แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่      344.54 53.92 241.52 70.10 103.02
74 สถำนีพัฒนำทีดิ่นเชียงใหม่               113.59 16.32 76.56 67.40 37.03
75 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่       36.30 12.76 23.54 64.85 12.76
76 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่         4.06 1.43 2.62 64.71 1.43
77 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่     12.84 0.00 8.21 63.97 4.63
78 โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร 22.63 8.86 13.67 60.42 8.96
79 ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 1      16.88 4.31 9.99 59.16 6.89
80 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม่) 448.94 158.31 257.99 57.47 190.95
81 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 12.21 5.12 6.98 57.18 5.23
82 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ        92.84 39.63 52.24 56.27 40.60
83 ทัณฑสถำนหญงิเชียงใหม่ 1.40 0.60 0.78 56.14 0.61
84 ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดใหญท่ี ่1 1,438.78 637.25 777.96 54.07 660.81
85 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 125.88 44.32 66.07 52.49 59.81
86 มหำวิทยำลัยรำชภฎัเชียงใหม่ 287.38 138.15 147.33 51.27 140.05
87 ส ำนักงำนกอ่สร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที ่1 285.83 50.02 138.77 48.55 147.06
88 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต  4 57.73 25.69 27.82 48.18 29.92
89 โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือในพระบรมรำชินูปถัมภจ์ังหวัดเชียงใหม่ 2.59 1.27 1.22 47.26 1.37
90 เรือนจ ำอ ำเภอฝำง 2.25 0.00 1.05 46.81 1.20
91 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 3.68 0.00 1.59 43.26 2.09
92 ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 487.60 19.58 202.19 41.47 285.42
93 ส ำนักงำนศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่ 108.99 34.05 44.72 41.03 64.27
94 โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์ 1.56 0.58 0.64 40.94 0.92
95 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต   1 70.38 26.88 28.34 40.27 42.04
96 โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 6.41 3.35 2.52 39.35 3.89
97 ส ำนักบริหำรพืน้ทีอ่นุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 249.65 100.74 98.00 39.26 151.65
98 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม่ 13.52 8.30 4.80 35.50 8.72
99 โรงพยำบำลสวนปรุง 17.62 12.16 5.47 31.02 12.16

100 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์31 12.20 8.01 3.75 30.73 8.45
101 กองบิน 41 42.12 29.38 12.73 30.23 29.38
102 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 1.58 0.00 0.45 28.35 1.13
103 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่        393.94 0.00 111.25 28.24 282.69
104 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต   5 32.95 22.51 9.19 27.88 23.76
105 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 34 138.23 77.74 37.62 27.22 100.61
106 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 126.87 11.82 34.34 27.07 92.53
107 ส ำนักงำนพัฒนำทีดิ่นเขต 6 5.85 2.86 1.58 26.97 4.27
108 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์            15.46 11.32 4.14 26.79 11.32
109 วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง 24.52 14.25 5.79 23.63 18.73
110 สถำนแรกรับคนไร้ทีพ่ึง่สันมหำพน           0.04 0.00 0.01 20.44 0.03
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ล ำดับ  ชื่อหน่วยงำน  งบประมำณ
ทีไ่ด้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่ำย (PO)

 เบิกจ่ำย  ร้อยละ
เบิกจ่ำย

งบประมำณ
คงเหลือ

111 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต   6 45.42 31.31 9.25 20.37 36.17
112 ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 17.09 11.36 3.38 19.78 13.71
113 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต   2 63.41 40.61 12.06 19.02 51.35
114 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 88.02 71.68 16.34 18.56 71.68
115 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 1.75 1.37 0.31 17.94 1.43
116 ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม ่              1.81 1.51 0.30 16.73 1.51
117 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่            1.11 0.44 0.17 15.49 0.94
118 ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหมเ่ขต  3 106.79 61.90 14.50 13.57 92.29
119 สถำนสงเครำะหเ์ด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่     0.22 0.00 0.02 9.83 0.20
120 มณฑลทหำรบกที่ 33 1.56 1.44 0.12 7.56 1.44
121 ต ำรวจภธูรภำค 5 90.53 83.74 6.79 7.50 83.74
122 วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 32.18 20.40 2.30 7.15 29.88
123 โรงเรียนศึกษำสงเครำะหเ์ชียงใหม่ 10.33 8.32 0.67 6.48 9.66
124 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม ่               1.74 0.00 0.10 5.69 1.64
125 โรงเรียนศึกษำสงเครำะหเ์ชียงดำว 14.21 11.72 0.44 3.07 13.77
126 โรงเรียนกำวิละอนุกลู 17.00 2.48 0.45 2.64 16.55
127 ส ำนักงำนป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเขตพืน้ที ่5 11.10 10.87 0.23 2.07 10.87
128 ศูนย์อตุุนิยมวิทยำภำคเหนือ               14.24 1.29 0.09 0.63 14.15
129 ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑ 197.39 25.05 0.00 0.00 197.39
130 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 247.72 17.55 0.00 0.00 247.72
131 ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภมูภิำคที ่1 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26
132 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม ่             0.01 0.01 0.00 0.00 0.01
133 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 10.64 0.00 0.00 0.00 10.64
134 ส ำนักงำนคลังเขต 5 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84
135 ส ำนักพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมภำคเหนือ       0.02 0.00 0.00 0.00 0.02

รัฐวิสาหกิจ 44.07 0.00 32.83 74.51 11.23
1 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 44.07 0.00 32.83 28.40 31.55

องค์การมหาชน 399.92 0.00 399.92 100    0.00
1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ทีสู่ง เชียงใหม ่(องค์กำรมหำชน) 29.00 0.00 29.00 100     0.00
2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) 370.92 0.00 370.92 100     0.00

งบกลาง 90.66 4.87 19.14 21.12  71.52
1 ส ำนักชลประทำนที่ 1 27.64 1.09 11.56 41.83 16.08
2 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ 47.71 3.78 7.58 15.89 40.13
3 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม ้ที ่1 (เชียงใหม่) 0.91 0.00 0.00 0.00 0.91
4 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม ่               14.40 0.00 0.00 0.00 14.40

ทีม่ำ : ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
 

1) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

 

      
 2.  กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

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

งบประมาณ
ท่ีรับจัดสรร
387,950,000 

บาท

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

อนุมัติแลว จาํนวน 332,826,830 บาท (85.79%)
     งบดําเนินงาน 182,448,730 บาท
     งบลงทุน 145,378,100 บาท
     งบรายจายอ่ืน 5,000,000 บาท
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ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) (387,950,000 บาท)

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม

ไดรับจัดสรรงบประมาณ 197,387,000.00 (50.88%) 185,563,000 (47.83%) 5,000,000.00 (1.29%) 387,950,000.00 (100%)

การกอหนีผ้กูพนั 25,053,116.35 (12.69%) 41,739,203.00 (22.49%) - 66,792,319.35 (17.22%)

การเบกิจาย - 35,480,887.92 (19.12%) 2,692,653.53 (53.85%) 38,173,541.45 (9.84%)

อยูระหวางดําเนินการ
ตามแผนงาน

120,324,983.65 (60.96%) 105,228,639.08 (56.71%) 2,307,346.47 (46.15%) 227,860,969.20 (58.73%)

รออนุมัตโิครงการ 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%)

ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

 

 

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ดําเนินการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม)

ขอมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2562

อยูระหวางดําเนินการตามแผน
83,093,250.33

(57.48%)

เบิกจาย
23,360,316.67

(16.16%)

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม

ไดรับอนุมัตงิบประมาณ 25,996,300.00 (17.98%) 113,563,770.00 (78.56%) 5,000,000.00 (3.46%) 144,560,070.00 (100%)

การกอหนีผ้กูพนั 29,400.00 (0.11%) 38,077,103.00 (33.53%) - 38,106,503.00 (26.36%)

การเบกิจาย - 20,667,663.14 (18.20%) 2,692,653.53 (53.85%) 23,360,316.67 (16.16%)

อยูระหวางดําเนินการ
ตามแผนงาน

25,966,900.00 (99.89%) 54,819,003.86 (48.27%) 2,307,346.47 (46.15%) 83,093,250.33 (57.48%)  
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ผลการเบิกจาย (แยกรายจังหวัด)

ขอมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.1.3 รายงานสถานการณและการเตรียมการปองกันอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
 

1. การคาดการณ 

ฤดูฝน ประเทศไทยเริ่มเขาสูฤดูฝน เมื่อวันที่ 20..พฤษภาคม 2562 ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ลงวันที่                 
17 พฤษภาคม 2562 บางชวงของฤดูฝนปนี้ จะมีการกระจายของฝนไมสม่ําเสมอและมีปริมาณฝนนอย               
ซึ่งจะสงผลใหน้ําไมเพียงพอสําหรับการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชน              
จึงควรใชน้ําอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด สวนในเดือนสิงหาคมและกันยายน จะมีฝนตกหนักหลาย
พื้นที่และหนักมากในบางแหง อาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและน้ําลนตลิ่งในบางแหง 
*** ขอควรระวัง *** 
เดือนกรกฎาคม มักจะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก และเคลื่อนตัวผาน
ประเทศฟลิปปนสลงสูทะเลจีนใต สงผลใหมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่ พัดปกคลุมประเทศไทยและอาวไทยมีกําลัง
แรง ทําใหประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณชายฝงภาคตะวันออกและภาคใตฝงตะวันตก 
ชวงปลายเดือนมิถุนายนถึงตนเดือนกรกฎาคม มักจะเกิดสภาวะฝนทิ้งชวง โดยปริมาณและการกระจายของ
ฝนจะลดลงอยางมาก และอาจกอใหเกิดการขาดแคลนน้ําดานการเกษตรในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที ่           
แลงซ้ําซากนอกเขตชลประทาน 
เดือนสิงหาคม มักจะมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกหรือทะเลจีนใต                
และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัวเขามาใกล หรือเคลื่อนผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหประเทศไทย                   
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 และไดมีการแบงเขตรับผิดชอบพื้นที ่ดังนี้ 
 1.โซนที่ 1 ประกอบดวย อําเภอเมืองเชียงใหม หางดง สารภี สันกําแพง แมออน ดอยสะเก็ด และอําเภอ               
สันทราย (รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานความมั่นคง) เปนผูรับผิดชอบ  
2.โซนที่ 2 ประกอบดวย อําเภอแมริม แมแตง สะเมิง สันปาตอง แมวาง และอําเภอดอยหลอ(รองผูวา
ราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานเศรษฐกิจ) เปนผูรับผิดชอบ 
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              3.โซนที่ 3 ประกอบดวย อําเภอเชียงดาว พราว เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง และอําเภอแมอาย 
(รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานสังคม) เปนผูรับผิดชอบ  
 4.โซนที่  4  ประกอบดวย อําเภอจอมทอง ฮอด ดอยเตา อมกอย แมแจม และอําเภอ                          
กัลยาณวิัฒนา (รองผูวาราชการจังหวัด หัวหนากลุมภารกิจดานกิจการพิเศษ) เปนผูรับผิดชอบ  

 

1. ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุทกภัย พรอมทั้งมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบหลักในการ
แกไขปญหาอยางเปนระบบ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชุมชน เสนทางคมนาคมสายหลัก ที่มักเกิดปญหาน้ําทวมขัง
เมื่อฝนตกหนัก เชน การขุดลอกทอระบายน้ํา การทําความสะอาดรองน้ํา เพื่อกําจัดสิ่งกีดขวางออกจากทางระบาย
น้ํา และสามารถรองรับน้ําฝนที่ตกลงมาได  

2. เพิ่มประสิทธิภาพ คู คลอง แหลงน้ําตางๆ ในการใชเปนพื้นที่รองรับน้ํา และชวยระบายน้ํา    
โดยการกําจัดวัชพืช ขยะ ตลอดจนสิ่งกีดขวางทางน้ําอื่น เพื่อใหสามารถรับน้ําฝน และน้ําจากทอระบายน้ํา            
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  

3.ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอางเก็บน้ําขนาดเล็ก พรอมทั้งประสานหนวยงานของ                
กรมชลประทาน หรือหนวยงานทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญรวมตรวจสอบ และหากพบความผิดปกติ                
ใหเรงปรับปรุงแกไขโดยทันที 

4.เปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลมของจังหวัดใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
โดยนําบทเรียนจากการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรคจากปที่ผานมามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
ดังกลาว ทั้งนี้ ใหจัดสงแผนเผชิญเหตุอุทกภัยและดินถลมของจังหวัดใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทา             
สาธารณภัยกลาง 

5.ใหจัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณขึ้น (รองผูวาราชการังหวัดเปนประธาน) ในสวน
อํานวยการของศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัด 

6.ใหแจงเตือนภัยประชาชน ทุกชองทาง ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน                 
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 
และใหพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ํา เจาหนาที่ประจําจุดเสี่ยงเพื่อเฝาระวังและแกไขปญหาตลอดฤดูฝน                   
พรอมทั้งสรางการรับรูกับประชาชน ใหเขาใจถึงการดําเนินการของภาครัฐ ตลอดจนสรางความตระหนักในการ
เตรียมความพรอมรับมือสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน 

การเผชิญเหตุเมื่อเกิดอุทกภัย 

1. เมื่อเกิด หรือคาดวาจะเกิดสถานการณอุทกภัย ดินถลมในพื้นที่  ใหจัดตั้งศูนยบัญชาการ
เหตุการณระดับจังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ระบบบัญชาการเหตุการณ และใชเปนศูนยควบคุมสั่งการ และอํานวยการหลัก สําหรับการระดมสรรพกําลัง
และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ทั้งฝายพลเรือน ฝายทหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรสาธารณกุศล ตลอดจนภาคีเครือขายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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2. จัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารสํารอง รวมกับฝายทหารในพื้นที ่           
เพื่อบูรณาการการปฏิบัติตลอดจนแจงเตือนสถานการณ และสื่อสารขอมูลการแจงเตือนภัยถึงประชาชนใน
พื้นที่อยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และทั่วถึง ผานทุกชองทาง ทั้งวิทยุกระจายเสียง หอกระจายขาว สถานีโทรทัศน
ทองถิ่น สื่อสังคมออนไลน ฯลฯ โดยสื่อสารวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติตนใหปลอดภัยการดําเนินงานของภาครัฐ
ตลอดจนชองทางการขอรับความชวยเหลือบรรเทาทุกขจากภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3. เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ใหมอบหมายฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ตลอดจนอาสาสมัคร 
เฝาระวัง และรวมกันกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําที่ไหลมาติดตามคอสะพาน ฝาย เปนตน พรอมทั้งสั่งใช
เครื่องจักรกลของหนวยงานฝายพลเรือน ทหาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเรงระบายน้ําและเปดทางน้ํา
ในพื้นท่ีที่มีน้ําทวมขัง หรือพ้ืนที่ลุมต่ํา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน 

4. กรณีบานเรือนประชาชนไดรับความเสียหายเใหบูรณาการทุกหนวยงานในการจัดทีมชางในพื้นที่
เปนทีมประชารัฐทั้งหนวยทหาร ตํารวจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอธัยาศัย (กศน.) และประชาชนจิตอาสา เพื่อเรงซอมแซมบานเรือนของประชาชน 

5. ในกรณีเสนทางคมนาคมไดรับความเสียหาย ใหจัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกการจราจร และ              
เรงซอมแซมเสนทางท่ีชํารุด/ถูกตัดขาด เพื่อใหประชาชนใชสัญจรไดโดยเร็ว พรอมทั้งจัดยานพาหนะสําหรับ
บริการประชาชนในพื้นที ่

6. จัดชุดปฏิบัติการเขาใหความชวยเหลือประชาชนดานการดํารงชีพ เชน ความชวยเหลือ               
ดานอาหาร น้ําดื่มการรักษาพยาบาล ความชวยเหลือดานสุขภาวะ ที่พักพิง อุปกรณยังชีพโดยอยาใหเกิดความ
ซ้ําซอนการปฏิบัติของแตละหนวยงาน สําหรับประชาชนที่ไมไดอพยพออกจากพื้นที่ใหสนับสนุนถุงยังชีพ
ครอบคลุมทุกครัวเรือนตามวงรอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางปกติโดยเร็ว 

7. หากสถานการณสงผลกระทบเปนวงกวาง ใหผูอํานวยการจังหวัดกําหนดตัวบุคคลหรือ
หนวยงานภารกิจในแตละเขตพื้นที่ที่ประสบภัยเพรอมทั้งกําหนดสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อชวยควบคุม 
กํากับการปฏิบัติในภารกิจที่สําคัญ พรอมทั้งประสานการสนับสนุน กําลังพล อุปกรณ ยานพาหนะจากหนวยทหาร   
ในพื้นที่ เพื่อเรงใหความชวยเหลือประชาชนตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย 
 

หลังเกิดภัย 

- เมื่อจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ                
พ.ศ. 2558 ใหจังหวัดใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของและ/หรือเมื่อจังหวัด
ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แกไขเพิ่มเติมแลว ใหเรงสํารวจ            
ความเสียหาย และพิจารณาการใหความชวยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางที่กําหนดโดย
เครงครัด อยางรวดเร็ว และทั่วถึง 

3. ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถลม และน้ําปาไหลหลาก 

     จังหวัดเชียงใหมมีพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย (น้ําทวมขัง น้ําเออลนตลิ่ง น้ําปาไหลหลาก ดินโคลนถลม 178 ตําบล 
919 หมูบาน (จากท้ังหมด 204 ตําบล 2066 หมูบาน)  

* ขอมูลจากกรมทรัพยากรธรณี และกรม ปภ. 
มีระบบวัดปริมาณน้ําอัตโนมัต ิ440 สถาน ี(กรมอุตุฯ 187 สถานี และเนคเทค 253 สถานี) และกระบอกวัด
ปริมาณน้ําฝนทุกตําบล 210 อปท. 
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4. แผนการรับมือจากผลกระทบจากน้ําปง 
การแจงเตือน 
          น้ําปงที่ไหลผานตัวเมืองเชียงใหมมีตนน้ําอยูที่อําเภอเชียงดาว และแมน้ําสาขาหลักอยู 2 สาย คือ
แมน้ําแตง และลําน้ําแมงัด หากระดับน้ํา ณ จุดวัดน้ํา P.67 อําเภอสันทราย มีระดับสูงเกินกวา 4.00 เมตร  
มีปริมาณน้ําไหลผาน 420 ลูกบาศกเมตรตอวินาที จะมีผลทําใหระดับน้ํ าที่สถานีวัดระดับน้ํ า P.1                     
ที่สะพานนวรัฐ อําเภอเมืองเชียงใหมสูงขึ้นไปที่ระดับ 3.70 เมตร (ซึ่งเปนระดับที่น้ําเต็มตลิ่ง) โดยใชเวลาใน
การเดินทางประมาณ 6-7 ชั่วโมงถึงตัวเมืองเชียงใหม ผลกระทบที่ไดรับตามพื้นที ่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              
ที ่1 (เชียงใหม)  บานปาพราวนอก หมูบานเวียงทอง บานปาแดด (เพ่ิมจาก ขอ 1) 
         3) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.00 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
หนองหอย บริเวณบานเดน การไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม (บานเดน) หมูบานจินดานิเวศน(เพ่ิมจาก ขอ 1,2) 
         4) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.10 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบ คือ ตําบล
หนองหอยและตําบลสันปาขอย หางริมปงซุปเปอรสโตร วัดทาสะตอย ตลาดทองคํา คายกาวิละ ถนน               
กองทราย ตลาดสันปาขอย (เพ่ิมจาก ขอ 1,2,3) 
         5) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.20 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
หนองหอย ตลาดหนองหอย โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย หมูบานปาลมสปริง                  
สนามกอลฟ ถนนราษฎรอุทิศ (เพ่ิมจาก ขอ 1,2,3,4)  
        6) หากระดับน้ําที่สถานี P.1 สะพานนวรัฐขึ้นถึงระดับ 4.30 เมตร ตําบลที่ไดรับผลกระทบคือ ตําบล
ชางคลาน ถนนประชาสัมพันธ ถนนชางคลาน ไนทบารซาร แยกแสงตะวัน ถนนลอยเคราะห วัดหวยฝาย 
เชียงใหมแลนด (เพ่ิมจาก 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 
เขตพื้นที่เศรษฐกิจในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมและพื้นที่โดยรอบ จํานวน 6 จุด จังหวัดเชียงใหม                  
ไดวางแผนใหหนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
         จุดที่ 1 บริเวณโรงพยาบาลลานนา โดยมอบหมายใหเทศบาลนครเชียงใหม และองคการบริหาร             
สวนจังหวัดเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
         จุดที่ 2 บริเวณถนนสุเทพ โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาลนคร
เชียงใหม  เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
 
จุดที่ 3  บริเวณถนนหวยแกว โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาลตําบล
ชางเผือก เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
         จุดที่ 4 บริเวณริมตลิ่งแมน้ําปง โดยมอบหมายใหสํานักงานชลประทานที่ 1 โครงการชลประทาน
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
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เชียงใหม  และเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
         จุดที่ 5 เขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยมอบหมายใหเทศบาลนครเชียงใหม เปนผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการ 
        จุดที่ 6 ประตูระบายน้ําดอนชัย โดยมอบหมายใหโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง และเทศบาล
ตําบลปาแดด เปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 
      การใชเครื่องสูบน้ําชวยเหลือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม (อุทกภัย)   
           1) เขตเทศบาลเมืองพ้ืนที่ฝงตะวันตก/ฝงขวาของแมน้ําปง  จํานวน  41  เครื่อง  
           2) เขตเทศบาลเมืองพ้ืนที่ฝงตะวันออก/ฝงซายของแมน้ําปง จํานวน 18  เครื่อง  
 รวม 59 เครื่อง   
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม ไดเตรียมการจัดทําแผนการชวยเหลือกรณีน้ําทวมในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ (One Map)          
ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําบริเวณลุมน้ําสาขา ใหครบทุกพื้นที่ ไดแกลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแตง ลุมน้ําแมริม ลุมน้ํากวง 
ลุมน้ําแมขาน  ลุมน้ําแมกลาง และลุมน้ําแมแจม 

5. จังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย และดินถลม ป 2562                
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พรอมทั้งไดมีประกาศกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณอุทกภัย และดินถลม ป 2562 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ไดม ี
ขอสั่งการในที่ประชุมดังนี้ 

1. ปรับปรุง/ทบทวน แผนการปฏิบัติของแตละหนวยงาน 
2. ทุกภาคสวนดําเนินการเปดทางน้ํ า โดยการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ํา ทอระบายน้ํา ถนนสิ่ ง

สาธารณประโยชนตางๆ 
3. บูรณาการขอมูลในการแจงเตือนของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ                  

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. แจงเตือนประชาสัมพันธ ประชาชน อยางตอเนื่อง รวดเร็ว และเขาถึงงาย โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัย          

พื้นที่เศรษฐกิจ และสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
5. หากเกิดสถานการณใหดําเนินการใหความชวยเหลืออยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม 

ปจจุบัน จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแตวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เปนตนมา 
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 
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  3.1.4  การฝกซอมแผนเผชิญ เหตุระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก 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 
และทรัพยากรของประเทศไทยจะรับมือได รวมถึงปฏิบัติงานดานการประสานงานการใหความชวยเหลือ             
ดานมนุษยธรรมรวมกับหนวยงานจากตางประเทศ และองคกรระหวางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ  เชน ชุดคนหาและกูภัยในเขตเมือง (Urban Search and Rescue Team : USAR Team)             
ทีมแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Team : EMT)ทีมประเมินสถานการณภัยพิบัติและประสานงานของ
องคการสหประชาชาติ (United Nation Disaster Assessment and Coordination team : UNDAC) และ
ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Emergency Response and Assessment Team : ASEAN-ERAT) เปนตน 
รวมถึงทีมงานองคการสหประชาชาติในประเทศไทย (United  Nation Country Team : UNCT) โดยการ
เปนเจาภาพจัดการฝกซอมแผนขางตน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใตแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558  ยุทธศาสตรที ่4 ความรวมมือระหวางประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
และเปนสวนหนึ่งของแผนการพัฒนาศักยภาพ USAR Team ของประเทศไทยใหมีความพรอมเขารับการ
ประเมินศักยภาพเปนทีมขนาดกลาง (Medium USAR Team) ตามมาตรฐาน INSARAG  

 

 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมในการประเมินสถานที่และเตรียมการ 
จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมในการประเมินสถานที่และเตรียมการฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2562 โดยจะมีการฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในหวงเดือนธันวาคม 2562ซึ่งการประชุมเตรียมความพรอมดังกลาว                
มีผูแทนเลขาธิการคณะที่ปรึกษาดานการคนหาและกูภัยในเขตเมือง ผูแทนสํานักงานเพื่อการประสานงานดาน
มนุษยธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNOCHA (ยูเอ็นโอชา) สํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกและผูควบคุม
การฝก ผูแทนองคการอนามัยโลก และหนวยงานจากประเทศตางๆ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย 
จํานวนทั้งสิ้น 50 คน รวมประชุม ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาและสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 

“รวมใจประสาน มาตรการองคกร สัญจรปลอดภัย เสริมวินัย ปภ.” 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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 3.1.5 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.6 รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกและโรคไขหวัดใหญพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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 3.1.7  การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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  3.1.8 การแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา (กระเทียม) (สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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 3.1.9 การจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
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24/06/62

1

Hotspot ระบบ Viirs 16,871 จุด

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

Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562
*ขอมูลวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562

Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562
*ขอมูลวันท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562

(ชวงหามเผาเด็ดขาด)

Hotspot ระบบ Viirs 10,584 จุด

Hotspot ระบบ Modis 1,054 จุด
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2

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2562

Hotspot ระบบ Modis 1,723 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
พ้ืนท่ีเกษตร 24 จุด   รอยละ 1.39
พ้ืนท่ีรมิทางหลวง 1 จุด   รอยละ 0.07

1 ม.ค. – 31 พ.ค. 2562

Hotspot ระบบ Viirs 16,871 จุด
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
พ้ืนท่ีเกษตร 141 จุด   รอยละ 1.7
พ้ืนท่ีรมิทางหลวง 17 จดุ   รอยละ 0.1
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Hotspot จังหวัดเชียงใหม ป 2562 *ขอมูลวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 (ชวงหามเผาเด็ดขาด)

Hotspot ระบบ Viirs 10,584 จุด

Hotspot ระบบ Modis 1,054 จุด

ปาอนุรักษ            6,029 จุด   รอยละ 56.96
ปาสงวนแหงชาติ    4,075 จุด   รอยละ 38.5
เขต สปก.               264 จุด   รอยละ 2.49
ชุมชนและอ่ืนๆ 151 จุด   รอยละ 1.43
พ้ืนที่เกษตร   57 จุด   รอยละ 0.54
พ้ืนที่ริมทางหลวง  8 จุด   รอยละ 0.08

ปาอนุรักษ              555 จุด   รอยละ 52.66
ปาสงวนแหงชาติ      427 จุด   รอยละ 40.51
เขต สปก.                29 จุด   รอยละ 2.75
ชุมชนและอ่ืนๆ 29 จุด   รอยละ 2.75
พ้ืนที่เกษตร  14 จุด   รอยละ 1.33
พ้ืนที่ริมทางหลวง  0 จุด   รอยละ 0

พ้ืนที่เผาไหมจังหวัดเชียงใหม จากการวิเคราะหดวยดาวเทียม Landsat-8

ชวงวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2562

ปาอนุรักษ         405,888 ไร   รอยละ 51.86

ปาสงวนแหงชาติ  317,662 ไร   รอยละ 40.59

เขต สปก.            37,323 ไร   รอยละ 4.77

ชุมชนและอ่ืนๆ      14,365 ไร   รอยละ 1.83

พ้ืนท่ีเกษตร 7,111 ไร   รอยละ 0.9

พ้ืนท่ีรมิทางหลวง 214 ไร   รอยละ 0

จังหวัดเชียงใหม พ้ืนที่เผาไหม 782,563 ไร
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พ้ืนที่เผาไหม จากดาวเทียม Landsat-8

จํานวน 782,563 ไร 
*ขอมูลวันที่ 1 มกราคม – 16 เมษายน 2562

มาตรการในการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2563 แบงออกเปน 3 มาตรการ ดังน้ี

มาตรการเตรียมการและปองกัน 

(ต.ค. 62 - ก.พ. 63)

มาตรการรับมือ 

(มี.ค. 63 - เม.ย.63)

มาตรการสรางความยั่งยืน 

(ต.ค. 63 - ก.ย. 63)

ใชระบบ 

Single 
Command

บูรณาการ 
คน/เงิน/งาน 
ประชารัฐ

จัดการเชิงพื้นที่

เนนการมี
สวนรวม        

ของชุมชน

บังคับใชกฎหมาย

อยางเครงครัด

ประยุกตใช
ขอมูล

ภูมิศาสตร
กําหนดพื้นที่
เปาหมาย

ปองกันกอน

เกิดเหตุ
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• โครงการฟางขาว = เงิน, ทําปุยอินทรยีชีวภาพ, ทําถานอัดแทงชีวมวล, ธนาคารใบไม-ก่ิงไม ฯลฯ

• กิจกรรมเตรยีมความพรอมชุมชนในการรับมือกับไฟปา

• ข้ึนทะเบียนผูมอีาชีพหาของปาลาสัตว และควบคุมอุปกรณลาสัตว

• จัดทําแนวกันไฟ ทุกหมูบานๆ ละ 5 กม.

• จัดทําแนวกันไฟรอบแปลงเกษตรกรรมที่ติดพ้ืนท่ีปาทั้งนอกเขตปาและในเขตปา

ยุทธศาสตรที่ 1

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

• จัดใหเครือขาย อสม. / ทสม. / จิตอาสา ออกประชาสัมพันธ สรางเครือขายจิตอาสาสมัครปองกันไฟปา

• เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพนัธเสียงตามสาย

• ติดตามสถานการณและประชาสัมพันธทุกชองทาง ไดแก Online, On air และ On ground

• พัฒนาศูนย Safety Zone จํานวน 347 แหง ใหเปนศูนยเรียนรูปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง

ยุทธศาสตรที่ 2

ดึงไฟจากใจคน
(มี.ค. 63 - เม.ย.63)
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• เสริมสรางการปลูกปาในใจคน

• การจัดทําแนวกันไฟ-ปาเปยกในพ้ืนท่ีเสี่ยง เชน ดอยหลวงเชียงดาว, ดอยสุเทพ-ปุย ฯลฯ

• การสรางฝายชะลอน้ํา

• สรางชุมชนปลอดการเผา และขยายผลใหครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง

• สนบัสนุนกิจกรรมอนุรกัษปาชุมชนและปาในเมือง

• ขยายองคความรูและเพ่ิมมูลคาเชื้อเพลิง ทั้งในชมุชนและสถานศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 3

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

จัดต้ังศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา

โดยใชการบูรณาการภายใตระบบ Single Command
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การดําเนินงานในชวงมาตรการเตรยีมการและปองกัน

1. 2. รณรงคประชาสัมพนัธ ผาน 3 ชองทาง 

Online, On air และ On ground 

3. ประชุมคณะทาํงานศูนยอํานวยการสั่งการฯ ทุกสัปดาห

และบริหารจัดการงบประมาณแบบบูรณาการในระดับอาํเภอ

อยางเปนรูปธรรม

ดําเนินการออกประกาศและคําส่ังจังหวัดเชียงใหม

ดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชยีงใหม

การดําเนินงานในชวงมาตรการเตรยีมการและปองกัน

4.

5.

เตรียมความพรอมระดมพลดับไฟปา

และอุปกรณในการดบัไฟปา

ฝกอบรมสรางเครือขายการแกไขปญหาไฟปา

6. จัดชุดลาดตระเวนไฟปาระหวางเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร

7. จัดทําแนวกันไฟรอบแปลงเกษตรกรรม ทั้งนอกเขตปา 

ติดพ้ืนที่ปา และในเขตปาอนุรักษ/ปาสงวนแหงชาติ
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มาตรการสรางความยั่งยนื

1. สรางฝายชะลอนํ้า และจัดทําแนวกันไฟ-ปาเปยกตามศาสตรพระราชา

2. ดําเนินการปลูกปา

ปญหาอุปสรรค

1. ประชาชนยังขาดจิตสํานึกตอปญหาและผลกระทบจากหมอกควันไฟปาและฝุนละออง

2. อากาศแหงแลง ปริมาณเชื้อเพลิงท่ีสะสมมาก เปนปจจัยท่ีควบคุมยาก

3. เกิดไฟไหมในพ้ืนที่ภูเขาสงูชัน ยากตอการปฏิบัตงิาน

4. การต้ังดานตรวจไมตรงจุดและขาดอุปกรณดับไฟ

5. การควบคุมพฤติกรรมท่ีมีความเสี่ยง ผูนําชุมชนตองเอาจริงจัง หากประชาชนกระทํา
ความผิด เชน การหาของปาลาสัตว

6. การเผาขามเขตหมูบาน (ไหมจากที่อ่ืน) หรือการแกลงเผา

7. การสนับสนุนงบประมาณ/สวัสดิการในการดูแลชาวบานท่ีเขาไปดบัไฟยังไมเพียงพอ
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ขอเสนอแนะ

1. การต้ังกองทนุดูแลปาและชุมชน โดยกําหนดพ้ืนที่รับผิดชอบใหชัดเจน

2. การจัดการพ้ืนที่ทางเกษตรอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใหมีความเหมาะสม

3. ตองสรางกลไกวิธีการใหประชาชนเกิดจิตสํานึกถึงปญหาอยางแทจริง

4. งบประมาณควรมอบใหกับทางอําเภอในฐานะผูบริหารสูงสุดเปนหนวยงานหลักในการแบง
มอบจัดสรรใหกับตําบล/หมูบาน เนื่องจากรูปญหาในพ้ืนที่ดีที่สุดและสามารถแกไขปญหาได
ตามเปาหมาย

5. เห็นควรแกไขระเบียบ หรือใหมีขอยกเวน เพ่ือจะใหหนวยงาน อปท. ท่ีมีงบประมาณสะสม
อยูแลวสามารถนํางบประมาณเหลาน้ันออกมาชวยแกไขปญหาในแตละทองท่ีได

6. ตองปฏิบตัิตามมาตรการทางสังคม ทางปกครอง และกฎหมายอยางเปนรูปธรรม

75 



 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 มีความโดดเดนเปนที่ตองการของตลาด สงผลใหเกิดการขยายตัวของมูลคาทางเศรษฐกิจของกลุม
จังหวัด ทั้งยังเปนการเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันในภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
นอกจากนั้น การจัดงาน Lanna Expo 2019 ยังเปนการสรางความเขมแข็งของผูประกอบการ วิสาหกิจ
ชุมชน กลุมเกษตรกร ใหมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ สามารถเพ่ิมมูลคาของสินคา 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 -
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
  ในงาน Lanna Expo 2019 มีวัตถุประสงคเพื่อสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการ
สรางงานและกระจายรายไดสูชุมชน ตลอดจนเพื่อใหผูประกอบการรายยอยเขาถึงความตองการของตลาด 
เพื่อนํามาพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของตน รวมถึงการขยายฐานลูกคาในระดับนานาชาติ โดยเนนการจัด
แสดงสินคา การเจรจาธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการในกลุมภูมิภาค และกลุมประเทศอาเซียน                
ใหสินคาและผลิตภัณฑของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เปนที่รูจักและรับรูถึงศักยภาพท่ีโดดเดน ตลอดจน
วิถีการกินการอยูแบบลานนา ที่มีความละเมียดละไม เนนคุณภาพวัตถุดิบทองถิ่น ปรุงแตงดวยศิลปะ                   
ที่ออนชอยแบบลานนา เปนการนําเสนอคุณคาจากอัตลักษณทองถิ่นใหเปนที่ประจักษในสายตาคนทั่วโลก 

สําหรับป 2562 นับเปนปที่สําคัญของประเทศไทยในฐานะ ประธานอาเซียน และมีงาน
ประชุมระดับอาเซียนที่มาจัดที่จังหวัดเชียงใหมและมีกิจกรรมเชื่อมโยงที่เกี่ยวของในหลายๆพื้นที่ของ                  
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” 
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โดยภายในงานแบงพ้ืนที่ออกเปนโซนกิจกรรม ประกอบดวย 
 โซน Northern Thailand Food Valley จะจัดแสดงและจําหนายผลิตภัณฑผลผลิตทาง

การเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงผลิตภัณฑท่ีโดด
เดนของภูมิภาค คือ กาแฟ รวมจํานวนกวา 150 บูธ และพบกับกิจกรรม Food Truck การจําหนายอาหาร
บนรถตกแตงสวยงาม โดยความรวมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม บริเวณลานกลางแจงหนาอาคาร
แสดงนิทรรศการหลัก  

 โซน Lanna Handicraft Festival พบกับการแสดงและจําหนายผลิตภัณฑหัตถกรรม 
หัตถอุตสาหกรรม ศิลปหัตถกรรม หัตถศิลปรวมสมัย และการแสดงผลงานของกลุมครูศิลปของแผนดิน 
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 ที่โดดเดน
ของแตละจังหวัด เขามาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น และจะ
ไดพบกับ Pavilion 3 เรื่องราว ไดแก “ตามรอยพอ วิถีพอเพียง” “วิถีขาว รากเหงาชาวลานนา” และ               
“ภูมิปญญาและหัตถศิลปถิ่นลานนา” 

 โซน Internationalพบกับการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศตางๆ กวา 15 บูธ 
นิทรรศการความสัมพันธบานพี่เมืองนองระหวางจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กับนานาประเทศ 
นอกจากนั้นผูประกอบการ และผูสนใจ ยังจะไดมีโอกาสพัฒนาศักยภาพดานการขาย ตลอดจนเรียนรูเทคนิค
วิธีการในการขยายฐานตลาดตางประเทศ และการพบปะกับนักธุรกิจ ผูประกอบการจากตางประเทศอีกดวย 

 โซน Health Fairจะนําเสนอนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพ การบริการตรวจสุขภาพโดย
แพทยแผนปจจุบันและแพทยแผนไทย พบปะกับผูประกอบการธุรกิจสุขภาพ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑสมุนไพร 
นอกจากนั้นยังจะไดพบกับการประกวดสุดยอดนวดไทยลานนา และที่นาสนใจอีกไมนอย คือ การประชุม
วิชาการลานนาเมืองสุขภาพภายใตหัวขอ “น้ําพุรอนเพื่อสุขภาพ” “การดูแลผูสูงอายุในยุค ๔.๐” และหัวขอ 
“การใชกัญชาทางการแพทย” 

 โซนThe Power of STI to Inno-Lannaโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร       
วิจัยและนวัตกรรม นําเสนอนวัตกรรมผาทอลานนา ภายใตแนวคิด “ในผืนผาจาก ๔ ขุนเขา” ที่รวบรวมสุด
ยอดผาทอลานนาจาก ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน 
(Exhibitions & Showcases) และจะไดพบกับการประกวดแขงขันทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาอีกดวย 

 โซน Halal On Silkroadโดยหอการคากลุมจังหวัด ไดจัดแสดงและจําหนายสินคาตางๆ 
อาทิ  

- คอสเมติกวัลเลย โชวผลิตภัณฑท่ีไดจากการสกัดวัตถุดิบจากจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง 
และแมฮองสอน 

- smart bee นําเสนอน้ําผึ้งที่ไดมาตรฐานจากกรม ปศุสัตว ที่สามารถบอกถึงคุณภาพของ
น้ําผึ้งวาอยูเกรดไหน 

- DHL โชวการพัฒนาโลจิสติกในการสงสินคาออกตางประเทศ 
- O2O Offline To Online 

- การแสดงนิทรรศการ ฮาลาล ผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานของฮาลาล 
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 โซน Royal Project พบกับนิทรรศการของโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ภายใตแนวคิด “คนอยูคูกับปา” การเรียนรูตนกําเนิดของโครงการหลวงขยายผลตอยอดสูการ
พัฒนาดานชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑสูการเปนตนแบบของโครงอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

 โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผาถิ่นลานนาและกลุมชาติพันธุ การแสดงวิถีชีวิต
กาดหมั้ว ๔ จังหวัด อาหารพื้นบานลานนากวา ๕๐ ชนิด การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น                  
อัตลักษณทางวัฒนธรรม และการจําหนายสินคาผลิตภัณฑทางวัฒนธรรม จากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 

 นอกจากนั้นภายในงานยังจะไดพบกับนิทรรศการสุดยอดของดี 4 จังหวัด สุดยอดอาหาร 
นาชิม นาลองจากจังหวัดตางๆ การจําหนายสินคาในตลาดประชารัฐลานนา กับบรรยากาศกาดหมั้ว และ
ผลิตภัณฑจากกรมราชทัณฑ จึงขอเรียนเชิญทุกทานมาชอป มาชิม มาเที่ยว ในงาน Lanna Expo 2019               
ในครั้งนี้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.1.11 ซักซอมแนวทางการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
         

คณะกรรมการอํานวยการฯ /
คณะทาํงานขับเคลื�อนฯ จังหวัด

คณะกรรมการอํานวยการฯ 
อําเภอ

รูปแบบกิจกรรมจติอาสา
ในพิธเีปดโครงการ “1 จังหวัด 

1 ถนนเฉลิมพระเกียรต”ิ

กิจกรรมการลางถนนราชพฤกษ

กิจกรรมการปลูกตนไม

กิจกรรมทาสีขอบทางจราจร

 

 
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

       จังหวัดเชียงใหม 
หัวขอ รายละเอียด 

1. ที่มา กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายจากรัฐบาลใหดําเนินโครงการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
พ.ศ.2562 ซึ่งเปนสวนหนึ่งในโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอม และโครงการจิตอาสาอื่น ๆ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดลอมใหกับประชาชนในพื้นที่และเปนการสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวน
ตาง ๆ ในจังหวัด ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ภาคประชาชน โดยเฉพาะจิตอาสา ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติฯ ในระดับพื้นที่ใหเปนไปอยางตอเนื่องและพรอมเพรียงกัน จํานวน  
3 โครงการประกอบดวย 1) โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํ า คูคลอง เพื่ อ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต 2) โครงการ “1 จังหวัด/อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ” และ 3) โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน 

 
2. กลไกการดําเนินงาน ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ 

ดังนี ้
2.1 ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 1 เมษายน 2562  เรื่อง แตงตั้ง

79 



หัวขอ รายละเอียด 

คณะกรรมการอํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ   
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม 

2.2 คําสั่งจังหวัดเชียงใหมที่ 1376/2562 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัดเชียงใหม และมีการปรับปรุง
องค ป ระกอบของคณ ะทํ างานขั บ เคลื่ อน โครงการ “1  จั งห วั ด  1  ถนน 
เฉลิมพระเกียรติ” ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหมที่ 2416/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2562 

นอกจากนั้น ในระดับอําเภอ ทุกอําเภอไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษก ระดับอํา เภอ เป นของตั ว เองแล วทั้ งนี้ 
คณะกรรมการและคณะทํางานทุกชุดถือเปนกลไกสําคัญในการกํากับ ติดตาม  
บูรณาการและสรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในพื้นที ่

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหสวนราชการระดับจังหวัดเปน 
ผูประสานงาน ดังนี้ 

- โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต 
คือ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

- โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” คือ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

- โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน คือ สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

3 . พื้ น ที่ เป าห ม าย ดํ า เนิ น
โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระ
เกี ย ร ติ ฯ  ใน พื้ น ที่ จั ง ห วั ด
เชียงใหม 

แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ดังนี้ 
3.1 ระดับจังหวัด  
       - โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํ า คูคลอง เพื่อสิ่ งแวดลอมและ 

คุณภาพชีวิต คือพื้นที่คลองแมขาโดยมีทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ
คณะทํางาน 

- โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน จํานวน 2 จุด คือ
สวนสาธารณะบนถนนเจริญประเทศและบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล 
(หนาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต) โดยมีผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ
คณะทํางาน 

- โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” คือเสนทางถนน 
ราชพฤกษ(ระยะทาง 3 กม.) โดยมีผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 
เปนเลขานุการคณะทํางาน 

3.2 ระดับอําเภอ 
- โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํ า คูคลอง เพื่ อสิ่ งแวดลอมและ 

คุณภาพชีวิต จํานวน  31 โครงการ 
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- โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรต”ิจํานวน  25 โครงการ 
- โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน กําหนดให

ดําเนินการในทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน  218โครงการ (ดําเนินการทุก 
อปท. 211 แหง) 

ทั้งนี้ พื้นที่เปาหมายขางตนไดมีการรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยทราบ
แลว และจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดใหมีการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 
เฉลิมพระเกียรติฯ ควบคูกันไประหวางจังหวัดและอําเภอ  

 
4. ผลการดําเนินงาน 4.1 ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินงานของคณะทํางานชุดตางๆ และ                

สวนราชการที่เก่ียวของ ซึ่งไดมีการประชุม กํากับ ติดตาม และดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง      
         4.2 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา 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 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแก
ชุมชน มีการประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 62 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) เปนประธาน และมีการลงพ้ืนที่ตรวจสอบพื้นที่
สวนสาธารณะเจริญประเทศ การดําเนินงานปจจุบันอยูระหวางเรงรัดการโอน
ทรัพยสินใหเทศบาลนครเชียงใหมรับไปดําเนินการดูแลตอ โดยเทศบาลนคร
เชียงใหมมีแผนจะเขาปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสวนสาธารณะเต็มรูปแบบ เชน มี
การติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย เปนตน นอกจากนั้นจะมีกิจกรรมจิตอาสาโดยการมี
สวนรวมของเด็กนักเรียนและชุมชนในการทําผลงาน Street Art บนกําแพงภายใน
สวนสาธารณะ กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งโดยผูวาราชการจังหวัดและปลูกตนไม
อื่นๆ โดยประชาชนทั่วไป และกําหนดที่จะเปดสวนสาธารณะแหงนี้อยางเปน
ทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562นอกจากนั้นแลวเทศบาลนครเชียงใหมยังมี
แผนที่จะพัฒนาสวนเจริญประเทศระยะท่ี 2 โดยการทํา Sky walk ในพื้นท่ีโครงการ 

สําหรับสวนหยอมบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล (หนา
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต) อยูระหวางการปรับปรุงโดย
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แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
4.4 คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 

มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
(นายวิรุฬ พรรณเทวี) เปนประธาน ไดมีมติใหมหาวิทยาลัยแมโจดําเนินการ
ออกแบบภูมิสถาปตยของถนนตลอดทั้งสาย เชน การปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง  
การปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม การขุดลอกคูคลอง การปลูกตนไมเสริมสองขาง
ทาง (ตนราชพฤกษและตนเหลืองปรีดียาธร) เปนตน ทั้งนี้ กิจกรรมเหลานี้จะได
อาศัยการมีสวนรวมของสวนราชการที่ไดรับประโยชนและอยูโดยรอบๆ ถนนสาย
ดังกลาว และกําหนดใหมีการจัดระเบียบการจําหนายดอกมะลิสองขางทางดวย 

 
5 . ก า ร เต รี ย ม จั ด พิ ธี เป ด
โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรต”ิ 

กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหดําเนินโครงการ“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระ
เกียรติ”นั้น ประกอบดวย การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการปรับภูมิทัศน 
ดานความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม จิตอาสา และกําหนดใหมีพิธีเปดโครงการฯ 
พรอมกันทั่วประเทศ ในวันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖2 ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมใน
วันดังกลาวกระทรวงมหาดไทยจะแจงใหทราบอีกครั้ง 

         ในการนี้ จังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและ
ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน2562 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมโดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมาย
แนวทางปฏิบัติโดยใหสวนราชการเจาภาพหลักและสวนราชการที่เกี่ยวของใช
หลักการดําเนินงาน 2 ประการ คือ หลักการบูรณาการการทํางานรวมกัน และหลัก
ความถูกตองตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งขอใหทุกโครงการได Kick-Off 
พรอมกันตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เปนตนไป 

การดําเนินการจัดพิธีเปดโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” 
ของจังหวัดเชียงใหมจะกําหนดขึ้นบริเวณถนนราชพฤกษตามวันและเวลาที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอไป และในวันดังกลาวจังหวัดเชียงใหมจะมีการเชิญ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และจิตอาสาเขารวมกิจกรรมกวา 1,000 คนซึ่ง
นอกจากจะมีพิธีเปดก็ยังจะมีการรวมใจกันทําความดีโดยรวมกันปลูกตนไม  
(ตนราชพฤกษและเหลืองปรีดียาธร) ตลอดเสนถนนราชพฤกษ กิจกรรมทําความ
สะอาดถนนฯ และทาสีขอบทางจราจร โดยรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อไดรับแจงจาก
กระทรวงมหาดไทยจะไดแจงใหทุกทานไดรับทราบตอไป 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

25 มิถุนายน 2562 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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  3.1.12  กิจกรรมจิตอาสา  (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 

- ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิตอาสา “หลักสูตร                        
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 จาํนวน 2,565 คน

 รวมท้ังสิ้น 11,091 คน
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  3.2 โดยเอกสาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

85 



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม  2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

4 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   
ครั้งที่ 7 

ณ วัดสันดอนมูล  
ตําบลทากวาง อําเภอสารภี 

11  กรกฎาคม  2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป 
2562 

ณ หองราชพฤกษ 1               
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

12-17  กรกฎาคม  
2562 

 

 
 
 

กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล                     
วันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 
ประจําป 2562 
 

รอมติท่ีประชุม 
 
 

25 กรกฎาคม  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน 
ครั้งที่ 8 

โรงเรียนสองแคววิทยาคม  
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล 
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ 

28 กรกฎาคม  2562  
 
 
07.30 น. 
 
 
 

การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ-                    
พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 
พิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆและสามเณร 
จํานวน 68 รูป 
 

 
 
 
ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

 18.50 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล  

ณ หองนิทรรศการ 1 
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ พระชนมพรรษา 

28 กรกฎาคม  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
30 กรกฎาคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดเชียงใหมครั้งที7่/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
 5.3รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) 
 5.4รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม(นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
 5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

88 



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

      ขอมูลหนาถัดไป 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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25/06/62

1

สรุปผลการดําเนินงานที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

โครงการ “ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่หวัหนา้สว่นราชการ 

และผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นพบปะประชาชน”  คร ั�งที� 5/2562

เมื�อวนัที� 13 มถินุายน 2562

ณ โรงเรยีนวดัหว้ยทราย หมูท่ ี� 4 ตําบลแมท่า จ.เชยีงใหม่
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2

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

มหีนว่ยงานเขา้รว่มจดัหนว่ยบรกิารกวา่ 66 หนว่ยงาน

มอบถงุยงัชพี 200 ชุด /ผา้หม่ 100 ผนื 

มอบพนัธุป์ลา 30,000 ตวั /มอบทนุการศกึษา 25 ทนุ

มอบแวน่ตา 200 อนั และโตะ๊เลคเซอร ์10 ตวั

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่
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3

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่
การประชุมแกไ้ขปญัหาความตอ้งการ

ในพื�นที�อําเภอแมอ่อน ณ โรงเรยีนวดัหว้ยทราย 

ต.แมท่า อ.แมอ่อน
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4

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

อางเก็บนํ้าแมฝกตื้นเขิน,หวยเลาหลวงต้ืนเขิน,อางเก็บนํ้าตานมวงต้ืนเขิน

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาแหลงน้ํา)

ตองการขุดลอกอางเก็บ

           - อางเก็บน้ําหวยฝก บ.ทุงเลา ม.1 ต.ออนกลาง อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน   

เปนโครงการชลประทานขนาดเล็กอันเนื่องอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ.2525 

มีความจุ 0.090 ลาน.ลบ. จากการตรวจในสภาพปจจุบันเกิดตะกอนทับถมจํานวนมาก โดยมีแผน

ดําเนินการขุดลอก ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอมทางดานวิศวกรรม 

(ศึกษา สํารวจ ออกแบบ)

สรุปขอสั่งการผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ไดใหโครงการชลประทานเชียงใหมเรงรัดดําเนินการ

ตามที่เสนอในที่ประชุม และรายงานผลการดําเนินงานใหจังหวัดทราบเปนระยะดวย

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

อางเก็บนํ้าแมฝกตื้นเขิน,หวยเลาหลวงต้ืนเขิน,อางเก็บนํ้าตานมวงต้ืนเขิน

1. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาแหลงน้ํา)

ตองการขุดลอกอางเก็บ

- 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

เก็บน้ําหวยตนมวงกับระบบสงน้ําเหมืองเบอร9 ของอางเก็บน้ําแมออน ปจจุบันอยูระหวางเตรียม       

ความพรอมทางดานวิศวกรรม (ศึกษาสํารวจออกแบบ) 

สรุปขอสั่งการของผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหอําเภอแมออนและทุกภาคสวนดําเนินการขุดลอก
อางเก็บน้ําตนมวงในลักษณะประชาอาสา และพิจารณาจัดเปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หากเกิน
ศักยภาพของอําเภอ ใหประสานมายังจังหวัด เพื่อประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสนับสนุน
กิจกรรมของอําเภอตอไป 
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5

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ขาดแคลนแหลงนํ้าเพื่อใชในการเกษตรและอุปโภคบริโภค

ตองการกอสรางอางเก็บนํ้าแมลายท่ีบานหวยแกว หมูที่ 5 ต.หวยแกว 
อ.แมออน

- อางเก็บเก็บน้ําแมลาย บ.หวยแกว ม.5 ต.หวยแกว ความจุ 4.98 ลาน ลบ.ม. เปน
โครงการกอสรางชลประทานขนาดกลาง อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
1. ปจจุบันมีความพรอมความพรอมทางดานวิศวกรรม(แบบกอสรางแลวเสร็จ) 
2. ขณะนี้อยูในขั้นตอนการขออนุญาตใชพื้นที่ในการกอสราง  ซึ่งไดสงรายงานการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ตอสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อพิจารณาใหความเห็น
3. โดยกรมชลประทานมีแผนการดําเนินงานในป งปม.2563 - 2566

สรุปขอสั่งการผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหโครงการชลประทานเชียงใหมเรงรัดติดตามผัลการ

ดําเนินงานกับนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานผลใหจังหวัดทราบเปนระยะ

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ถนนมีขนาดคับแคบ และรถสัญจรไมสะดวก

2. ดานโครงสรางพื้นฐาน (ขยายถนน)

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

- 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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6

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ถนนมีขนาดคับแคบ ทาโคงลื่นเวลาฝนตก

ตองการใสกันลื่น เสริมทางโคงใหกวางมากขึ้น

แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีแผนดําเนินการขยาย
พื้นที่ไหลทางบริเวณจุดที่คับแคบ (ที่ไมติดกับพื้นที่เขตปา) ระยะทาง 300 เมตร 

สรุปขอสั่งการของผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ใหแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหมเรงรัด
ดําเนินการตามที่เสนอในที่ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานใหจัดหวัดทราบเปนระยะ

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ปญหาราคาปจจัยในการผลิตพืชผลทางการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง เปนตน

3. ดานเศรษฐกิจ (ปญหาราคาปจจัยในการผลิต)

ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขามาชวยเหลือดูแล/ควบคุมราคาสินคา

- สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย ไดหารือรวมกับสมาคมการคาปุยและ
ธุรกิจการเกษตรไทย และผูประกอบการปุยเคมี เพื่อวันอังคารท่ี 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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ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

โครงการ “ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงใหม ่หวัหนา้สว่นราชการ 

และผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นพบปะประชาชน”  คร ั�งที� 6/2562

เมื�อวนัที� 19 มถินุายน 2562

ณ โรงเรยีนพรา้ววทิยาคม อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่

ท ี�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

มหีนว่ยงานเขา้รว่มจดัหนว่ยบรกิารกวา่ 66 หนว่ยงาน

มอบถงุยงัชพี 250 ชุด /ผา้หม่ 100 ผนื 

มอบพนัธุป์ลา 30,000 ตวั /มอบทนุการศกึษา 20 ทนุ

มอบแวน่ตา 200 อนั และโตะ๊เลคเซอร ์10 ตวั
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ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่
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ที�ทาํการปกครองจงัหวดัเชยีงใหม่

การประชุมแกไ้ขปญัหาความตอ้งการ

ในพื�นที�อําเภอพรา้ว ณ โรงเรยีนพรา้ววทิยาคม

อ.พรา้ว จ.เชยีงใหม่

ความตองการ

สภาพปญหา ไมมีสะพานในการขนสงสินคาผลผลิตทางการเกษตรในชวงฤดูฝน 
(จะมีผูเสียชีวิตจากการใชเรือขามไปยังพ้ืนที่เกษตรทุกป)
ในพื้นที่บานหวยทราย หมูที่ 8 ตําบลแมปง 

1. ดานเกษตร

ปญหาการขนยายพืชผลทางการเกษตรลําบากในชวงฤดฝูน
ซึ่งทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย 
ในพื้นที่หมูท่ี 1 – 10 ตําบลปาไหน

สรางสะพานขามลํานํ้าแมขอดใชในการขนสงสนิคาและผลผลิต
ทางการเกษตร
โครงการกอสรางถนน คสล. บานสันยาว ต.ปาไหน - บานสันคะ
มอก ต.ปาตุม 
โครงการกอสรางถนน คสล. สายดอยฝรั่ง  จากบานเหลา - บานทุงกู 
ต.ปาตุม
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แนวทางแกไขปญหา

1. ดานเกษตร

           - อบจ.ชม. จะมอบหมายเจาหนาที่ลงพื้นที่รวมกับ อปท. ในพื้นที่ พรอมกับหนวยงานที่

เกี่ยวของ (ไดแก อุทยานแหงชาติศรีลานนา สํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม และโครงการ

ชลประทานจังหวัดเชียงใหม) เพื่อสํารวจวาโครงการเขาขายภารกิจความรับผิดชอบของ อบจ.ชม. หรือไม 

และสํารวจความพรอมของพื้นที่จะกอสรางสะพาน เพื่อให อปท. ดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่จาก

หนวยงานในพื้นที่ตามระเบียบตอไป

     สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม

- ให อปท. ตรวจสอบพื้นที่ที่เสนอดําเนินโครงการวาอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใด และ

ดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่จากหนวยงานเจาของพื้นที่ตามระเบียบที่เกี่ยวของใหเรียบรอย

- เมื่อไดรับการขออนุญาตใชพื้นที่แลว อําเภอพราว และ อปท. จะไดเสนอรายละเอียดโครงการมายัง

จังหวัดเชียงใหม และ อบจ.ชม. เพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนา

ทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป

ความตองการ

สภาพปญหา ถนนเปนหลุมเปนบอ การคมนาคมไมสะดวกเกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทาง 
และการขนสงทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย

2. ดานคมนาคม

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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สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อบจ.ชม. มอบหมายเจาหนาที่

ลงพื้นที่ในตาํบลโหลงขอด รวมกับ อปท. เพื่อรวมกันสํารวจออกแบบและจัดทาํ

รายละเอียดโครงการ และให อบจ.ชม. พิจารณาบรรจุเขาสูแผนพฒันาทองถิ่นของ 

อบจ.ชม. ตอไป 

แนวทางแกไขปญหา

2.ดานคมนาคม

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ถนนแคบและชํารุด คมนาคมไมสะดวก เกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย 

สะพานแคบ การคมนาคมไมสะดวก เกิดอุบัติเหตุ ในการเดินทางและในการขนสง
พืชผลทางการเกษตรซึ่งทําใหพืชผลทางการเกษตรเสียหาย

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

เทศบาลตําบลเวียงพราวไดบรรจุเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ และไดมีการประสานขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมแลว

สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ใหสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
แจงผลการพิจารณาการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณใหเทศบาลตําบลเวียงพราวทราบดวย 
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ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ถนนแคบและชํารุด การคมนาคมไมสะดวก

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

กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อปท. ในพื้นที่ เสนอรายละเอียดโครงการผาน
อําเภอพราว และสงมายังจังหวัดเชียงใหม และ อบจ.ชม. เพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนา       
จังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป

ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

การสัญจรและขนสงทางการเกษตรลําบากเนื่องจากสภาพถนนเปนหลุมเปนบอ             
ทรุดโทรมอยางมาก

การสัญจรไมสะดวก อาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนผูใชเสนทางไป-มา

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4  บานปาฮ้ิน - 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

สรุปขอสั่งการรองผูวาฯ จังหวัดเชียงใหม ให อปท. ในพื้นที่ เสนอรายละเอียดโครงการผาน
อําเภอพราว และสงมายังจังหวัดเชียงใหม และอบจ.ชม. เพื่อพิจารณาบรรจุ เขาสูแผนพัฒนา        
จังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นของ อบจ.ชม. ตอไป
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ความตองการ

สภาพปญหา

แนวทางแกไขปญหา

ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า เชน ลําไย มะมวง เปนตน

3. ดานเศรษฐกิจ (ปญหาราคาปจจัยในการผลิต)

การประกันราคาสินคาการเกษตร และการเพิ่มศักยภาพการผลิตลําไย มะมวง 
ควบคุมการผลิตใหไดมาตรฐานตลอดจนการบรรจุภัณฑที่ทันสมัย

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

ความตองการ

สภาพปญหา ปญหาภัยแลงและอุทกภัย

4. ดานแหลงน้ํา

ขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค/น้ําเพื่อการเกษตร

1. ตองการอางเก็บน้ําขนาดกลางประจําตําบล (อางเก็บนํ้าแมตายละ)
2. ตองการฝายขนาดเล็ก ในพื้นที่ตําบลโหลงขอด
3. ตองการบอบาดาลเพื่อใชสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
4. ตองการขุดลอกหนาฝาย ในพื้นที่ตําบลโหลงขอด

ตองการกอสรางอางเก็บน้ําแมแวน
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ความตองการ

สภาพปญหา ปญหาแหลงน้ําตื้นเขิน กักเก็บน้ําไดไมเพียงพอตอการทําการเกษตร 
ทําใหคุณภาพและปริมาณของผลผลิตตกต่ํา 

ตองการขุดลอกหนาฝายในพื้นที่ตําบลเวียง ตําบลทุงหลวง

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

แนวทางแกไขปญหา

ความตองการ

สภาพปญหา ขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําการเกษตรในพื้นที่ตําบลแมปง (เปน
โครงการพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)

ตองการสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 
ดานการเกษตร

สรุปขอสั่งการรองผูวาฯจังหวัดเชียงใหม ในประเด็นสรางอางเก็บนํ้าขนาดกลาง ใหอําเภอ
พราว รวมกับอปท.ในพื้นที่ และโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบรายละเอียดและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของวาโครงการดังกลาวเปนโครงการพระราชดําริหรือไม และให
อําเภอพราวสงรายละเอียดโค/รงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังโครงการชลประทาน
จังหวัดเชียงใหม และสําเนามายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหมตอไป

แนวทางแกไขปญหา
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  6 .2 มาตรการจํากัดการใช  3 สาร พาราควอต ไกลไฟเซต คลอรไพริฟอส  
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)  
 

 

     นําเสนอวีดิทัศนความยาว  5.35 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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  6.3  ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ               
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” (สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม) 
   

 
สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี ๑ (เชียงใหม) กรมปาไม

    

 

ความเปนมาของโครงการ
เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 
พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) 
ไดริเริ่มดําเนินการโครงการและกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลายโครงการ เพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนทั้งประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหเกิดความย่ังยืน

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทย และชาวจังหวัดเชียงใหม 
รวมปลูกตนไม เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการ 
“รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน” ในที่ดินของตนเอง ของรัฐ ของเอกชน 
คนละ 1 ตน เปาหมาย 10 ลานตน ลงทะเบียนปลูกตนไม และรับเกียรติบัตร 
เพื่อเปนสวนหน่ึงของความภาคภูมิใจ โดยสามารถดาวนโหลดการลงทะเบียน
ไดท่ี https://plant.forest.go.th หรือที่ QR code ดานลาง
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1

โครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน"

วีดิโอ แนะนําโครงการ
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2

ขอมูลสถิติโครงการฯ
ผลรวมทั้งประเทศ 765,673 ตน
จํานวนผูปลูก 55,381 ทาน

1

2

3

32

ขอมูล ณ วันท่ี 14/6/2562
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3
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4
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5
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นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ

15

8

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  6.4 ประชาสัมพันธการจัดงาน “ รักคุณเทาฟา เชียงใหม” (บริษัท การบินไทย  
สํานักงานขายเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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6.5 กิจกรรม TEDx Chiang Mai  (เชียงใหมสรางสรรค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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