ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/๒๕๖๒

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท 0 5311 2708

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมครั้งที่ 7/2562
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณหองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
2.1 การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ให แ ก ห มู บ า นนํ า ร อ งตามโครงการ 1 ตํ า บล 1 หมู บ า น
รวมสรางสรรคพัฒนาเครือขายประกันสังคมภาคสมัครใจเขมแข็ง (สํานักงานปองกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบเกียรติบัตรการคัดสรรหมูบา นเศรษฐกิจพอเพี ยง “อยูเย็น เปนสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2562 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3. การนําเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE CP ALL ลานนา (สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2562 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม
๕.๑ นายจตุชัย
มณีรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอน
๕.๒ นางวราภรณ
วรพงศธร
ตําแหนงปจจุบัน
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ขนสงจังหวัดพิษณุโลก
๕.๓ นายสุทธิชัย
เดชสุวรรณนิธิ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๒
ตําแหนงเดิม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
๕.๔ นายวิรชั
ตั้งมั่นคงวรกูล
ตําแหนงปจจุบัน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
๕.๕ นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ สังกัด สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดแมฮองสอน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิก จา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ร าชการจั งหวั ด/ภาคเหนื อ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรงรัดการใชจายงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานจังหวั ด
เชียงใหม)
3.1.4 ความกาวหนา การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม)
3.1.5 รายงานผลการดํา เนินการกองทุนการออมแหงชาติ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 รายงานสถานการณลําไยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 การเตื อนภั ย หนอนกระทู ร ะบาดในแปลงข า วโพด (สํ า นั กงานเกษตรจั งหวั ด
เชียงใหม)
3.1.๘ การปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม)
3.1.๙ การเลือ กซื้ อยาสมุน ไพรและยาแผนโบราณ (สํ า นัก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
เชียงใหม)
3.1.๑๐ สถา นการณ แ ละแน วทา งการดํ า เนิ น งา นทา งกฎหมายเรื่ อ งกั ญ ช า
(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5)
3.1.1๑ การจั ด กิ จกรรมเนื่อ งในวั นเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจา สิริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวงประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.1๒ สรุปผลการจัดงาน Lanna Expro 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
7 สิงหาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา วัดกาดฮาว หมูที่ 4
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 9
จังหวัดเชียงใหม
12 สิงหาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล
หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เรือนรับรอง
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง
รอยืนยันเวลา และสถานที่จัด
จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสา กิจกรรม
พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล
19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
หองนิทรรศการ 3
ถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
22 สิงหาคม 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา บานมอนเงาะ ตําบลเมืองกาย
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
อําเภอแมแตง จังหวัด
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 10
เชียงใหม
28 สิงหาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
29 สิงหาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 8/2562
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
5.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ ๖/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประ ชุ ม ประ กอบด ว ยเอกสาร 32 หน า โดยมี
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนํา ลงเผยแพรในเว็ บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.thหัว ขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๖/2562 ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
จึงเสนอที่ป ระชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุ มหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๖/2562
รายงานการประชุมหนาถัดไป

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายพุฒิพงศ
ศิริมาตย
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายมนัส
ขันใส
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
6. นายศรัณยู
มีทองคํา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
7. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
8. นางสาวปวีณา
เปรมโพธิ์
(แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
9. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
10. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) รกน. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
11. นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
12. นายรุงโรจน
สุนทร
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
13. นางกมลภู
บุปผาเจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม
14. นางวราภรณ
ชาวสกุล
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
15. นายกิตติ
ลอยมาปง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เขต 7 (เชียงใหม)
16. นายศิริพงษ
นําภา
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวธันยนันท
โรจนวุฒิธรรม
(แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
18. นายชลิต
ทิพยคํา
จาจังหวัดเชียงใหม
19. นายเอกราช
รังสรรค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาวอําพัน
ใจอินตา
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
22. นางฉวีวรรณ
ดอกพิกุล
(แทน) รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
23. นางสาววลิตญา
บัวตาปน
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
24. นางศิริพร
รือเรือง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
อําเภอ

-๒อําเภอ
25. นายถนอม
กุยแกว
26. นายวิมลรัตน
หลอดเข็ม
27. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
28. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
29. นายสราวุฒิ
วรพงษ
30. นายวิโรจน
ดวงสุวรรณ
31. นายธีรวัฒน
ณ ลําพูน
32. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
33. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
34. นายสิทธิพร
จันทราช
35. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
36. นายชัชวาลย
ปญญา
37. นายอุทัย
สอนจีน
38. นายปรีชา
ศิรินาม
39. นายจิระชาติ
ซือ่ ตระกูล
40. นายอภินันท
เลาหะกุล
41. นายหมวดเอก จิรพล สนธิคุณ
42. นายประยง
ศิริรักษ
43. นายศิวะ
ธมิกานนท
44. นายมีชัย
จันทรกระจาง
45. นายอิทธิพล
พันธชัยศรี
46. นายมนัส
สุริยสิงห
47. นายไพบูลย
ใจตูม
48. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
49. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์
ดวงจินดา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
50. นายธีรพงษ
อินทรพันธุ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
51. พ.ต.อ.ไพศาล
นันตา
52. พ.ต.อ.จักรินทร
ถ้ําแกว
53. พ.ต.อ.อดุลย
สิริสิทธินันท
54. พ.ต.อ.กรกฎ
โปชยะวณิช
55. พ.ต.ต.ณัฐวิทย
ใจชื่นชม
56. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา มั่งมีผล
57. พ.ต.ท.ประทีป
บุญทวี
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
58. นายภาณุ
ขวัญยืน

(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
(แทน) นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
59. นายณัฐวัฒน ...

-๓59. นายณัฐวัฒน
60. นายประโลม

จําปาแขม
ทองเปา

61. นายสราวุธ

โฆษิตธนสาร

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
62. นางสาวนันทวรรณ กันคํา
63. นายศุภชัย
กัลปสันติ
64. นางปาญณิสา
ไชยพรหม
65. นางสาวธนวันต

ชุมแสง

66. นายทรงวิทย
ดิษฐวุฒิ
67. พ.อ.หญิง พนิตตา
สุขสําราญ
68. นางสาวกนกพร
โชติปาล
69. นายสนิท
เดชมี
70. นายอัตถพงษ
ฉันทานุมัติ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
71. พ.ต.พิศษิ ฐ
กันทะใจ
72. พ.อ.ถิรวัฒน
ศรีสุวรรณ
73. พ.อ.เอกรักษ
สิงหพงษ
74. พ.ต.บุรฉัตร
ภูนาเมือง
75. ร.อ.ศรันย
พุมอินทร
76. พ.ท.ไพรัฐ
แกวแดง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
77. นางสาววาสนา
เกษณา
78. นายอนุชา
สุขสงวน
79. นายวัฒนชัย
ตรีสุขเกษม
80. นางสาวนิศารัตน
กันทะวงค
81. นายวิรัช
พงศนภารักษ
82. นางปยาภา
บุญสง
83. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
84. นายฉัตรชัย
กุลสุ
85. นางสาวนิศลักษณ
พัชกมลพจน

(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
เชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสี ยงแหงประเทศไทย จังหวั ด
เชียงใหม
นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
(แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
86. นายปญญา ...

-๔86. นายปญญา
สวนจันทร
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
87. นายวิรัติ
วนาวิริยะ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
88. นางสาวเพ็ญพิชชา
เลี้ยงบุญเลิศชัย (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
89. นายปญโญ
โพธิ์รอด
(แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
90. นายสิทธิกร
ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
91. นางสาวภัคนันท
วินิจฉัย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม
92. นายจักรพงษ
สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
93. นางจิราพร
เชาวนประยูร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ยามาโมโต
94. นางกนกกาญจน
ศรีโพธิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
10
95. นางสาวชิดชนก
นาคสินธุ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
96. นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
97. นางสาวเกศสุดา
ศรีวารีรัตน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
98. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
99. นายบุญสม
ใจคํา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
100. นางสุจิตรา
สุวรรณรัตน
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
101. นายอิฐศักดิ์
ศรีสุโข
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
102. นางวัชรียา
ศรีหิน
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
103. นางสมลักษณ
จันทพงศสวัสดิ์ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา ๒ / (แทน) เคหะจังหวัด
เชียงใหม สาขา ๑
104. นางสาวเรวดี
จันทเปรมจิตต
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
105. นางสาวปยา
เบญจศิวกร
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
106. นางสาวรตนพร
กิติกาศ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
107. นางเบญจวรรณ
อินตะ
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
108. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
109. นางสาวจุฑามาศ
ชนะพิทักษกุล
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
110. นายจณภพ
กาญจนประดิษฐ (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
112. นางบุญทวี
พยาราษฏร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
113. นายเฉลิมศักดิ์
เนตรยอง
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
114. นายวิฑูรย
ฐิติธนภัค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
115. นายอุดม ...

-๕115.
116.
117.
118.
119.
120.

นายอุดม
นางสาวอาภาพัชร
นางชนนิกานต
นางพจนีย
นางนารีรัตน
นางอาทิตยา

มาเมือง
นาทอง
พันธจักร
แสนลา
โนวัฒน
แสงมณี

121. นายสุรวิทย

รักษวิศิษฺฎกุล

122. นางศิริพร
123. นางสาววิภาพร

มณีวงค
ทุเลสินธุ

124. นายสกุล
125. นายวิวัฒน
126. นายไพรัตน

มูลคํา
เอื้องไพบูลย
ทับประเสริฐ

127. นางสาวสยุมพร
128. นางสาวสิริลกั ษณ

สุภรพงษ
อุตเถิน

129. นายสงศักดิ์

คําชัยลึก

130. นางสาวนุสรา
131. นายรัชชานนท
132. นายเจริญ

ภูทอง
รักชีพ
ผัดยา

133. นายฤทธี

พรหมวิจิตร

134. นายธีรพงศ

สุพรรณทัศน

135. นายวิรัตน
ปราบทุกข
136. นายโชติ
ทองเอียด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
137. นางสุภมาส
ลีลารักษสกุล
138. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
139. นางกชกร
โงวศิริ
140. นางสาวปยฉัตร
ชาญไววิทย
141. นางสาวเก็ตวลี
เชื้อชาง
142. นายชุษณะ
ปนเงิน

(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ํา
เพื่อเกษตรกรรมที่ 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
143. นางลมัย ...

-๖143. นางลมัย
รุงทรัพยรังษี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
144. นายจําเนียร
สีเขื่อนแกว
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
145. นายดวงแกว
แสนงาย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
146. นายสมคิด
ปญญาดี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
147. นายสมหวัง
เรืองนิวัติศัย
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
148. นายภูมินพศ
บุญบันดาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
149. นางประนอม
ปยะสาธุกิจ
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
150. นายวุฒิชัย
มวงมัน
ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
151. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
152. นายศราวุธ
คําภีระ
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
153. นางปจฉิมา
ฟูกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
154. นางเพ็ญศิริ
ตรีสัตย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
155. นายภาคิน
วานิชตี
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
156. นายสุรพล
ใจใหญ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เชียงใหม
157. นางวิไลพร
ถานะวุฒิพงศ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขา
ภาคเหนือตอนบน
158. นายสมศักดิ์
แสนสุข
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
160. นายสํารวม
ธรกิจ
หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
161. นายกวิน
วิริยพานิชย
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
162. นายคมเพชร
สําลีเติมสิริ
ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
163. นายสุรศักดิ์
เผื่อนคํา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
164. นายประมวล
พูลสวัสดิ์
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
165. นางบุษบา
ศักรางกูร
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
166. นายสิงหโต
ปลาเงิน
(แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
167. นายจตุพร
ปนทวงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
จังหวัดเชียงใหม
168. นางสุขภี
เจริญนันท
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
169. นายธีระกิตติ์
เฉลิมกิจพานิชย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
170. นางสาวสุวิณา
สุขสวัสดิ์
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. ร.ต.อ.กรวัชร...

-๗171. ร.ต.อ.กรวัชร
172. นางนุชจณี

ใจเที่ยง
นนทผล

หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
173. จ.ส.อ. ปรีชา
จันทรศรี
174. นายมณฑล
ปริปุญโญ
175. นางสาวลัดดา
แซลี้
176. นายสมชาย
มรกตศรีวรรณ
177. นายคมสัน
ศักดิ์โสภิษฐ
178. นางอัจฉรา
บัวทอง
179. นางสาวสิรินทร
สันติพลวุฒิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
180. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ
181. นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน
182. นางสาวฉัตรลดา
สินธุสอน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
183 นายภานุศร
สิทธิชัย
184. นายสิทธิชัย
โขนงนุช
185. นายอุดม
แปงทิศ
186. นายบุญชวย

เวศนารัตน

187. นายเทวินส

สรอยเพชร

188. นายไพโรจน

เดชะบุญ

189. นายสมโภชน

ศรีชะนา

190. นางสาวฐานิสสรณ

ศรีสิงหชัย

191. นางมงคลทิพย

บุญสันต

192. นายอรรถกฤต
สถาบันการศึกษา
193. นางวิวรรณ
194. รศ.ดร.วีระพล

อินทะโย
ศรีทองคํา
ทองมา

(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ภาค ๓
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
รกท. ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๓
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
195. นางศิริเพ็ญ...

-๘195.
196.
197.
198.

นางศิริเพ็ญ
ผศ.เกรียงไกร
นายวรเวช
นางสาวปฐินนท

199. นางพวงพันธ

ผอนจัตุรัส
ธารพรศรี
จันทรรัตน
จันทรรัตน
ทองปน

200. นายณรงค
นาตา
201. นายนัษฐภัทร
ไกรงาม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มหาสิงห
202. นางสุธีรัตน
รังสิเวโรจน
203. นางนภัสสรณ
ภูมาลี
204. นางเอกรินทร
อภัยสุวรรณ
205. นายดุสิต
อัมพันศิริรัตน
206. ดร.อมาวสี
มูลฟอง
207. นายอภิชาติ
ออนหวาน
208. นางสาวนันนภัส
เปลี่ยววิญญา
209. นายนิกร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปยพัทธไชย
210. นางจันทรรัตน
เจริญสุข
211. นางธนาภรณ
เพชรรักษ
212. นางวรลักษณ
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
213. นายกฤษฎา
214. นายเกรียงไกร
215. นายวิวัฒน
216. นายศุภลักษณ

สวนสมภาค
พานดอกไม
เจริญฉ่ํา
รูปศรี

217. นางสุรางครัตน
218. นางนวอร

ณ ลําปาง
เดชสุวรรณ

219. นายวัลลภ
220. นายปรีดา
สวนทองถิ่น
221. นางสาวเปรมกมล

นามวงศพรหม
พรหมมายน
ธิโรภาส

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม)
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒
เชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
222.นายสุรพล...

-๙222. นายสุรพล
223. นายฐิติ
224. นายทวีศักดิ์
225. นายถวิล
226. นายยงยุทธ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
227. นางสาวชมนาถ
228. นายเฉลิมชัย

ภูบุบผา
อินทะพันธ
เติมทรัพยทวี
เมืองแทน
คุณรา

(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

พรสมผล
สิงหศรี

229. นายณัฐพงษ
230. นายอัครพล
231. นายกลศาสตร

ความวงค
สมบัตินันท
เรืองเสน

232. นายพนิดา
233. นางพัชรินทร

โรจนรัตนศิริกุล
หลุกแกว

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

สํานักพระราชวัง
234. นายดุษดี
ผูเขารวมประชุม
235. นายภานุเมศ
236. นายมารติน
237. นางสุนทรี
238. นางวรรณฤดี
239. นางสาวชญานนันท
240. นางวัลยา
241. นายสมศักดิ์
242. นายเกษม

ศรีวิชัย

(แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

ตันรักษา
เฟนสกี-สตาลลิ่ง
อินตา
กิจเจริญรุงโรจน
ศิริประภานนทกุล
สิปปพันธ
ดิเรกโภค
วงคมณี

ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.
กรรมการเชียงใหมสรางสรรค
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป
การเผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลการดํ า เนิ น งานสํ า คั ญ ของภาครั ฐ ห ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จํานวน 5 ทาน โดยที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม ดังนี้
2.1 นายจิรศักดิ์
สีใจเจริญ
ตุลาการศาลปกครองเชียงใหม
2.2 นายองอาจ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงเชียงใหม
๒.๓ นายประวีณ...

- ๑๐ 2.3 นายประวีณ

จันทรบูรณ

2.4 นายณัฏฐะวุฒิ

ภัทราคม

2.5 นายพิเชษฐ

บั้งเงิน

ผูพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภาค 5
ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดลําปาง
ผูพิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลจังหวัด
เชียงใหม

3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
3.1 การมอบเกี ย รติ บั ต รยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู ก ระทํ า ความดี แก นายสมชาย นายโท
โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.2 การมอบเกียรติบัตรครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงดีเดนระดับจังหวัด จํานวน 15 รางวัล
โดย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
5.๑
นายวิรัตน
ปราบทุกข
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ตําแหนงเดิม
รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ดานการพัฒนา
5.๒ นางประนอม
ปยะสาธุกิจ
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 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่
5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชู ชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจั ด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห องประชุ มเฉลิ มพระเกีย รติ 80 พรรษา ศู น ย ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เลขานุ การได จั ด ทํา รายงาน
การะประชุม...

- ๑๑ การประชุม ประกอบดว ยเอกสาร 30 หน า โดยมีน ายศุภชั ย เอี่ยมสุ วรรณ ผู วาราชการจังหวั ดเชี ยงใหม
เป นประธานการประชุ ม ซึ่งไดนํ าลงเผยแพร ในเว็บ ไซต จั งหวั ดเชีย งใหม www.chiangmai.go.th หัว ขอ
ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2562
ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
๓.๑.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562
คลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายอนุ ช า สุ ข สงวน) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ
งบประมาณประจําป ๒๕๖๒ จํานวน 28,015.17 ลานบาท มีผลการเบิกจายไปแลว จํานวน 21,463.59
ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.61 เปาหมายการเบิกจายรอยละ ๗๗ มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ
0.39 ผลการเบิกจายอยู ลําดับ ที่ 4 ของประเทศ แบงเป น 1) งบรายจายประจํ า จํานวน 18,381.53
ลานบาท เบิ กจ ายไปแลว จํ านวน 15,918.48 ลานบาท คิด เป นร อยละ 86.60 เป าหมายการเบิกจาย
รอยละ ๘๐ มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 6.60 และ 2) งบลงทุน จํานวน 9,633.64 ลานบาท
เบิกจายไปแลว จํานวน 5,545.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.56 เปาหมายการเบิกจายรอยละ ๖๕
มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 7.44 ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 26 ของประเทศ สิ้นเดือนมิถุนายน
2562 คาดว า จะเบิ กได เ กิ น กว าเป าหมายที่ กํา หนดไว หั ว หน า ส ว นราชการที่ไ ด รั บ งบลงทุน ขอให กํา ชั บ
เจาหนาที่เรงดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา และบันทึกใน GO ถาหากงบลงทุน
ไมปรากฏ GO ในระบบ GFMIS ในวันที่ 30 กันยายน 2562 งบประมาณจะถูกตัดไป ซึ่งเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ สําหรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,205.13 ลานบาท เบิกจายไปแลว
จํานวน 1,509.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.46
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) สวนราชการที่ไดรับงบปกติ งบประมาณจากสวนกลาง งบพัฒนาจังหวัด งบพัฒนากลุมจังหวัด
หรืองบประมาณอื่น ๆ ที่อยูในความรับผิดชอบ ขอความกรุณาไดเรงรัดเจาหนาที่ดําเนินการเบิกจาย โดยให
ยึดหลัก 2 ขอ คือ 1) ใหถูกตองความกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 2) ตองรวดเร็ว หากกันเงินหรือลงนาม
ในสัญญาไมทันจะทําใหงบประมาณตกไป หัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานจะตองตรวจสอบและกําชับให
เจ าหน าที่เ บิ กจ ายงบประมาณให ดํ าเนิ น การเป น ไปตามระเบี ย บ สํ าหรั บ การเสนอเรื่ องการจั ด ซื้อจั ด จ าง
หรือการเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจางที่มีเงื่อนไขของเวลา ขอใหเสนอลวงหนาเพื่อใหผูบริหารไดมีโอกาสกลั่นกรอง
เพื่อความรอบคอบและความถูกต องของทุก ๆ สว น ทั้งนี้ ที่ผ านมามักพบว าการเสนอเรื่องให ผูวาราชการ
จังหวัดลงนามกระชั้นชิดเกินไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอําพัน ใจอินตา) งบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป...

- ๑๒ ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๒ จํานวน 373,933,600 บาท ขอมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เบิกจายแลว จํานวน 33,695,234 บาท คิดเปนรอยละ 9.01 กอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 47,871,232 บาท
คิดเปนรอยละ 12.79 อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 65,789,400 บาท คิดเปนรอยละ
17.59 ยั งไมไดเ บิกจาย จํานวน 226,617,734 บาท คิด เป นร อย 60.61 ขอใหส วนราชการที่ไดรั บ
งบประมาณเรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางศิริพร รือเรือง) โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ภาพรวมที่
ไดรับ จํานวน 387,950,000 บาท เบิกจายไปแลว 38,173,541.45 บาท คิดเปนรอยละ 9.84 กอหนี้
ผูกพันแลว จํานวน 66,792,319.35 คิดเปนรอยละ 17.22 อยูระหวางดําเนินการตามแผนงาน จํานวน
227,860,969.20 บาท คิดเปนรอยละ 58.73 รออนุมัติโครงการ จํานวน 25,500,000 บาท คิดเปน
รอยละ 6.57 และรอโครงการทดแทน จํานวน 29,623,170 บาท คิดเปนรอยละ 7.64 สําหรับงบประมาณ
ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 144,560,070 บาท เบิกจายแลว จํานวน 23,360,316.67
บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 16.16 การก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 38,106,503 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 26.36
อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การตามแผนงาน จํ า นวน 83,093,250.33 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 57.48 ขอให
ทุกสวนราชการที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายใหตรงตามงวดงานดวย
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) งบพัฒนาจังหวัดคาดวาจะตองคืนเงินประมาณ 100 ลานบาท เปนงบลงทุนในโครงการที่ดําเนินการ
ในเขตพื้ น ที่ ที่ยั งไมไ ด รั บ อนุ ญ าต ส ว นใหญเ ป น พื้น ที่ป า ถื อเป น ขอ ผิ ด พลาดในการวางแผนงานกั บ สิ่ ง ที่
เราควบคุมไมได เมื่อทําไมไดจะตองคืนเงินงบประมาณไป ทําใหราษฎรเสียโอกาส ขอใหทุกหนวยงานกลับไป
ดู งบประมาณป 2563 ว า พื้ น ที่ ใดที่ เ ขา ขายการขอใช พื้ น ที่ ป าและยั งไม ได รั บ การอนุ ญาต ขอให เ ปลี่ ย น
โครงการใหม จะไดไมมีปญหาเหมือนเชนป 2562 สําคัญคือตองมีการถอดบทเรียนมาเปนแนวทางปฏิบัติ
ในป 2563 ฝากทุกหนวยงานและทุกอําเภอตรวจสอบดวย โดยเฉพาะงบประมาณ ป 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 รายงานสถานการณและการเตรียมการปองกันอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายไพริ น ทร ลิ่ ม เจริ ญ ) การคาดหมายลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา มี ป ระกาศ ลงวั น ที่ 17
พฤษภาคม 2562 แจงวา ประเทศไทยเริ่มเขาสูฤดูฝน เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และบางชวงของ
ฤดู ฝ นป นี้ จะมี ก ารกระจายของฝนไม ส ม่ํ า เสมอและมี ป ริ ม าณฝนน อ ย ซึ่ ง จะส ง ผลให น้ํ า ไม เ พี ย งพอ
สํ า หรั บ การเกษตรในหลายพื้ น ที่ โดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ประชาชนจึ ง ควรใช น้ํ า อย า งประหยั ด
และเกิดประโยชนสูงสุด สวนในเดือนสิงหาคมและกันยายนจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแหง
อาจทําใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากและน้ําลนตลิ่งในบางแหง จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
น้ําทวมขัง น้ําเออล นตลิ่ง น้ําปาไหลหลาก ดิ นโคลนถลม จํ านวน 178 ตําบล 919 หมูบาน จากทั้งหมด
204 ตําบล 2,066 หมูบาน มีระบบวัดปริมาณน้ําอัตโนมัติ จํานวน 440 สถานี และกระบอกวัดปริมาณ
น้ําฝนทุกองคกรปกครองส วนทองถิ่น จํ านวน 210 แห ง กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดเชียงใหม (กอ.ปภ.จ.ชม.) โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไดเตรียมการ
ป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาอุ ท กภั ย ป 2562 ไว 3 ระยะ คื อ ระยะการเตรี ย มความพร อ ม (ก อ นเกิ ด ภั ย )
ดําเนินการ ...

- ๑๓ ดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณฯ จังหวัด ป 2562 โดยแบงเขตรับผิดชอบพื้นที่ ออกเปน
4 โซน 2) ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงตอการเกิด 3) เพิ่มประสิทธิภาพ คู คลอง แหลงน้ํา 4) ปรับปรุงแผนการเผชิญ
5) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณขึ้น (รองผูวาราชกาจังหวัดเปนประธาน) 6) แจงเตือนภัยประชาชน
ทุกชองทาง 7) ปดกั้นพื้นที่แหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เสี่ยงอุทกภัย /น้ําปาไหลหลาก 8) เตรียมความพรอม
บุคลากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย 9) ประสานแผนการรับมือจากผลกระทบจากน้ําปง และ 10) จัดโครงการ
เชียงใหมปลอดภัย ภายใตกลไกประชารัฐ ตามหลักเขาใจ เขาถึง และพัฒนา ในกิจกรรมสรางการรับรูและ
สร างความตระหนั กในการเตรี ย มความพร อมให แกห น ว ยงานในระดั บทองถิ่น และหน ว ย ระยะเผชิ ญเหตุ
(ขณะเกิดภัย) ดําเนินการ ดังนี้ 1) ใชศูนยบัญชาการเหตุการณฯ จังหวัด อําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกลไกลในการควบคุมสั่ง 2) จัดตั้งระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง
และระบบสื่อสารสํารอง รวมกับฝายทหารในพื้นที่ 3) เมื่อเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ใหมอบหมายฝายปกครอง
กํานัน ผูใหญบ าน ตลอดจนอาสาสมัคร เฝ าระวั ง และร ว มกันกําจัด สิ่ งกีด ขวางทางน้ํ า 4) กรณีบานเรื อน
ประชาชนไดรับความเสียหายใหบูรณาการทุกหนวยงานในการจัดทีมชางในพื้นที่ เพื่อเรงซอมแซมบานเรือน
ของประชาชน 5) ในกรณีเสนทางคมนาคมไดรับความเรงซอมแซมเสนทางที่ชํารุด/ถูกตัด 6) จัดชุดปฏิบัติการ
เขาให ความช วยเหลื อเพื่อใหสามารถดํ ารงชีวิ ตไดอย างปกติ โดยเร็ ว 7) หากสถานการณส งผลกระทบเป น
วงกวาง ใหผูอํานวยการจังหวัดกําหนดตัวบุคคลหรือหนวยงานรับผิดชอบภารกิจในแตละเขตพื้นที่ เพื่อเรงให
ความชวยเหลือประชาชนตามแผนการเผชิญเหตุอุทกภัย และระยะฟนฟูเยียวยา (หลังเกิดภัย) ดําเนินการ
ดังนี้ 1) เมื่อจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ
พ.ศ. 2558 ให องคกรปกครองส วนทองถิ่น และหน ว ยงานที่เ กี่ย วของ เร งให ความช ว ยเหลื อผู ป ระสบภั ย
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 2) เมื่อจังหวัดประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562
แลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ เรงสํ ารวจความเสียหายแลวรายงานใหจังหวัดพิจารณาการให
ความชวยเหลือตามระเบียบ หลักเกณฑ และแนวทางที่กําหนด โดยยึดถือหลัก “รวดเร็ว ทั่วถึง ไมซ้ําซอน
และเปนธรรม” สถานการณอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก ป 2562 ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย จํานวน
5 อําเภอ 9 ตําบล 48 หมูบาน ไดแก อําเภออมกอย จํานวน 3 ตําบล 25 หมูบาน อําเภอแมอาย จํานวน
2 ตําบล 4 หมูบาน อําเภอเชียงดาว จํานวน 1 ตําบล 2 หมูบาน อําเภอฝาง จํานวน 2 ตําบล 7 หมูบาน
และอําเภอฮอด จํานวน 1 ตําบล 10 หมูบาน การให ความชวยเหลือ ใช งบประมาณขององคกรปกครอง
สวนถิ่น
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) มี 2 ประเด็น คือ 1) ขอใหอําเภอนําแนวทางการฝกซอมศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยไปใชเปนแนวทางปฏิบัติ เพราะจะสามารถสั่งการควบคุม และเชื่อมโยงกับสวนตาง ๆ ในการ
เตรียมการขอใหทุกอําเภอ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย สาขา ประเมินสถานการณน้ํ า หากประเมิน แลว คาดว าจะมีป ริ มาณน้ํ ามากหรื อ
มีความเสี่ยง จะตองเตรียมกําลังพล ตรวจสอบอุปกรณใหพรอมและเตรียมดานการพยาบาล โดยใชแนวทางที่
มณฑลทหารบกที่ 33 ทําไว 2) สถานการณน้ํ าทวมในปนี้ ไมนากังวลใจ ฝากสํานักงานชลประทานที่ 1
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และอําเภอ ขอใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และพื้นที่ใกลเคียง ตามแผน One Plan ที่สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 กําหนดไว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การฝกซอม ...

- ๑๔ 3.1.4 การฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก พ.ศ. 2562
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ใหประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย
รวมกับกระทรวงการตางประเทศ และจังหวัดเชียงใหมรวมเปนเจาภาพจัดการฝกซอมแผนเผชิญเหตุระดับ
ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก พ.ศ. 2562 ภายใตหลักการและรูปแบบมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาดานการคนหา
และกูภัยในเขตเมืองสากล วัตถุประสงค 1) ทดสอบการตอบโตเหตุการณฉุกเฉินระดับชาติของประเทศไทย
ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ป พ.ศ. 2558 และปรับปรุง 2) ทดสอบการประสาน
การรับการชวยเหลือดานมนุษยธรรมจากตางประเทศ เมื่อเกิดสาธารณภัยรายแรงยิ่ง หรือระดับ 4 จากสถานการณ
สมมติการเกิดแผนดินไหว จะมีการทดสอบของทีมงานคนหา ทีมประเมินของภูมิภาคอาเซียน และทีมประเมิน
ของสหประชาชาติ และเมื่อวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ทีมงานจากสหประชาชาติ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานในพื้นที่ ไดแก หนวยงานศาล ทหาร ตํารวจ ทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานพลเรือน ไดมีการประเมินสถานการณในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ประชุม
หารื อกํ าหนดรู ป แบบการฝ กซ อม 2) กําหนดสถานการณ ในการฝ ก ซอ ม 3) ประเมิ น และศึ กษารู ป แบบ
กฎหมายไทย และ 4) กําหนดพื้นทีฝ่ กซอมใน 25 อําเภอ
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
การฝ กซอมและการประสานงานต าง ๆ ขอให สํ านั กงานป องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จั งหวั ด เชีย งใหม
ชวยดําเนินการใหเปนไปตามที่ไดมีการประชุมในเบื้องตนไปแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 ความก า วหน า การขั บเคลื่อ นการพั ฒนาหมูบ า นตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100 %)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร พิมชะนก) ผลการขับเคลื่อนในพื้นที่
25 อําเภอ 2,066 หมูบาน 95,726 ครัวเรือน ประจําเดือนมิถุนายน 2562 ดังนี้ 1) มีครัวเรือนที่ไดรับ
การสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงไปแลว จํานวน 83,530 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 87 2) การสนับสนุนการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน จํานวน 82,595 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 86 3) การทบทวนแผนชุมชน ดําเนินการแลว
จํานวน 2,066 หมูบาน คิดเปนรอยละ 100 4) การบูรณาการแผนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีกิจกรรมที่ดําเนินการแลว จํานวน 1,056 โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการดานเกษตรและการแปรรูป
5) การสงเสริมดานสัมมาชีพชุมชนที่ไดรับงบประมาณโดยเฉพาะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
แลว จํานวน 147 โครงการ/กิจกรรม 6) การจัดตั้งกลุมอาชีพใหกับหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินการแลว
จํานวน 8,478 กลุม 7) ดานการประชาสัมพันธไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อ On Air ,On line, On ground
และช องทางอื่ น ๆ ในช ว งเดื อนกรกฎาคม – กั น ยายน 2562 ผู ว าราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม จ ะลงพื้ น ที่
ตรวจเยี่ยม ติดตาม และใหคําแนะนําการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
ในฐานะเลขานุการจะประสานหนวยงานในพื้นที่ทราบลวงหนา เพื่อจะไดเตรียมการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) มี 2 ประเด็น คือ 1) การสงเสริมเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ตองมองมิติชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
ถาชุมชนชนบทมีความเขมแข็งและพึ่งพาตนเองได จะทําใหฐานะของประชาชนดีขึ้น ฐานรากจะแนน จะชวยให
เศรษฐกิจ...

- ๑๕ เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้น เงินจะหมุนเวียนในระบบมากขึ้น สิ่งที่เราทําในวันนี้เปนการสรางโอกาสในการนํา
หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของในหลวงรั ช กาลที่ ๙ มาใช ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ พี่ น อ งประชาชน
2) ขอบคุณ อํา เภอและส ว นราชการที่ เ กี่ ย วขอ งที่ ส นั บ สนุ น การขับ เคลื่ อนหลั กปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
ในระดับหมูบานและระดับครัวเรือน ไดถึงรอยละ 80 ซึ่งถือไดวาอยูในเกณฑที่สูง ขอใหดําเนินการอยางตอเนื่อง
ทุกป เพราะพี่นอ งประชาชนตองกินตองใชทุกวัน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 รายงานสถานการณ โ รคไข เ ลื อดออกและโรคไข หวั ด ใหญ พื้ น ที่จั ง หวั ด
เชียงใหม
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นางสุธีรัตน มหาสิงห) ผูปวย
โรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม ป 2562 พบผูปวยทั้งหมด 312 ราย อัตราปวย 17.35 ตอแสนประชากร
ไมมีผูปวยเสียชีวิต จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับที่ 73 ของประเทศและอยูลําดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1
ประเทศไทยพบผูปวยจํานวน 31,843 ราย เสียชีวิต 48 ราย พื้นที่ที่ไมสามารถควบคุมโรคไขเลือดออก
มีดั งนี้ ๑) อําเภอเมืองเชีย งใหม เขตเทศบาล และชางเคิ่ง ๒) อําเภอแมแจ ม ตําบลกองแขก ๓) อําเภอ
เชียงดาว ตําบลเมืองนะ ๔) อําเภอฮอด ตําบลบอสลี ประเด็นขอความรวมมือ ดังนี้ 1) ติดตามพื้นที่ระบาด
เปด war room /EOC ระดับอําเภอหรือระดับตําบล 2) ทุกหนวยงานราชการทํากิจกรรม Big cleaning week
ทุกสัปดาหแรกของเดือน และสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกสัปดาห 3) กระตุนผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหดําเนินการสื่อสาร ขอความรวมมือประชาชนในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุงในพื้นที่ 4) โรงเรียนทํากิจกรรม
Big cleaning week ทุกสัปดาห และ 5) องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงมีความพรอมในการควบคุมโรค
ไดแก เครื่องพน ULV ทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง น้ํายาพน
โรคไขหวัดใหญ ป 2562 จังหวัดเชียงใหมพบผูปวยโรคไขหวัดใหญ จํานวน
12,262 ราย อัตราปวย 765.08 ตอแสนประชาการ ผูเสียชีวิต 2 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.02 จังหวัด
เชียงใหมเปนอับดับที่ 2 ของประเทศและอยูลําดับที่ 1 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 พบมากในพื้นที่อําเภอเมือง
เชี ย งใหม แม ริ ม สั น ทราย และสั น กํ า แพง พื้ น ที่ ก ารระบาดส ว นใหญ พ บในโรงเรี ย น จํ า นวน ๒๖ ครั้ ง
ในชุมชน จํานวน ๑๐ ครั้ง ในโรงพยาบาล จํานวน ๓ ครั้ง ในคายทหาร จํานวน ๕ ครั้ง ในที่ทํางาน จํานวน
๒ ครั้ง ในเรือนจํา จํานวน ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๔๗ ครั้ง ประเด็นขอความรวมมือ ดังนี้ 1) โรงเรียน หนวยงาน
สถานประกอบการ สถานที่แออัด/คนอยูรวมกันหมูมาก เนนการปองกันโรค โดยการสงเสริมการลางมือใสสบู
การใช mask ในผู ป ว ย การไอจามถูก วิ ธี 2) หากพบผู ป ว ยเป น กลุ มก อน 5 คนขึ้น ไปในสถานที่เ ดี ย วกั น
แจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท 0 5321 1048 - 50 ตอ 110,111 และ 3) กลุมเสี่ยง
ควรไดรับการฉีดวัคซีน ไดแก หญิงตั้งครรภ 4 เดือนขึ้นไป เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ป ผูปวยโรคเรื้อรัง หอบหืด
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็ง เบาหวาน ผูสูงอายุ 65 ปขึ้นไป ผูพิการทางสมอง
ชวยเหลือตัวเองไมได โรคธาลาสซิเมีย ภูมิคุมกันบกพรองรวมผูปวย HIV ที่มีอาการ สามารถรับบริการไดที่
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยูในระบบประกันสุขภาพ
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) โรคไขเลือดออก อําเภอและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดูแลและกําจัดยุงลายในพื้นที่ กรณีเกิดโรคไขเลือดออกในพื้นที่จะตองพน ULV
ระยะ ๑๐๐ เมตร ขอแนะนําโปรแกรมที่จังหวัดพะเยาใชคํานวณพื้นที่เพียงกรอกขอมูลในระบบ โปรแกรมจะ
คํานวณพื้นที่การพนยาใหทันที ซึ่งเปนนวัตกรรมไทยแลนด ๔.๐ ที่นานํามาใช การรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก
จะตองมีการ ...

- ๑๖ จะตองมีการกระตุนใหประชาชนตื่นตัวและไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง อําเภอจะตองพูดคุยกับสวนราชการ
กํานัน ผูใหญบานในพื้นที่ดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 การเฝาระวังโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม (นายพงศพัฒน ขัตพันธุ) เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทน
ตอสภาพแวดลอมไดนาน ไมมียารักษา ไมมีวัคซีนในการใชปองกันโรค สุกรที่ติดเชื้อจะมีอัตราการตายสูง และ
เชื้อมีความคงทนในสิ่งแวดลอมสูง ลักษณะของโรคดังกลาวจะทําใหสุกรตายเฉียบพลัน มีไขสูง ผิวหนังแดง
มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ํา โดยเฉพาะใบหู ทอง ขาหลัง พบในทวีปเอเชียครั้งแรกที่ประเทศจีน เมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑ จากนั้นพบการระบาดในประเทศมองโกเลีย เกาหลีเหนือ ฮองกง เวียดนาม กัมพูชา และลาว
เกษตรกรตองเฝาระวังและปองกัน หากพบสุกรปวยตายผิดปกติหรือมีอาการดังกลาวใหแจงเจาหนาที่ปศุสัตว
ในพื้นที่ทันทีเพื่อเรงดําเนินการชวยเหลือ การแพรกระจายในตางประเทศเกิดจากเกษตรกรนําซากสุกรออกมา
ทิ้งในที่สาธารณะ ในแหลงน้ํา ทําใหเชื้อโรคกระจาย หรือเกษตรกรนําสุกรที่ยังไมปวยออกมาขายเปนการนํา
เชื้อโรคออกจากฟารม โรคนี้ไมติดคน การทําลายสัตวเปนวิธีเดียวที่ทําได เนื่องจากไมมีวัคซีนปองกันและไมมี
ยารักษา สถานการณในประเทศไทยยังไมพบการระบาด จังหวัดเชียงใหมมีการตั้ง War Room และไดมีการ
ประชุมไปแลว จํานวน ๒ ครั้ง มีการทําแผนกอนเกิดโรค ขณะเกิดโรค และหลังเกิดโรค ซึ่งจะตองมีการซอม
ตอไป ผลกระทบที่จังหวัดเชียงใหมอาจจะไดรับ คือ 1) 1 ใน 5 ลําดับแรกเปนสุกรพื้นเมือง จํานวน 80,000
ตัว 2) 1 ใน 5 ลํ าดับแรกเปนสุกรแมพันธุ 30,000 ตัว 3) ผลผลิตลูกสุกรขุนปล ะ 660,000 ตัว และ
4) เกษตรกร จํานวน 15,000 ราย รายยอยคิดเปนรอยละ 97 พื้นที่เสี่ยงไดแก อําเภอแมอาย เนื่องจากมี
เกษตรกรรายยอยจํานวนมาก มีพื้นที่ติดชายแดน และมีการเคลื่อนยายสัตวคอยขางมาก อําเภอแมแตงและ
อําเภอพราวเปนแหลงผลิตสุกรขุนมีการเคลื่อนยายสุกรออกนอกพื้นที่ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัดคอยขางมาก
อาจจะนํ า เชื้ อโรคจากภายนอกติ ด มากับ รถได สํ าหรั บ อําเภอเวี ย งแหง อําเภอเชี ย งดาว และอํ าเภอฝาง
ซึ่งติดกับชายแดนประเทศเมียนมารจะเปนพื้นที่ควบคุม แมวาประเทศเมียนมารยังไมพบการระบาดของโรค
แตมีพื้นที่ติดกับประเทศจีนซึ่งเปนพื้นที่การระบาดของโรคนี้ เกษตรกรอาจจะนําเนื้อสุกรที่ปวยเปนโรคมา
ชํ า แระเป น เนื้ อแช แ ข็ง เข ามาขายในประเทศเมี ย นมาร วิ ธี ก ารควบคุ ม และรั บ มื อ กับ โรคนี้ ไ ด ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ
สรางระบบการปองกันโรคในฟารมใหมีประสิทธิภาพ หมูแมพันธุและหมูขุนมีการควบคุมอยางเขมงวดจาก
เจาหนาที่ของรัฐ การทําลายสัตวปวยหรือเชื้อโรคทําไดโดยการฝงหรือเผาทําลายเพื่อปองกันไมใหเชื้อโรค
ออกนอกฟาร ม วิ ธี ทํ าลายจะต องใช ไ ฟฟ าชอร ต ให ต ายก อ นแต จ ะมี ค า ใช จ า ยสู ง มาก และวิ ธี ก ารดมแก ส
จังหวั ดเชีย งใหมไดเ ตรียมเครื่องชอร ตไฟฟา และเครื่องตรวจที่มีประสิทธิ ภาพสู งสามารถตรวจวาฟารมใด
เปนโรคหรือไมเปนโรค ถาพบวาเปนโรคจะตองทําลายทันที ถายังไมติดเชื้อหรือยังไมเปนโรคจะตองเชือดทันที
แมน้ําหนักจะไมถึง ๑๐๐ กิโลกรัม จากนั้นจะเก็บไวในหองเย็นตามแผนของอุตสาหกรรม สําหรับรายยอยมี
ความเสี่ยงสูงเนื่องจากไมมีระบบในการปองกันโรคที่ดี วิธีเดียวที่ตองทําคือการคนหาโรคใหพบในระยะแรก
แลวทําลายเพื่อไมใหเชื้อโรคกระจายออกไป จังหวัดเชียงใหมมีความเสี่ยงตอการนําเขาผลิตภัณฑจากสุกร
ที่มาจาก ๗ ประเทศ แตขณะนี้ไดมีกฎหมายหามการนําเขาสุกรและผลิตภัณฑจากสุกรจาก ๗ ประเทศแลว
แตอยางไรก็ตามจังหวัดเชียงใหมมีสายการบินตรงจากประเทศจีนวันละหลายเที่ยวบิน ซึ่งมีการตรวจพบการ
นําเขาผลิตภัณฑสุกร เชน ขาหมู เนื้อตากแหง เนื้อหมัก เขามากับนักทองเที่ยว ซึ่งมีการตรวจยึดและทําลาย
ไปพอสมควร แตไมไดมีการจับกุมหรือลงโทษนักทองเที่ยวแตประการใด วิธนี ี้เปนวิธีปองกันที่ใชอยูในขณะนี้
ประธาน...

- ๑๗ ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม )
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) มี ๓ ประเด็น คือ ๑) การปองกัน
อําเภอฝาง แมอาย เวียงแหง ไชยปราการ เชียงดาว ซึ่งมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเมียนมารจะมีความเสี่ยงสูง
ต อ งช ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู กั บ พี่ น อ งประชาชนให ม าก กรณี เ ห็ น หมูต ายอย า นํ า ไปรั บ ประทาน
โดยเด็ดขาด ๒) อําเภอใหแจงในที่ประชุมกํานัน ผูใหญบานทราบดวย ๓) โรงฆาสัตวที่มีมาตรฐานเปนเรื่อง
ที่ สํ า คั ญ ถ า ปล อ ยให ช าวบ า นทํ า ตามวิ ถี ช าวบ า น หรื อ โรงฆ า สั ต ว ไ ม ไ ด ม าตรฐานความเสี่ ย งจะมี สู ง
ขอใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมกวดขัน ดูแลดวย โรงฆาสัตวในพื้นที่อําเภอฝาง แมอาย ไชยปราการ
หากมีมาตรฐานอาจจะ สรางสินคาแบรนดดัง ๆ ใหกับจังหวัดเชียงใหมได เปนเรื่องที่นาสนใจอยากใหลองทํา
ยุทธศาสตรดานนี้ดู
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 การแกไขปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา (กระเทียม)
ผู แ ทนสํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายกวิ น วิ ริ ย พานิ ช ย )
สถานการณการผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ป 2561/62 พื้นที่ปลูก จํานวน 27,680 ไร ผลผลิตสด
จํานวน 96,880 ตัน ผลผลิตแหง จํานวน 33,908 ตัน ผลผลิตตอไร 3,500 กิโลกรัม ตนทุนการผลิตสด
จํานวน 9.67 บาท/กิโ ลกรั ม ต นทุน การผลิต แห ง จํ านวน 28.99 บาท/กิโ ลกรั ม ผลผลิต แหงเก็บเกี่ย ว
90 วัน ผลผลิตกระเทียมแหงคณะคงเหลือในมือเกษตรกร ประมาณรอยละ 30 หรือประมาณ 10,000 ตัน
พื้นที่การผลิตกระเทียมที่สําคัญ ๗ อําเภอ ไดแก อําเภอเวียงแหง จํานวน 8,191 ไร คิดเปนรอยละ 30
อําเภอเชียงดาว จํานวน 5,192 ไร คิดเปนรอยละ 19 อําเภอฝาง จํานวน 4,344 ไร คิดเปนรอยละ 16
อําเภอสะเมิง จํานวน 2,643 ไร คิดเปนรอยละ 10 อําเภอไชยปราการ จํานวน 2,381 ไร คิดเปนรอยละ 10
อําเภอเชียงอาย จํานวน 2,078 ไร คิดเปนรอยละ 8 และอําเภอแมแตง จํานวน 1,127 ไร คิดเปนรอยละ 4
สถานการณการตลาดกระเทียม จั งหวั ด เชี ยงใหม ป 2561/62 สดคละราคากิโ ลกรั มละ 8 – 10 บาท
แห งคละราคากิโ ลกรั มละ 25 – 40 บาท ภาวะการคา ขณะนี้ เกษตรกรจั งหวั ดเชี ยงใหม เก็ บเกี่ยวผลผลิ ต
กระเทียมสด ปการผลิต 2561/62 เสร็จสิ้นแลว ราคาซื้อขายกระเทียมแหงคละปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาหกอน
เนื่ องจากผู ป ระกอบการรายใหญ มีความต อ งการเก็ บ สต็ อ กกระเที ย มมากขึ้น เกษตรกรยั ง ไมมี การปล อ ย
สินคาออกมา ผูประกอบการเตรียมนําเขากระเทียมจากจีนซึ่งราคาสูงกวาตลาด ๕๐ บาท/กิโลกรัม การดําเนิน
มาตรการ/แนวทางแกไขปญหากระเทียม ปการผลิต 2561/62 จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) จัดทําโครงการ
เพื่อใชเงินจากกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการดําเนินโครงการ ตอคณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อชวยเหลือเกษตรกร (คบท.) รวม 2 โครงการ คือ โครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัด
เชียงใหม ปการผลิต 2561/62 สนับสนุนการชะลอการจําหนายใหเกษตรผูปลูกกระเทียมในพื้นที่แหลงผลิต
เพื่อชะลอการจําหนายผลผลิตระยะเวลา 6 เดือน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ย รอยละ ๗ ต อป รัฐจะสนับ สนุน เงิน จายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ต อป เกษตรกร
จะจ ายดอกเบี้ ยอัต รา ร อยละ ๔ ตอป โดยมีห ลั กเกณฑเ บื้ องต น คือ เกษตรกรจะไดไร ล ะ ๑๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกินรายละ ๗ ไร ขณะนี้ไดรับการอนุมัติแลวแตตองรอธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
และโครงการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ปการผลิต 2561/62 ชดเชยดอกเบี้ย
ใหผูประกอบการคากระเทียมในการเก็บสตอก โดยขอรับสนับสนุนเงินจายขาดเพื่อชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3
ตอป โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดเสนอเรื่องไปยังกระทรวงพาณิชยเพื่อขอเปลี่ยนแปลงรายการ
จากการผลิต...

- ๑๘ จากผลผลิตสดเปนผลผลิตแหง อยูระหวางกระทรวงพาณิชยสงตอไปยังกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
(คบท.) ต อ ไป 2) การเชื่ อมโยงตลาดกระเที ย ม ป การผลิ ต 2561/62 จั งหวั ด เชี ย งใหม เมื่ อวั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2562 กรมการคาภายในมีการทําสัญญาขอตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จํานวน 15 สัญญา
ระยะเวลาสงมอบ 1 เมษายน 2562 – 30 เมษายน 2563 ปริมาณซื้อขายรวม 263,000 กิโลกรัม มูลคา
การซื้อขายรวม 10.52 ลานบาท ขณะนี้ทําการสงมอบแลว 84 ตัน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม ทําสัญญาขอตกลงมาตรฐานซื้อขายกระเทียม จํานวน 12 สัญญา ระยะเวลาสงมอบ
15 พฤษภาคม – 15 มิ ถุนายน 2562 ปริ มาณรวม 540,000 กิโลกรั ม มูลคาการซื้อขายรวม 19.44
ลานบาท ทําการสงมอบ 49 ตัน สาเหตุที่มีการสงมอบไมครบถวนเนื่องจากราคาตลาดกิโลกรัมละ 35 – 40 บาท
ซึ่งสูงกวาราคาที่ทําสัญญาขอตกลง ราคากิโลกรัมละ 35 – 36 บาท เกษตรกรจึงไมทําการสงมอบผลผลิต
ตามที่ไดทําสัญญาไว สถานการณลาสุดทราบวาสตอกกระเทียมของประเทศจีน จํานวน ๑ ลานตัน ไมเพียงพอ
ตอการบริโ ภคภายในประเทศจี น คาดวาราคาจะปรั บสูงขึ้นทั้งในกระเทียมนําเขาและกระเทีย มในจังหวั ด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 กรมการคาภายในจัดประชุมการเชื่อมโยงการตลาดและเจรจาซื้อสินคา
กระเทียม ระหวางกลุมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผูปลูกกระเทียมกับผูประกอบการโรงงาน ผูประกอบการ
คาปลีกและคาสง Modern Trade และตลาดที่อยูในความสงเสริมของกรมการคาภายใน เพื่อเชื่อมโยงตลาด
ให แ ก เ กษตรกร ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด สั่ ง การให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด สรรพื้ น ที่ แ ละอํ า นวย
ความสะดวกใหแกกลุ มเกษตรกรผู ปลู กกระเทียม และสิ นคาเกษตรอื่นที่ได รับ ความเดื อดร อนจากผลผลิ ต
ราคาตกต่ํา ใหนําผลผลิตไปวางจําหนายในงาน Lanna Expo 2019 ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม
2562 จํานวน ๔ ตัน ราคาจําหนาย ๔๕ บาท/กิโลกรัม เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจําหนายใหแกเกษตรกร
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ปญหา คือ เกษตรกรที่ทํา MOU
แลวไมทําตามสัญญา ภายหนาจะลําบาก เกษตรกรจะตองมีวินัย ในเรื่องนี้มี ๓ ประเด็น คือ ๑) สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม หนวยงานที่เกี่ยวของ และอําเภอตองพูดคุยกับเกษตรกรไมวาจะเปนสินคาใดก็ตาม
เมื่อทํา MOU แลวจะตองปฏิบัติตาม หากผิดสัญญาในอนาคตโรงงานอาจจะไมรับซื้อสินคาหรือลดจํานวนลง
จะทําใหเกษตรกรเดือดรอน ๒) การชดเชยดอกเบี้ย รอยละ 3 ตอป เปนการชวยเหลือเกษตรกรในการชะลอ
การขาย เกษตรกรสามารถเก็ บ กระเที ย มไว พ อราคาสู งขึ้ น ค อ ยนํ า ออกมาขาย ใช ใ นกรณี ที่ ไม ทํ า MOU
เปนประเด็นที่สําคัญโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกมากในอําเภอเวียงแหง ๓) เรื่องของนวัตกรรม จังหวัดเชียงใหม
เปน Northern Thailand Food Valley อยากใหนําแนวทางการสกัดกระเทียมดําของจังหวัดลําพูนมาใช
กระเทียมทั่วไปราคาตลาดกิโลกรัมละ ๘๐ บาท แตกระเทียมดํากิโลกรัมละประมาณ ๑,๐๐๐ – ๑,๓๐๐ บาท
ซึ่ง มีร าคาสู ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ริ่ ม ทํา แล ว แตยั งไมค อยเห็ น ผล ขอให ห น ว ยงานที่เ กี่ย วข องและสํ านั กงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมดูแลและสงเสริมดวย เพราะกระเทียมดํานี้จะชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9 การจัดทําแผนงานปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ผูแ ทนสํา นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมจั งหวัด เชีย งใหม
(นายสมคิด ปญญาดี) สรุปขอมูลไฟปาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ป 2562 พื้นที่เปาหมายที่จะตองดําเนินการ
เฝ าระวั ง ได แก พื้นที่เ กษตรในเขตชลประทาน จํานวน 400,000 ไร พื้น ที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
จํานวน 500,000 ไร พื้นที่เขต สปก. จํานวน 340,000 ไร พื้นที่ผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30
มิถุ น ายน 2541 ในเขตป า สงวนแห ง ชาติ จํ านวน 1,600,000 ไร พื้ น ที่ ผ อนผั น ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ในเขตปาอนุรักษ จํานวน 510,000 ไร และพื้นที่อื่น ๆ (สหกรณ นิคม ฯลฯ)

- ๑๙ จํานวน 200,000 ไร รวมพื้นที่เฝาระวัง 3,550,000 ไร จุด Hotspot ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31
พฤษภาคม 2562 ระบบ Viirs จํานวน 16,871 จุด ระบบ Modis จํานวน 1,723 จุด Hotspot ระหวาง
วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2562 ระบบ Viirs จํานวน 10,584 จุด ระบบ Modis จํานวน 1,054 จุด
พบมากบริ เ วณปาอนุ รั กษ ป าสงวนแห งชาติ เขต สปก. ชุ มชนและอื่น ๆ ตามลํ าดับ พื้น ที่เ ผาไหมจั งหวั ด
เชียงใหม จากการวิเคราะหดวยดาวเทียม Landsat-8 ชวงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2562 จังหวัด
เชีย งใหมมีพื้น ที่เ ผาไหม จํ านวน 782,563 ไร บริ เวณปาอนุ รักษ จํ านวน 405,888 ไร คิดเปน รอยละ
51.86 ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 317,662 ไร คิดเปนรอยละ 40.59 เขต สปก. จํานวน 37,323 ไร
คิด เป น รอยละ 4.77 ชุมชนและอื่น ๆ จํ านวน 14,365 ไร คิด เปน ร อยละ 1.83 พื้นที่เ กษตร จํ านวน
7,111 ไร คิดเปนรอยละ 0.9 และพื้นที่ริมทางหลวง จํานวน 214 ไร คิดเปนรอยละ 0 พื้นที่เผาไหมมาก
ที่สุด คือ อําเภอแมแจม ฮอด จอมทอง อมกอย ดอยเตา และเชียงดาว ตามลําดับ การดําเนินงานชวงมาตรการ
สรางความยั่งยืน จะมีการใหประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช การสรางแนวกันไฟเปยก เปาหมาย
๔ อําเภอ ไดแก อําเภอแมแจม กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว และแมอาย การดําเนินงานในชวงเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๒ สืบเนื่องจากที่ไดมคี วามรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากประเทศจีน จะมีการประชุมเพื่อหารือเรื่องการแกไข
ป ญหาหมอกควั น และไฟป า และพูด คุย ในเรื่ องของการสร างหอคอยกรองอากาศ กําหนดประชุ มในวั น ที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อศึกษาความเปนไปไดและพื้นที่ดําเนินการตาง ๆ ในชวงตอไปจะมีการจัดทําแผน
แมบทเกี่ยวกับการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ซึ่งจะเปนแผนที่นําไปใชในป ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) มีการถอด
บทเรียนจากหลายภาคสวน แตที่สุดแลวยังตองหามาตรการปองกันและแกไขกันตอไป หากปหนาเกิดปญหา
สภาพอากาศแหงแลงเชนในปนี้ก็จะยังคงไดรับผลกระทบอยู พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาอนุรักษตาง ๆ ไดมีการ
เฝาระวังอยางตอเนื่อง ขณะนี้ไดมอบหมายใหอําเภอไปทําความเขาใจและทบทวนบทเรียนที่ถอดไว โดยเฉพาะ
หน ว ยงานสั ง กั ด กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพัน ธุ พื ช หน ว ยงานในสั ง กัด กรมป าไม ใ นพื้ น ที่ ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากการเผาไหม จะตองกลับไปทบทวนแผนการดําเนินงานของทานดวย ขอใหอําเภอและหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งเข า ไปตรวจสอบร ว มกั บ กํ า นั น ผู ใ หญ บ า นด ว ยว า มี เ กษตรกรเข า ไปทํ า ไร ห รื อ ปลู ก พื ช ผล
ทางการเกษตรในพื้นที่ดังกลาวแลวมากนอยเพียงใด ตองพูดคุย ทําความเขาใจและตกลงกับเกษตรกรกอน
หากในปหนาจังหวัดเชียงใหมกําหนดวันหามเผาจะไดไมเกิดปญหา และจะทําใหพื้นที่การเผาไหมลดลงได
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ประธานในที่ประชุม (นายศุภ ชัย เอี่ย มสุว รรณ ผูว าราชการจังหวั ดเชี ยงใหม) ในเรื่ องนี้มี ๓ ประเด็น คือ
๑) ป ญ หาและการแก ไ ขในป นี้ เ ป น บทเรี ย น หลายกลุ ม ได ถ อดบทเรี ย นไปแล ว ทั้ ง นี้ ได ข อให สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนระยะสั้น ระยะกลาง
และระยะยาว เพื่อเตรียมไวสําหรับป ๒๕๖๓ หากเสร็จทันชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒ สามารถ
นําไปแกไขหรือเพิ่มเติมแผนการใชเงินประมาณ ป ๒๕๖๓ ได หากมีการแกไขเพิ่มเติม โดยจังหวัดเชียงใหม
ไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท สําหรับการจัดทําแผนนี้ ทั้งนี้ ขอใหเบิกจายตามจริง ๒) การ
แกไขปญหาระยะยาว ไดมีผูเชี่ยวชาญจากประเทศจีนเขามาพบและพูดคุยเรื่องการศึกษาความเปนไปไดในการ
สรางเครื่องกรองอากาศขนาดใหญไวรองรับการใชงานในจังหวัด เชียงใหมในอนาคต โดยจะทําการศึกษา
ความเหมาะสม ตามความตองการของชุมชนและพื้นที่กอน ทั้งนี้ จะมีการประชุมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อีกครั้ง อยางไรก็ตาม ขณะนี้ไดมีการคิดคนนวัตกรรมเครื่องดึงฝุนละอองขึ้นมา เปนเครื่องไมใหญมากนัก
สามารถ...

- ๒๐ สามารถกระจายได ห ลายพื้น ที่ เ พื่อ ที่จ ะดึ งฝุ น ละอองลงมา โดยไมใช ร ะบบการพน น้ํ า ๓) ขอบคุณอํ าเภอ
องคกรปกครองส ว นทองถิ่น หนว ยงานที่เ กี่ย วของ ทหาร ตํ ารวจ ที่ทุมเทการทํางาน ไดมีการมอบกรอบ
แนวทางให กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการตั้ ง งบประมาณไปแล ว เช น งบประมาณในการอบรม
ผู ที่ ดู แ ลไฟป า งบประมาณการอบรมชาวบ า นที่ ห าของป า ขายให มี อ าชี พ และเปลี่ ย นอาชี พ ให เ ขา
เตรียมงบประมาณที่จําเปนตองใช เชน อปพร.ในการลาดตระเวนชวยเหลือเจาหนาที่ในการประชาสัมพันธ
ปองกันไฟปา เตรียมงบประมาณในการทําแนวกันไฟปา เตรียมงบประมาณในการเปลี่ ยนวัสดุการเกษตร
มาเปนวัสดุที่มีคาทดแทนการเผาทิ้ง งบประมาณในการที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐและชุมชนไปชวยดับไฟปา
ทั้งนี้ การตั้งงบประมาณตาง ๆ จะตองถูกตองตามระเบียบ สิ่งใดทําไดใหทํา สิ่งใดทําไมไดอยาทําโดยเด็ดขาด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.10 การจัดงาน Lanna Expo 2019
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอําพัน ใจอินตา) งาน Lanna Expo จัดขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2557
ครั้งนี้นับเปนครั้งที่ 7 ที่ผานมานั้นนับวาประสบความสําเร็จเปนอยางดี อยางในป 2561 มีจํานวนผูเขา
รวมงานกวา 500,000 คน มีมูลคาการจําหนายและสั่งซื้อสินคาและบริการกวา 91.47 ลานบาท ในปนี้
กําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๒8 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม ๒๕๖2 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วันจันทร – วันศุกร เปดเวลา
๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. วัน เสาร – วัน อาทิตย เปด เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. พิธีเป ดงานในวันศุกรที่ ๒๘
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ เวทีกลาง โดยไดรับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาเปน
ประธานในพิธี ภายในงาน Lanna Expo 2019 แบงพื้นทีอ่ อกเปนโซนกิจกรรมทั้งหมด ๑๖ โซน ประกอบดวย
โซน A กิจกรรม Lanna Handicraft Festival หนวยงานหลักคือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม จํานวน
60 บูท โซน B กิจกรรม Northern Thailand Food Valley หนวยงานหลัก คือ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 150 บูท โซน C มหกรรมของดี OTOP & SMEs หนวยงานหลักคือ สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 180 บูท โซน D กิจกรรม Lanna Travel Mart หนวยงานหลัก คือ
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๔๑ บูท โซน E กิจกรรม LANNA Health Fair หนวยงานหลัก
คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๖๐ บูท โซน F กิจกรรม InnoLanna หนวยงานหลัก คือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม จํานวน ๓๐ บูท โซน G กิจกรรม Halan on
silk road หนวยงานหลัก คือ หอการคาจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๒๓ บูท โซน H กิจกรรม Food Truck
หนวยงานหลัก คือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม โซน I กิจกรรมมหกรรมผาถิ่นลานนาและกลุมชาติพันธุ
หนวยงานหลัก คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๐๐ บูท โซน J กิจกรรม International
โดยสถานกงสุล จํานวน ๑๗ บูท โซน K กิจกรรมของดีสินคาเดนของ ๔ จังหวัดภาคเหนือ หนวยงานหลัก คือ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม โซน L กิจกรรม Royal Project หนวยงานหลัก คือ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
โซน M กิจกรรมวงผญาลานนา หนวยงานหลัก คือ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําพูน จํานวน 66 บูท โซน N
มหกรรมของดี OTOP (อาหารชวนชิม) หนวยงานหลัก คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม จํานวน
๗๓ บูท โซน O ตลาดประชารัฐ หนวยงานหลัก คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 50 บูท
และโซน P ลานนารวมใจพัฒนาอาชีพ หนวยงานหลัก คือ กรมราชทัณฑ รวมจํานวนทั้งสิ้น ๘๕๐ บูท
ประธาน...

- ๒๑ ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) มีหลายหนวยงานที่เปนเจาภาพหลัก และเจาภาพรวมในการจัดงานครั้งนี้ ในเรื่องนี้มี ๕ ประเด็น
คือ ๑) ทุก หน ว ยงานที่ นํ า สิ น คา และบริ ก ารมาแสดงภายในงาน จะต อ งมี การคั ด เลื อ กมาแล ว เป น อย า งดี
ต อ งมี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน มี ก ารบริ ก ารที่ ดี อย า นํ า สิ น ค า /บริ ก ารที่ ไ ม มี คุ ณ ภาพมาจํ า หน า ยหรื อ แสดง
โดยเด็ด ขาด ๒) สิ่งที่ส อดคลองกับยุทธศาสตรใหนํามาจั ดแสดงด วย เช น กาแฟ เมืองสุ ขภาพ การพัฒนา
OTOP การสงเสริมดานสปา อาหารปลอดภัย เปนตน ๓) การจัดงานอยามุงแตขายสินคาอยางเดียว ขอให
เพิม่ เติมในเรื่องการพบปะแลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อกับผูขายตัวจริงดวย ๔) งานนี้เปนการสงเสริมความสัมพันธ
กับตางประเทศ โดยจะมีบูทการจัดแสดงของสถานกงสุลตาง ๆ ขอใหดูแลสถานที่จัดตั้งบูทใหเหมาะสมดวย
๕) งานนี้ เ ป น การสร า งรายได ใ ห กั บ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ใ นหลายมิ ติ ขอให ห น ว ยงานตั้ ง ใจจั ด งานให ดี ที่ สุ ด
เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการของเรา
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๑ ซัก ซ อมแนวทางการดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมเฉลิม พระเกี ยรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผูอํา นวยการกลุม งานยุท ธศาสตร แ ละขอ มูลเพื่อ การพัฒ นาจั ง หวั ด
สํานั กงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอําพัน ใจอินตา) กระทรวงมหาดไทยไดรั บมอบหมายจากรัฐ บาล
ให ดํ า เนิ น โครงการและกิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก
พ.ศ.2562 ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ในโครงการจิ ต อาสาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ ม และโครงการ
จิ ต อาสาอื่ น ๆ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสิ่ ง แวดล อ มให กั บ ประชาชนในพื้ น ที่ แ ละ
เปนการสงเสริมการมีสวนรวมจากภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคประชาชน โดยเฉพาะจิตอาสา ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ในระดับพื้นที่ใหเปนไปอยางตอเนื่องและพรอมเพรียงกัน จํานวน 3 โครงการ ประกอบดวย 1) โครงการฟนฟู
และพัฒ นาลํ า น้ํ า คูค ลอง เพื่อ สิ่ งแวดล อมและคุณภาพชี วิ ต 2) โครงการ “1 จั ง หวั ด /อํา เภอ 1 ถนน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ” และ 3) โครงการเพิ่ ม สวนหย อ ม/สวนสาธารณะให แ ก ชุ ม ชนตามแนวทางที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่
1 เมษายน 2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหม ๒) คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 1376/2562
ลงวั นที่ 22 เมษายน 2562 เรื่ อง แต งตั้ งคณะทํางานขับ เคลื่อนโครงการและกิจ กรรมเฉลิ มพระเกีย รติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัด เชียงใหม และมีการปรับปรุงองคประกอบของ
คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 2416/2562
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562นอกจากนั้น ในระดับอําเภอ ทุกอําเภอไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
และขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกีย รติเ นื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิ เษก
ระดับอําเภอ เปนของตัวเองแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทํางานทุกชุดถือเปนกลไกสําคัญในการกํากับ
ติดตาม บูร ณาการและสร างการมีสว นรว มจากภาคสวนตาง ๆ ในพื้น ที่ จังหวัด เชี ยงใหมไดมอบหมายให
สวนราชการระดับจังหวัดเปนผูประสานงาน ดังนี้ โครงการฟนฟูและพัฒนา ลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชีวิต มอบที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ”
มอบสํานักงานจังหวัดเชียงใหมโครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน มอบสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมพื้นที่เปาหมายดําเนินโครงการและกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่
จังหวัด...

- ๒๒ จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ บ ง ออกเป น 2 ระดั บ ได แ ก ระดั บ จั งหวั ด และระดั บ อํ า เภอ ดั ง นี้ ระดั บ จั ง หวั ด ได แ ก
โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต คือ พื้นที่คลองแมขาโดยมีทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการคณะทํางาน โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน จํานวน 2 จุด
คือสวนสาธารณะบนถนนเจริญประเทศและบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล (หนาหางสรรพสินคา
เซ็น ทรั ล พลาซา เชี ย งใหม แอร พ อร ต ) โดยมีผู อํ านวยการสํ านั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการคณะทํางาน โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” คือ เสนทางถนน
ราชพฤกษ ระยะทาง 3 กิ โ ลเมตร โดยมี ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทางหลวงชนบทที่ 10 เป น เลขานุ ก าร
คณะทํางาน ระดับอําเภอ ไดแก โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิ ต
จํานวน 31 โครงการ โครงการ “1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”จํานวน 25 โครงการ โครงการเพิ่ม
สวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน กําหนดใหดําเนินการในทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 218
โครงการ ดํ า เนิ น การทุ ก องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทั้ ง นี้ พื้ น ที่ เ ป า หมายข า งต น ได มี ก ารรายงานไปยั ง
กระทรวงมหาดไทยทราบแล ว และจั งหวั ด เชี ย งใหมได กําหนดให มีก ารดํ า เนิ น งานโครงการและกิ จ กรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ ควบคูกันไประหวางจังหวัดและอําเภอ ผลการดําเนินงาน ๑) ปจจุบันอยูระหวางการ
ดําเนิน งานของคณะทํางานชุด ต างๆ และส ว นราชการที่เ กี่ยวของ ซึ่งได มีการประชุ ม กํากับ ติ ดตาม และ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ๒) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลองเพื่อสิ่งแวดลอม
และคุณภาพชี วิ ต มีการประชุ มเมื่อวั น ที่ 23 พฤษภาคม 2562 โดยมี รองผู ว าราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม
(นายพุฒิพงศ ศิริ มาตย) เปน ประธาน กําหนดแนวทางการดําเนิน งานโดยให องคกรปกครองส วนทองถิ่น
ที่มีพื้นที่รับผิดชอบคลองแมขา จํานวน 5 แหง ไดแก องคการบริหารสวนตําบลดอนแกว เทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลตําบลปาแดด เทศบาลตําบลสันผักหวาน และองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา ดําเนินการปรับภูมิทัศน
จั ด ทํ า ระบบกรองของเสี ย ระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย บ อ บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ครั ว เรื อ น และขยายผลนํ า ไปปฏิ บั ติ ยั ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีพื้นที่รับผิดชอบลําน้ําแมคาว จํานวน 12 แหง และกําหนดใหมีการดําเนิน
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา คูคลองพรอมกัน ในวันที่ 3 มิถุนายน และ 28 กรกฎาคม ๒๕62 นอกจากนั้น
ยังใหมีการสํารวจความเหมาะสมในการจัดสวนหยอมหรือสวนสาธารณะตลอดริมสองขางคลองแมขาอีกดวย
๓) คณะทํางานขับ เคลื่ อนโครงการเพิ่มสวนหย อม/สวนสาธารณะให แกชุ มชน มีการประชุมเมื่อวัน ที่ 10
มิถุนายน ๒๕62 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) เปนประธาน และมีการ
ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สวนสาธารณะเจริญประเทศ การดําเนินงานปจจุบันอยูระหวางเรงรัดการโอนทรัพยสิน
ใหเทศบาลนครเชียงใหมรับไปดําเนินการดูแลตอ โดยเทศบาลนครเชียงใหมมีแผนจะเขาปรับปรุงภูมิทัศนและ
พัฒนาสวนสาธารณะเต็มรูปแบบ เชน มีการติดตั้งอุปกรณออกกําลังกาย เปนตน นอกจากนั้น จะมีกิจกรรม
จิตอาสาโดยการมีสวนรวมของเด็กนักเรียนและชุมชนในการทําผลงาน Street Art บนกําแพงภายใน
สวนสาธารณะ กิจกรรมการปลูกตนรวงผึ้งโดยผูวาราชการจังหวัดและปลูกตนไมอื่นๆ โดยประชาชนทั่วไป
และกําหนดที่จะเปดสวนสาธารณะแหงนี้อยางเปนทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นอกจากนั้นแลว
เทศบาลนครเชียงใหมยังมีแผนที่จะพัฒนาสวนเจริญประเทศระยะที่ 2 โดยการทํา Sky walk ในพื้นที่โครงการ
สําหรับสวนหยอมบนทางหลวงหมายเลข 1141 ถนนมหิดล หนาหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม
แอรพอรต อยูระหวางการปรับปรุงโดยแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 ๔) คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ
“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมีรองผูวาราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี ) เป น ประธาน ได มี มติ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย แม โ จ ดํ า เนิ น การออกแบบ
ภูมิสถาปตยของถนนตลอดทั้งสาย เชน การปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง การปรับปรุงเสาไฟประติมากรรม
การขุดลอก...

- ๒๓ การขุ ด ลอกคู ค ลอง การปลู ก ต น ไม เ สริ ม สองข า งทาง ต น ราชพฤกษ แ ละต น เหลื อ งปรี ดี ย าธร เป น ต น
ทั้งนี้ กิจกรรมเหลานี้จะไดอาศัยการมีสวนรวมของสวนราชการที่ไดรับประโยชนและอยูโดยรอบ ๆ ถนนสาย
ดังกลาว และกําหนดใหมีการจัดระเบียบการจําหนายดอกมะลิสองขางทางดวย การเตรียมจัดพิธีเปดโครงการ
“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหดําเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนน
เฉลิมพระเกียรติ”นั้น ประกอบดวย การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการปรับภูมิทัศน ดานความปลอดภัย
และการจั ด กิ จ กรรม จิ ต อาสา และกํ าหนดให มีพิ ธี เ ป ด โครงการฯ พร อมกัน ทั่ว ประเทศ ในวั น จั น ทร ที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๖2 ซึ่งรูปแบบของกิจกรรมในวันดังกลาวกระทรวงมหาดไทยจะแจงใหทราบอีกครั้ง ในการนี้
จังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเชียงใหมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา
14.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมโดยที่ประชุมไดมีมติมอบหมายแนวทางปฏิบัติ
โดยใหสวนราชการเจาภาพหลักและสวนราชการที่เกี่ยวของใชหลักการดําเนินงาน 2 ประการ คือ หลักการ
บูรณาการการทํางานรว มกัน และหลักความถูกต องตามระเบีย บกฎหมายที่เกี่ยวของซึ่งขอใหทุกโครงการ
ได Kick-Off พร อมกัน ตั้ งแต วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป น ต น ไป การดํ าเนิ น การจั ด พิธี เ ป ด โครงการ
“1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ของจังหวัดเชียงใหมจะกําหนดขึ้นบริเวณถนนราชพฤกษตามวันและ
เวลาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอไป และในวันดังกลาวจังหวัดเชียงใหมจะมีการเชิญภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน และจิตอาสาเขารวมกิจกรรมกวา 1,000 คน ซึ่งนอกจากจะมีพิธีเปดก็ยังจะมีการรวมใจ
กันทําความดีโดยรวมกันปลูกตนไม ตนราชพฤกษและเหลืองปรีดียาธร ตลอดเสนถนนราชพฤกษ กิจกรรม
ทําความสะอาดถนนฯ และทาสีขอบทางจราจร โดยรายละเอียดที่ชัดเจนเมื่อไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย
จะไดแจงใหทุกทานไดรับทราบตอไป
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.
2562 ไดแก ๑) โครงการฟนฟูและพัฒนาลําน้ํา คูคลอง เพื่อสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต 2) โครงการ
“1 จังหวัด/อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และ 3) โครงการเพิ่มสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน
นอกจากจะเปนโครงการระดับจังหวัดแลว ยังเปนโครงการในระดับอําเภอ และทองถิ่นดวย งานนี้ตองการ
จะพัฒนาสิ่งแวดลอม ตองการปรับปรุงบานเมืองเพื่อสรางความสุขใหกับประชาชน เปนโครงการและกิจกรรม
ของรัฐบาลที่จะถวายในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สําหรับกําหนดการพิธีเปดจะแจงใหทราบ
อีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.12 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ไดดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ไดแก กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแมขา และจิตอาสา
พัฒนาคลองแมคาว เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ และการจัดกิจ กรรมขยายผลการฝกอบรมโครงการจิ ตอาสา
หลักสูตรหลักประจํา รุนที่ 3/62 “เปนเบา เปน แมพิมพ” ในวันที่ 23 – 23 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุม
ทีปงกรรั ศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม อําเภอแมริม จังหวัดเชีย งใหม จํ านวน 4 รุน ดังนี้รุนที่ 1
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ภาคเชา) มีผูเขารวมฯ จํานวน 3,025 คน รุนที่ 2
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. (ภาคบาย) มีผูเขารวมฯ จํานวน 2,583 คน รุนที่ 3
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ภาคเชา) มีผูเขารวมฯ จํานวน 2,918 คน รุนที่ 4
เมื่อวันที่ ...

- ๒๔ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 16.00 น. (ภาคบาย) มีผูเขารวมฯ จํานวน 2,565 คน
รวมทั้งสิ้น 11,091 คน สําหรับการดําเนินการอบรมเพื่อขยายผลในโอกาสตอไปจะเปนการอบรมวิทยากร
จิตอาสา หลักฐานพื้นฐาน รุนที่ ๑/๖๒ โดยจะไปขยายผลระดับอําเภอตอไป ศูนยอํานวยการใหญจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. แจงวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระราชทานของชื่ อ จิ ต อาสาเดิ มว า จิ ต อาสาพระราชทาน (จอส.) ป จ จุ บั น ได ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล า
โปรดกระหมอมพระราชทานชื่อจิตอาสาใหม วา จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. (จอส.๙๐๔ วปร.) จึงไดแจงให
ศูนยอํานวยการในระดับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไขชื่อ อยางเชน ศูนยจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม ไดมีการแกไข
ชื่อเปน “ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม” สําหรับศูนยจิตอาสาอําเภอ
แกไขชื่อเปน “ศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อําเภอ....” การจัดกิจกรรมของจิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. ของอําเภอและหน วยงานตาง ๆ ขอความกรุ ณาแจงศูน ยอํานวยการจิ ตอาสา
พระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหมหรืออําเภอไดรับทราบดวย เพื่อจะไดจัดเจาหนาที่สนับสนุนในเรื่อง
ของการใหคําแนะนําในการปฏิบัติตนใหคําแนะนําในเรื่องของการจัดสถานที่ใหถูกตองตามรูปแบบแนวทาง
ปฏิบัติตอไป
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) มี ๒ ประเด็น คือ ๑) ขอบคุณสวนราชการที่สงเจาหนาที่เขารับการอบรม ผูอบรมมีทั้งที่เปนสมาชิก
จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. แลว และที่ไมไดเปนสมาชิกจิตอาสา 904 วปร. จะตองมีการขยายผลตอไป
ผูที่ไมไดเปนสมาชิกจิตอาสา 904 วปร. ตองรอการเปดรับสมัครในรอบตอไป สําหรับผูที่เปนสมาชิกจิตอาสา
904 วปร. แลว ขอใหหัวหนาสวนราชการไดเนนย้ําการปฏิบัติตัวใหเหมาะสม กรณีแตงกายชุดจิตอาสา
ควรอยูในสถานที่ที่เหมาะสม และแตงกายใหถูกตอง ๒) อําเภอจะตองมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง มีการ
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เพื่อใหส มาชิกได ทํากิจกรรมรวมกัน การจัดกิจกรรมใด ๆ
หากไมมั่นใจใหสอบถามมายังศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดเชียงใหม เพื่อเจาหนาที่
จะไดใหคําแนะนําการจัดกิจกรรมที่ถูกตอง กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความสําคัญที่จะชวย
ดูแลสังคม พัฒนาสิ่งที่เปนสาธารณประโยชนตอบานเมือง เพื่อสรางความสุขใหกับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร จํานวน 1 เรื่อง
3.2.1 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมปูไดโนเสารตะลุยพืชโบราณถิ่นลานนา ระหวาง
วั น ที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิ ง หาคม 2562 ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ สวนพฤกษศาสตร ส มเด็ จ พระนางเจาสิริกิติ์ อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม (สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต)ิ์
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
4 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ณ วัดสันดอนมูล
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร ตําบลทากวาง อําเภอสารภี
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 7
11 กรกฎาคม 2562 08.00 น. วันสมเด็จพระนารายณมหาราช ประจําป ณ หองราชพฤกษ 1
2562
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
12 – 17 กรกฎาคม ...

- ๒๕ วันที่
12 - 17 กรกฎาคม
2562

เวลา

งาน
กิจกรรมสัปดาหสงเสริมการเผยแพร
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป
2562
25 กรกฎาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
ครั้งที่ 8
28 กรกฎาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562
07.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล

สถานที่
รอมติที่ประชุม

โรงเรียนสองแคววิทยาคม
หมูที่ 4 บานดอยหลอ ตําบล
ดอยหลอ อําเภอดอยหลอ

ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
ณ หองนิทรรศการ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
ณ เรือนรับรองพระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน

๐๙.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๒
๑๐.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๒
๑๑.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ถนนราขพฤกษ
๑๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ณ หองนิทรรศการ 1
ถวายพระพรชัยมงคล
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรพระวิหารหลวง
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
30 กรกฎาคม ...

- ๒๖ วันที่
เวลา
งาน
30 กรกฎาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหมครั้งที่7/2562

สถานที่
ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู)
แจงแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
พุทธศักราช 2562 มี ๒ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมกิจกรรมกอนวันอาทิตยที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอความ
รวมมือทุกส วนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประดับพระบรม
ฉายาลั ก ษณ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว บริ เ วณด า นหน า หน ว ยงาน ประดั บ ธงชาติ ไ ทยร ว มกั บ
ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พรอมประดับ
ผาระบายสีเหลืองและผาระบายสีขาวบริเวณรั้วหนวยงาน ระหวางวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
รวมทั้งประดับไฟบริเวณหนวยงานและถนนสายสําคัญใหสวยงาม ระหวางวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม
๒๕๖๒ จั ด สถานที่ ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล ณ บริ เ วณหน ว ยงานที่ เ หมาะสม โดยประดั บ พระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พรอมโตะหมูบูชา จัดสมุดลง
นามถวายพระพรชัยมงคล ปากกาสีน้ําเงิน โตะและเกาอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสําหรับบุคคลในสังกัด
และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหวางวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
รวมทั้งมอบหมายเจาหนาที่คอยดูแล ตรวจสอบใหอยูในสภาพเรียบรอยและจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพร
ไวที่หนวยงานเมื่อเสร็จพิธีฯ และขอความรวมมือทุกหนวยงานไดเชิญชวนบริษัท หางราน และประชาชน
ในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานและ
ที่พัก อาศัย พร อมประดั บ ธงชาติ ไทยร ว มกับ ธงพระปรมาภิ ไธย ว.ป.ร. และธงตราสั ญ ลั ก ษณพ ระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งประดับไฟบริเวณ
อาคารสํานักงานและที่พักอาศัยใหสวยงามระหวางวันที่ ๒๒ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ๒) กิจกรรม
ในวันอาทิตยที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในสวนของจังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรม ดังนี้ ๑) เวลา ๐๗.๐๐ น.
พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล พระสงฆและสามเณร จํานวน ๖๘ รูป ณ บริเวณหองโถงดานหนา
อาคารศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ๓) เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ เรือนรับรองพระตําหนั กภูพิงคราชนิเวศน
๔) เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจ กรรมจิ ต อาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป น การพั ฒ นาเส น ทางถนนราชพฤกษ
๕) เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ๖) เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล ณ หองนิทรรศการ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม )
มี ๒ ประเด็ น คื อ ๑) จากการจั ด พิ ธี ทํ า บุ ญ ตั ก บาตรที่ ผ า นมาจะเห็ น ว า มี แ ต ข า ราชการที่ ม าร ว มพิ ธี
ขอให...

- ๒๗ ขอใหสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมประสานสื่อมวลชนไดเผยแพรขาวสารเพื่อใหพี่นองประชาชน
ได ม าร ว มพิ ธี ด ว ย ๒) การจั ด งานพิ ธี ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม จั ด ได ส มพระเกี ย รติ สถานที่ ต กแต ง สวยงาม
ขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ วา ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุมทอง – เงิน) ขอใหหนวยงาน
อยารีบนําพานพุมกลับ ขอใหผูรวมงานไดมีโอกาสบันทึกภาพกอน เพราะมีผานมาเมื่อเสร็จพิธีแลว เจาหนาที่
ของหนวยงานจะรีบขึ้นไปนําพานพุมกลับเกิดความไมสวยงามดานบนเวที
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
๕.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) อําลาตอที่ประชุมเพื่อไป
รับตําแหนงที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย ขอบคุณทุกหนวยงานที่ไดรวมทํางานกันมา อยากใหทุกทานชวยกัน
ทํางานเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงใหมและประเทศไทยตอไป การทํางานขอใหนึกถึง Area Base บาง
อยาไปนึกถึง Function มากเกินไป เพราะจะทําใหทานไมมีความสุขในการทํางาน
๕.๒ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
๑) กอนสิ้นปนี้ ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมจัดเตรียมความพรอมงาน CHIANGMAI
SHOWCASE ดวย
๒) เงินเดือนของขาราชการสวนภูมิภาค รอบการประเมินที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ –
มีน าคม ๒๕๖๒ หนว ยงานใดที่ยังไมออกคําสั่ งใหรี บ ออกคําสั่ งโดยดว นใหครบทุกหน ว ยงาน จั งหวัด จะได
เพิ่มเติมใหในสวนที่เหมาะสมใหตอไป จะเขาสูการประเมินรอบที่ ๒ เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ แลว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
ปลั ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายศรั ณ ยู มี ท องคํ า ) โครงการ “ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งที่ 5/2562
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนวัดหวยทราย หมูที่ 4 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
มี ห น ว ยงานเข า ร ว มจั ด หน ว ยบริ ก ารกว า 66 หน ว ยงาน มอบถุ ง ยั ง ชี พ 200 ชุ ด /ผ า ห ม 100 ผื น
มอบพั น ธุ ปลา 30,000 ตั ว /มอบทุ นการศึกษา 25 ทุ น มอบแว นตา 200 อั น และโต ะเลคเซอร 10 ตั ว
ในวั น ดั งกล าว มี ก ารประชุ ม แก ไ ขป ญ หาความต อ งการในพื้ น ที่ อํ า เภอแม อ อน ดั ง นี้ 1) ป ญ หาด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (การพัฒนาแหลงน้ํา) ตองการขุดอางเก็บน้ําแมฝกตื้นเขิน,หวยเลาหลวง
ตื้นเขิน , อางเก็บน้ําตานมวงตื้นเขิน แนวทางการแกไขปญหา อางเก็บน้ําหวยฝก บานทุงเลา หมูที่ 1 ตําบล
ออนกลาง อยู ในความรั บ ผิด ชอบของกรมชลประทานเป น โครงการชลประทานขนาดเล็ กอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ กอสรางแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2525 มีความจุ 0.090 ลาน.ลบ. จากการตรวจในสภาพปจจุบัน
เกิดตะกอนทับถมจํานวนมาก โดยมีแผนดําเนินการขุดลอก ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 ปจจุบันอยูระหวาง
เตรียมความพรอมทางดานวิศวกรรม (ศึกษา สํารวจ ออกแบบ) สรุปขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ไดใหโครงการชลประทานเชียงใหมเรงรัดดําเนินการตามที่เสนอในที่ประชุม และรายงานผลการดําเนินงาน
ใหจังหวัดทราบเปนระยะดวย อางเก็บน้ําหวยตนมวง บานออนเหนือ หมูที่ 11 ตําบลออนกลาง อําเภอแมออน
มีลักษณะ...

- ๒๘ มีลักษณะเปนสระเก็บน้ําในหมูบาน ความจุประมาณ 100,000 ลบ.ม. รับน้ําจากระบบสงน้ําฝายเบอร 2
โครงการชลประทานเชียงใหมไดวางแผนงานโครงกาพัฒนาแหลงน้ําในลักษณะแกมลิงลุมน้ําแมออน ฝงซายไว
ในป พ.ศ.2565 ลักษณะเปนการขุดขยาย ประมาณ 2,400 ตร.ม. ขุดลึกเฉลี่ย 3.00 ม. พรอมกอสรางระบบ
สงน้ําเชื่อมระหวางอางเก็บน้ําหวยตนมวงกับระบบสงน้ําเหมืองเบอร9 ของอางเก็บน้ําแมออน ปจจุบันอยู
ระหวางเตรียมความพรอมทางดานวิศวกรรม (ศึกษาสํารวจออกแบบ) สรุปขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ใหอําเภอแมออนและทุกภาคสวนดําเนินการขุดลอกอางเก็บน้ําตนมวงในลักษณะประชาอาสา และ
พิจารณาจัดเปนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ หากเกินศักยภาพของอําเภอ ใหประสานมายังจังหวัด เพื่อประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของใหสนับสนุนกิจกรรมของอําเภอตอไป 2) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐานถนนมีขนาด
คับแคบ และรถสัญจรไมสะดวก ตองการขยายไหลทางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1229 ดานละ 1.00 เมตร
จากบริเวณสามแยกวัดเปาสามขา บานเปาสามขา หมูที่ 3 ตําบลออนกกลาง – สามแยกบานใหมดอนแกว หมูที่ 2
ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน แนวทางการแกไขปญหา หมวดทางหลวงสันกําแพงแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
ไดวางแผนเพื่อจะสํารวจสภาพเสนทางอีกครั้งรวมกับอําเภอแมออน หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูที่เกี่ยวของ จะไดนําขอมูลดังกลาว มาคํานวณ ออกแบบ คิดราคา และนําเสนอตนสังกัด
เพื่อของบประมาณในลําดับตอไป ปจจุบันหมวดทางหลวงสันกําแพง มีแผนที่จะมีการติดตั้งปุมสะทอนแสงนําทาง
ในทางหลวงหมายเลข 1229 ตอนบานใหม - เปาสามขา ที่ กม. 0+000 ถึง 11+000 เพื่ออํานวยความ
สะดวก และปลอดภัยแกผูใชเสนทาง สรุปขอสั่งการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหหมวด ทางหลวงสันกําแพง
แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 เรงรัดดําเนินการตามที่เสนอในที่ประชุมและรายงานผลการดําเนินงานในจังหวัด
ใหทราบเปน ระยะ สําหรั บในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 แขวงทางหลวงชนบทจั งหวัด เชีย งใหม มีแผน
ดําเนินการขยายพื้นที่ไหลทางบริเวณจุดที่คับแคบ (ที่ไมติดกับพื้นที่เขตปา) ระยะทาง 300 เมตร สรุปขอสั่งการ
ของผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ใ ห แ ขวงทางหลวงชนบทจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ร ง รั ด ดํ า เนิ น การตามที่เ สนอ
ในที่ป ระชุมและรายงานผลการดํ าเนิ นงานใหจังหวัด ทราบเปนระยะ 3) ปญหาดานเศรษฐกิจ ราคาปจจั ย
ในการผลิ ตพืชผลทางการเกษตร เช น ปุย ยาฆาแมลง ต องการให หน วยงานภาครัฐ เขามาชว ยเหลื อดู แล/
ควบคุมราคาสินคา แนวทางการแกไขปญหา สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมกรมการคาภายใน กระทรวง
พาณิชย ไดหารือรวมกับสมาคมการคาปุยและธุรกิจการเกษตรไทย และผูประกอบการปุยเคมี เพื่อวันอังคารที่
12 กุมภาพันธ 2562 โดยสรุปผลการหารือ ดังนี้ ผูประกอบการยินดีใหความรวมมือปรับลดราคาจําหนาย
ปุยเคมีสําเร็จรูป (ราคาปลายทาง) ที่สําคัญ จํานวน 5 สูตร สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ
ติดตามสถานการณราคาจําหนายปุยเคมี ตามที่กรมการคาภายในไดขอความรวมมือผูประกอบการในการปรับ
ลดราคาจําหนาย ผลการตรวจสอบพบวาปุยเคมีในพื้นที่มีการปรับลดราคา
โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนพราว
วิทยาคม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการกวา 66 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ
250 ชุด ผาหม 100 ผืน มอบพันธุปลา 30,000 ตัว /มอบทุนการศึกษา 20 ทุน มอบแวนตา 200 อัน
และโตะเลคเซอร 10 ตัว การประชุมแกไขปญหาความตองการในพื้นที่อําเภอพราว ณ โรงเรียนพราววิทยาคม
1) ปญหาดานเกษตร ไมมีสะพานในการขนสงสินคาผลผลิตทางการเกษตรในชวงฤดูฝน จะมีผูเสียชีวิตจากการ
ใชเรือขามไปยังพื้นที่เกษตรทุกป ในพื้นที่บานหวยทราย หมูที่ 8 ตําบลแมปง และปญหาการขนยายพืชผล
ทางการเกษตรลําบากในชวงฤดูฝนซึ่งทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหายในพื้นที่หมูที่ 1 – 10 ตําบล
ปาไหน ตองการ สรางสะพานขามลําน้ําแมขอดใชในการขนสงสินคาและผลผลิตทางการเกษตร โครงการ
กอสราง...

- ๒๙ กอสรางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันยาว ตําบลปาไหน - บานสันคะมอก ตําบลปาตุม โครงการกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอยฝรั่งจากบานเหลา - บานทุงกู ตําบลปาตุม แนวทางแกไขปญหา องคการ
บริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม จ ะมอบหมายเจ า หน าที่ ล งพื้ น ที่ ร ว มกั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
พรอมกับหน วยงานที่เ กี่ยวของ ไดแก อุทยานแหงชาติศรี ลานนา สํ านักงานเจ าทาภูมิภาค สาขาเชี ยงใหม
และโครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม เพื่อสํารวจวาโครงการเขาขายภารกิจความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมหรือไม และสํารวจความพรอมของพื้นที่จะกอสรางสะพาน เพื่อใหองคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่ จ ากหน ว ยงานในพื้ น ที่ ต ามระเบี ย บต อ ไป สรุ ป ข อ สั่ ง การ
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ตรวจสอบพื้น ที่ ที่เ สนอดํ าเนิ น โครงการ
ว าอยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยงานใด และดํ าเนิ น การขออนุ ญาตใช พื้น ที่จ ากหน ว ยงานเจ าของพื้น ที่
ตามระเบียบที่เกี่ยวของใหเรียบรอย เมื่อไดรับการขออนุญาตใชพื้นที่แลว อําเภอพราว และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะไดเสนอรายละเอียดโครงการมายังจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
เพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมตอไป 2) ปญหาดานคมนาคม ถนนเปนหลุมเปนบอ การคมนาคมไมสะดวกเกิดอุบัติเหตุ ในการ
เดินทางและการขนสงทําใหพืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย ตองการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากหมูที่ 5 – หมูที่ 7 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เชื่อมถึงตําบลแมเจดียใหม อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขามน้ําขอด บานหลวง หมูที่ 6 เชื่อมบานแมสาย
ปาเมี่ยงหมูที่ 7 ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม และบานหวยน้ํากืน หมูที่ 13 ตําบลแมเจดีย
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และโครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขามน้ําขอด หมูที่ 5 –
หมูที่ 7 เชื่อมตําบลแมเจดีย แนวทางการแกไขปญหา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมมอบหมายเจาหนาที่ลงพื้นที่ในตําบลโหลงขอด รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมกัน
สํารวจออกแบบและจัดทํารายละเอียดโครงการ และใหองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมพิจารณาบรรจุ
เข า สู แ ผนพัฒ นาทอ งถิ่น ของ องคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม ต อ ไป ถนนแคบและชํ า รุ ด คมนาคม
ไมส ะดวก เกิดอุบัติ เหตุบ อยครั้ง และพืชผลทางการเกษตรเสีย หาย สะพานแคบ การคมนาคมไมสะดวก
เกิดอุบั ติเ หตุ ในการเดิ นทางและในการขนส งพืช ผลทางการเกษตรซึ่งทําใหพืช ผลทางการเกษตรเสี ยหาย
ตองการปรับปรุงถนนแอสฟลติก คอนกรีต สายหัวเวียง - แมกอย ต.เวียง อ.พราว กอสรางสะพานบริเวณ
หนาวัดแมกอย บานแมกอย หมูที่ 6 ตําบลเวียง อําเภอพราว กอสรางสะพานขาม ลําน้ําแมโกน บริเวณหนา
อารามแมงัด บ านแมงัด หมูที่ 4 ตํา บลทุงหลวง อําเภอพร าว แนวทางการแกไขป ญหา เทศบาลตํ าบล
เวียงพราวไดบรรจุเขาสูแผนพัฒนาอําเภอ และไดมีการประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมแลวสรุปขอสั่งการรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหสํานักงานแขวงทางหลวง
ชนบทเชี ย งใหม แจ งผลการพิจ ารณาการเสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณให เ ทศบาลตํ าบลเวี ย งพร า ว
ทราบดวย ถนนแคบและชํารุด การคมนาคมไมสะดวก ตองการกอสรางถนน Overlay แอสฟลติกสคอนกรีต
เสนทางหมูที่ 3 บานสันขวาง – หมูที่ 5 บานโละปาตอง ตําบลน้ําแพร กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก แนวทางแกไขปญหา สรุปขอสั่งการรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่ เสนอรายละเอียดโครงการผานอําเภอพราว และสงมายังจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร
สว นจั งหวัด เชีย งใหมตอไป การสั ญจรและขนส งทางการเกษตรลํ าบากเนื่องจากสภาพถนนเปน หลุ มเป น
บอทรุดโทรมอยางมาก การสัญจรไมสะดวก อาจกอใหเกิดอันตรายแกประชาชนผูใชเสนทางไป - มา โครงการ
กอสราง...

- ๓๐ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 4 บานปาฮิ้น – หมูที่ ๘ บานดงปาแดง กวาง ๔ เมตร ยาว ๑,๖๓๕
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โครงการกอสรางถนน Overlay สายหนาโรงเรียนปาไหน - อางเก็บน้ําแมโกน หมูที่ 3
แนวทางแกไขปญหา สรุปขอสั่งการรองผูว าราชการจังหวัดเชีย งใหม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้น ที่
เสนอรายละเอียดโครงการผานอําเภอพราว และสงมายังจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมและแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมตอไป 4) ปญหาดานสิ่งแวดลอม ปญหาภัยแลงและอุทกภัย การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค/น้ําเพื่อการเกษตร ตองการอางเก็บน้ําขนาดกลางประจําตําบล (อางเก็บน้ําแมตายละ) ตองการฝาย
ขนาดเล็ก ในพื้นที่ตํ าบลโหล งขอด ตองการบอบาดาลเพื่อใช สําหรับ การอุปโภค บริโ ภค และการเกษตร
ตองการขุดลอกหนาฝาย ในพื้นที่ตําบลโหลงขอด ตองการกอสรางอางเก็บน้ําแมแวน ปญหาแหลงน้ําตื้นเขิน
กักเก็บน้ําไดไมเพียงพอตอการทําการเกษตร ทําใหคุณภาพและปริมาณของผลผลิตตกต่ํา ตองการขุดลอกหนา
ฝายในพื้นที่ตําบลเวียง ตําบลทุงหลวง แนวทางแกไขปญหา ประเด็นการขุดลอกหนาฝายในพื้นที่ตําบลเวียง
และตํ าบลทุงหลวง โครงการชลประทานจั งหวัด เชี ย งใหม จะไดป ระสานกับกองชาง องคกรปกครองส ว น
ทองถิ่น ในพื้ น ที่ เ พื่ อร ว มกั น ลงพื้น ที่สํ ารวจว าฝายดั งกล า วอยู ในพื้น ที่/ พิ กัด ใด และได ถา ยโอนอยู ใ นความ
รับผิด ชอบขององคกรปกครองสว นทองถิ่นแลวหรือไม โดยจะรว มกันสํ ารวจออกแบบและประมาณราคา
รายละเอี ย ดโครงการเพื่ อ บรรจุ เ ข า แผนงานโครงการของโครงการชลประทานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ต อ ไป
ปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคและแหลงน้ําการเกษตรในพื้นที่ตําบลแมปง เปนโครงการพระราชดําริของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตองการสรางอางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา ดานการเกษตร แนวทางแกไขปญหา ขอสั่งการรองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ในประเด็นสรางอางเก็บน้ําขนาดกลาง ใหอําเภอพราว รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้น ที่ และโครงการชลประทานจั งหวั ด เชี ย งใหม ตรวจสอบรายละเอีย ดและรวบรวมเอกสารหลั กฐาน
ที่เกี่ยวของวาโครงการดังกลาวเปนโครงการพระราชดําริหรือไม และใหอําเภอพราวสงรายละเอียดโครงการ
เพื่อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณไปยั งโครงการชลประทานจั งหวั ด เชี ย งใหม และสํ า เนามายั งจั ง หวั ด
เชียงใหมเพื่อพิจารณาบรรจุเขาสูแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหมตอไป
ขอความรวมมืออําเภอสรุปปญหาความตองการในพื้นที่สงใหจังหวัดเชียงใหม ภายใน
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหมจะไดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไปสรุปแนวทางการแกไขปญหา
สํ า หรั บ ตอบพี่ น อ งประชาชนในวั น ประชุ ม ที่ จั ด กิ จ กรรมต อ ไป ขอความกรุ ณ าส ว นราชการจั ด เจ า หน า ที่
ที่รับผิดชอบ รู เขาใจเรื่อง และสามารถตอบปญหาไดไปรวมประชุมดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ มาตรการจํากัดการใช ๓ สาร พาราควอต ไกลโฟเซต คลอรไพริฟอส
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) ตามที่คณะกรรมการ
วัตถุอันตรายมีมติเห็น ชอบใหจํากัดการใช วัตถุอันตราย ๓ ชนิ ด ได แก พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร ไพริ ฟอส โดยมอบหมายให กรมวิช าการเกษตรจัด ทําแผนปฏิ บั ติ การจํ ากัด การใชวั ต ถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิ ด
ซึ่งคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติเห็นชอบ ๖ มาตรการจํากัดการใชตามที่กรมวิชาการเกษตรเสนอ ไดแก
การออกกฎหมาย การวิ จั ย สาร วิ ธี ท ดแทน การศึ ก ษาผลกระทบ การสร า งการรั บ รู ระบบฐานข อ มู ล
และการฝกอบรม ทั้งนี้กรมวิช าการเกษตรได เ สนอประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํ านวน ๕ ฉบั บ
ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ ๖ มาตรการดังกลาว โดยภายหลังประกาศทั้ง ๕ ฉบับมีผลบังคับใช มีผูเกี่ยวของที่ตอ ง
ปฏิบัติ...

- ๓๑ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการกํ า จั ด การใช ดั ง นี้ ๑) เกษตรกรผู ใ ช ต อ งผ า นการอบรม ผ า นการทดสอบข อ เขี ย น
ตามหลักสูตรที่กําหนด และการซื้อวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ตองแสดงหลักฐานผานการอบรมหรือผานการ
ทดสอบ พรอมทั้งแสดงหลักฐานพืชที่ปลูก และพื้นที่ปลูก ๒) ผูรับจางพนสาร ตองผานการอบรมหลักสูตรการ
พนวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และตองมีใบอนุญาตรับจางพน รวมทั้งไมสามารถ
ซื้อวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิดได หากไมไดเปนเกษตรกรผูปลูกพืชตามที่กําหนดใหใช ๓) ผูขายวัตถุอันตราย
ตองขออนุญาตมีไวครอบครองเพื่อขาย โดยระบุชื่อวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ไวในใบอนุญาตดวย ผานการอบรม
ผูควบคุมการขายวัตถุอันตราย ตองแจงปริมาณการขายและการสต็อกสินคาวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ขายวัตถุ
อันตรายทั้ง ๓ ชนิดเฉพาะเกษตรกรที่แสดงหลักฐานการผานการอบรม หรือผานการทดสอบพรอมทั้งแสดง
หลักฐานชนิดพืชปลูก และพื้นที่ปลูก จัดทําปายแสดงขอความวัตถุอันตรายที่กําจัดการใช และจัดวางแยกจาก
วัตถุอันตรายชนิดอื่น ๔) ผูนําเขาหรือผูผลิต ตองแจงปริมาณการนําเขาหรือผลิต และสต็อกของวัตถุอันตราย
ทั้ง ๓ ชนิด ภายในวันถัดจากวันที่มีการนําเขาหรือผลิต ๕) ผูใหญบาน กํานัน ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อตรวจสอบการใช
วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ในพื้นที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ ตามกฎหมายไดกําหนดพืชที่อนุญาตใหใชวัตถุอันตราย
ทั้ง ๓ ชนิด ดังนี้ พาราควอต และไกลโฟเซต ใชเฉพาะกําจัดวัชพืชในการปลูกออย ยางพารา ปาลมน้ํามัน
มันสําปะหลัง ขาวโพด และไมผล คลอรไพริฟอส ใชเฉพาะกําจัดแมลงในการปลูกไมดอก พืชไร และกําจัด
หนอนเจาะลําตนในไมผล พื้นที่หามใชวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด ไดแก พื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พื้นที่
ตนน้ํา พื้นที่สาธารณะ อยางไรก็ตามมีขอยกเวนสําหรับหนวยงานราชการ เชน การรถไฟแหงประเทศไทย
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ที่มีความจําเปนตองใชกําจัดวัชพืชขางทางรถไฟและริมถนน โดยตอง
ขออนุญาตโดยตรงกับกรมวิชาการเกษตร สําหรับฉลากตองมีขอความ ดังนี้ วัตถุอันตรายกําจัดการใช หามใช
วัตถุอันตรายในพื้นที่ปลูกพืชผักหรือพืชสมุนไพร พื้นที่ตนน้ํา และพื้นที่สาธารณะ ผูใชวัตถุตองปองกันไมใหวัตถุ
อัน ตรายแพร กระจายไปยั งพื้นที่อื่น การวิ จั ย/วิ ธี ทดแทน ได แก โครงการศึกษาวิธี การจัด การวัช พืช แบบ
ผสมผสาน เพื่อลดการใชสารไกลโฟเซต และพาราควอตในออย มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน ยางพารา และไมผล
(ทุเรียน ชมพู ลําไย มะมวง และมะนาว) โครงการศึกษาและทดสอบการใชสารเคมีทดแทนสารคลอรไพริฟอส
เพือ่ การผลิตไมดอก พืชไร และไมผล การศึกษาผลกระทบ ไดแก โครงการเฝาระวังและติดตามผลกระทบจาก
การใชวัตถุอันตรายพาราควอต โครงการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบครบวงจร สรางการรับรูเกี่ยวกับมาตรการ
จํากัดการใชผานสื่อมวลชน สื่อออนไลน คลิปวีดีโอ เฟสบุค หอกระจายขาว ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินคาเกษตร และการประชุมกรมการจังหวัดกระทรวงมหาดไทย ระบบฐานขอมูลสรางแอพพลิเคชั่น
ที่ ทํ า งานร ว มกั บ ฐานข อ มู ล บั น ทึ ก ข อ มู ล การนํ า เข า การผลิ ต และจํ า หน า ย เพื่ อ ทราบเส น ทางและการ
เคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายทั้งระบบ รวมทั้งวัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด แผนปฏิบัติการฝกอบรม จัดทําหลักสูตร
อบรมสําหรับเกษตรกร และผูรับจางพน จัดทําหลักสูตรสําหรับพนักงานเจาหนาที่เกี่ยวกับมาตรการจํากัด
การใชและบทบาทหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๓ ผานระบบ
VDO Conference หลักสูตรอบรมสําหรับสรางวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร
การยางแห งประเทศไทย สํ านั กงานคณะกรรมการออ ยและน้ํ า ตาลทราย และภาคเอกชน เพื่ อไปอบรม
เกษตรกร และผูรับจางพน ใหใชวัตถุอันตรายอยางมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) สรุปประเด็น
ที่ประชาชนควรรูไปออกรายการวิทยุ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมพบประชาชน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 ประชาสัมพันธ ...

- ๓๒ ๖.๓ ประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรมปลูกตนไมและปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกตนไม เพื่อแผนดิน”
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) (นายภูมินพศ บุญบันดาร)
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษก พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว พุทธศักราช 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ได ริ เ ริ่ ม ดํ า เนิ น การโครงการและกิ จ กรรม เพื่ อ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิ เ ษก หลายโครงการ เพื่ อ ประโยชน สุ ข ของประชาชนทั้ ง ประเทศและการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อมให เ กิด ความยั่ งยื น จึ ง ขอเชิ ญชวนประชาชนชาวไทย และชาวจั งหวั ด
เชียงใหมรวมปลูกตนไม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก โครงการ “รวมใจไทย ปลูกตนไม
เพื่อแผน ดิน ” ในที่ดิน ของตนเอง ของรั ฐ ของเอกชน คนละ 1 ต น เป าหมาย 10 ลานต น ลงทะเบี ย น
ปลู กตน ไม และรั บ เกีย รติบั ต ร เพื่อเป นส วนหนึ่ งของความภาคภูมิใจ โดยสามารถดาวน โหลดการลงทะเบี ยน
ไดที่ https://plant.forest.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๔ ประชาสัมพันธการจัดงาน “ รักคุณเทาฟา เชียงใหม”
ผูแทนบริ ษัท การบิน ไทย สํา นั ก งานขายเชียงใหม (นางพัช ริ น ทร หลุ กแกว )
ขอเชิญรวมงาน รักคุณเทาฟา เชียงใหม ระหวางวันที่ ๒๖ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
ณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต พิธีเปดงาน วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา
๑๖.๐๐ น. ภายในงานจําหนายตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๕ กิจกรรม TEDx Chiang Mai
คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค (นายมารติน เฟนสกี-สตาลลิ่ง) กิจกรรม
TEDxChiangMai เป น งานเสวนาด านความคิด สรางสรรคที่ใหญที่สุ ด ในประเทศไทยและจั ด ต อเนื่องกัน มา
เปนระยะเวลามากกวา 8 ป ดําเนินกิจกรรมโดยกลุมอาสาสมัคร ตัวอยางกิจกรรมที่ผานมา มีผูพูดและศิลปน
กวา 20 ทาน ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ มีผูเขารวมงานกวา 1,200 คน มีผูรับชมผานชองทาง YouTube
กวา 4,000 ครั้ง AIS LINE APPLICATION กวา 900,000 ราย งานแสดงและกิจกรรมที่หลากหลาย
มีอาหารและเครื่ องดื่ มรสเลิศบริการแกผูเ ขาร วมงาน สําหรับ งาน TEDxChiangMai 2019 กําหนดจั ดงาน
ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ สามารถซื้อบัตรไดแลวตั้งแตวันนี้ที่เว็บไซต
www.eventpop.me/e/6000-tedxchiangmai2019 http://www.tedxchiangmai.com และ tedxchiangmai
มติที่ประชุม รับทราบ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป ผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ดเชียงใหม ประจํา ป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

The Chiangmai Provincial office of the Comptroller General

ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
1

1

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

ไตรมำสที่ 1
ร้อยละ
32

ไตรมำสที่ 2
ร้อยละ
54

ไตรมำสที่ 3
ร้อยละ
77

ไตรมำสที่ 4
ร้อยละ
100

รำยจ่ำยลงทุน

20

45

65

100

รำยจ่ำยประจำ

36

57

80

100

ภำพรวม

ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562
หน่วย : ล้ำนบำท
คงเหลือ ลำดับ
ประเทศ

รำยกำร

งบประมำณ

PO

เบิกจ่ำย

ร้อยละ

เป้ำหมำย
ไตรมำส 4

+/-

1. งบประมำณประจำปี 2562

28,435.41

2,144.80

22,940.18

80.67

100

-19.33

5,495.23

1.1 รำยจ่ำยประจำ

18,734.68

157.92

16,902.89

90.22

100

-9.78

1,831.79

1.2 รำยจ่ำยลงทุน

9,700.73

1,986.88

6,037.29

62.24

100

-37.76

3,663.44

2.งบประมำณเหลื่อมปี

2,213.92

479.06

1,551.62

70.08

662.30

ปี 2561

1,847.01

345.93

1,335.02

72.28

512.00

366.91

133.13

216.60

59.03

150.31

ก่อนปี 2561

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนรำยหน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำร 1 37 แห่ง องค์กำรมหำชน 2 แห่ง
และรัฐวิสำหกิจ 1 แห่ง รวม 140 แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562 มีดังนี้

ผลกำรเบิกจ่ำย...

2

30

2

ผลกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และองค์กำรมหำชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ พ .ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562
(เรียงลำดับตำมร้อยละกำรเบิกจ่ำย)
เป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 ถึง เดือนกันยำยน 2562 ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ต่ำกว่ำร้อยละ 100
ลำดับ

ชื่อหน่วยงำน

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่งจ่ำย เบิกจ่ำย
ทีไ่ ด้รับ
(PO)
รวมทัง้ สิน้ 140 หน่วยงาน
9,700.73
1,986.76 6,037.29
ส่วนราชการ 137 ส่วนราชการ
9,160.47
1,976.39 5,577.46
1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
286.86
0.00
286.86
2 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
181.93
0.00
181.93
3 กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 33
9.67
0.00
9.67
4 ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่
6.45
0.00
6.45
5 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
5.58
0.00
5.58
6 สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
5.41
0.00
5.41
7 ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
5.33
0.00
5.33
8 กองบังคับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3
4.78
0.00
4.78
9 สำนักงำนทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม่
2.42
0.00
2.42
10 โรงพยำบำลดำรำรัศมี โรงพยำบำลตำรวจ
2.16
0.00
2.16
11 สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1
2.14
0.00
2.14
12 สำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)
2.07
0.00
2.07
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
2.04
0.00
2.04
14 เรือนจำกลำงเชียงใหม่
1.61
0.00
1.61
15 ด่ำนศุลกำกรเชียงดำว
1.41
0.00
1.41
16 สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่
1.38
0.00
1.38
17 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 9
1.33
0.00
1.33
18 สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
1.21
0.00
1.21
19 ศูนย์พฒ
ั นำศักยภำพและอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่
1.03
0.00
1.03
20 สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
0.91
0.00
0.91
21 สำนักงำนกำรปฏิรูปทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม่
0.87
0.00
0.87
22 สำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3
0.86
0.00
0.86
23 สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่
0.75
0.00
0.75
24 สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 10 จังหวัดเชียงใหม่
0.62
0.00
0.62
25 กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมือทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ
0.56
0.00
0.56
26 สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
0.46
0.00
0.46
27 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
0.40
0.00
0.40
28 ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง
0.40
0.00
0.40
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่
0.39
0.00
0.39
30 ศูนย์พฒ
ั นำรำษฎรบนพืน้ ทีส่ ูงจังหวัดเชียงใหม่
0.38
0.00
0.38
31 สำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงใหม่
0.36
0.00
0.36
32 ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่
0.25
0.00
0.25
33 ศูนย์พฒ
ั นำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบำ้ นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
0.23
0.00
0.23

ร้อยละ งบประมำณ
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
62.24 3,663.43
60.89 3,583.01
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00

3

ลำดับ

ชื่อหน่วยงำน

34 สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่
35 ทีท่ ำกำรนิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภูมิพล
36 สำนักงำนอุตสำหกรรมพืน้ ฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่
37 สถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์
38 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเขต 1
39 สำนักงำนแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่
40 สำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
41 สถำนแรกรับคนไร้ทพี่ งึ่ สันมหำพน
42 สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่
43 ศูนย์ทอ่ งเทีย่ วกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดเชียงใหม่
44 สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
45 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8
46 วิทยำลัยเทคนิคสันกำแพง
47 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
48 วิทยำลัยนำฏศิลป เชียงใหม่
49 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
50 สำนักพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมภำคเหนือ
51 สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
52 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 7 จ.เชียงใหม่
53 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
54 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคเหนือ
55 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
56 สำนักงำนพัฒนำภำค3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
57 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15
58 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
59 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
60 ทีท่ ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่
61 สถำบันกำรพลศึกษำ วิทยำเขตเชียงใหม่
62 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 1
63 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 2
64 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ ที่ 3
65 สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
66 สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
67 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
68 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
69 สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
70 โรงพยำบำลประสำท เชียงใหม่
71 ศูนย์ปฏิบตั ิกำรพัฒนำทีด่ ินโครงกำรหลวง
72 วิทยำลัยเทคนิคสำรภี
73 แขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่งจ่ำย เบิกจ่ำย
ทีไ่ ด้รับ
(PO)
0.19
0.00
0.19
0.14
0.00
0.14
0.12
0.00
0.12
0.10
0.00
0.10
0.05
0.00
0.05
0.05
0.00
0.05
0.05
0.00
0.05
0.04
0.00
0.04
0.02
0.00
0.02
0.01
0.00
0.01
26.30
0.00
26.30
1.19
0.00
1.19
1.50
0.00
1.50
2.56
0.00
2.55
6.24
0.00
6.21
1.90
0.00
1.89
0.02
0.00
0.02
28.21
0.38
27.83
0.51
0.00
0.50
3.94
0.00
3.86
0.02
0.00
0.02
1.38
0.00
1.34
398.19
1.05
386.29
0.57
0.00
0.53
3.44
0.19
3.13
2.95
0.18
2.67
40.94
3.22
36.96
47.61
4.71
42.09
350.75
23.59
309.66
355.55
28.59
307.41
297.74
24.28
256.07
0.06
0.00
0.05
3.41
0.00
2.91
609.89
12.36
505.12
1.93
0.00
1.59
12.84
0.00
10.40
40.29
7.67
32.63
79.65
0.00
64.07
2.60
0.00
2.06
357.11
41.32
282.43

ร้อยละ งบประมำณ
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
99.99
0.00
99.98
0.00
99.67
0.01
99.65
0.01
99.59
0.03
99.42
0.01
99.39
0.00
98.66
0.38
98.18
0.01
98.06
0.08
98.00
0.00
97.27
0.04
97.01
11.90
92.05
0.05
91.03
0.31
90.57
0.28
90.27
3.98
88.42
5.51
88.29
41.09
86.46
48.13
86.01
41.67
85.86
0.01
85.36
0.50
82.82
104.77
82.30
0.34
81.02
2.44
80.97
7.67
80.43
15.59
79.27
0.54
79.09
74.68

4

ลำดับ

ชื่อหน่วยงำน

74 โรงพยำบำลนครพิงค์
75 โรงเรียนฝำงชนูปถัมภ์
76 โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือในพระบรมรำชินูปถัมภ์จังหวัด
เชียงใหม่
77 สถำนีพฒ
ั นำทีด่ ินเชียงใหม่
78 ศูนย์พฒ
ั นำและบำรุงรักษำทำงน้ำที่ 7
79 โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
80 ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่
81 สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
82 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่
83 สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตร เขตที่ 1
84 สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
85 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
86 โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
87 สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5
88 สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
89 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
90 ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
91 สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 1
92 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 4
93 สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1
94 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
95 สำนักทำงหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)
96 สำนักงำนชลประทำนที่ 1
97 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 1
98 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
99 เรือนจำอำเภอฝำง
100 สำนักบริหำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
101 สำนักงำนศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่
102 สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3
103 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์31
104 กองบิน 41
105 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
106 สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เชียงใหม่
107 สำนักงำนพัฒนำทีด่ ินเขต 6
108 โรงพยำบำลสวนปรุง
109 สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
110 วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง
111 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 5
112 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่งจ่ำย เบิกจ่ำย
ทีไ่ ด้รับ
(PO)
109.66
23.88
85.78
1.56
0.00
1.22
2.59
0.50
2.00
113.59
0.81
22.63
11.47
455.19
36.30
17.03
14.52
92.84
5.87
12.21
117.39
4.53
1.40
1,438.78
58.32
285.83
287.38
149.61
493.20
70.38
15.46
2.25
249.65
108.99
15.44
11.75
42.12
137.89
389.25
5.85
17.62
126.87
24.52
35.57
1.58

13.44
0.00
5.28
2.99
88.72
12.76
3.73
4.44
37.37
2.46
5.12
42.16
1.43
0.61
620.42
21.30
50.32
131.72
11.17
6.14
22.01
8.16
0.00
92.34
32.34
8.29
6.84
24.60
69.55
0.00
2.77
12.16
33.59
13.05
21.62
1.11

87.15
0.62
17.25
8.48
329.79
23.54
10.57
8.80
54.50
3.41
7.09
68.13
2.62
0.78
800.71
32.17
157.12
153.76
77.87
237.10
33.72
7.30
1.05
112.26
48.80
6.49
4.92
17.51
46.17
129.55
1.93
5.47
37.81
7.20
10.24
0.45

ร้อยละ งบประมำณ
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
78.22
23.88
77.82
0.35
77.16
0.59
76.72
76.57
76.26
73.96
72.45
64.85
62.04
60.59
58.71
58.10
58.04
58.04
57.99
56.14
55.65
55.17
54.97
53.50
52.05
48.07
47.90
47.24
46.81
44.97
44.78
42.01
41.84
41.58
33.48
33.28
33.07
31.02
29.81
29.35
28.78
28.35

26.44
0.19
5.37
2.99
125.40
12.76
6.46
5.72
38.34
2.46
5.12
49.26
1.90
0.61
638.07
26.15
128.71
133.62
71.74
256.10
36.67
8.16
1.20
137.39
60.19
8.95
6.84
24.60
91.72
259.69
3.91
12.16
89.06
17.32
25.33
1.13

5

ลำดับ

ชื่อหน่วยงำน

งบประมำณ ใบสั่งซื้อสั่งจ่ำย เบิกจ่ำย
ทีไ่ ด้รับ
(PO)
113 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 6
46.87
27.66
12.74
114 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
1.75
1.37
0.38
115 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 2
66.03
41.79
12.84
116 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่
88.02
71.68
16.34
117 สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่เขต 3
109.40
58.76
19.83
118 ตำรวจภูธรภำค 5
90.53
74.25
16.28
119 สำนักงำน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
1.81
1.51
0.30
120 สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.11
0.44
0.17
121 สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่
0.22
0.00
0.02
122 มณฑลทหำรบกที่ 33
1.56
1.44
0.12
123 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่
8.99
8.32
0.67
124 วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่
32.18
20.40
2.30
125 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
1.74
0.00
0.10
126 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว
14.21
11.72
0.44
127 โรงเรียนกำวิละอนุกูล
17.00
2.48
0.45
128 สำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐเขตพืน้ ที่ 5
11.10
10.87
0.23
129 ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ
14.24
1.29
0.09
130 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
243.72
34.40
0.51
131 สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑
197.39
25.02
0.03
132 สำนักงำนคลังเขต 5
0.84
0.84
0.00
133 สำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคที่ 1
0.26
0.26
0.00
134 สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
0.01
0.01
0.00
135 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
10.64
0.00
0.00
136 ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรม ภำคที่ 1
0.39
0.00
0.00
137 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
0.32
0.00
0.00
รัฐวิสาหกิจ
44.07
0.00
33.71
1 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์
44.07
0.00
33.71
องค์การมหาชน
399.92
0.00
399.92
1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพืน้ ทีส่ ูง เชียงใหม่ (องค์กำรมหำชน)
29.00
0.00
29.00
2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
370.92
0.00
370.92
งบกลาง
96.27
10.36
26.20
1 สำนักชลประทำนที่ 1
30.61
1.47
14.86
2 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
47.71
5.22
11.34
3 สำนักบริหำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
0.99
0.00
0.00
4 สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
2.56
0.55
0.00
5 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
14.40
3.12
0.00

ทีม่ ำ : ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ร้อยละ งบประมำณ
เบิกจ่ำย
คงเหลือ
27.19
34.13
21.55
1.37
19.44
53.19
18.56
71.68
18.12
89.58
17.98
74.25
16.73
1.51
15.49
0.94
9.83
0.20
7.56
1.44
7.45
8.32
7.15
29.88
5.69
1.64
3.07
13.77
2.64
16.55
2.07
10.87
0.63
14.15
0.21
243.21
0.01
197.36
0.00
0.84
0.00
0.26
0.00
0.01
0.00
10.64
0.00
0.39
0.00
0.32
76.50
10.36
76.50
10.36
100
0.00
100
0.00
100
0.00
27.22
70.06
48.55
15.75
23.77
36.37
0.00
0.99
0.00
2.56
0.00
14.40
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2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จานวน 1 ฉบับ
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในฐำนะกรรมกำรและเลขำนุกำร คณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
เงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 ได้แจ้งเวียนส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน ที่ได้รับ
จัดสรรงบลงทุน ให้เร่งรัดกำรดำเนินกำรในกำรก่อหนี้และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2562 เพื่อ
ไม่ให้เงินงบประมำณถูกพับไป สำหรับหน่วยงำนที่ดำเนินกำรก่อหนี้ครบทุกโครงกำร/รำยกำร และหรือดำเนินกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมำณแล้ว มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำย ให้เร่งโอน
งบประมำณกลับส่วนกลำงโดยด่วน ตำมหนังสือที่ ชม 0003/ ว 332 ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2562 เรื่อง กำรติดตำม
เร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทำงระบบสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ SMART
OFFICE จังหวัดเชียงใหม่

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวั ด/ภาคเหนือ/
กลุ ม จัง หวั ด ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 และการเรง รัด การใชจ า ยงบประมาณ (สํ า นักงานจัง หวั ด
เชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
๑) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

สรุปผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ 373,933,600 บาท
เบิกจายแลว
44,094,793 บาท
(11.79%)

ยังไมไดเบิกจาย
190,818,709
บาท
(51.03%)

กอหนีผ้ กู พันแลว
50,622,298 บาท
(13.54%)

อยูระหวาง
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจาง
88,397,800 บาท
(23.64%)

การดําเนินการ
เบิกจายแลว
กอหนี้ผูกพันแลว
อยูระหวางกระบวนการ
จัดซื้อจัดจาง
ยังไมไดเบิกจาย

รวมทั้งหมด

ผลการเบิกจาย (บาท)
44,094,793 (11.79%)
50,622,298 (13.54%)
88,397,800 (23.64%)
190,818,709 (51.03%)

373,933,600
ขอมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562

ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
1. ใหสวนราชการเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณ ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2562
2. ใหหัวหนาสวนราชการกํากับติดตามการดําเนินโครงการ/การเบิกจายงบประมาณอยางใกลชิด และรายงานผล
ใหจังหวัดเชียงใหมทราบทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน
3. ในกรณีที่จะตองกันเงินเหลื่อมป เพื่อเบิกจายหลังเดือนกันยายน 2562 ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
หลักเกณฑที่กาํ หนด อยางเครงครัด เพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ
4. ใหปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ หนังสือเวียน
ที่เกี่ยวของ และมาตรฐานของทางราชการใหครบถวน โดยเฉพาะการขออนุญาตใชพื้นที่ในการดําเนินโครงการ

๒) กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) 387,950,000 บาท
รออนุมัติ คก.
9,000,000.00
(2.32%)

รอ คก.ทดแทน
29,623,170.00
(7.64%)

อยูระหวางดําเนินการ
213,744,132.57
(55.10%)

การกอหนี้ผูกพัน
90,257,472.35
(23.27%)
รายการ
ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ

การกอหนีผ้ กู พัน
การเบิกจาย
โครงการรอทดแทน
รออนุมัตโิ ครงการ
อยูระหวางดําเนินการ

รายจายลงทุน

รายจายประจํา

เบิกจาย
45,325,225.08
(11.68%)

รายจายอื่น

ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
รวม

197,387,000.00 (50.88%)

185,563,000 (47.83%)

25,023,716.35 (12.68%)

65,233,756.00 (35.15%)

-

90,257,472.35 (23.27%)

29,400.00 (0.01%)

42,254,417.36 (22.77%)

3,041,407.72 (60.83%)

45,325,225.08 (11.68%)

28,008,900.00 (14.19%)

1,614,270.00 (0.87%)

-

29,623,170.00 (7.64%)

-

9,000,000.00 (2.32%)

9,000,000.00 (4.56%)
135,324,983.65 (68.56%)

5,000,000.00 (1.29%)

76,460,556.64 (41.20%)

1,958,592.28 (39.17%)

387,950,000.00 (100%)

213,744,132.57 (55.10%)

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม)
การกอหนี้ผูกพัน
51,410,456.00
(35.29%)

เบิกจาย
28,142,567.66
(19.32%)

อยูระหวางดําเนินการ
66,138,196.34
(45.40%)

ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
รายการ
ไดรับอนุมัตงิ บประมาณ

การกอหนีผ้ กู พัน
การเบิกจาย
อยูระหวางดําเนินการ

รายจายลงทุน
26,492,300.00 (18.18%)
-

รายจายประจํา
114,198,920.00 (78.38%)

รายจายอื่น
5,000,000.00 (3.44%)

รวม
145,691,220.00 (100%)

51,410,456.00 (20.90%)

-

51,410,456.00 (35.29%)

29,400.00 (0.11%)

25,101,159.94 (21.98%)

3,041,407.72 (60.83%)

28,142,567.66 (19.32%)

26,462,900.00 (99.89%)

37,687,304.06 (33.00%)

1,958,592.28 (39.17%)

66,138,196.34 (45.40%)

ผลการเบิกจาย (แยกรายจังหวัด)

ขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.3 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานจังหวัด
เชียงใหม)

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.4 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
๑) ความก าวหนา การขับ เคลื่อ นการพั ฒนาหมู บา นตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)

รายงานผลความกาวหนาประจําเดือน กรกฎาคม 2562
ลําดับ

รายการ

ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย

ดําเนินการไปแลว

1

แตงตั้ง/ประชุมคณะงาน

25 อําเภอ

เรียบรอย

2

สรางความเขาใจแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ 3 คน

6,198 คน

เรียบรอย

3

สงเสริมวิถีชวี ิตพอเพียง แกอาสาสมัครครัวเรือน

94,602 ครัวเรือน

109,707 ครัวเรือน (เกินเปา 16%)

4

สนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน

94,602 ครัวเรือน

101,094 ครัวเรือน (เกินเปา 7%)

5

จัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน

2,066 หมูบา น

2,066 หมูบาน

6

สนับสนุนการเชื่อมโยงแผนอปท./อําเภอ/จังหวัด

อยางนอย 60%

1,105 กิจกรรม/โครงการ

7

โครงการดานสัมมาชีพไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

อยาง 20%

147 กิจกรรม/โครงการ

8

สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ

4,132 กลุม

3,118 กลุม

9

การประชาสัมพันธ

On Air
On Line
On ground

7,198
6,096
4,577

๒) และโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ระหวาง

8,613 คร.

1,014 กลุม

3.1.5 รายงานผลการดําเนินการกองทุนการออมแหงชาติ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
1) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
2) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
ตามที่นายวิรุฬ พรรณเทวี กํากับดูแลงานการขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการออมกับ กอช.
ในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยดํ า เนิ น การตามแนวทางที่ ก ระทรวงมหาดไทยกํ า หนด โดยมุ ง เน น การ
ประชาสัมพันธโครงการสงเสริมวินัยการออมกับ กอช. ใหกับกลุมเปาหมายที่อยูในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย
ในระดับพื้นที่ ไดรับทราบและทั่วถึงนั้น
ข อ มู ล เดือ นมกราคม 2562 จั ง หวั ดเชี ย งใหม มรสมาชิ ก กอช. เดิ ม จํ า นวน 13,414 คน
ซึ่ ง กระทรวงมหาดไทยไดมี กํ า หนดใหภ ายใน ปง บประมาณ พ.ศ.2562 ต องมีจํ า นวนสมาชิ ก กอช. จํ า นวน
40,780 คน (มกราคม – กันยายน 2562 จังหวัดเชียงใหมตองมีสมาชิกเพิ่มขึ้น จํานวน 27,366 คน) ซึ่งขอมูล
ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนสมาชิก 9,256 คน (รอยละ 22.70) แยกเปน
1) สมาชิกสะสมตั้งแตเดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 จํานวน
5,719 คน
2) สมาชิกในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
จํานวน
3,537 คน
ในการนี้ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดเรงรัดอําเภอที่มกี ารสมัครสมาชิก กอช. เปนตามเปาหมาย
หมู บา น 20 ค (โดยเฉพาะอํ า เภอที่ ยัง ไม ถึ งรอ ยละ 20 ) ให เ รง รัด การประชาสั ม พั น ธ สร า งความเข า ใจแก
กลุมเปา หมายในพื้ นที่ เพื่อใหจํา นวนผูสมัครเปนไปตามเปา หมายฯ สําหรับอํ าเภอที่จํ านวนผูสมัครไมเปน ไป
ตามเป า หมาย ให ร ายงานเหตุ ผ ล ป ญ หาอุ ป สรรค ให จั ง หวั ด เชีย งใหม ผ า นระบบสํ า นั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Smart Office) ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 โดยไดมอบหมายใหสํานักงานพัฒนาชุมชนรวบรวมแบบรายงานฯ
เพื่อรายงานผูบังคับบัญชาตอไป

3.1.6 รายงานสถานการณลํ าไยพื้นที่จัง หวัดเชีย งใหม (สํา นักงานเกษตรจั ง หวัด
เชียงใหม และสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
๑) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สถานการณ์ ลาํ ไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

สถานการณลําไย
จังหวัดเชียงใหม ป 2562

โดย ...

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
(24 ก.ค. 62)

สถานการณ์ ลาํ ไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562
ขอมูลการผลิตลําไยใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
: พื้นที่ปลูก
868,059 ไร
: พื้นที่ใหผล
850,807 ไร
: ปริมาณผลผลิต
624,321 ตัน
- ในฤดู
341,028 ตัน
- นอกฤดู
283,293 ตัน
: ผลผลิตเฉลี่ยตอไร
734 กิโลกรัม/ไร
- ในฤดู
574 กิโลกรัม/ไร
- นอกฤดู
1,106 กิโลกรัม/ไร
แหลงผลิตลําไย 8 จังหวัดในภาคเหนือ
1. จังหวัดเชียงใหม 315,177 ไร (261,225 ตัน)
2. จังหวัดลําพูน 207,189 ไร (230,690 ตัน)
3. จังหวัดเชียงราย 140,640 ไร (59,872 ตัน)
4. จังหวัดพะเยา
60,333 ไร (29,311 ตัน)
5. จังหวัดนาน
38,697 ไร (21,915 ตัน)
6. จังหวัดลําปาง
19,904 ไร (6,333 ตัน)
7. จังหวัดตาก
18,910 ไร (13,834 ตัน)
8. จังหวัดแพร
4,209 ไร (1,141 ตัน)

สถานการณ์ ลาํ ไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

ภาพรวมสถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม ป 2562
ขอมูล

พื้นที่ยืนตน
(ไร)

พื้นที่ ใหผล
(ไร)

ผลผลิต
(ตัน)

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก/ไร)

2562

315,177

850,807

261,225

734

ในฤดู

177,624

171,591

119,169

574

นอกฤดู

137,553

137,553

142,056

1,106

54,367 ครัวเรือน

สถานการณลําไยจังหวัดเชียงใหม ป 2562

นอกฤดูทั้งหมด 142,056 ตัน

ในฤดู
119,169 ตัน

22.22 %

66,518 ตัน
(ม.ค.-พ.ค.)

75,538 ตัน
(ต.ค.-ธ.ค.)

11.26 %

11.45 %

9.53 %
7.61 %
3.77 %
0.93 % 1.89 %

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

9.13 % 8.99 %

10.35 %

2.41 %

มิ.ย

ก.ค

ผลผลิตทั้งหมด 621,225 ตัน

ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

นอกฤดู

สถานการณ์ ลาํ ไยจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562

การเก็บเกี่ยวสะสม ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562
25.34%

ประมาณการผลผลิต 119,169 ตัน
เก็บเกี่ยวจริง 30,192 ตัน

๒) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

สถานการณ์การผลิตและการตลาดลําไย
ปี การผลิต 2561/2562

สถานการณ์การตลาดลําไย (ในฤดู) จังหวัดเชี ยงใหม่
1.ราคาลําไยสดชอและรูดรวง ปการผลิต 2561/2562
ชนิด/เกรด

ป 2561

สดชอ (ราคา บาท/กก.)
AA
24
A
16
รูดรวง (ราคา บาท/กก.)
AA
21
A
12
B
5
C
1

ป 2562
(ณ วันที่ 23 ก.ค.62)

เปรียบเทียบราคา ป 2561 กับป
2562

38-40
30-32

+14 - 16
+14 - 16

27-28
18-19
10-11
1

6-7
6-7
5-6
-

ดานการผลิต: จังหวัดเชียงใหมมีพ้นื ที่เพาะปลูกลําไยป 2562 จํานวน 315,177 ไร คาดการณผลผลิตลําไย (ในฤดู) ประมาณ 119,169
ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวรอยละ 25 (29,792 ตัน)
ดานราคา :ราคาลําไยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากตลาดมีความตองการผลผลิตจํานวนมาก แตผลผลิตที่ออกสูตลาดขณะนี้มปี ริมาณนอย
จึงทําใหผูประกอบการมีการแขงขันการรับซื้อ
ดานคุณภาพ :คุณภาพเปนไปตามความตองการของตลาด แตผลผลิตบางสวนผิวแตก (ลําไยยิ้ม) เนื่องจากสภาพอากาศที่รอนจัดและมีฝนตกบางพื้นที่

แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลําไย ป 2562
ความตองการแปรรูป
ปริมาณ 70,310 ตัน
รอยละ 59

โรงงานกระปอง/อื่น ๆ
ปริมาณ 4,767 ตัน
รอยละ 4

อบแหงเนื้อสีทอง
ปริมาณ 9,534 ตัน
รอยละ 8

ความตองการ
ลําไยในฤดู
ปริมาณ 119,169 ตัน

แปรรูปอบแหง
ปริมาณ 65,543 ตัน
รอยละ 55

อบแหงทั้งเปลือก
ปริมาณ 56,009 ตัน
รอยละ 47

ตลาดในประเทศ
ปริมาณ 30,984 ตัน
รอยละ 26

ตลาดปกติ
ปริมาณ 28,815 ตัน
รอยละ 24.18

ความตองการบริโภคสด
ปริมาณ 48,859 ตัน
รอยละ 41

ตลาดสงออก
ปริมาณ 17,875 ตัน
รอยละ 15

ตลาดในจังหวัดฯ
ปริมาณ 2,169 ตัน
รอยละ 1.82

แนวทางการบริหารจัดการผลผลิตลําไย ป 2562
1.โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไย
เพือ่ กระจายออกนอกแหลงผลิต ป 2562 จังหวัดเชียงใหม

- สนับสนุน คา บริห ารจั ดการผลผลิตลํ าไยในการรวบรวม
และคัดคุณภาพ ปริมาณ 300 ตัน ในอัตราไมเกิน กิโลกรัมละ
2 บาท ให แ ก ส หกรณ ก ารเกษตร/สถาบั น เกษตรกร/
ผูป ระกอบการจุดรวบรวมผลผลิต ที่ส มัครเขา รวมโครงการฯ
โดยรั บซื้อผลผลิตจากเกษตรกร/สมาชิก เพื่อ กระจายผลผลิต
ออกนอกแหลงผลิตตามหลักเกณฑของโครงการฯ
- ใหสหกรณ การเกษตร/สถาบันเกษตรกร/ผูป ระกอบการจุด
รวบรวมผลผลิต คั ด คุณ ภาพ ตรวจสอบคุ ณ ภาพการบรรจุ
สินคา ปริมาณผลผลิต กอนนํากระจายออกนอกแหลงผลิต

2.โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลําไยสดเพื่อแปรรูป ป 2562
จังหวัดเชียงใหม

- ขอใช ง บประมาณเป น เงิ น จ า ยขาดเพื่ อ สนั บ สนุ น การ
ชดเชยดอกเบี้ ย ในอั ต ราร อ ยละ 3 ต อ ป ให กั บ สหกรณ
การเกษตร/สถาบั นเกษตรกร/วิ สาหกิจ ชุม ชน/ผูประกอบการ
แปรรูปลําไยขั้นตน (ควานเมล็ด) ในพื้นที่เปาหมายที่ใชเงินทุน
หมุ น เวี ย น (เงิ น กู ) รับ ซื้ อ ผลผลิ ต ลํ า ไย เป า หมายลํ า ไยสด
5,000 ตัน วงเงินรวม 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.7 การเตือนภัยหนอนกระทูระบาดในแปลงขาวโพด (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่ งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เตือนภัยหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

สถานการณการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด
-

จังหวัดเชียงใหม่ มีพนที
ื ปลูกข้ าวโพดฤดูฝนประมาณ 165,210 ไร่ ปลูกใน
22 อําเภอ ปลูกมากทีสุ ดในอําเภอแม่ แจ่ ม เชียงดาว เวียงแหง แม่ อาย และ
กัลยาณิวัฒนา ได้ รับรายงานเมือวันที 20 มิ.ย. 62 มีการระบาดของหนอน
กระทู้ ฯ ประมาณ 68,899 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 41 และเมือวันที 23 ก.ค. 62 มี
การระบาดประมาณ 45,386 ไร่ คิดเป็ นร้ อยละ 27 ลดลงจากเดิมร้ อยละ 14
คาดว่ าสถานการณ์ จะมีแนวโน้ นลดลงเรือยๆ เนืองจากเกษตรได้ รับรู้ ถึง
อันตรายและทําป้ องกันกําจัดตามคําแนะของเจ้ าหน้ าทีอย่ างต่ อเนือง

อันตรายจากการแพรระบาด

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดแพร่ ระบาดได้ อย่ างรวดเร็ว

ผีเสื อ 1 ตัวสามารถวางไข่ ได้ 1,500 – 2,000 ฟอง วางไข่ เป็ น
กลุ่มๆ ละ 100 – 200 ฟอง 2 – 3 วันจะฟักเป็ นตัวหนอน มี
ทังหมด 6 วัย หนอนทําลายข้ าวโพดได้ 14 – 22 วัน หนอน
จะดิงตัวลงดินเป็ นดักแด้ 7 – 13 วัน เป็ นตัวผีเสื อ มีวงจร
ชีวิต 30 – 40 วัน แม่ ผีเสื อบินได้ 100 กิโลเมตรต่ อคืน

อันตรายตอผลผลิตทางการเกษตร

- ทําลายพืชไดถึง 80 ชนิด เชน ขาว กระเทียม มะเขือเทศ พืชตระกูล
กะหล่ํา พืชตระกูลถั่ว พืชตระกูลแตง และพืชผักอีกหลายชนิด
โดยเฉพาะขาวโพดสรางความเสียหายไดถึง 73 %

การปองกันกําจัด
- พบกลุมไข ตัวหนอน ใหจับทําลาย ใชกับดัก
- ใชสารชีวภัณฑฉีดพน เชน เชื้อ BT
- ใชสารเคมีฉีดพน ไดแก
สารฟลูเบนไดอะไมด (flubendiamide) 20 % WG
สารคลอแรนทรานิลิโพรล(chlorantraniliprole) 5.17 % SC
สารคลอรฟนาเพอร(chlorfenapyr) 10 % SC

จบการนําเสนอ

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.๘ การป อ งกั น และควบคุ ม โรคไข เ ลื อ ดออกจั ง หวั ด เชี ย งใหม (สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.๙ การเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ (สํานักงานสาธารณสุขจัง หวั ด
เชียงใหม)

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.๑๐ สถานการณ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานทางกฎหมายเรื่ อ งกั ญ ชา
(พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562) (สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5)

สาระสําคัญของ
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
1) กัญชายังคงเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ที่ตองมีการควบคุม
2) การปลูก นําเขา สงออก จําหนาย ครอบครอง หรือเสพกัญชายังคงผิดกฎหมาย
3) กฎหมายฉบับนี้ผอนปรนใหมีการใชกญ
ั ชา เฉพาะเพือ่ วัตถุประสงคทางการแพทย
และวิทยาศาสตร เทานั้น

สอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติ และ
กรอบความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด
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การผอนปรนใหมกี ารใชเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยและวิทยาศาสตร

ผูปวย

สามารถใชเพื่อการรักษาโรคได

แพทย

สามารถสั่งใชในผูปวยที่มีความจําเปนได

นักวิจัย

สามารถทําการศึกษาวิจยั ในมนุษยได

คนทั่วไป

การเสพเพือ่ ความบันเทิง นันทนาการ ยังคงตองหาม

“คุณสมบัติผขู ออนุญาต”
1
6

5

หนวยงานของรัฐ
& สภากาชาดไทย

2

ผูปวยเดินทาง
ระหวางประเทศ

ผูประกอบการขนสง
สาธารณะระหวาง
ประเทศ

ปจจุบนั
6 กลุม
4

3

ผูประกอบ
วิชาชีพ

มหาวิทยาลัย เอกชน

ในอนาคต
ผูขออนุญาตอื่น ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

1

(ดําเนินการรวมกับขอ 1)1

วิสาหกิจชุมชน (
& สหกรณฯ

(ดําเนินการรวมกับขอ 1

1
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บทเฉพาะกาล 5 ป กรณีปลูกกัญชา
หนวยงานของรัฐ & สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเอกชน
วิสาหกิจชุมชน & สหกรณกรฯ

ผูขออนุญาตอืน่
มาตรา 21 พ.ร.บ. ยสต.(ฉ.7)

(1) หนวยงานของรัฐ & สภากาชาดไทย
หนวยงานของรัฐ & สภากาชาดไทย

ทางการแพทย เภสัชศาสตร

มีหนาที่ใหบริการ
ทางการแพทย เภสัช
กรรม หรือวิทยาศาสตร

มีหนาที่ใหบริการ ทาง
เกษตรกรรม เพือ่ ประโย
ชนทาง การแพทยหรือ
เภสัชกรรม

มีหนาที่ในการปองกัน
ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติด

มหาวิทยาลัยของรัฐ

โรงพยาบาล

กรมวิชาการเกษตร

สํานักงาน ป.ป.ส.

มีหนาที่ศกึ ษาวิจัยหรือ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร หรือเกษตรศาสตร

* ไมรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มาตรา 26/5 (1

2
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(2) ผูประกอบวิชาชีพ
ผูประกอบวิชาชีพ
แผนปจจุบนั

แผนไทย

เวชกรรม

ทันตกรรม

เภสัชกรรม

การสัตวแพทย
ชั้นหนึ่ง

การแพทยแผนไทย

การแพทยแผนไทย
ประยุกต

หมอพืน้ บาน
มาตรา 26/5 (2

(3) มหาวิทยาลัยเอกชนทีม่ กี ารเรียนการสอนดานการแพทยหรือเภสัชฯ
มหาวิทยาลัยเอกชน
ทีม่ หี นาที่ศกึ ษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน

ทางการแพทย

เภสัชศาสตร

มาตรา 26/5 (3

3
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(4) เกษตรกร ที่รวมกันเปนวิสาหกิจชุมชน & สหกรณการเกษตร
วิสาหกิจชุมชน (จดทะเบียน) & สหกรณการเกษตร

ผูขออนุญาตตองมีสญ
ั ชาติไทย

มาตรา 26/5 (4

การจดทะเบียน วิสาหกิจชุมชน & สหกรณการเกษตร
ประเภท
วิสาหกิจชุมชน
หลักเกณฑ
หนวยงานรับผิดชอบ
กรมสงเสริมการเกษตร
กฎหมาย
พ.ร.บ.สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
รวมกลุมกันอยางนอย
7 คน
สถานที่

จดทะเบียน

สหกรณการเกษตร
กรมสงเสริมสหกรณ
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542
10 คน

ตจว.

สํานักงานเกษตรอําเภอ

สํานักงานสหกรณจังหวัด

กทม.

สํานักงานเกษตรเขต / สํานักงานเขต

สํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร

4
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คุณสมบัติ “ผูขออนญาต”
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
กรมสงเสริมการเกษตรรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
แตไมรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทีป่ ลูกกัญชาโดยเฉพาะ

เนื่องจากขัดตอประกาศคณะกรรมการสงเสรมิ วสิ าหกิจชุมชน พ.ศ. 2560

แลวเกษตรกรจะทําอยางไร ???
ที่มา : กลุมกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

คุณสมบัติ “ผูขออนญาต”
การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนทีต่ องการปลูกกัญชา
1. ตองมีสัญญากับหนวยงานของรัฐหรือสถาบันอุดมศึกษาฯ
และหนวยงานดังกลา วไดรบั อนุญาตจากสา นกั งาน อย.
2. นําสําเนาสัญญากับหนวยงานขางตน มายื่นขอเพิม
่ กิจการ
วิสาหกิจชุมชน ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ ทีว่ สิ าหกิจชุมชนจดทะเบยน

ที่มา : กลุมกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตรสงเสริมวิสาหกิจชุมชน

5
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การนิรโทษกรรม

ใครมีกัญชาไวในครอบครอง ไมตองรับโทษ
ถามาแจงการครอบครองตอ
สํานักงาน อย. กรณีอยูใน กทม.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กรณีอยูตางจังหวัด

ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562!!!

6

25/07/62

7

25/07/62

8

25/07/62

1.
(บางส่ วนผู้ถูกจับกุมเกิดจากความเข้ าใจผิดคิดปลูกได้ /ครอบครองได้ /เสพ
)
2.
(โดยใช้ ผลิตกัญชาไม่ ได้ มาตรฐาน/ขนาดการใช้ ไม่ เหมาะสม/
จําเป็ นต้ องใช้ )

9

3.1.1๑ การจัดกิจ กรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปหลวง ประจําปพทุ ธศักราช ๒๕๖๒ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา ในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี ป ลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธาน ได มี ม ติ เ ห็ น ชอบการจั ด กิ จ กรรม
เนื่ องในวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจา สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถ พระบรมราชชนนี พั น ป หลวง
ประจํ า ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ ในวั น จั น ทร ที่ 12 สิ ง หาคม ๒๕๖๒ ทั้ ง ในส ว นกลางและส ว นภู มิ ภ าค
และในตางประเทศ
ขอเชิญ ชวนหนวยงานราชการ หนว ยงานรัฐวิ สาหกิจ อํา เภอและองคก รปกครองสวนท องถิ่น
ดําเนินการ ดังนี้
๑. กิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2562
๑ . ๑ ป ร ะ ดั บ พ ร ะ ฉ า ย า ลั ก ษ ณ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
พระบรมราชชนนีพั นปหลวง บริเวณดานหนาสํานักงาน ประดับ ธงชาติไทยรวมกับ ธงตราสั ญลักษณพ ระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. (ตามลําดับ) พรอมประดับผาระบายสีเหลือง
และผ า ระบายสี ฟา บริ เวณรั้ ว สํ า นั กงาน รวมทั้ ง ประดั บ ไฟบริ เ วณสํ า นั กงาน และถนนสายสํ า คัญ ให ส วยงาม
ระหวางวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562
๑.๒ จั ดสถานที่ ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล ณ บริ เ วณสํ า นั ก งานตามที่พิจ ารณาเห็ น ว า
เหมาะสม โดยประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจา สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ธงชาติไ ทย ธงอักษรพระนามาภิไ ธย ส.ก. โต ะ หมูบู ช า สมุดลงนามถวายพระพรชัย มงคล ปากกาสีน้ํ า เงิน
พรอมโตะและเกาอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและผูมาติดตอราชการไดรวมลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคล ระหวางวันที่ 5 – 19 สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมทั้ง มอบหมายเจาหนาที่คอยดูแล ตรวจสอบ
ใหอยูในสภาพเรียบรอย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรไวที่สํานักงานเมื่อเสร็จพิธีฯ
๑.๓ ประชาสัมพันธเชิญชวนบริษัท หางราน และประชาชนในจังหวัดประดับพระฉายาลั กษณ
สมเด็ จ พระนางเจ า สิริกิ ติ์ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี พั นป หลวง บริ เวณด า นหน า อาคารสํ า นั กงาน
และที่พักอาศัย พรอมประดับธงชาติไทยรวมกับธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
และธงอั ก ษรพระนามาภิ ไ ธย ส.ก. (ตามลํ า ดั บ ) รวมทั้ ง ประดั บ ไฟบริ เ วณอาคารสํ า นั ก งานและที่ พั ก อาศั ย
ใหสวยงามระหวางวันที่ 5 – 19 สิงหาคม ๒๕๖๒ ผานชองทางการประชาสัมพันธของหนวยงาน
๒. กิจกรรมในวันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2562
จั ง หวั ด เชี ย งใหม กํ า หนดจั ด พิ ธี แ ละกิ จ กรรมเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นีน าถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง ประจํ า ปพุ ท ธศั ก ราช 2562
ในวันจันทรที่ 12 สิงหาคม 2562 จึงขอเชิญชวนสวนราชการและภาคเอกชน เขารวมพิธีและกิจกรรมที่สําคัญ
ดังนี้
๒.๑ พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล เวลา 07.๐๐ น. ณ หองโถงดานหนาอาคาร
ศูน ยป ระชุมและแสดงสินคา นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตําบลชางเผือก อํา เภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

๒.๒ พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ต์ิ พระบรมราชิ นีน าถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง ประจํ า ป พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒
เวลา 09.00 น. ณ ห องนิ ทรรศการ 3 ศู นย ประชุ มและแสดงสิ น ค า นานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๒.๓ พิ ธี ล งนามถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษ า
สมเด็ จ พระนางเจา สิ ริกิ ติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั นปห ลวง ประจํ า ปพุ ทธศั กราช ๒๕๖๒
เวลา 10.00 น. ณ เรือนรับรอง พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๒.๔ กิจ กรรมจิตอาสาพัฒนาลํา น้ํา ลําคลอง จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสา
พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล
๒.๕ พิ ธี ถ วายเครื่ อ งราชสั ก การะและจุ ด เที ย นถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาส
วัน เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพั นปหลวง ประจํา ป
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ เวลา 19.00 น. ณ ห อ งนิ ท รรศการ 3 ศู น ย ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค า นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
อําเภอดําเนินการจัดพิธีและกิจกรรมดังกลาวตามที่พิจารณาเห็นวาเหมาะสมหรือตามแนวทาง
ที่เคยปฏิบัติ

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

3.1.1๒ สรุปผลการจัดงาน Lanna Expo 2019 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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3.2 โดยเอกสาร

มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม
วันที่
เวลา
งาน
7 สิงหาคม 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 9
12 สิงหาคม 2562
การจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง
07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล

09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

10.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
-

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ํา ลําคลอง
จิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก และจิตอาสา
พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อถวายพระราชกุศล
19.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล

2562
สถานที่
วัดกาดฮาว หมูที่ 4
ตําบลสะลวง อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม

หองโถงดานหนาอาคาร
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
เรือนรับรอง
พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
รอยืนยันเวลา และสถานที่
จัดกิจกรรม

หองนิทรรศการ 3
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
22 สิงหาคม 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา บานมอนเงาะ ตําบลเมืองกาย
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
อําเภอแมแตง จังหวัด
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 10
เชียงใหม
28 สิงหาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
29 สิงหาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 8/2562
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม
มติท่ปี ระชุม .........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
5.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ)
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
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