
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๒/2562

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม
๔. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๕. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๖. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๗. นางสาวนภาภรณ เทพไชย (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๘. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม
๙. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
๑๐. นางกมลภู บุปผาเจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
๑๑. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
๑๒. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7 (เชียงใหม)
๑๓. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
๑๔. นางสาวธันยนันท โรจนวุฒิธรรม (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
๑๕. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม
๑๖. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๑๘. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
๑๙. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1
อําเภอ
๒๐. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
๒๑. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง
๒๒. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี
๒๓. นายจักรินทร สิรินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย
๒๔. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง
๒๕. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
๒๖. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
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๒๗. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง
๒๘. นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน) นายอําเภอฮอด
๒๙. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว
๓๐. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว
๓๑. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอฝาง
๓๒. นายภูมพิพัฒน เชื้ออินทร (แทน) นายอําเภอไชยปราการ
๓๓. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง
๓๔. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง
๓๕. นายประพันธ วงคชมภู (แทน) นายอําเภอสันปาตอง
๓๖. นายสุทธิชัย ตรีศิลสิทธิ์ (แทน) นายอําเภอจอมทอง
๓๗. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
๓๘. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
๓๙. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
๔๐. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
๔๑. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
๔๒. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน
๔๓. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ
๔๔. นายกิตติพล จันทราภัย (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
๔๕. นางอารีย พันธุจันทร รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๔๖. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
๔๗. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
๔๘. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
๔๙. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕
๕๐. พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
๕๑. ร.ต.อ.หญิง ณัฐวจี จักรสาร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
๕๒. พ.ต.ท.ชาญวิทย สุริยาทิพยเนตร (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
๕๓. พ.ต.ต.เอกคณิต พีขัตร (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
๕๔. พ.ต.ท.ชยนันท มีอุดร (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
๕๕. นายประเสริฐ สวางเนตร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
๕๖. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
๕๗. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๕๘. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
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๕๙. นางสาววันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖๐. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๖๑. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๖๒. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
๖๓. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๖๔. พ.อ.พิศิษฐ กันทะใจ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
๖๕. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
๖๖. พ.ต.วิสิทธิ์ แกวมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
๖๗. พ.ต.กิตติพศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๗
๖๘. ร.ต.ภูมิพิทักษ วนันตฤทธิ์กูล (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี ๓
๖๙. น.อ.สุนทร ผองอําไพ ผูบังคับการกองบิน 41
๗๐. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
๗๑. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
๗๒. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ ท่ีปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงาน

ทหาร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
๗๓ . นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
๗๔. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
๗๕. นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๖. นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
๗๗. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
๗๘. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8
๗๙ นางวาชินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
๘๐. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
๘๑. นางกนกพร มงคลปญญา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

๘๒. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
๘๓. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
๘๔. นางรําพินธ พงษดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
๘๕. นายธนภัทร พงษอราม นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
๘๖. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
๘๗. นายนรินทร แสงศรีจันทร (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
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๘๘. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม

๘๙. นายจิรวัฒน วิศิษฐผล (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
๙๐. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
๙๑. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ

เขต ๑
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
๙๒. นายวรพงษ บุญเคลือบ (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม
๙๓. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ

10
๙๔. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
๙๕. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
๙๖. นางสาวกัญญวราพร เมืองลุง (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
๙๗. นางสาวเกศสุดา เรือนสา (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
๙๘. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
๙๙. นางอัจฉรี อุบลเขียว ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
๑๐๐. นางรชยา ฮ่ันตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
๑๐๑. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
๑๐๒. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
๑๐๓. นางจงดี หลีกาญจนา เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 1
๑๐๔. นางสมลักษณ จันทพงศสวัสดิ์ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 2
๑๐๕. นายอนิรุจน อวดแรง (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม

๑๐๖. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๑๐๗. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๐๘ นางเบญจวรรณ อินตะ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
๑๐๙. วาท่ี ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๑๑๐. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
๑๑๑. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
๑๑๒. นางสุธารา ยินดีรส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
๑๑๓. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
๑๑๔. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑
๑๑๕. นายจรินทร คงศรีเมือง ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
๑๑๖. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5
๑๑๗ นายพินิจชัย รัตนวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7

118. นางบุญญาพร ...
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๑๑๘. นางบุญญาพร เมฆพัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
๑๑๙. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
๑๒๐. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๑. นายนันทวัฒน ศรีคาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
๑๒๒. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
๑๒๓. นายเอกชัย บัวเกตุ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
๑๒๔. นายวีระ สุทธิธน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
๑๒๕. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
๑๒๖. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
๑๒๗. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑๒๘. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
๑๒๙. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
๑๓๐. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
๑๓๑. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
๑๓๒. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
๑๓๓. นายวิราพงษ อัปการัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา

เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1
๑๓๔. นางสาวยุวธิดา บุญทาตุย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
๑๓๕. นางพรรณี พุมพันธ ผูตรวจราชการกรม รก. ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๑๓๖. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๓๗. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
๑๓๘. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑
๑๓๙. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
๑๔๐. นางเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
๑๔๑. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
๑๔๒. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
๑๔๓. นายอภินันท จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
๑๔๔. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3

หนวยงานในสังกัด ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑๔๕. นายสมคิด ปญญาดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
๑๔๖. นายสุเจตน มงคลไชยสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
๑๔๗. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
๑๔๘. นางศจิการ จันทาทอง (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
๑๔๙. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
๑๕๐. นางสาวสุรัชนา แกววงคดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
๑๕๑. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๕๒. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
๑๕๓. นายสมศักดิ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม
๑๕๔. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
๑๕๕. นายศุภวัณณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
๑๕๖. นายนุชา คําทัปน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เชียงใหม
๑๕๗. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาภาคเหนือตอนบน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
๑๕๘. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
๑๕๙. นางพนิดา วานิชรัตน (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
๑๖๐. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
๑๖๑. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
๑๖๒. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
๑๖๓. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
๑๖๔. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม
๑๖๕. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
๑๖๖. นายวีระยุทธ เปยมสุขศรีชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
๑๖๗. นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
๑๖๘. นางสุ เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๖๙. ร.อ.ชัยธัช มงรังค (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
๑๗๐. นางนุชจณี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวง ...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
๑๗๑. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๒. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๓. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๔. นางรุงรัตน มณีโชติ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
๑๗๕. นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
๑๗๖. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
๑๗๗. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
๑๗๘. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
๑๗๙. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี ๗ เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๘๐. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
๑๘๑. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
๑๘๒. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
๑๘๓. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
๑๘๔. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3
๑๘๕. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
๑๘๖. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
๑๘๗. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม

เขต 6
๑๘๘. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
๑๘๙. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เขต 34
๑๙๐. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
๑๙๑. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
๑๙๒. นายรชฎ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
๑๙๓. นายอนุพงศ บัวเงิน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑๙๔. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
๑๙๕. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

196. นางสาวประจง ...
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๑๙๖. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด
เชียงใหม

๑๙๗. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม

๑๙๘. นายสมชาย จันทนา ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
๑๙๙. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒๐๐. น.พ.วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
๒๐๑. นายธรรมรัตน บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑

เชียงใหม
๒๐๒. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
๒๐๓. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
๒๐๔. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
๒๐๕. นายทวี เรืองโฉม ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
๒๐๖. นางสาวศศิธร ศิริมหาราช ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
๒๐๗ นายกําพล ใหลมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1

เชียงใหม
๒๐๘. นางนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๒๐๙. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
๒๑๐. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
๒๑๑. นายวิวัฒน โตธิรกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
๒๑๒. นางสุกัญญา สมทัศน (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
๒๑๓. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๔. นางปยะภรณ ศรีภักดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
๒๑๕. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต 32
เชียงใหม

๒๑๖. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
๒๑๗. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
๒๑๗. นายอนุชา ดํารงมณี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
๒๑๘. นางสาววัชรี ประสิงห (แทน) หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๑๐ จังหวัด

เชียงใหม
๒๑๙. นายนัทธพงศ ชะเต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
สวนทองถิ่น
๒๒๐. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

221. นางทิฆัมพร ...



- ๙ -

๒๒๑. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
๒๒๒. นายฐิติ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
๒๒๓. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
๒๒๔. นางพะยอม สาสกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
๒๒๕. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
๒๒๖. นางสาวธีรทรัพย ปฐมรังษียังกุล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
๒๒๗. นายดนัย สายปนตา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม
๒๒๘. นายสุพจน คําเหลือ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑
๒๒๙. นายศุภชัย พันติ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
๒๓๐. นายกมลศาสตร เรืองแสน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
๒๓๑. นายธนบดี ภูสมบุญ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
๒๓๒. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน)
๒๓3. นางเสาวคนธ ชูศรี (แทน) ผูอํานวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห
สํานักพระราชวัง
๒๓4. นายพิบูลย สุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
๒๓5. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓6. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓7. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๓8. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒39. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๔0. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๒๔1. นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกุมภาพันธ 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

๒.๑ การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม
ปการเพาะปลูก 2561/62 จํานวน ๑๒ รางวัล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้

(๑) รางวัลชนะเลิศ นายวิเชียร แกวแสง
(๒) รองชนะเลิศลําดับท่ี ๑ นายบุญทรง ยุติธรรม

(3) รองชนะเลิศ ...
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(๓) รองชนะเลิศลําดับท่ี ๒ นายประพัตร ปญกัณฑ
(๔) ชมเชย นายบุญชุม อินตาพรหม
(๕) มอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมประกวด  จํานวน ๘ ราย  ดังนี้

- นายณัฐพงษ ขันแกวม่ิง
- นายดวงจันทร ขันแกวม่ิง
- นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ
- นายสุภาพ สุนะ
- นายสมพล พวงมาลัย
- นายแห ใจกวาง
- นางนงเยาว กันทะสี
- นายสุทิศ มอยไข

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
๔.1 นายภูมินพศ บุญบันดาร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนพระราชดําริและกิจการพิเศษ

๔.2 นายสมศักดิ์ แกวสอน
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดมหาสารคาม

๔.๓ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

๔.๔ นายคมเพชร สําลีเติมสิริ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดปราจีนบุรี

๔.๕ นายสุพจน คําเหลือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

-
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ...
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เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร ๒๗ หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 กําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ดวยในคราว
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม
2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานการประชุม ซึ่งท่ีประชุม
ไดรับทราบเรื่องคณะกรรมการฝายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด เพ่ือนําไปประกอบพิธี
เสกน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป  เพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวย
ความเรียบรอย สมพระเกียรติยศทุกประการ จังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาเลือกวัดพระสิงหวรมหาวิหาร
เปนสถานท่ีในการประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก เนื่องจากเปนวัดสําคัญของจังหวัดเชียงใหม เคยเปนสถานท่ี
ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ํ าและเสกน้ํ าพระพุทธมนต ศักดิ์สิทธิ์  เ พ่ื อทูลเกล าทูลกระหมอมถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการ
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงมี
ความเหมาะสมท่ีจะใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในสวนของแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม ท่ีจะนํามาใชในพิธี
พลีกรรมตักน้ํานั้น จังหวัดเชียงใหมใชน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 แหง คือ
๑) บอน้ําวัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2) อางกาหลวง ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม และ 3) ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของ
จังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติยศทุกประการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายให
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของจังหวัดเชียงใหม
ออกสํารวจพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอจอมทอง และอําเภอเชียงดาว
เม่ือวันจันทรท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 โดยไดใหคําแนะนําแกหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนา
แหลงน้ําดังกลาวใหมีความสะอาด สวยงาม และมีความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด เพ่ือนําไป
ประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป กระทรวงมหาดไทยแจงแนวทางปฏิบัติและ
กําหนดการใหจังหวัดดําเนินการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจะไดเรงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําน้ําอภิเษก
ของจังหวัด และคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด และ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป  โดยสํานักพระราชวังไดมีกําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด ดังนี้

1. การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด
พรอมกันท่ัวประเทศ ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 ฤกษ 11.52 – 12.38 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน

๒. การประกอบ...
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2. การประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกของทุกจังหวัด ในวันจันทรท่ี 8 เมษายน
2562 ฤกษ 17.10 – 22.00 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต ในวันอังคารท่ี 9
เมษายน 2562 ฤกษ 12.00 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

และเพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย
สมพระเกียรติยศทุกประการ นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดนําคณะหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ ลงพ้ืนท่ีสํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ท้ัง 3 แหง อีกครั้ง ดังนี้

1. เม่ือวันจันทรท่ี 18 กุมภาพันธ 2562 ณ อางกาหลวง ดอยอินทนนท
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

2. เม่ือวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ณ บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

3. เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ณ ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๒ การ เตรี ยมความพร อมและข อ มูลสํ าคัญ เกี่ ยวกั บการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และการลงนามบันทึกขอตกลง

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมลงนาม MOU ในความรวมมือสนับสนุน
การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงาน เครือขาย ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง
โดยพรอมเพรียงกัน การวางตัวเปนกลางทางการเมือง การไมกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง การตรวจสอบและ
แจงเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง วันอาทิตยท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
วันออกเสียงลงคะแนนกอนวันเลือกตั้งวันอาทิตยท่ี 17 มีนาคม 2562 หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจํากัด
สิทธิ การยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส. การสมัคร ส.ส., ส.ว., ส.ถ., ผ.ถ., กํานัน และผูใหญบาน
เปนขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง เปนรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา คณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน ระยะเวลาการจํากัดสิทธิคนละ
2 ป นับแตวันเลือกตั้งครั้งท่ีไมไปใชสิทธิ หากครั้งตอไปไมไปใชสิทธิอีกจะเริ่มนับใหม การแจงเหตุท่ีไมอาจไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ทําเปนหนังสือแจงดวยตนเองตอนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถ่ินท่ีตนมีชื่อเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง/มอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปยื่นแทน/จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน/แจงภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง
หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง เหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง คือ มีกิจธุระจําเปนเรงดวนท่ีตอง
เดินทางไปพ้ืนท่ีหางไกล/เจ็บปวยและไมอาจเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได/เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได/เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิไดแจงความประสงค
ขอใชสิทธินอกราชอาณาจักร/มีถ่ินท่ีอยูหางไกลจากท่ีเลือกตั้งเกินกวา ๑๐๐ กม. /เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืน
ท่ีคณะกรรมการการกําหนด การวางตัวของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.78 หามมิให
เจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทําการใด ๆ เพ่ือเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมือง ว.2 การใชตําแหนงหนาท่ี โดยมิชอบดวยกฎหมาย มิใหหมายความรวมถึง
การปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ ท่ีพึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐนั้น หรือการแนะนําชวยเหลือ
ในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิไดเก่ียวของกับการปฏิบัติ

หนาท่ี แมวา ...
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หนาท่ี แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด การจัดการประชุม อบรม
สัมมนา งานประจําปหากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาท่ีทางราชการเทาท่ีจําเปนสามารถกระทําได
แตจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ท่ีเปนการขัดตอ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.73 และ
ม.78 ปายประชาสัมพันธผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ควรหลีกเลี่ยงปายประชาสัมพันธท่ีมีภาพของ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากอาจเปนเหตุให มีการรองคัดคานวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝน ม .73 และ ม.78
พ.ร.ป.การเลอืกตั้ง ส.ส. 2561 การชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงของผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน
สามารถใหการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมืองได
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน ไดแก ขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจางในสวนทองถ่ิน ตองถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 ท่ีเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เปนการเลือกตั้งท่ัวไป โดยเครงครัด แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การเลือกตั้งท่ัวไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 5 กุมภาพันธ 2562 มีดังนี้ ๑) ใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาท่ีและลูกจางในสังกัดของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ ใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เม่ือไดรับการรองขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 2) ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีและลูกจาง
ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินวางตัวเปนกลางทางการเมือง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๔๙๙
3) นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการท่ัวไป จนถึงวันเลือกตั้ง
การแตงตั้ง (โยกยาย) ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ท้ังในสวนกลาง
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหพิจารณาเทาท่ีจําเปนเพ่ือไมใหกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีในการเลือกตั้ง
๔) ใหขาราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน และหนวยงานของรัฐ ใหการสนับสนุน
สถานท่ีเพ่ือใชเปนสถานท่ีในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมท้ังอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ
5) ใหหนวยงานทุกฝายตามขอ 4 สนับสนุนเก่ียวกับสถานท่ี ปดประกาศ และท่ีติดแผนปายเก่ียวกับการ
เลือกตั้งใหเพียงพอและเทาเทียมกัน 6) ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครดาน
ความปลอดภัยเพ่ือใหการคุมครองประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเจาหนาท่ีจัดการเลือกตั้งไดรับความปลอดภัย
โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จะตองกระทําโดยมีเจตนา
สุจริต ไมมีลักษณะเปนการชี้นํา หรือมีผลตอการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือไมเลือกผูสมัครใด ท้ังนี้
หามเปดเผย หรือเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในระหวาง 7 วันกอนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา
ปดการลงคะแนน การจัดเวทีประชันนโยบาย สํานักงาน กกต. เปนผูดําเนินการ หนวยงานอ่ืน สื่อมวลชน
สามารถดําเนินการได แตท้ังนี้ตองเปนไปตามประกาศ กกต. โดยตองเปนประโยชนในการใหความรูแก
ประชาชน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจทางการเมืองและกระตุนใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง
มากข้ึน ท้ังนี้ ตองพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยใหพรรคการเมืองมีโอกาสเทาเทียมกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 สรุปผลการ ...



- ๑๔ -

3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2562

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน
เบิกจายแลว จํานวน ๑๔,๗๒๖.๗๑ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๐.๑๓ ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี ๒ ของ
ประเทศ มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ ๖.๑๓ แยกเปน งบลงทุน จํานวน ๙,๒๒๑.๘๖ ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน ๒,๙๕๕.๒๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๐๕ ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี ๕ ของประเทศ
มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๑๒.๙๕ งบประจํา จํานวน ๑๕,๒๗๐.๒๑ ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน ๑๑,๗๗๑.๔๗ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๗.๐๙ ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ ๒๐.๐๙ เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป จํานวน ๒,๑๒๘.๗๐ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน ๘๒๘.๙๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๘.๘๖

หนังสือแจงเวียนกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว124
ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง งบประมาณท่ีถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดวยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาและมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป เม่ือพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ ทําใหงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดรับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน และยังไมไดกอหนี้ผูกพัน
ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ
อนุมัติใหกับเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิกจายเงินดังกลาวไดอีกตอไปและพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติบทเฉพาะกาลในสวนท่ีเก่ียวกับหนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ในมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 ดังนี้

มาตรา 55 เวนแตเปนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 56 และมาตรา 57
ในกรณีท่ีหนวยรับงบประมาณไดรับการกอหนี้ผูกพันไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตอไปได ท้ังนี้ ใหดําเนินการเบิกจายใหแลว
เสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มาตรา 56 ใหงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภท
งบกลาง รายการคาใชจายเก่ียวกับกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ คาใชจาย
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินและเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ียังมิไดมีการกอหนี้ผูกพัน แตไดมีการกันเงินและ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563

มาตรา 57 ในกรณีท่ีมีการจัดสรรงบประมาณรายจายของปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลาง ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม โดยใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 และดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป มีหนวยงานใดบาง ใหหัวหนาหนวยงานไปตรวจดูดวย แลวรีบดําเนินการเบิกจาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 สรุปผลการ ...



- ๑๕ -

3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด /
ภาคเหนือ/กลุมจงัหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ผลการเบิกจายใน
ภาพรวมต่ํามาก เพราะงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามแผน ๓๗๓ ลานบาท เบิกจายได ๓.๙ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๑.๐๖ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ
พรรณเทวี) กํากับดูแลในสวนการบริหารงบประมาณ การเสนอขออนุมัติโครงการไดรับการอนุมัติและ
ไปดําเนินการในสิ้นเดือนมีนาคมใหได เม่ือเขาสูระบบแลวการเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางจะเปนไปตามเปาหมาย
ตอไป ในชวงไตรมาสหนา ๒ ประการท่ีสําคัญ คือ ๑) โครงการตาง ๆ ท่ีตองผานคณะกรรมการการกลั่นกรอง
ในแตละคณะกําหนดสงภายในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเนนย้ําทุกหนวยงาน รวมท้ัง คณะทํางานแตละ
คณะดวย ๒) คณะดําเนินงานซึ่งในภาพรวมมีอยู ๖๒ กิจกรรม ประมาณ ๙๐ ลานบาท ขอใหเรงเสนอขออนุมัติ
โครงการ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) จังหวัดเชียงใหม
มีผลการเบิกจายลําดับท่ี ๗๖ ของประเทศ ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเรงรัดไปยังสวนราชการท่ีไดรับ
งบประมาณใหรีบดําเนินการเบิกจายงบประมาณดวย มีปญหาใดขอใหปรึกษาหารือกันในท่ีประชุม
ตองชวยกันแกไข
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๕ รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 4 ป 2561
ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ

(นางนวอร เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลกชะลอลง สหรัฐอเมริกาขยายตอตัวเนื่องจากตลาดแรงงานยังแข็งแกรง
ความเชือ่ม่ันผูบริโภค และการใชจายภาครัฐ ยูโรโซนชะลอลงจากความไมแนนอนทางการเมืองในบางประเทศ
ปริมาณการคาโลกท่ีชะลอลง จีนชะลอลงจากกิจกรรมการผลิตเริ่มหดตัวและภาวะการเงินตึงตัว ญี่ปุนอุปสงค
ในประเทศฟนตัวตลาดแรงงานแข็งแกรงและนโยบายการเงินผอนคลายตอเนื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาส ๔ ป
๒๕๖๑ ขยายตัวตัวเนื่องตามแรงสงของอุปสงคในประเทศ ดานอุปสงคตางประเทศชะลอลง การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ภาคการสงออกขยายตัวชะลอลง
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง เงินเฟอท่ัวไปลดลงจากไตรมาสกอนอัตราวางงานทรงตัว ภาคการ
ทองเท่ียวขยายตัวสูงข้ึนแมจํานวนนักทองเท่ียวจีนหดตัว การใชจายภาครัฐหดตัวตามรายจายลงทุนเปนสําคัญ
เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๑ ภาคการทองเท่ียวขยายตัวดีนักทองเท่ียวจีนกลับมาฟนตัวไดเร็ว
รายไดเกษตรกรขยายตัวตอเนื่องตามผลผลิตขาว ออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตอุตสาหกรรม
ขยายตัวจากหมวดอาหาร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเครื่องดื่ม การบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนเล็กนอย การใช
จายซื้อสินคาอุปโภคบริโภคฟนตัวไดตอเนื่อง ขณะท่ีการซื้อยานยนตขยายตัวดี การใชจายภาครัฐรายจายรวม
ลดลง โดยรายจายลงทุนลดลงตามการใชจายในหมวดท่ีดินและสิ่งกอสรางเปนผลจากโครงการกอสรางบางสวน
ลาชา การลงทุนภาคเอกชน ลดลงโดยการลงทุนกอสรางลดลง ดานการลงทุนผลิตเพ่ิมข้ึนสะทอนจากยอด
จดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย อัตราการวางงานอยูระดับต่ํา การจางงานเพ่ิมข้ึนตามการจางงานในภาคเกษตร
อัตราเงินเฟอท่ัวไปติดลบเล็กนอยตามการลดลงของราคาผลไมสดและผักสดเปนสําคัญ เศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหมไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๑ มีแรงขับเคลื่อนจากการทองเท่ียวเปนสําคัญ ภาคการทองเท่ียวขยายตัวจาก
นักทองเท่ียวตางชาติ ท้ังนักทองเท่ียวจีนและนักทองเท่ียวสัญชาติอ่ืน ๆ การใชจายภาคเอกชนหดตัวเล็กนอย
ตามยอดจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต สวนสินคาในชีวิตประจําวันยังอยูในระดับต่ํา การใชจาย

ภาครัฐลดลง ...
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ภาครัฐลดลงท้ังรายจายลงทุนและประจํา ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๖ การดําเนินโครงการรอยใจรักษ
นายอําเภอแมอาย (นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์) สรุปผลการดําเนินงาน

โครงการรอยใจรักษ เม่ือวันท่ี 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดมีการประชุมคณะกรรมการสํานักงาน
บริหารโครงการรอยใจรักษ ครั้งท่ี 1/2562 ณ หองประชุมมะลิกา ท่ีวาการอําเภอแมอาย เม่ือวันท่ี 18
กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการสํานักงานบริหารโครงการรอยใจรักษ ครั้งท่ี
2/2562 ณ หองประชุมศาลาตองตึง โครงการรอยใจรักษ ตําบลทาตอน และเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2562
เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานระดับพ้ืนท่ี สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 1) การบูรณาการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการรอยใจรักษ โดยใหสวนราชการระดับอําเภอชวยกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยงาน(ระดับจังหวัด/อําเภอ) ท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ชวยกันพิจารณาหวงระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบงออกเปน 4 มาตรการ
ไดแก มาตรการท่ี 1 มาตรการพัฒนาทางเลือก เปนโครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาครอบคลุมทุกมิติ ไดแก
ดานการเกษตร (ดิน น้ํา ปา พืช สัตว ประมง) ดานสงเสริมอาชีพ/เพ่ิมมูลคา ดานการทองเท่ียวดานสิ่งแวดลอม
ดานการศึกษา ดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 77 โครงการ มาตรการท่ี 2 มาตรการปองกันยาเสพติด
จํานวน 12 โครงการ มาตรการท่ี 3 มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 5 โครงการ มาตรการท่ี 4
มาตรการเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 10 โครงการ รวมท้ังสิ้น 113 โครงการ 2) การบังคับใช
กฎระเบียบหมูบาน ชุมชน ในพ้ืนท่ีโครงการรอยใจรักษ ปจจุบันไดมีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ชุมชน
ใน ๔ หมูบานหลัก ๒๐ หยอมบาน ในพ้ืนท่ีโครงการรอยใจรักษ ไดมีการบังคับใชกันอยางตอเนื่อง มีการ
กระทําผิดท้ังหมด ๔8 ครั้ง สรุปผลเปนรายหมูบานไดดังนี้ หมูท่ี ๙ บานเมืองงามเหนือ และหยอมบาน
ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบานจํานวน 3 ครั้ง หมูท่ี ๑๐ บานหวยสาน และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบ
หมูบานจํานวน 21 ครั้ง หมูท่ี ๑๑ บานหัวเมืองงาม และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบาน จํานวน
๑๗ ครั้ง หมูท่ี ๑๓ บานเมืองงามใต และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบานจํานวน 7 ครั้ง โดยจําแนก
ตามขอหาความผิดไดดังนี้ เสพยาเสพติด จํานวน 37 ครั้ง รวมสงเขาบําบัด 29 คน ปรับ 15,000 บาท
เนื่องจากทําผิกฎระเบียบ ชุมชน เก่ียวกับเรื่องเสพยาเสพติด ครั้งท่ี 2 ปรับคนละ 5,000 บาท ทะเลาะวิวาท
จํานวน 6 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน 26,000 บาท ตัดไมทําลายปา จํานวน 3 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน
15,000 บาท ขับรถจักรยานยนตสงเสียงดัง จํานวน 2 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน 2,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น
58,000 บาท 3) การตรวจสอบอาวุธปนบานหวยสาน หมูท่ี 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2562 ผลปรากฏ ผูมีอาวุธปนท้ังหมด จํานวน 63 คน จํานวนอาวุธปน
ท้ังหมด 104 กระบอก มีผูนําปนมาแสดง 71 กระบอก หาย 12 กระบอก ถูกตรวจยึด 15 กระบอก โอน/
จําหนาย 4 กระบอก เหลือตรวจสอบ (เจาของถูกจําคุก) 2 กระบอก 4) การตรวจติดตามอาสาทําดี รุนท่ี 1
และรุนท่ี 2 อาสาทําดีรุนท่ี 1 มีท้ังหมด 51 คนอาสาทําดีรุนท่ี 2 มีท้ังหมด 95 คน รวมอาสาทําดีรุนท่ี 1 และ
2 มีท้ังหมด 146 คน 5) การฝกอบรมคณะศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขยายผลไปยัง 19 อําเภอ
ชายแดน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ หลักสูตรอบรม 2 วัน 1 คืน จัดฝกอบรมไปแลว ระหวางวันท่ี 20
พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ 2562 รวม 35 รุน 37 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม 2,393 คน
โดยมีเปาหมายการอบรม จํานวน 84 รุน 88 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6. การอบรมหลักสูตรท่ี ๒ การฝก
ปฏิบัติจริงดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน เริ่มดําเนินการรุนท่ี ๑ วันท่ี ๒๕

กุมภาพันธ - 1 . . .
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กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รุนละ ๖๐ คน มาจากเทศบาลตําบลแมอาย องคการบริหารสวนตําบล
ดอยลาง องคการบริหารสวนตําบลสันตนหม้ือ ท่ีทีมปฏิบัติการขยายผลลงไปประเมินแลววามีความพรอม
เขารวมอบรม เนื้อหาการเรียนรูของหลักสูตรนี้ประกอบดวย การประเมินศักยภาพของพ้ืนท่ี เครื่องมือและ
องคความรูเฉพาะเรื่องในการพัฒนา เชน ระบบน้ํา เกษตรทฤษฎีใหม ปศุสัตว การศึกษาดูงาน และการ
ทําแผนพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีประยุกต ตามแนวทางศาสตรพระราชา 7) การขยายผลการพัฒนาหมูบานขางเคียง
นอกพ้ืนท่ีโครงการรอยใจรักษ 11 หมูบาน ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย การปรับปรุง ซอมแซม และเสริม
ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็ก 37 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการ 36 โครงการ จํานวน 3,295,700 บาท
ไมใชงบประมาณดําเนินการ 1 โครงการ คือ ขุดลอกหนาฝาย หวยหมากตื๋น บานรมไทย หมู ท่ี 14
น้ําเพ่ือการเกษตร 7 โครงการ พ้ืนท่ีรับประโยชน 372 ไร ผูรับประโยชน 92 ครัวเรือน น้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค
30 โครงการ ผูรับประโยชน 2,873 ครัวเรือน 8) การแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติใหแกราษฎรพ้ืนท่ี
โครงการรอยรักษ สํานักทะเบียนอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการคลินิกสัญชาติ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางความเขาใจการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของกลุมบุคคลในเขตพ้ืนท่ีโครงการ
รอยใจรักษ และสรางความเขาใจกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและข้ันตอนในการยื่นเอกสารขอลงรายการ
สัญชาติไทย ณ อาคารอุทยานพระเจา 5 พระองค หมูท่ี 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม
โดยกําหนดออกหนวยคลินิกสัญชาติ สัปดาหละ 1 ครั้ง ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ระหวางเวลา 13.00 –
16.30 น. เริ่มดําเนินการครั้งแรกในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมประชาชนลุมน้ํา
เมืองงาม ดังนี้ เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2561 เสด็จเยี่ยมประชาชนลุมน้ําเมืองงาม เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2561
เสด็จทรงเปดระบบน้ํา และพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561 เสด็จติดตามความคืบหนา
โครงการฯ พรอมรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม ๒๕๖๑ เสด็จติดตามความคืบหนา
โครงการฯ เม่ือวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 เสด็จฯ ติดตามความคืบหนาโครงการฯ

คณะบุคคลสําคัญท่ีเขารวมตรวจเยี่ยมโครงการรอยใจรักษ เม่ือวันท่ี
26 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ เ ม่ือวัน ท่ี 19 พฤศจิกายน 2561
คณะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 คณะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
รองอธิบดีกรมการปกครอง เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 คณะท่ีปรึกษาผูชวยปลัดกระทรวง และผูตรวจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2562 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพท่ี 1

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณทุกหนวยงานท่ีจัดกําลังคนไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ขอบคุณนายอําเภอท่ีเปนหลัก โครงการนี้
เปนโครงการตนแบบในเรื่องการดูแลท้ังเศรษฐกิจ สงัคมท่ีเรียกวาเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ในวันนี้ เวลา
๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง ปลัดจังหวัดเชียงใหม ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๓ ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เกษตร
จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการชลประทานเชียงใหม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม ปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม ประมงจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี ๑
(เชียงใหม) ผู อํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี ๑๖ (เชียงใหม) ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหง

ประเทศไทย สํ านักงาน . . .
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ประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นายอําเภอแมอาย จะมีพิธีเปดโครงการ
กอสรางฝายตําบลทาตอน และประชุม ณ ท่ีวาการอําเภอแมอาย รวมกับโครงการปดทองหลังพระ และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เรื่องการขยายผลการพัฒนาแหลงน้ําตําบลทาตอน จํานวน ๑๕ หมูบาน ๔ หมูบาน
อยูในโครงการรอยใจรักษ ๑๑ หมูบานกําลังขยายผล วันจันทรจะไปเยี่ยม ๑๑ หมูบานท่ีขยายผลในเรื่อง
แหลงน้ํา ทุกอยางพรอมแลว งบประมาณไดรับจัดสรรมาแลว กําลังคนพรอม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๗ การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62
๑) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ทุกจังหวัดไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ตามหนังสือกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันท่ี 28 มกราคม
2562 ดังนี้ 1) จัดทําคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 3) มีหนังสือแจงคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัด
เชียงใหม ป 2562 4) แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ัง
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ป 2562 ท้ังนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้ ๑) สํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูล
สภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา
๒) จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตันน้ําลําธารพิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย
งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รณรงคใหประชาชน
สํารองน้ําใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรื่องภัยแลงเปนการเตรียมการปองกันและมีข้ันตอนเตรียมการเรื่องภัยแลง ขอใหสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของไดพิจารณา อาทิ เรื่องการจัดการเก็บกักน้ํา ถือเปนหลักพ้ืนฐานกลุมใชน้ําตาง ๆ หนวยงานท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับประชาชน ใหเตรียมภาชนะในการเก็บกักน้ําไวบริโภค โดยเทียบเคียงกับขอมูลท่ีมีภัยแลง
ตองมีแผนเตรียมการในระดับพ้ืนท่ี การสรางความรับรูใหประชาชนไดเตรียมการ ดูแลแหลงน้ําในพ้ืนท่ี
การปลูกพืชเทาท่ีจําเปน

๒) การ เตรี ยมการรองรับสถานการณภั ยแล ง  ด านการ เกษตร
ป 2561/62 จังหวัดเชียงใหม

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ)
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมคณะกรรมการ ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัย
พิบัติดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกเดือน และเพ่ือเปนการบูรณาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในการรองรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร ป 2561/62 จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทางการรองรับในดานพืช ประมง ปศุสัตว พัฒนาท่ีดิน และดานสหกรณ
ดังนี้ ๑) ดานพืช แจงใหทุกอําเภอ เตรียมความพรอมในการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรท่ีอาจประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินโดยใหติดตามขอมูลขาวสาร การพยากรณอากาศ สภาพภูมิอากาศ เพ่ือประเมินสถานการณ

พรอมท้ังประชาสัมพันธ . . .
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พรอมท้ังประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหเกษตรกรทราบเฝาระวังสถานการณภัยพิบัติฯ
ใหประเมินสถานการณและวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใหประชาชนเตรียมการปองกันพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเฉพาะ
พ้ืนท่ีท่ีมีพืชผลท่ีมีมูลคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใหปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือขอมูลดานหนี้สินของ
สมาชิกสถาบันเกษตรกรใหเปนปจจุบันเพ่ือเปนฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป เม่ือเกิดภัยพิบัติใหเรง
ประเมินความเสียหายและความตองการชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือจะใหความชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ี
ประสบภัยพิบัติฯ ไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณและประเมินผลกระทบดานการเกษตร ตลอดจน
การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพ้ืนท่ีการเกษตร สงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป ท้ังนี้ ไดแจงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบลใหออกพ้ืนท่ีเพ่ือติดตาม
สถานการณในการปลูกพืชฤดูแลง และประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีติดตามสถานการณภัยธรรมชาติ
รวมท้ังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยอยางใกลชิด ๒) ดานประมง ควบคุมการใชน้ําและรักษาปริมาณน้ํา
ในบอเลี้ยงสัตวน้ําใหมีการสูญเสียนอยท่ีสุด ปองกันการรั่วซึม หรือจัดทํารมเงาใหกับบอเลี้ยงสัตวน้ํา จัดเตรียม
หาแหลงน้ําสํารองไวใชเพ่ิมเติม จับสัตวน้ําท่ีไดขนาดข้ึนมาจําหนายหรือบริโภค เพ่ือลดปริมาณสัตวน้ํา
ภายในบอ ลดปริมาณอาหารสัตวน้ําลงโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปนอาหารสดเพ่ือปองกันการเนาเสีย งดเวนการ
ขนถายสัตวน้ํา ถาจําเปนตองระมัดระวังใหมากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร การเจริญเติบโต
การเกิดโรคในสัตวน้ํา ควรลดอัตราปลอยสัตวน้ําลงเลี้ยงใหนอยกวาปกติ และควรปลอยพันธุสัตวน้ําท่ีมี
ขนาดใหญเพ่ือลดระยะเวลาการเลี้ยงใหนอยลง ตองเพ่ิมความสนใจ สังเกตอาการตางๆ ของสัตวน้ําท่ีเกิดข้ึน
อยางใกลชิด หากมีอาการ ผิดปกติจะไดรีบแกไขทันทวงทีในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน
2562 ควรงดเวนการเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําปงหรือแหลงน้ํา
สาธารณะท่ัวไป ท่ีมีระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง ๓) ดานปศุสัตว การจัดเตรียมหญาแหง พืชอาหารสัตว
โดยสํารองไวท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง สํานักงานปศุสัตวเขต 5 จังหวัดเชียงใหม และ
กรมปศุสัตว ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดโควตาประมาณ 92 ตัน ไดจัดทําแผนใหบริการสงเสริมสุขภาพสัตว
ในทุกอําเภอ จะดําเนินการในการทําวัคซีน การถายพยาธิ และการใหวิตามินบํารุง  แจงปศุสัตวอําเภอ
ทุกอําเภอเตรียมการหากเกิดภัย และประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเตรียมสํารองเสบียงอาหารสัตว
4) ดานพัฒนาท่ีดิน การเตรียมความพรอมดานพัฒนาท่ีดิน โดยโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
(1,250 ลบ.ม) เปาหมาย 400 บอ เพ่ือเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ํา และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ีทําการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานไดมีแหลงน้ํา
ท่ีเหมาะสมกับการเกษตร ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 227 บอ คิดเปนรอยละ 56 ๕) ดานสหกรณ
ไดมีการประชุมกับเจาหนาท่ีในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือแจงประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมและ เฝาระวังดาน
ภัยแลง ในดานการชวยเหลือหากเกษตรกรหรือลูกสมาชิกประสบภัยฯ ทางดานสหกรณมีแนวทางในการ
ชวยเหลือโดยการลดดอกเบี้ยเงินกูใหกับลูกสมาชิกแตขณะนี้ยังรอแนวทางท่ีชัดเจนจากกรมฯ

๓) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเมือง)
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา โครงการชลประทาน ขนาดใหญ 2 แหง เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ตนฤดูแลง มีปริมาณ
น้ํา 265 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 100 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา 262 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 99 ปจจุบัน
มีปริมาณน้ํา 235 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 89 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา 236 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 89
เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตนฤดูแลงมีปริมาณน้ํา 139 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 53 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา
123 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 47 ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 121 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 46 ปท่ีแลว
มีปริมาณน้ํา 103 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40 โครงการชลประทานขนาดกลาง 12 แหง ตนฤดูแลง
มีปริมาณน้ํา 63 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 72 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา77 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 89

ปจจุบันมีปริมาณ ...
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ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 52 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 60 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา 65 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ
76 โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง ตนฤดูแลง มีปริมาณน้ํา 48 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ
73 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา 53 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 76 ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 46 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 71 ปท่ีแลว มีปริมาณน้ํา 43 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 65 ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงน้ํา
ขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๑๗ แหง มีปริมาณน้ํา ๔๔.๐๒๔ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๖๗.๕๙
อางท่ีมีปริมาณน้ํา นอยกวารอยละ 30 จํานวน 16 อาง อยูในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง จํานวน 11 อาง แผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2561/62 สํานักงานชลประทานท่ี 1 ในเขตจังหวัดเชียงใหม ชลประทาน
ขนาดใหญ/กลาง รวมแผนเพาะปลูก จํานวน 241,016 ไร ใชน้ําไปแลว 504 ลาน ลบ.ม. ปลูกแลว จํานวน
239,458 ไร คิดเปนรอยละ 99 แผนการจัดสรรน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ฤดูแลง ป 2561/62 ลําดับ
ความสําคัญ 1. อุปโภค-บริโภค 2. รักษาระบบนิเวศนและการทองเท่ียว 3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรม
แผนสงน้ําในพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก - แมงัด จํานวน 65 ลาน ลบ.ม. เพ่ือการอุปโภค จํานวน 1 ลาน ลบ.ม.
เพ่ือการเกษตร จํานวน 69,685 ไร ประกอบดวย ขาวนาปรัง จํานวน 33,771 ไร พืชไร จํานวน 12,229 ไร
พืชผัก จํานวน 3,500 ไร ไมผล จํานวน 19,781 ไร  บอปลา จํานวน 404 ไร พ้ืนท่ีตลอดลําน้ําปง จังหวัด
เชียงใหมและลําพูน จํานวน 110 ลาน ลบ.ม. สําหรับประปา จํานวน 21 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและ
เพ่ือการเกษตร จํานวน 161,901 ไร จํานวน 88 ลาน ลบ.ม. ทองเท่ียว จํานวน 1.0 ลาน ลบ.ม.
เตรียมแปลงตกกลาและกรณีฉุกเฉิน จํานวน 71 ลาน ลบ.ม. แผนสงน้ําท้ังหมด 25 รอบเวร 110 ลาน ลบ.ม.
ปท่ีแลว 19 รอบเวร 95 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ํา วันท่ี 19 มกราคม ๒๕62 คาดวาหยุดสงน้ํา วันท่ี 3
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปจจุบันสงน้ํ าแลว รอบท่ี 1 - 7 รวมสะสม 20.22 ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผน
0.60 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 89.78 ลาน ลบ.ม. การเตรียมพรอมสนับสนุนแหลงน้ํ าเ พ่ือภารกิจ
ดับไฟปา - ฉีดพนทําความชุมชื้น ปจจุบันมีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําฯ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
รวม 131 แหง มีปริมาณน้ํารวม 450 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 68 ของความจุ มีความพรอมสํารองน้ําไว
สนับสนุนภารกิจการทําความชุมชื้นและดับไฟปา สลายหมอกควันจากคาฝุนละออง PM 2.5 การสนับสนุน
น้ําดิบเพ่ือการผลิตประปาจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากโครงการฯ แมแตง ไดดําเนินการปรับปรุงคลองสงน้ํา
สายใหญ โดยทําการซอมบํารุงตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนมา ซึ่งแลวเสร็จในวันท่ี 25
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ การจายน้ําผานคลองสายใหญแมแตงจึงสงไปไดแคชวงตนคลอง ถึงคลองซอย 4 ซาย
สวนคลองซอย 5 ซาย ถึง 23 ซาย ไมสามารถสงน้ําใหได จุดสูบประปา ชวงระหวางคลองซอย 18 - 19 ซาย
ดังนั้น โครงการชลประทานเชียงใหมจึงไดสนับสนุนน้ําดิบจากอางเก็บน้ําแมจอกหลวง เพ่ือสนับสนุนน้ําประปา
เชียงใหม จํานวน 80,000 ลบ.ม. และไดสํารองน้ําดิบเพ่ือการผลิตประปา ประมาณ 500,000 ลบ.ม.

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) โครงการชลประทานจะตองกักน้ําไว ตองบริหารจัดการน้ําอยางระมัดระวัง ตองเอาขอมูลมา
ประกอบดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๘ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายสมคิด ปญญาดี) จากการประชุมเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ป พ.ศ. 2562 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมี ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน ไดกําหนดยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานแกไข ...
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ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้นไดมีประกาศ
และคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก 1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 3) คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๔๕๗๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กําหนด
เขตควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม 5) ประกาศจังหวัดเชียงใหม
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในท่ีโลงและพ้ืนท่ีการเกษตร แผนการ
ดําเนินงานและมาตรการปฏิบัติงานมีการกําหนดหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน และมาตรการในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบงออกเปน
3 มาตรการ คือ 1) มาตรการเตรียมการและปองกัน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 2) มาตรการรับมือ
(กุมภาพันธ 2562 - เมษายน 2562) และ 3) มาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม 2562 – กันยายน
2562) มีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงานพรอมท้ังบูรณาการทุกภาคสวน
ดําเนินการภายใตระบบ Single Command จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมดําเนินการรวบรวมและ
นําเสนอประชุมรวมกับคณะทํางานภาควิชาการ เพ่ือใหการดําเนินงานการจัดการเชื้อเพลิงเปนไปตามหลัก
วิชาการ จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดังตอไปนี้ การกําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงอยางเด็ดขาดจังหวัด
เชียงใหม จํานวน ๖๑ วัน ตั้งแตวันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ การจัดสรรงบประมาณโครงการแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน ๑ มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดของ
พ้ืนท่ี ๒) จํานวนพ้ืนท่ี ๓) ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีในการเกิดหมอกควันและไฟปา ๔) จํานวนหมูบาน และ
๕) จํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.๙ แผนปฏิบัติการฝนหลวง
ผูแทนศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายกฤติชัย ธรรมสอน)

แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัด
เชียงใหม พ้ืนท่ีการเกษตร จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงราย แมฮองสอน แพร นาน พ้ืนท่ีลุม
รับน้ําเข่ือนภูมิพล แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล ก่ิวลม ก่ิวคอหมา และแมมอก เม่ือวันท่ี ๑ มีนาคม
๒๕๖๒ เปดหนวยปฏิบัติการประจําป ปจจุบันมี Helicopter ๑ ลํา และ CASA ๒ ลํา จัดตั้งหนวยปฏิบัติการ
ฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว โดยใชเครื่องบิน CASA จํานวน ๒ ลํา ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปญหาหมอก
ควันและไฟปา ตั้งแตวันท่ี ๑๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ทําการบิน ๕ วัน ๑๖ เท่ียวบิน ๓๕.๓๕ ชั่วโมง ใชสาร
๑๕ ตัน พบวามีฝนตกเล็กนอยบริเวณจังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอแมทะ แมเมาะ  สบปราบ เกาะคา
เมืองลําปาง และเถิน จังหวัดแพร ไดแก อําเภอลอง เมืองแพร จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอฮอด ดอยเตา
จังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอบานโฮง

มติท่ีประชุม ...
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มติท่ีประชุม รับทราบ
3.1.๑๐การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ป 2562
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม ไดตั้งเปาหมายลดจํานวน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหนอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ไดแก จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตองนอยกวา
143 ครั้ง บาดเจ็บนอยกวา 160 รายและเสียชีวิตนอยกวา 12 ราย จะไดดําเนินการตามมาตรการหลัก
7 ดาน และมาตรการพิเศษ ไดแก ๑) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน มีการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ
10 รสขม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางเขมงวดโดยแจงใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน อําเภอ ตํารวจ
สรรพสามิต ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจริงจัง ท้ังนี้ จังหวัดมีจุดตรวจบูรณาการท้ังสิ้น 47 จุดและสามารถ
ปรับเพ่ิมหรือลดจํานวนจุดตรวจ จํานวนไดตามสถานการณ ในกรณีสงสัยวาผูใชถนนมีอาการเมาสุรา ใหมีการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผูขับข่ีทุกราย ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง ท้ังนี้ จังหวัดไดจัดตั้ง “ดานชุมชน” โดยขอความ
รวมมือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาสาสมัคร จิตอาสา อปพร. อสม. อส.ทช. เขารวม  ในท้ัง 25 อําเภอ จังหวัด
ไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล (Zoning) จํานวน 40 จุด จังหวัดขอความรวมมือ
จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ชวยสอดสองผูมีพฤติกรรมเสี่ยง และชวยประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
ดานความปลอดภัยทางถนน ๒) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม จังหวัดไดดําเนินมาตรการ
“1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย” จํานวน 211 สาย ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัด
ทางรถไฟ จํานวนท้ังสิ้น 11 จุด รวมท้ังสํารวจ ตรวจสอบปายเตือน ปายสัญลักษณตาง ๆ สัญญาณจราจร
ไฟสองสวาง เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ ๓) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะจังหวัด
ไดใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตรวจความพรอมรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถ หากไมผานเกณฑ
ใหผูประกอบการแกไขหรือเปลี่ยนรถโดยดวน ในสวนของพนักงานขับรถจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล
ในลมหายใจ “แอลกอฮอลตองเปนศูนย” ไดมีการกําชับใหรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รับผูโดยสารในสถานี
หรือสถานท่ีท่ีกําหนดเทานั้น และไมใหมีผูโดยสารตกคาง ควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ โดยใช
ระบบเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS) ดําเนินการยึดรถกรณีเมาแลวขับ ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 46/2558
ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาอันเกิดจากการขับข่ียานพาหนะ อยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง ประชาสัมพันธใหรถทุกคันทําประกันภัยภาคบังคับ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต เขมงวดรถกระบะ
ท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน และรถโดยสาร 2 ชั้น ๔) มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเท่ียวและการดูแล
แหลงทองเท่ียว จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว จัดหารถโดยสารรองรับการเดินทาง
ใหเพียงพอไมใหมีผูโดยสารตกคางและจอดรับผูโดยสารในพ้ืนท่ีท่ีกําหนดท่ีอยูในการดูแลของภาครัฐ เชน
อุทยานแหงชาติไมอนุญาตใหจําหนายจายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดโดยเด็ดขาด ๕) มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา นํากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา และสถาน
บริการ ในสถานท่ีทองเท่ียวทางน้ํา เชน แพ ฯลฯ จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ํา
๖) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุไดเตรียมความพรอมของระบบชวยเหลือผูประสบเหตุ
หนวยกูชีพ กูภัย บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะ และระบบสื่อสาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือสํารองโลหิต
ไวใชในยามฉุกเฉิน ๗) มาตรการดานประชารัฐ ใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ โดยการให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในลักษณะ “เคาะประตูบาน” เพ่ือแนะนําความปลอดภัยในการใช

ยานพาหนะ การใช ...
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ยานพาหนะ การใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการเขามามีสวนรวมในเรื่องการสกัดผูมีพฤติกรรม
เสี่ยง ไมใหขับข่ียานพาหนะ มาตรการพิเศษ ขอความรวมมือสถานท่ีจัดงานเทศกาลสงกรานตของภาคเอกชน
ใหงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีจัดงาน ตรวจสอบการจําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต และ
ควบคุม กํากับ ดูแลสถานบริการใหเปด – ปดตามเวลา เนนย้ําจุดตรวจบูรณาการ ดานชุมชน บังคับใช
กฎหมายใหเขมขน โดยเฉพาะการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับข่ีและซอนทายท้ังกลางวันและกลางคืน
รวมไปถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผูท่ีขับข่ี เพ่ิมการเรียกตรวจเพ่ือเปนการกระตุนใหผูขับข่ีมีความตื่นตัว
ปองกันการหลับในเวลาขับรถ การเปดสัญญาณไฟวับวาบของจุดตรวจ จุดบูรณาการ และรถสายตรวจ
เพ่ือเปนการกระตุนใหผูขับข่ีมีการตื่นตัว ใหพิจารณาตั้งจุดตรวจ จุดสกัดผูท่ีเมาแลวขับในบริเวณท่ีจัดงาน
เฉลิมฉลอง ท่ีมีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดําเนินการรณรงคสรางความรับรู สรางจิตสํานึกและ
ความตระหนักอยางตอเนื่องโดยดําเนินการท้ัง On Line ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน
โซเชียลเน็ตเวิรค และมีการตั้งกลุม line เพ่ือกระจายขาวดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน On Air
ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โทรทัศน รายการสด และสปอตโฆษณาในสื่อทุกรูปแบบ On Ground
โดยการรณรงคประชาสัมพันธ การเดินขบวนปลอยแถวรณรงค ใหกํานัน ผูใหญบานแจงประชาสัมพันธ
ใหประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ จังหวัดไดใชกลุมสื่อมวลชนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คน รวมกันกระจาย
ขาวสารใหความรูแกประชาชน กําหนดการดําเนินงานอยางเครงครัด กับอําเภอกลุมเสี่ยงท่ีมีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทํา
สถานการณแยกเปนรายตําบลพรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง ออกประกาศ
เจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย
จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท  ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคํา มาตรการบังคับใชกฎหมาย
ตรวจจับ – ปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและซอนทายรถจักรยานยนต ดวยกลอง CCTVการใชกลอง
ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย และ
ถนนสาย 108 เชียงใหม - จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพ้ืนท่ีชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม การนําบุคคลท่ีถูกคุมประพฤติคดีเมาแลวขับ มาบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือ
เจาหนาท่ีในการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตรวจบูรณาการท้ัง 25 อําเภอ การรักษาความสงบเรียบรอยโดยรวม
ดําเนินมาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการรวม
บูรณาการทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย สนธิกําลังท้ังฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน
ผูใหญบาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานท่ีสําคัญ และสถานท่ีราชการ และ
แหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีมีประชากรหนาแนน มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบในเสนทาง
หลักท่ีเขาสูจังหวัดเชียงใหม 6 สาย ไดแก สายแมริม – เชียงใหม สายพราว - เชียงใหม สายดอยสะเก็ด -
เชียงใหม สายสันกําแพง - เชียงใหม สายลําปาง - เชียงใหม และสายดอยหลอ – เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.1๑ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา
ผูแทนสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖ (นางสุธารา ยินดีรส) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการเกษตรวิชญา
1. พ้ืนท่ีทรงงาน มีการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานในสวนของศาลาตรวจงาน

ลานจอดรถ และถนนบริเวณศาลาตรวจงาน ปอมยาม ในป 2562

2. พ้ืนท่ีสวนราชการ ...
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2. พ้ืนท่ีสวนราชการ ผลการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ไดมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานเพ่ือจัดทําเปนศูนยประสานงาน ปรับปรุงซอมแซมบานพักโครงการ ปรับปรุงระบบอนุรักษดินและน้ํา
เพ่ือจัดทําฐานการเรียนรู และพัฒนาแหลงน้ําโดยสรางบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ิมจํานวน 2 บอ

๒.2 จัดทําแผนการใชท่ีดินในพ้ืนท่ีสวนราชการโดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน
4 เขตหลัก ไดแก พ้ืนท่ีปาไมจํานวน 45 ไร พ้ืนท่ีจัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพ่ือปลูกไมยืนตนโตเร็ว จํานวน
42 ไร พ้ืนท่ีอาคารสํานักงานและลานภูมิทัศน จํานวน 6 ไร พ้ืนท่ีจัดทําฐานเรียนรู 7 ฐาน จํานวน 45 ไร

2.3 การบูรณาการรวมในการจัดทําฐานเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน
ประกอบดวย ฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก 1) ฐานเรียนรูดานการพัฒนาท่ีดินบนพ้ืนท่ีสูง มีสถานีพัฒนาท่ีดิน
เชียงใหมเปนหนวยงานหลัก 2) ฐานเรียนรูดานการปลูกพืชผักมีศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง
สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 เปนหนวยงานหลัก 3) ฐานการเรียนรูดานการปลูกไมผล/ไมยืนตนบนพ้ืนท่ีสูง
มีสํานักงานวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตท่ี 1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และศูนยหมอนไหม
เฉลิมพระเกียรติฯ เปนหนวยงานหลัก 4) ฐานการเรียนรูดานการปลูกไมดอกไมประดับ ศูนยปฏิบัติการพัฒนา
ท่ีดิน โครงการหลวง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 เปนหนวยงานหลัก 5) ฐานการเรียนรูการปลูกขาวไรและ
ธัญพืชเมืองหนาว มีศูนยวิจัยขาวสะเมิง เปนหนวยงานหลัก 6) ฐานเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มีสํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหลัก 7) ฐานการเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว มีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหลัก

2.๔ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ของหนวยงานในพ้ืนท่ี
โดยแผนการปฏิบัติงานแบงออกเปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีสวนราชการ ดังนี้ 1) การดูแลและ
ประสานงานในพ้ืนท่ีสวนราชการ ดําเนินการโดยสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 2) การจัดทําแปลงสาธิตและ
จัดทําแปลงเรียนรูในพ้ืนท่ีฐานเรียนรู 6 ฐาน ประกอบดวยหนวยงานจากสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 3) การอบรมและ
สงเสริมองคความรูซึ่งทําการอบรมในพ้ืนท่ีหมูบานกองแหะ ประกอบดวยกิจกรรมการอบรมและสงเสริม
องคความรูการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เปาหมายโครงการ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรท่ี 1 กิจกรรมสอนแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ 3 ตนทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
และกิจกรรมการอบรมการสงเสริมการรวมกลุมสหกรณ โดย สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม

3. พ้ืนท่ีพัฒนาการเกษตร ผลการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ตรวจสอบและจัดทําทะเบียนเกษตรกร 60 ราย พบวา มีเกษตรกร

ท่ีตองการทําการเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี จํานวน 60 ไร จํานวน 54 ราย และอีก 6 ราย ไมสมัครใจท่ีจะทําการ
เกษตรกรรมในพ้ืนท่ีพัฒนาการเกษตร จํานวน 60 ไร ประกอบดวยเกษตรกรในแปลงท่ี 13 21 29 34 50
58

3.2 สํารวจ รังวัดพ้ืนท่ีแปลงเกษตรกร 60 ไร 60 ราย ใหม เนื่องจาก
เกษตรกรไดรับการจัดสรรพ้ืนท่ีและทําการเกษตรมาเปนระยะเวลา 15 ป เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีเพ่ือ
สะดวกในการบริหารจั ดการแปลง ส งผล ให รู ปแบบแปลง ท่ี มีการออกแบบในป พ .ศ . 2546
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม และไดรังวัดและทําแปลงใหมใหสอดคลองกับทะเบียนเกษตรกร จากการสํารวจและ
รังวัดแปลงเกษตรกร 60 ไร 60 รายใหม พบวาพ้ืนท่ีพัฒนาการ เกษตรพ้ืนท่ี 139 ไร ไดจัดทําระบบอนุรักษ

ดินและน้ําและจัดสรร ...
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ดินและน้ําและจัดสรรใหเกษตรกรทําการเกษตร จํานวน 60 ไร มีพ้ืนท่ีปรับปรุงและพัฒนาใหคงสภาพปาไม
จํานวน 9 ไร พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนจํานวน 2 ไร พ้ืนท่ีจัดทําอาคารเพาะชําและโรงเรือน จํานวน 1 ไร พ้ืนท่ี
ปาไม จํานวน 64 ไร และพ้ืนท่ีแหลงน้ํา จํานวน 3 ไร

3.3 พัฒนาแหล งน้ํ า ใน พ้ืน ท่ีโดยการกอสร างบอกัดน้ํ าคอนกรีต
เสริมเหล็กเพ่ิมเติม จํานวน 3 ตัว โดยสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

3.4 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มีการปรับปรุงศาลาท่ีพัก และกอสราง
อาคาร กระจายสินคา

4. พ้ืนท่ี เขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน ผลการดํา เนินงานมี
รายละเอียด ดังนี้

4.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงใหมไดพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานโดยจําแนกพ้ืนท่ีออกเปนพ้ืนท่ีเพ่ือการฟนฟูเปนแหลงอาหาร จํานวน
๘๐ ไร อางเก็บน้ํา จํานวน ๒๕ ไร ถนน ลําหวย และอ่ืน ๆ จํานวน ๑๘ ไร พ้ืนท่ีดังกลาวไดจัดสราง
โรงเรือนเพาะชําสําหรับอนุบาลและขยายพันธุพืชกอนนําไปปลูก ปายโครงการเกษตรวิชญา ศาลาท่ีพัก
โครงการธนาคารอาหาร ชุมชน จัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ

4.2 การพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวยจัดทําระบบน้ํา บอคอนกรีต
เพ่ือกักเก็บน้ํา

4.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีและถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ใหแกเกษตรกรและนักเรียนในพ้ืนท่ีบานกองแหะ และในพ้ืนท่ีสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัด
เชียงใหม เชน เกษตรกรและนักเรียนจากอําเภอดอยเตา อําเภอแมริม อําเภอเชียงดาว และอําเภอดอยหลอ
วัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงเกษตรกรและนักเรียน ใหมีความรักตนไม รูจักการดูแลรักษา การอนุรักษ รูคุณคาและ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเขาใจถึงความสัมพันธของระบบนิเวศ เรื่อง ดิน น้ํา ปาไม

5. พ้ืนท่ีปาดําเนินงานโดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
ผลการดําเนินงานมี รายละเอียด ดังนี้

๕.๑ กิจกรรมปลูกปาท่ัวไป ดําเนินการปลูกปาเพ่ือฟนฟูสภาพปาของ
โครงการฯ และเพ่ือใหราษฎรใชประโยชนจากการเก็บของปาและใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน

๕.2 กิจกรรมปลูกปาไมใชสอย ดําเนินการปลูกปาเพ่ือฟนฟูสภาพปาของ
โครงการฯ และเพ่ือใหราษฎรใชประโยชนจากการเก็บของปาและใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน

๕.3 กิจกรรมบํารุงปาไมใชสอยและบํารุงรักษาปาปท่ี 2 - 6 ดําเนินการ
แผวถางวัชพืชตัดแตงก่ิงไมปลูกซอมแซมและพรวนดิน ใสปุยโคนตนไมท่ีปลูกใหม ในพ้ืนท่ีรอบบริเวณ
โครงการฯ อยางสมํ่าเสมอ ท้ังนี้ยังไดมีสวนรวมกับราษฎรและหนวยงานราชการทองท่ีจังหวัดเชียงใหม
ปลูกตนไมเนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ

๕.4 กิจกรรมจัดทําแนวกันไฟ ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ี
โครงการฯ ระยะทาง 20 กิโลเมตรและไดประสานงานกับผูนําหมูบานท่ีอยูรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ จํานวน 4
หมูบาน โดยจัดใหมีเวรยามเพ่ือเฝาคอยระวังและปองกันการเกิดไฟปาตลอดชวงฤดูท่ีเกิดไฟปา

๕.5 กิจกรรมจัดทําฝายชะลอความชุมชื้นและฝายตาขายหินท้ิง
๕.6 กิจกรรมปาเปยก ดําเนินการเม่ือ พ.ศ. 2546 โดยใชทฤษฎีการ

พัฒนาปาไม โดยการใชทรัพยากรน้ํา ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟ (Wet Fire Break)

5.7 กิจกรรมรั้วตนไม ...



- ๒๖ -

๕.7 กิจกรรมรั้วตนไม ปลูกตนไมเพ่ือเปนรั้วรอบโครงการแทนท่ีรั้ ว
ลวดหนาม เพราะรั้วลวดหนามเปนอันตรายตอสัตวปาบางชนิด เชน บาง คางคาว และนก ท่ีหากินในเวลา
กลางคืน ท่ีทําใหสามารถทราบขอบเขตของโครงการฯ อยางชัดเจน โดยคัดเลือกพันธุไมท่ีเหมาะสมมาปลูก
เปนรั้ว พันธุไมท่ีใชปลูก ไดแก ทองหลางลาย สน เสี้ยวดอกขาว

๕.8 กิจกรรมเพาะชํากลาไม และกิจกรรมเพาะชําหญาแฝก โดยกลาไม
ท่ีเพาะชํา ไดนําไปใชในการปลูกบํารุงปาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการฯ และแจกจายใหกับราษฎรนําไปปลูกขยายผล

๕.9 กิจกรรมจัดฝกอบรมราษฎร/เยาวชน
๕.10 งานพัฒนาและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวล
๕.11 งานสงเสริมการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน โดยจัดทํา

โครงการฯ จัดวิทยากรฝกการใชประโยชนจากไผเพ่ือทําเครื่องจักสาน และการเก็บผลผลิตจากปาเพ่ือนําไป
จําหนาย

๕.12 งานสงเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร ไดจัดทําแปลงสาธิตระบบ
วนเกษตร จํานวน 1 แหง เพ่ือใชในการศึกษาประโยชนของการทําระบบวนเกษตร การปลูกพืชเกษตรแซม
ในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ เชน อินทผลัม เพกา ขนุน แคบาน หวาย ชา ไผหวาน ไผกิมซุง ไผเปาะ กาแฟ

ในพ้ืนท่ีปาไมมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําท่ีดําเนินการโดยโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีแผนพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําและการสงน้ํา
ในระยะ 5 ป มีรายละเอียด ดังนี้ ปงบประมาณ 2562 ทําการปรับปรุงทํานบดินหวยสวนดง งบประมาณ
12,500,00 บาท ปงบประมาณ 2563 ทําการปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยปงหลวงพรอมอาคารประกอบ
งบประมาณ 6,000,000 บาท ปงบประมาณ 2564 ปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยบวกหมูนอยพรอมอาคาร
ประกอบ งบประมาณ 7,800,00 บาท ปงบประมาณ 2565 ปรับปรุงระบบสงน้ําหวยสวนดงพรอมอาคาร
ประกอบ และปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยปางหมีพรอมอาคารประกอบ งบประมาณ 28,00,00 บาท
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.1๒การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย วรัญู

จํานงประสาทพร) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขับเคลื่อนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี ปจจุบันมีคณะกรรมการ พชอ. รอยละ ๑๐๐ มีการประชุมคณะกรรมการอยาง
นอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  ประเด็นคุณภาพชีวิต ดานการจัดการสิ่งแวดลอม รอยละ ๒๓.๐๘ โรคและสุขภาพ
รอยละ ๑๙.๒๓ ผูดอยโอกาส รอยละ ๑๙.๒๓ อาหารปลอดภัย รอยละ ๑๔.๑๐ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๒.๘๒
การแกไขปญหาแมและเด็ก รอยละ ๑๑.๕๔ ปจจัยแหงทิศทางแหงความสําเร็จ แบงเปน ปจจัยดานบุคคล คือ
ผูนํา ทีมนํา ทีมเขมแข็ง ปจจัยดานกระบวนการ คือ ประเด็นรวม ทํา ติดตามตอเนื่อง การมีสวนรวมภาคี
เครือขาย การทํางานเปนทีม ทีมสรางทีม ความไววางใจ ประชาชนทําเองไดเจาหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยง มีเปาหมายท่ี
ชัดเจน การดําเนินงาน โดย คณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตําบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน เพ่ือนําไปตอยอดพัฒนาสูประชาชนทุกระดับ
บูรณาการ ทุน กิจกรรมรวมกัน ขยาย สรางคนรุนใหม พ้ืนท่ีใหม ประเด็นใหม พัฒนาระบบฐานขอมูลนําสูการ
แบงปนฐานขอมูลรวมกัน ขยายเต็มพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสวนรวม ผลงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
สันปาตอง (พชอ.สันปาตอง) รางวัลการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในงาน
ประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งท่ี ๑๙ ป ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอแมแจม (พชอ.แมแจม) รางวัลการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในงาน

ประชุมวิชาการประจําป ...
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ประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งท่ี ๒๐ป ๒๕๖๒ และรางวัลอําเภอสุขใจ ในงานมหกรรม
รวมพลังคน พชอ. ป ๒๕๖๒ พชอ. แมแจม ประเด็นการขับเคลื่อน ๑) การจัดการขยะ ๒) การดูแลผูสูงอายุ
ผูพิการ ดอยโอกาส และผูมีภาวะเปราะบางทางสังคม ๓) อาหารปลอดภัยลดโรคลดเสี่ยง ทําเปนแมแจมโมเดล
ประกอบดวย ๑) จิตอาสาสรางบานผูยากไร ๒) จิตอาสาแกปญหาขยะ ๓) ยาเสพติด ๔) ดิน น้ํา ปา อาชีพ
๕) หมอกควันและไฟปา และ ๖) ถนนจิตอาสา ปจจัยสูความสําเร็จ คือ นายอําเภอใหความสําคัญเปน
อยางมากในการขับเคลื่อนงานทุกเรื่อง ผูนําทุกภาคสวน มีความตระหนัก มีสวนรวมขับเคลื่อน องคกรภาคี
เครือขายตาง ๆ ใหการตอบรับ ใหการสนับสนุน มีการติดตามความกาวหนา รายงานผลใหท่ีประชุม
ผูเก่ียวของรับทราบอยางตอเนื่องทันทวงที ทํางานดวยอุดมการณ จิตอาสา ภายใตผลงานและสิ่งท่ีภาคภูมิใจ
การจัดการขยะลดเสี่ยงลดโรคจากปญหาขยะในชุมชน เปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานจากตางอําเภอ
ตางจังหวัด การดูแลผูสูงอายุพิการดอยโอกาสเปราะบาง ใหทําการข้ึนทะเบียนครอบคลุม ไดรับการดูแลท่ัวถึง
พ่ึงตัวเองได อาหารปลอดภัย ลดเสี่ยงลดโรค เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรดวยวิถีอินทรียมีตลาดรองรับ
มีรายไดท่ีพึงพอใจ  ประชาชนไดบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๑๓ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) กระทรวง

มหาดไทยแจงวา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
ภารกิจในการจัดหาผูบริจาคโลหิต เพ่ือใหไดโลหิตในการรักษาผูปวยในจังหวัดใหเพียงพอ และมีคุณภาพ
ท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังเปนไปตามเปาหมาย และสอดคลองกับความตองการโลหิตของผูปวยท่ัวประเทศ
และขอใหบรรจุเรื่องการรับบริจาคโลหิตในวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดทุกเดือน
เพ่ือประโยชนในการวางแผนจัดหาโลหิต และเพ่ือใหไดโลหิตตามเปาหมาย  ในวันนี้  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ
ท่ี ๑๐ จังหวัดเชียงใหม  และในวันนี้ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๑๐ จังหวัดเชียงใหมจะไดนําเสนอขอมูล
เก่ียวกับการรับบริจาคโลหิตตอท่ีประชุมไดรับทราบ

ภาคบริการโลหิตแหงชาติ ท่ี ๑๐ จังหวัดเชียงใหม (นางสาววัชรี
ประสิงห) บทบาทและภารกิจหลักของภาคบริการโลหิตแหงชาติและงานบริการโลหิตแหงชาติ คือ จัดหา
ผูบริจาคโลหิต เจาะเก็บโลหิตบริจาค เตรียมสวนประกอบโลหิตตาง ๆ จายสวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ
ศูนยกลางการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค จัดทําระบบนําสงโลหิต ศูนยกลางฐานขอมูลผูบริจาคโลหิต
ศูนยกลางใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค จัดตั้งระบบเครือขายงานบริการโลหิต โรงพยาบาลเครือขาย
ของภาค ฯ เชียงใหม โรงพยาบาลสมาชิกเครือขาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 100 โรงพยาบาล
จะทําการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เบิกสวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑตาง ๆ เปาหมายการจัดหาโลหิต
มาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จัดหาโลหิตใหไดรอยละ 3 ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรป
2561 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,763,742 คน ตองหาจัดโลหิต จํานวน 52,912 ยูนิต เปาหมายงาน
บริการโลหิต จัดหาโลหิตจากผูบริจาคโดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพ่ือนําไปจายใหผูปวย จัดหาโลหิตใหเพียงพอและ
มีสํารองสมํ่าเสมอตลอดป โลหิตและสวนประกอบโลหิตมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันท่ัวประเทศ มีความ
ปลอดภัยท้ังผูใหและผูรับ พบปญหาจํานวนผูมาบริจาคโลหิตลดลง สาเหตุเนื่องมาจากไมมีความรูเรื่องการ
บริจาคโลหิตวาดีอยางไร เขาใจผิดในเรื่องของการบริจาคโลหิต คนรุนใหมใหความสนใจในเรื่องของการบริจาค
โลหิตนอย ภาวะทางจิตใจ กลัวเข็ม ไมกลา ไมไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและท่ัวถึง การคมนาคมขนสง
คุณสมบัติไมครบถวน ตรวจสุขภาพไมผาน ความดันโลหิต ความเขมขนโลหิต ไมประทับใจในการใหบริการของ

เจาหนาท่ี กลยุทธ ...
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เจาหนาท่ี กลยุทธการจัดหาและดํารงไวซึ่งผูบริจาคโลหิตป 2562 คือ 1) จัดหาหนวยเคลื่อนท่ีใหม ๆ
เพ่ิมท้ังภายในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 2) เพ่ิมจํานวนผูบริจาคโลหิตใหมาบริจาคโลหิตภายในภาค
และหนวยเคลื่อนท่ีใหมากข้ึน 3) รณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนใหความรู ความเขาใจแก นักเรียน ประชาชน
ท่ัวไปตามสื่อตางๆ เชน FB Line วิทยุ โทรทัศน 4) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันสําคัญพิเศษตางๆ
อยางตอเนื่อง ๕) การดูแลรักษาผูบริจาคโลหิตใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด และเปนผูบริจาคโลหิตท่ียั่งยืน
เพ่ือใหผูบริจาคโลหิตปลอดภัยในกระบวนการรับบริจาคโลหิต ผูบริจาคโลหิตเตรียมความพรอมใจและกาย
ตรวจความดันโลหิตไมเกิน 160/100 มม.ปรอท และชีพจรไมเกิน 100 ครั้ง/นาที ตรวจความเขมขนโลหิต
ผูหญิง ≥ 12.5 g/dl ผูชาย ≥ 13.0 g/dl เจาะเก็บโลหิตถูกตอง ปลอดภัย ปองกันภาวะโลหิตจางจากการ
บริจาคโลหิต สาเหตุอันดับ 1 ของผูท่ีไมสามารถบริจาคโลหิตไดรอยละ ๔๐ คือ ความเขมขนโลหิตไมได
ตามเกณฑ เกิดจากภาวะโลหิตจาง สูญเสียธาตุเหล็ก  ผูบริจาคโลหิตตองรับประทานธาตุเหล็กจากเม็ดยา
เพ่ือทําใหโลหิตมีความเขมขนพอ สามารถบริจาคโลหิตไดอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน รับประทานอาหารท่ีมี
ธาตุเหล็กใหมากพอ เพ่ือทดแทนสวนท่ีเสียไปกับโลหิตบริจาค การบริจาคโลหิตเสียธาตุเหล็ก จํานวน 150 -
250 มก. ตอครั้ง  ถาไมไดรับการปองกัน/แกไข จะนําไปสูภาวะโลหิตจางในระยะยาว ลดการรับประทาน
อาหารท่ีมีปริมาณไขมันสูง ทําใหเสี่ยงตอโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ยังมีผลตอคุณภาพพลาสมาท่ีแยกได
จากการบริจาคโลหิต จะมีลักษณะขุนขาว ซึ่งไมเหมาะสมท่ีจะไปใหผูปวย ขอแนะนําหลังการบริจาคโลหิต ถามี
อาการเวียนศีรษะ/เปนลมใหรีบนั่งลงกมศีรษะต่ํา หรือนอนราบยกเทาสูง จนปกติสามารถกลับได เพ่ือปองกัน
อุบัติเหตุ ถามีโลหิตซึมจากผาปดแผล ใหใชนิ้วมือกดใหแนนและยกแขนสูงไว 3 - 5 นาที ถาไมหยุดไปพบ
พยาบาล และใหดื่มน้ํามากกวาปกติเปนเวลา 1 - 2 วัน ไมควรออกกําลังกายท่ีเสียเหงื่อมาก เชน อบซาวนา
หลีกเลี่ยงการใชกําลังแขนขางท่ีเจาะ ผูทํางานปนปายสูง ใชเครื่องจักรกล ควรหยุดพักหนึ่งวัน ทานยาธาตุเหล็ก
ใหครบ ผูหญิง/ผูชาย จํานวน 50 เม็ด วันละ 1 เม็ด และรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงเพ่ือปองกันการ
ขาดธาตุเหล็ก เกิดภาวะโลหิตจาง โลหิตบริจาคตองตรวจหมูโลหิตระบบ ABO Rh(D) และแอนติบอดีตอ
หมู เลือดอ่ืนๆ ของเม็ดเลือดแดง ตรวจหารองรอยการติดเชื้อท่ีติดตอทางโลหิต ไดแก ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี
(HBsAg) ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ไวรัสเอชไอวี (HIV Ag/Ab) NAT Testing (ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับ
อักเสบซี เอดส ) โลหิตบริจาคนําไปใช 1) เม็ดเลือดแดงใชทดแทนการสูญเสียโลหิต เชน อุบัติ เหตุ
การผาตัดใหญ การคลอดบุตร รักษาผูปวยโรคโลหิตจาง ๒) น้ําเหลืองใชกับผูปวยท่ีสูญเสียน้ําเหลืองจํานวนมาก
เชน ไฟไหม น้ํารอนลวก 3) เกล็ดเลือด ใชรักษาผูปวยท่ีเกล็ดโลหิตต่ํา โลหิตออกไมหยุด เสียโลหิตมาก เชน
ไขเลือดออก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การออกหนวยเคลื่อนท่ีรับบริจาคโลหิต มีการจัดทําแผนป แผนเดือน
รวมกับหนวยงาน โดยในวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๓.๑๔ การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ
(Infographics)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีรัฐบาล
ไดจัดทํา Infographics เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ โดยใหนําไปประชาสัมพันธ
ผานชองทางรูปแบบตางๆ  ในทุกระดับ เพ่ือสรางการรับรูของประชาชนในวงกวางเก่ียวกับผลการดําเนินงาน
สําคัญของภาครัฐ  จังหวัดเชียงใหมไดเผยแพรประชาสัมพันธ Infographics ผลการดําเนินงานสําคัญของ
ภาครัฐ เปนประจําทุกวัน ผานชองทางไลน ไดแก กลุมหัวหนาสวนราชการ กลุมราชสีห กลุม Smart E-Office

กลุ ม เ พ่ือนรักนักข าว . . .
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กลุมเพ่ือนรักนักขาว กลุมเพ่ือนสื่อ กลุมคนสรางขาว ชม. ๔.๐ และกลุมสวนราชการกับสื่อ เพ่ือใหนําขอมูล
ไปเผยแพรประชาสัมพันธ ในการนี้ จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือทุกทาน เม่ือไดรับขอมูลดังกลาวแลว
กรุณาประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลอยางกวางขวาง
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
2 มีนาคม 2562 0๙.00 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแหง
มาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562

ณ หอประชุม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 3
ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พบปะประชาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลบานกลาง
หมูท่ี ๒ ตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง

28 มีนาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 3/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

28 มีนาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหาร
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา และ
วันขาราชการพลเรือน ประจําป 2562

หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๕ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ) ชวยเรงรัดเรื่องงบประมาณดวย
ขอใหดําเนินการเรงรัดทุกสวนราชการตองรวมมือกัน เพราะถาหากเดือนกันยายนเบิกจายไมเปนไปตาม
เปาหมาย จะตองถูกคืนเงินแนนอน ทําใหเราเสียโอกาสในการทํางาน แตเรงรัดก็ตองถูกตอง ฝากเรื่องอําเภอ
ดูเรื่องเขตเลือกตั้งดวย อยางเดิมมี 10 เขต คราวนี้ปรับเปน 9 เขต มีการปรับพ้ืนท่ีบาง ใหประชาชนไดรับรูวา
อยูเขตใด
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป
2562

ผูแทนสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ) จังหวัด
เชี ยง ใหม กํ าหนดจัด พิธี ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลย เดช
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เพ่ือเทิดพระเกียรติ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพ่ือแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานการชางของพระองค จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญหัวหนา
สวนราชการและบุคลากรในสังกัดเขารวมพิธีถวายราชสักการะ และรวมวางพานพุมถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย”
เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562 ในวันเสารท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หอประชุมศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๓ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้
เริ่มลงทะเบียนการวางพานพุมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว บุคคลท่ัวไป
ชุดสุภาพ/ชุดสากล รูปแบบพานพุม ใชพานพุมดอกไมสดสีขาว หรือสีเหลือง
มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %)

รกน.พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม) ผลความกาวหนาประจํา
เดือนกุมภาพันธ 2562 ๑) การแตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน เปาหมาย ๒๕ อําเภอ ดําเนินการแลว ๒๕ อําเภอ
๒) การสรางความเขาใจแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ ๓ คน เปาหมาย 6,198 คน ดําเนินการเรียบรอยแลว
๓) สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย 95,719 ครัวเรือน
ดําเนินการแลว 39,421 ครัวเรือน อยูระหวางดําเนินการ ๕๖,๒๙๘ ครัวเรือน ๔) สนับสนุนการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน เปาหมาย ๙๖,๑๗๑ ครัวเรือน ดําเนินการไปแลว ๑๖,๔๐๘ ครัวเรือน อยูระหวางดําเนิน
๗๙,๗๖๓ ครัวเรือน ๕) จัดทําทบทวนแผนชุมชน เปาหมาย ๒,๐๖๖ หมูบาน ดําเนินการเรียบรอยแลว
๖) สนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงแผนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เปาหมายรอยละ ๖๐
ดําเนินการ ๑,๒๐๔ กิจกรรม/โครงการ ๗) กิจกรรม/โครงการดานสัมมาชีพไดรบการสนับสนุนงบประมาณ
อยางนอยรอยละ ๒๐ ดําเนินการไปแลว ๔ กิจกรรม/โครงการ ๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ เปาหมาย
๔,๑๓๒ กลุม ๙) การประชาสัมพันธ On Air จํานวน ๖,๑๙๘ ครั้ง On line จํานวน ๓,๐๙๖ ครั้ง On ground
จํานวน ๒,๕๗๗ ครั้ง เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง เปดตลาดนัดภายใตชื่อ
"กาดอินทรียวิถีพอเพียงอําเภอแมวาง" เพ่ือสงเสริมการจัดสถานท่ีสําหรับจําหนายสินคาของชุมชน และเปนการ
มุงเนนท่ีจะยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะทําใหชุมชนมีรายไดเพ่ิม สงเสริมการตลาดและพัฒนากลุมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562 นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ไดมอบเกียรติบัตรแกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงระดับครัวเรือนอําเภอแมวาง จํานวน
10 ครัวเรือน ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เชียงใหม (เชียงใหม 100%) ณ สนามหนาเทศบาลตําบลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 2
กุมภาพันธ 2562 นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง  ไดมอบเกียรติบัตรแกหมูบานท่ีไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)

จํานวน 2 หมูบาน ...
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