รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2562
วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรฬุ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายศรัณยู
มีทองคํา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายมนูญ
รัตนพรพิรุฬห (แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม/
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10
ลําปาง
10. นายรุงโรจน
พัวศรีพันธุ
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห
กาวีวงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
12. นางวราภรณ
ชาวสกุล
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
14. นายศิริพงษ
นําภา
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นายชลิต
ทิพยคาํ
จาจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นายพงษศักดิ์
แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางจารุณี
จุลวรรณ
รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาววลิตญา
บัวตาปน
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางศิริพร
รือเรือง
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
อําเภอ
22. นายวีระพันธ
ดีออน
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
23. นายสาธิต...

-๒23. นายสาธิต
กุหลาบทอง
24. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
25. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
26. นายสราวุฒิ
วรพงษ
27. นายวิโรจน
ดวงสุวรรณ
28. นายธีรวัฒน
ณ ลําพูน
29. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
30. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
31. นายสิทธิพร
จันทราช
32. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
33. นายชัชวาลย
ปญญา
34. นายธวัฒน
จิตตกาวิน
35. นายชัยณรงค
นันตาสาย
36. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
37. นางสาวภัทราพร ลายจุด
38. นายธีรพล
สนธิคุณ
39. นายสมภพ
หนอแกว
40. นายพิสุทธิศักดิ์
ธรรมะวุฒิสุข
41. นายมีชัย
จันทรกระจาง
42. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
43. นายมนัส
สุริยสิงห
44. นายไพบูลย
ใจตูม
45. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
46. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นายธีรพงษ
อินทรพันธุ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.ทรงกริช
ออนตะไคร
49. พ.ต.อ.จักรินทร
ถ้ําแกว
50. พ.ต.ท.พิเชษฐ
หมายดี
51. พ.ต.อ.อดุลย
สิริสิทธิ์นนั ท
52. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ ณ ลําปาง
53. ร.ต.อ.หญิง ณัฐวรี จักรสาร
54. พ.ต.ท.ฐิติวัฒน
ฤชานุกูล
55. พ.ต.ท.ประทีป
บุญทวี
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายภาณุ
ขวัญยืน
57. นางอัจฉรา
ภิรมยกุล

(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
(แทน) นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกาํ กับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) สารวัตรสถานีตาํ รวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
(แทน) ผูกาํ กับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายครรชิต ...

-๓58. นายครรชิต
59. นายสราวุธ

หุตะกมล
โฆษิตธนสาร

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางสาวจีระพร
จรอุโมงค
61. นายสมรัตน
มะลิลา
62. นายศุภชัย
กัลปสันติ
63. นางปาญณิสา
ไชยพรหม
64. นางสาวธนวันต

ชุมแสง

65. นายสมบัติ
66. พ.อ.โสมทัต

นิลรักษ
อุทัยผล

67. นางสาวกนกพร
โชติปาล
68. นายสนิท
เดชมี
69. นางสาวสุรชั นา
แกววงคดี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
70. พ.อ.สุปกรณ
เรือนสติ
71. พ.อ.พสิษฐ
มุขเพชร
72. พ.อ.ชาคริต
ปรุงสุวรรณ
73. พ.ต.กิตติพงศ
บุญมาก
74. ร.อ.ถนอม
แสงแกว
75. พ.อ.อภิรักษ
ไกรเดช
76. ร.อ.วิชิต
แสงทับทิม
77. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ
78. น.อ.พิเชษฐ
เกียงเกตุ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
79. นางสาววาสนา
เกษณา
80. นายอนุชา
สุขสงวน
81. นายอรรถพล
คนเพียร
82. นางสาวชวนพิศ
ทองใบ
83. นายสมชาย
เปยมสุข
84. นายไพฑูรย
อ่ําเอี่ยม
85. นายประจักษ
เลิศรุง
86. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
87. นางขวัญวิมล
เดชกุล

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํ านวยการสถานีวิทยุ โทรทัศนแห งประเทศไทยจั งหวั ด
เชียงใหม
ผู อํ านวยการสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงแห งประเทศไทย จั งหวั ด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง
(แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม
(ทหาร)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
(แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
88. นางกาญจนาภรณ ...

-๔88. นางกาญจนาภรณ

หาญประกอบสุข (แทน) ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / (แทน)
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
89. นายปญญา
สวนจันทร
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
90. นายวิรตั ิ
วนาวิริยะ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
91. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
92. นางวิไล
พันธภูวภัทร
นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
93. นายสิทธิกร
ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
94. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
95. นางสาวภัคนันท
วินิจฉัย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
96. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
97. นายสุวิทย
แรกขาว
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
98. นายนภดล
อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
99. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
100. นางกนกกาญจน
ศรีโพธิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
101. นางแสงเดือน
อารียเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
102. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน
103. นายสุรศักดิ์
หนูพรหม
ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
104. นางอนงค
เจริญวัย
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
105. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
106. นางสาววราลักษณ วงศกา
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
107. นางสาวอิสรีย
จักรผันชีวี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
108. นางสาวเรวดี
จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง
อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
109. นางสาวปยา
เบญจศิวกร
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูร าษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
110. นางอัศนียญา
บุษบาแยม
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายวิชัย
ศรีโพธิ์งาม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
112. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
113. นางสาวอลิศา
เชยประเสริฐ
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
115. นางบุญทวี
พยาราษฏร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
116. นายธีรรรัฐ
ไชยเทพ
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
117. นายจรินทร
คงศรีเจริญ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
118. นางสาวอาภาพัชร ...

-๕118.
119.
120.
121.
122.

นางสาวอาภาพัชร
นางชนนิกานต
นางพจนีย
นางนารีรัตน
นายเสนห

นาทอง
พันธจักร
แสนลา
โนวัฒน
แสงคํา

(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
123. นางปาณิดา
เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ จืด
เขต 1 (เชียงใหม)
124. นายวิวัฒน
เอื้องไพบูลย
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขา วเชียงใหม
125. นายปริวรรณ
ปญจะ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
126. นายศุภศักดิ์
ศรีโสดา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
127. นายฤทธี
พรหมวิจิตร
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 1
128. นายธีรพงศ
สุพรรณทัศน
รก. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
129. นางสุพิศ
ชาญวารินทร
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
130. นายโชติ
ทองเอียด
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
131. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
132. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
133. นายภพลทอง
ทาวยศ
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
134. นางสาวศศิกานต อินตะแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1
135. นางสาวปยฉัตร
ชาญไววิทย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
136. นางสาวเก็ตวลี
เชื้อชาง
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
137. นางลมัย
รุงทรัพยรังษี
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
138. นายอภินันท
ประสาท
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
139. นางณัฏฐพัชร
พิพัฒพลกาย
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
140. นายปยพงษ
ประพันธวฒ
ั นา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
141. นายธนัช
คูรฑารักษ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
142. นายภูมินพศ
บุญบันดาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
143. นายวิทยา
สิงหคํา
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
144. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
145. นางธนันภัทร
มีสุวรรณ
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
146. นางปจฉิมา
ฟูกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงาน...

-๖หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
147. นายนิพจน
วิชาจารย
ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
148. นายสมศักดิ์
แกวสอน
สถิติจังหวัดเชียงใหม
149. นายรังสรรค
พจนสิทธิ์
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
150. นางวิไลพร
ถานะวุฒพิ งค (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน
151. นายสมศักดิ์
แสนสุข
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
152. นางสาวนภาพร
ปานกลัด
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
153. นางสาวปทุม
กาวิละ
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
154. นายไพรโรจน
วิจิตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
155. นายสามารถ
บารมี
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
156. นายประมวล
พูลสวัสดิ์
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
157. นางสาวณิชาพร
ดวงใจ
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
158. นางสาวสุมาลี
ญาณภาพ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
159. นางฉออน
สวยรูป
ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
160. นายวีระยุทธ
เปยมสุขศรีชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
161. นางสาวสุกันยา
ใหญวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 5
162. นายธีระกิตติ์
เฉลิมกิจพานิชย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
163. นางสาวนุชนาฏ
มุกุระ
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
164. ร.ต.อ.กรวัชร
ใจเที่ยง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
165. นางนุชจณี
นนทผล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
166. จ.ส.อ. ปรีชา
จันทรศรี
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
167. นายมณฑล
ปริปุญโญ
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวลัดดา
แซลี้
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
169. นางปลิดา
รวมคา
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
170. นายคมสัน
ศักดิ์โสภิษฐ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
171. นางอัจฉรา
บัวทอง
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
172. นางสาวสิรนิ ทร
สันติพลวุฒิ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
173. นางปยาภรณ
สกุลงาม ฮาเบ็ทส (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
174. นางจันทรฉาย

-๗174. นางจันทรฉาย
ทองงาม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
175. นายทิพากร
ศิริพัฒนพงศ
176. นายฐปนวัฒน
มะโน
177. นายรตนภูมิ
โนสุ
178. นายสุทธิชัย

เดชสุวรรณนิธิ

179. นางกัลยา

มาลัย

180. นางชนากานต

สุนันทกร

181. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย
182. นายสุทัศน

กันทะมา

183. นายอวยชัย

ศรีตระกูล

184. นายนนท
185. นางกรศิริ
สถาบันการศึกษา
186. นางพนิดา
187. ผศ.ดร.กชพร
188. นายภาคภูมิ
189. ดร.อํานวย
190. ผศ.ศุภชัย
191. นายอรุณไสว
192. นางสาวปฐินนต

เปงวงศ
กรองสุดยอด
จอมจันทรยอง
ศิริโภคากิจ
ทะนุคี
ทะพิงคแก
อัครพรกุล
ปนอินตะ
จันทรรัตน

193. นางพวงพันธ

ทองปน

194. นายณรงค
นาตา
195. นายสมบูรณ
ชูหอยทอง
196. นางสาวรัตนา
สุริยะมณี
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มณีรตั น
197. นายจตุชัย
ทองทศ
198. นายบัญญัติ
199. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ

(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 2
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต ๓
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
34
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชการมงคลลานนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
200. นายดุสิต...

-๘200. นายดุสิต
201. ด.ดร.กรรณิกา
202. นางสาวนันนภัส

อภัยสกุล
เรือนจันทร
ออนหวาน

203. นางสาวจินตนา

สันกวเมตต

เปลี่ยววิญญา
204. นายนิกร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ปยพัทธไชย
205. นางจันทรรัตน
เจริญสุข
206. นางธนาภรณ
รมพล
207. นางอมรรัตน

(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3 (เชียงใหม)

หนวยงานพิเศษ/อิสระ
208. นายกฤษฎา
209. นายทองเนตร
210. นายวิวัฒน
211. นายฉลาด

สวนสมภาค
ดูใจ
เจริญฉ่ํา
อาสายุทธ

212. นางสุรางครตั น
213. นางนวอร

ณ ลําปาง
เดชสุวรรณ

214. นายวัลลภ
215. นายปรีดา
ภาคเอกชน
216. นายบรรจบ
สวนทองถิ่น
217. นางสาวเปรมกมล
218. นายประสงค
219. นายเพชรนัทกิจ
220. นายยงยุทธ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
221. นายประสงค

นามวงศพรหม
พรหมมาย

(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
(แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒ เชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

สุนทรสวัสดิ์

(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม

ธิโรภาส
เรือนสอน
เรืองศิลปสุวิทย
คุณรา

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

222. นางพนิดา
สํานักพระราชวัง
223. นายดุษดี
ผูเขารวมประชุม
224. นางปวีณวรรณ

สังวาลยทอง

ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
ศรีวิชัย

(แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน

นิลกําแพง

ผูชวยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
225. รศ.นพ.ชัยรัตน...

-๙225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.

รศ.นพ.ชัยรัตน
นายภานุเมศ
นายกฤษฎกมล
นายจิรพันธุ
นางสุนทรี
นางวรรณฤดี
นางสาวชญานนันท
นางวัลยา
นายสมศักดิ์
นายเกษม

คุณาวิกติกุล
ผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน
ตันรักษา
ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.
สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักขาวเชียงใหม
ตันกุล
สื่อมวลชน
อินตา
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กิจเจริญรุงโรจน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดิเรกโภค
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
วงคมณี
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริม่ ประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
2.1 การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมข องแผน ดิน ประจํ าป 2562 จํา นวน
28 หมูบา น/ชุมชน ใหแก นายอําเภอทุกอําเภอ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (สํา นักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบเกี ย รติบั ตรโครงการส งเสริ มวิ นัย การออมให แก อํ า เภอ จํ า นวน 3 อํา เภอ
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบรางวัลกํานัน ผูใหญบา นยอดเยี่ยม ประจําป 2562 จํา นวน 6 รางวัล ใหแก
1) นางศุกฤดี ดวงตุย กํา นันตําบลชา งเผือก 2) นายเน็งพะ โบะ ทู กํา นั นตํ า บลอมกอย 3) นายณรงค
คําราพิช กํานันตําบลสันปูเลย 4) นายเจริญ วงคมหาวรรณ ผูใหญบานหมูที่ 3 ตําบลแมสูน 5) นางสาวโสรัตยา
บัวชุม ผูใหญบา นหมูที่ 9 ตําบลเชิงดอย และ 6) นางอานันตศรี แกวเลิศตระกูล ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบล
แมแดด (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบใบประกาศเกี ยรติคุณ หมูบา นตน แบบประชาธิป ไตยดีเ ดน ประจํ า ป 2562
จํานวน 5 หมูบาน ไดแก 1) รางวัลชนะเลิศ บานปากลวย หมูที่ 2 ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย 2) รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 บานปาตึงงาม หมูที่ 14 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
บานหนองผึ้งเหนือ หมูที่ 1 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี 4) รางวัลชมเชยอันดับ 1 บานปาบง หมูที่ 8 ตําบล
สัน กลาง อํ า เภอสั นปา ตอง และ 5) รางวัลชมเชยอันดับ 2 บา นแพะ หมูที่ 9 ตํ า บลขุน คง อํ าเภอหางดง
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.5 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2562 จํานวน 8 ราย
ไดแก 1) ประเภทแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม คือ นางประทุมมา หลวงชัย นางลําดวน เรืองศิลปสุวิทย
นางอั ญ ชัญ ตัน จรัสสกุ ล นางแสงหล า เลีย วหิรัญ นางจิน ตนา แท น งาม และนางสายพิ น สุ ภ าแสน
2) ประเภทแมผูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คือ นางแกวนา ผิดนอย และนางเครือวัลย ปญญาสิทธิ์
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
2.6 การมอบโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ ให แ ก ส ถานประกอบการเพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให
สถานประกอบการชํ า ระเงิน สมทบตรงตามกํ า หนดเวลา และชํ า ระเงิน สมทบผ า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตามนโยบาย...

- ๑๐ ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ใหแกสถานประกอบการ จํานวน 3 แหง ไดแก 1) บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) 2) บริษัท ตันตราภัณฑ ซุปเปอรมารเก็ต (1994) จํากัด และ 3) โรงเรียนนานาชาติเกรซ
(สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
2.7 การมอบปา ยศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือ แรงงาน จํา นวน 2 แหง ไดแก ศูน ยทดสอบ
มาตรฐานฝ มือแรงงานการไฟฟ าสว นภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) และศูน ย ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม)
3. ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ป คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ศูนยแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม (ศู น ย ศ รี พั ฒ น คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2562 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 3 ทาน ดังนี้
5.1 ดร.อํานวย
ทะพิงคแก
ตําแหนงปจจุบัน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
ตําแหนงเดิม
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม
5.2 นางกัลยา
มาลัย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 3
ตําแหนงเดิม
รองผูอํ า นวยการสํา นัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึก ษา
สมุทรสาคร
5.3 นายฉลาด
อาสายุทธ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 (จังหวัดลําปาง)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เลขานุการไดจัดทํา รายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา โดยมีนายศุภชัย เอี่ ยมสุว รรณ
ผูวา ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานการประชุม ซึ่ ง ได นํา ลงเผยแพรในเว็ บ ไซต จั งหวั ด เชี ย งใหม
www.chiangmai.go.th หัว ข อ ประชุ มหั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นัก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจั ง หวั ด
เชียงใหม เพื่อใหหัวหนา สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจํา...

- ๑๑ ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2562 ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 ความกา วหน า การขับ เคลื่ อนการพั ฒนาหมู บ านตามหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)
พัฒนาการจั ง หวั ดเชียงใหม (นายอาทร พิ มชะนก) ผลความกา วหน า
ประจํา เดือ น สิง หาคม 2562 จํ า นวนครัว เรื อนเปา หมายที่ตอ งไดรั บ การส งเสริม ตามโครงการ จํ า นวน
94,602 ครัว เรื อน คิดเปนรอ ยละ 30 ของครัวเรือนที่มีทั้งหมด ปจ จุบัน มี ครัว เรือ นที่ ไดรับการสงเสริ ม
เศรษฐกิจพอเพียงเรียบรอยแลว จํานวน 109,707 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 116 มีครัวเรือนที่ไดจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเรียบรอยแลว จํานวน 109,707 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 116
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดเชียงใหมไดนอมนํามาพัฒนาจั งหวั ด
มี ก ารส ง เสริ ม ตั้ ง แต ป ที่ผ า นมา เป น เรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในการสร า งความเข มแข็ ง ทางด า นเศรษฐกิ จ
เปนฐานรากตั้งแตระดับชุมชน หมูบาน และครัวเรือน ระดับชุมชนสําคัญ คือ จะทําใหประชาชนพึ่งพาตนเองได
ชุมชนเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดตลอด เปนการเสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่ เปนกิจกรรมสงเสริม
การผลิตมากกวา การนําเขา เชนที่ตําบลเมืองกายมีการเพาะเห็ดหลินจือทําเปนโรงเรือนเล็ก ๆ มีรายไดปละ
150,000 บาท หากมีการทํากิจกรรมอื่น ๆ ปลูกพืช เลี้ยงปลา เชื่อมั่นวาประชาชนจะเขมแข็ง ในปงบประมาณ
ตอไปจะมีการขับเคลื่อนอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร พิมชะนก) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ภายใตแผนงานยุทธศาสตรสงเสริม
เศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพชุมชน โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี (สวนภูมิภาค) งบประมาณ
ทั้งสิ้น 151,312,000 บาท จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการปรับรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการ ฯ คงเหลือ
งบประมาณที่ใชดําเนินกิจกรรมตามโครงการทั้งสิ้น 135,506,800 บาท ซึ่งในการปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช จ า ยงบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ได รั บ การอนุ มั ติ การปรั บ แผนจาก
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ 25 อําเภอ 38 ตําบล 42 หมูบาน ของจังหวัดเชียงใหม
การบริ ห ารการเบิ ก จา ยงบประมาณตามโครงการ จั ง หวัด ดํ า เนิ นการ 57,811,000 บาท และอํา เภอ
ดํา เนินการ 77,695,800 บาท การดําเนินกิจ กรรมตามโครงการชุ มชนทอ งเที่ย ว OTOP นวัตวิ ถี แบ ง
ออกเปน 5 กระบวนงาน คือ กระบวนงานที่ 1 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว กระบวนงานที่ 2 พัฒนา
แหลง ท องเที่ย วและสิ่งอํ า นวยความสะดวก กระบวนงานที่ 3 พัฒ นาสิน ค าและบริก ารด านการทอ งเที่ยว
กระบวนงานที่ 4 เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถิ่น กระบวนงานที่ 5 สงเสริมการตลาดชุมชน
ทองเที่ยว ผลการประกวดชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 1) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ คือ
บานปาตาล หมูที่ 4 ตํา บลบวกคาง อําเภอสันกําแพง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีจาวยอง อาหาร
พื้นถิ่น 2) ชุมชนท องเที่ ยว OTOP นวัตวิถีระดับ จังหวัด คือ บา นโปงกวาว หมูที่ 3 ตํา บลสะเมิง เหนื อ
อําเภอสะเมิง...

- ๑๒ อํา เภอสะเมิง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชาวบา น รายไดรวมของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวั ตวิถี
จํา นวน 42 หมูบาน 38 ตํา บล 25 อํา เภอ ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2561 – กรกฎาคม 2562 แยกเปน
อาหาร จํานวน 4,106,800 บาท ผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 7,069,008 บาท ที่พัก จํานวน 2,366,150
บาท และการบริการทองเที่ยว จํานวน 3,513,200 บาท การจัดประเภทชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จังหวัดเชียงใหม คือ ประเภท A ชุมชนทองเที่ยวดาวเดน Attractive จํานวน 3 หมูบาน ประเภท B ชุมชน
ทองเที่ยวดาวรุง “Brighten Star” จํานวน 9 หมูบาน ประเภท C ชุมชนโดดเดนเฉพาะดาน “Case
Study” จํานวน 3 หมูบาน ประเภท D ชุมชนสินคา OTOP “Delivery Products” จํานวน 27 หมูบาน
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจัง หวั ด
เชียงใหม) โอทอปนวัตวิถี เปนวิธีการใหม คือ ใหคนไปหาสินคาโอทอปตามหมูบานตาง ๆ ซึ่งจะไดประโยชน
หลายเรื่อง ๆ ทั้งเรื่องสินคา การทองเที่ยว ความเปนอยูที่ดีขึ้น จังหวัดเชียงใหมมีหมูบา น 2,060 หมูบา น
ตอ งพัฒ นาตอ ยอดขยายผลตอไป ทั้งงบประมาณจากกรมพัฒ นาชุมชน งบพั ฒนาจัง หวัด และงบพัฒ นา
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จะเห็นไดวา โอทอปนวัตวิถีมีวิธีการใหม ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงวิธีการจั ดการ
ขึ้นมา โดยเฉพาะชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น การจัดการชุมชนแบบเบ็ดเสร็จดวยตนเอง ชุมชนพึ่งตนเองได
โอทอปและการทองเที่ยวภายในชุมชนสามารถจัดรวมกันไดในรูปแบบของโอทอปนวัตวิถี ขอใหมีการขยายผล
และรักษามาตรฐานตอไป
มติประชุม รับทราบ
3.1.3 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือ และจัง หวัด เชี ยงใหม ประจํา ไตรมาส 2
ป 2562
ผู อํ า นวยการอาวุ โ สธนาคารแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานภาคเหนื อ
(นางนวอร เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลก ไตรมาส 2/2562 ชะลอตัว สหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลง การจาง
งานและยอดขายปลีกสูงขึ้น แตการลงทุนและการผลิตอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ํา ยูโรโซนขยายตัวชะลอลง
จากภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผูผลิตออนแอตอเนื่อง ญี่ปุนขยายตั วจากการลงทุนและการใชจา ย
ภาคเอกชนแต ก ารผลิ ตและการส ง ออกชะลอลงตามอุป สงค โ ลก จี น ขยายตั ว ชะลอลงจากการบริ โ ภค
และการสงออกเปนสํา คัญ เศรษฐกิจ ไทย ไตรมาส 2/2562 ขยายตั วชะลอลงตอเนื่อ งจากไตรมาสกอ น
การสง ออกหดตัว ต อเนื่อ งจากอุป สงค ในตลาดโลกที่ชะลอลงสง ผลใหอุต สาหกรรมผลิ ตเพื่ อสง ออกหดตั ว
การทองเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากนักทองเที่ยวจีนที่ลดลง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ชะลอลงในเกือบ
ทุกหมวด ภาวะเศรษฐกิจ ภาคเหนือ ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวชะลอลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน รายได
เกษตรกรหดตั วผลผลิตออยโรงงานหดตัว ราคาปศุสัตวปรับดีขึ้น ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากการผลิ ต
น้ําตาล การใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายประจําขณะที่รายจายลงทุนเพิ่มขึ้น ภาคการทองเที่ยวขยายตัว
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหมอกควันในชวงตนไตรมาส การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอยจาก
การใชจายซื้อสินคาในชีวิตประจําวัน เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวชะลอลง ภาคการ
ท อ งเที่ย ว ขยายตั ว ชะลอลงจากผลกระทบของปญ หาหมอกควั นในชว งตน ไตรมาส อย า งไรก็ ดี แนวโน ม
นักทองเที่ยวตางชาติยังขยายตัวได การใชจายภาคเอกชนทรงตัวจากยอดจดทะเบียนรถยนตและยอดขาย
หมวดคาปลีกทรงตัว ขณะที่ยอดจดทะเบียนจักรยานยนตหดตัวตามการเขมงวดของ Non-Bank และกําลังซื้อ
ที่อยู ในระดับต่ํา การจา ยใชจายภาครัฐลดลงสวนหนึ่งไดเรงเบิกจายงบประจํา ไปมากในชวงตน ป แนวโน ม
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมปจจัยสนับสนุน ไดแก แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ และแนวโนมการทองเที่ยว
ดีตอเนื่อง
...

- ๑๓ ดีตอเนื่อง ความทาทาย ไดแก ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยแลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
และภาระหนี้ครัวเรือน
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจัง หวั ด
เชียงใหม) จากขอมู ลดังกลา วทําใหเห็น ขอเท็จจริง เห็ นมุม มอง เห็นข อมู ลที่ เป นเครื่องมือในการตัดสินใจ
เครื่องมือในการทํางานตอไป และการจัดการในสวนที่เกี่ยวของ ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหมเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลง การทองเที่ยวมีปญหาแตเริ่มดีขึ้น เศรษฐกิจสงออกจะมากหรือนอยแตถาประชาชนมีความอยูดีกิน ดี
มีผักสวนครัวรั้วกินไดจะอยูได ขอใหสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม
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
งบประมาณประจํ า ป ๒๕๖๒ จํ า นวน 28,903.02 ล า นบาท มี ผ ลการเบิ ก จ า ยไปแล ว จํ า นวน
24,216.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.79 เปาหมายการเบิกจา ยรอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 16.21 ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 5 ของประเทศ แบงเปน 1) งบรายจายประจํา จํานวน
19,214.29 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 17,725.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 92.25 เปาหมายการ
เบิกจาย รอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 7.75 และ 2) งบลงทุน จํานวน 9,688.73
ลานบาท เบิ กจา ย ไปแลว จํ านวน 6,490.87 ลา นบาท คิดเปนรอยละ 66.99 เป า หมายการเบิกจ า ย
รอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 33.01 ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 38 ของประเทศ
สํา หรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,229.13 ลานบาท เบิกจา ยไปแลว จํา นวน 1,615.52 ลานบาท
คิด เปน รอยละ 72.47 จั งหวั ดเชียงใหมมีจั ดประชุมชี้แ จงการปฏิบัติงานในชว งสิ้น ป งบประมาณ 2562
ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหนา สํานักงานจัง หวั ดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไ ชย) งบประมาณ
ตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ป ๒๕๖๒ จํานวน 373,933,600 บาท
แบงเปนงบลงทุน จํานวน 267,326,000 บาท คิดเปนรอยละ 71.49 งบดําเนินงาน/งบรายจายอื่น จํานวน
96,607,600 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 25.84 และค า ใช จ า ยในการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณา
การงบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.67 ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562
มีผ ลการเบิก จา ย จํา นวน 65,115,850 บาท คิดเปนรอยละ 17.41 และมีผ ลการก อหนี้ผู กพัน (PO)
จํา นวน 84,306,956 บาท คิดเปนรอ ยละ 22.55 รวมผลการเบิก จ า ยและการก อ หนี้ ผูก พัน จํา นวน
149,422,806 บาท คิดเปนรอยละ 39.96
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจัง หวั ด
เชียงใหม) ทุกหนวยงานที่ไดรับงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปแลว ตองเอาใจใส
กํากับและดูแลทั้งความสําเร็จและความถูกตอง ตามที่สวนกลางแนะนําใหมีการปรับปรุง โครงการใดที่ปรับปรุงแลว
หรือโครงการ...

- ๑๔ หรื อ โครงการใดที่ ไ ม ป รั บ ปรุ ง หน ว ยงานเจ า ของโครงการต อ งเข า ไปดู ร ายละเอี ย ดให พ ร อ ม สถานที่
ดํา เนินการ รูปแบบรายการตา ง ๆ ดูเรื่องการบริหารจัดการ เรื่อ งการทํางานใหสํา เร็จ ถ า มีความพร อ ม
เมื่องบประมาณผานสภาแลวจะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที ถางบประมาณเหลือก็สามารถใชได
ทันที เปนโอกาสที่จะทํางานไดอยางมีศักยภาพมากขึ้น ปนี้งบประมาณถูกพับไปหลายรอยลานบาท ซึ่งเปนที่
นาเสียดายสาเหตุเพราะไมไดวางแผนเรื่องพื้นที่ตาง ๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 การปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) หลักเกณฑการ
ปรั บปรุ งคํ า ขอตั้ งงบประมาณรายจา ย ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 ดั ง นี้ 1) นํ า ยุ ท ธศาสตรช าติ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ แผนความมั่นคงแหงชาติ แผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ นโยบายรัฐ บาล (โดยใหความสํา คัญกับนโยบาย เรงด ว น) รวมทั้งยุ ทธศาสตร ก ารจัดสรร
งบประมาณ เปน กรอบแนวคิดในการจัดทํา คํา ของบประมาณ รวมทั้ งทบทวนวิ สัย ทั ศน พัน ธกิ จ ผลผลิ ต
โครงการ กิจกรรม ใหสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับงบประมาณ พรอมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/
กิจกรรม หรือรายการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ 2) ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
และความตอ งการของประชาชน ความเสมอภาคมิติห ญิง ชาย ผูสูงอายุ แ ละกลุ มคนต า งๆ ผูมีสว นได เสี ย
เกิดความเทาเทียมตอบสนองความตองการ ของทุกคนในสังคม รวมทั้งภารกิจที่ตองดําเนินการในพื้นที่ใหมีการ
กระจายงบประมาณอยางเปนธรรม 3) งบประมาณรายจายเกี่ยวกับบุ คลากรของรัฐและรายจายประจํ า
ใหขอตั้งงบประมาณ เทาที่จําเปน และใหพิจารณานําเงินนอกงบประมาณที่มีอยูมาสมทบตามความเหมาะสม
4) งบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย การบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงาน
เชิ ง พื้ น ที่ แ บบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม ซ้ํ า ซ อ นกั บ งบประมาณของหน ว ยรั บ งบประมาณที่ เ สนอ
ตั้งในแผนงานอื่นๆ 5) งบประมาณของ อปท. ตองเปนแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น หรือ สภา อบต. แลวแตกรณี และหรือเปนภารกิจถ ายโอนจาก
สวนกลางไปองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตามกฎหมายและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 6) แผนงานบูรณาการ
ควรมีลักษณะเปนโครงการสําคัญ มีความจํา เปนเรงดวน มีเปา หมายและตัวชี้วัดของ แผนงานที่สอดคลอง
เชื่อมโยงกัน และตอบสนองตอเปาหมายของแผนงาน มีหนวยรับงบประมาณตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป ซึ่งไมอยูใน
กระทรวงเดียวกัน มีการแสดงใหเห็นขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา สามารถนําสง
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ โดยไมนําคาใชจายที่มีลักษณะเปนงานประจําหรือภารกิจพื้นฐาน
มากําหนดไว 7) พิจารณาและตรวจสอบความพรอมของรายการ โดยขอตั้งงบประมาณรายจายเฉพาะรายการ
ที่มีความพรอมในการดําเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ หากตองมีการดําเนินการตามกฎหมาย เชน รายการ
ที่คณะรัฐมนตรีตองใหความเห็นชอบ ขอกําหนดเกี่ยวกับผังเมือง ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม เปนตน หนวยรับ
งบประมาณตองดํา เนิน การใหครบถวนกอนการยื่นคํา ขอตั้งงบประมาณรายจา ย รวมทั้งนําผลการใชจา ย
งบประมาณปที่ผา นมา และความสามารถใชจายและกอหนี้ผูกพันภายในปงบประมาณมาใชประกอบการ
พิจารณา คําขอตั้งงบประมาณรายจายดวย สําหรับรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ที่จะกอหนี้
ผูกพัน งบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแตหนึ่งพันลานบาทขึ้นไป ใหหนวยรับงบประมาณ
เสนอ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก อ นที่ จ ะมี ก ารยื่ น คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ย 8) ให ยื่ น คํ า ขอ
ตั้งงบประมาณรายจายมายังสํานักงบประมาณ โดยผานความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรี
ซึ่งกฎหมาย...

- ๑๕ ซึ่ง กฎหมายกํ า หนดใหมีหนา ที่กํา กับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับ งบประมาณ พรอมทั้ง บั น ทึก ขอมูล
ในระบบ e-Budgeting ใหครบถวน ภายในวันศุกรท่ี 9 สิงหาคม 2562 Road map การปรับปรุงคําขอตั้ง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สงแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป ให อ.ก.บ.ภ. /กระทรวงมหาดไทย/สํานักงบประมาณ วันที่ 6 มี นาคม 2562 คณะกรรมการ
ก.บ.ภ. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัด วันที่ 30 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของจัง หวั ด วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ประชุ ม พิ จ ารณา
ความพรอ มโครงการตามแผนปฏิ บัติราชการประจํ า ป พ.ศ. 2563 วั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562 สํ า นั ก
งบประมาณประชุมชี้ แจงการจัดทํา คํา ของบประมาณรายจ ายประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 5
สิงหาคม 2562 สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจั ดทํ าคําของบประมาณรายจา ย
ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 สํา นัก งบประมาณประชุมชี้แ จงการจัดทํ า คํ า ของบประมาณรายจา ย
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทํา
คํ า ของบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 วั น ที่ 13 – 26 สิ ง หาคม 2562
สํา นักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม ประเด็น การพัฒนาที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถิ่น จํานวน 6 โครงการ แยกเปนงบดําเนินงาน
จํา นวน 96,914,050 บาท งบลงทุน 226,665,050 บาท รวม 323,579,100 บาท ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 จํา นวน 14 โครงการ แยกเปนงบดําเนินงาน จํานวน 113,216.200 บาท งบลงทุน จํานวน
106,800,600 บาท รวม 220,016,800 บาท ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ
คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม จํานวน 8 โครงการ งบดําเนินงาน จํานวน 57,106,640 บาท งบลงทุน จํานวน
2,467,000 บาท รวม 59,573,640 บาท ประเด็ น การพั ฒ นาที่ 4 การส ง เสริ ม และพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม จํานวน 6 โครงการ แยกเปน
งบดําเนินงาน จํานวน 41,840,000 บาท งบลงทุน จํานวน 122,900,000 บาท รวม 164,740,000
บาท ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุข ของประชาชน
จํานวน 5 โครงการ แยกเปน งบดําเนินงาน จํานวน 36,421,450 บาท งบลงทุน จํานวน 270,318,050
บาท รวม 306,739,500 บาท คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000
บาท รวมทั้งสิ้ น จํ า นวน 36 โครงการ แยกเปน งบดํา เนินงาน จํา นวน 355,498,340 บาท งบลงทุ น
จํานวน 729,150,700 บาท รวมงบประมาณ จํานวน 1,084,649,040 บาท วันที่ 24 กันยายน – 4
ตุลาคม 2562 สํานักงบประมาณ จัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ วั น ที่ 8 ตุ ล าคม 2562 สํ า นั ก งบประมาณ จั ด พิ ม พ ร า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ วันที่
17 ตุลาคม 2562 สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563 วาระที่ 1 วันที่ 8 – 9 มกราคม 2563 สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 - 3 วันที่ 20 มกราคม 2563 วุฒิสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.
งบประมาณ...

- ๑๖ งบประมาณรายจ า ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 วุฒิ สภาพิจ ารณารา ง
พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 ผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดนํา ผูแทนอํ าเภอ ประกอบดวย ปลัดอํา เภอ เกษตรอํา เภอ พัฒนาการอํา เภอ นายกองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น เจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน รวม 150 คน เขา รับการอบรมระหวางวันที่
30 กรกฎาคม – 1 สิง หาคม 2562 ณ วั ดปา ไม แดง อํ า เภอแมแ ตง มี การจัด ฝกอบรมเชิงปฏิ บัติก าร
แนวทางการดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ โครงการอนุ รั กษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใหแกสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมที่ยังไมไดเขารวมสนองพระราชดํา ริ โครงการ อพ.สธ. จํานวน 3 รุน ไดแก รุนที่ 1
เมื่อวัน ที่ 2 สิงหาคม 2562 รุนที่ 2 ในวัน ที่ 2 กันยายน 2562 รุนที่ 3 ในวั นที่ 3 กั นยายน 2562
ณ ศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง (ศูนยแมริม) จังหวัด
เชียงใหมมีการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลการดํา เนินงานโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดํา ริ และ
กิจกรรม/โครงการเดนของจังหวัดเชียงใหม ภายในงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle
ระหวางวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562 ณ เชียงใหมฮอลล ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 รายงานสถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเ จริญ )
คาดการณชวงครึ่งหลังของฤดูฝน ป 2562 เดือนสิงหาคม – กันยายนจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นจากชวงที่ผานมา
อยา งชัดเจน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในบางวัน ปริมาณฝนรวมตลอดฤดูฝนต่ํากวาคาปกติรอยละ
5 – 10 คาดวาพายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยจํานวน 1 – 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อน
ผา นบริเ วณภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และภาคเหนือ ในชว งเดือ นสิงหาคมหรื อกั น ยายน ในเดื อนตุล าคม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบน
ของภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนตอไป กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนัก
มากในบางแหง สถานการณน้ําฝนในเขตสํานักงานชลประทานที่ 1 สะสมระหวางวันที่ 17 – 23 สิงหาคม
2562 จังหวัดเชียงใหมเฉลี่ย 26 สถานี จํานวน 76 มิลลิเ มตร สถานการณแหลงน้ํ าชลประทาน ในเขต
จัง หวัดเชียงใหม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 อางเก็บ น้ํา ขนาดเล็ก จํ านวน 117 แหง มีปริมาณน้ํา
30.72 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 74 เก็บกักน้ําไดอีก 34.41 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน
12 แหง มีปริมาณน้ํา 28.61 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 33 เก็บกักน้ําไดอีก 58.04 ลาน ลบ.ม. อางเก็บ
น้ําขนาดใหญ จํานวน 2 แหง ไดแก เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 104.94 ลา น ลบ.ม. คิ ดเปน
รอยละ 39.60 เก็บกักน้ํา ไดอีก 160.06 ลาน ลบ.ม. และเขื่อ นแมกวงอุ ดมธารา มีป ริมาณน้ํา 62.83
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23.89 เก็บกับน้ํา ไดอีก 200.17 ลา น ลบ.ม. รวมทั้ง 2 แหง มีปริมาณน้ํา
167.778 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 31.78 ภาพรวมเก็บกักน้ําไดอีก 452.68 ลาน ลบ.ม. แผน/ผลการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝน ป 2562 จังหวัดเชียงใหม นอกเขตชลประทานมีการวางแผนการปลูกขาวนาป จํานวน
303,349 ...

- ๑๗ 303,349 ไร ป จจุบันเพาะปลูกไปแลว จํา นวน 248,120 ไร คิดเปน รอยละ 81 ของแผน ในเขต
ชลประทานมีก ารวางแผนการปลูก ข า วนาป จํ า นวน 255,261 ไร ป จ จุ บัน เพาะปลู กไปแล ว จํ า นวน
153,011 ไร คิดเป นรอ ยละ 59 ของแผน การใชความช วยเหลือ พื้ น ที่ป ระสบภั ย ฝนทิ้ง ช ว งในจั งหวั ด
เชีย งใหม พื้ น ที่ อํ า เภอดอยสะเก็ ด ชว ยเหลื อ เครื่ องสู บ น้ํ า จํ า นวน 2 เครื่ อง ที่ หมู บ า นสั น มะเกี๋ย ง ตํา บล
สําราญราษฎร จํานวน 1 เครื่อง และหมูบานปาเสรา-หนองงู และบานปาบง ตําบลแมคือ จํานวน 1 เครื่อง
อําเภอสันทรายชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ที่หมูบานทุงขาวตอก ตําบลหนองแยง อําเภอแมออน
ชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง ที่หมูบานสหกรณ ตําบลสหกรณ อําเภอหางดงชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 เครื่อง ที่หมูบานรอยจันทร ตําบลหนองควาย อําเภอแมแจมชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง
ที่หมูบา นสันหนอง ตําบลชา งเคิ่ง จํา นวน 1 เครื่อง และหมูบานพุทธเอ น ตํา บลชา งเคิ่ง จํา นวน 1 เครื่อง
ตามที่ไดเกิดฝนตกหนักบนยอดดอยอินทนนทอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่10 - 11 สิงหาคม
2562 วัดปริมาณน้ําฝนไดกวา 191 มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากในลําน้ําแมกลาง ซึ่งเปนลําน้ําสาขา
ของแมน้ําปง มีน้ําเออลนตลิ่งเขาทวมบานเรือนและไรสวนของประชาชน หมูที่ 4 บานแมกลางหลวง อําเภอ
จอมทอง โครงการชลประทานเชียงใหมไดเรงระบายน้ําผานประตูระบายน้ําฝายวังหิน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอ
จอมทอง เพื่อใหน้ําไหลลงสูแมน้ําปง ซึ่งปริมาณน้ําที่ระบายลงสูลําน้ําปง จะไหลลงสูเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
เปนลําดับตอไป ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําในเขื่อนภูมิพล มาตรการของกรมชลประทานในการบริหาร
จัดการน้ําในชวงฤดูฝน เพื่อใหปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ํามีเพียงพอสําหรับการใชนํา้ ตลอดฤดู ฝนและเก็บกัก
ไวใชในฤดูแลงที่จะถึง กรมชลประทานพิจ ารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดสรรน้ําเพื่อการอุป โภค-บริโภคและ
รักษาระบบนิเวศใหเพียงพอตลอดทั้งป 2) การสงเสริมการปลูกพืชฤดูฝนใหใชน้ําฝนเปนหลักใชน้ําชลประทาน
เสริมกรณีฝนทิ้งชวงเทา นั้น 3) บริหารจัดการน้ําทาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยระบบและอาคารชลประทาน
4) ดําเนินการเก็บกักน้ํา ในเขื่อนใหมากที่สุดไมต่ํากวาเกณฑเก็บกักน้ํา ต่ํา สุด ตามชวงเวลา เพื่อความมั่นคง
ดานการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ และ 5) วางแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) เขื่อนแมกวงอุดมธารามีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่องทําใหมีน้ําไหลเขาเขื่อน
มากขึ้ น อย า งไรก็ ตามแมจ ะคาดการณ ไ ว ว า จะไมเกิ ดวิก ฤตเกิ นกํา ลังที่ จ ะดู แ ลได เมื่ อสว นกลางกํ า หนด
มาตรการบริหารจัดการน้ํา การปลอยน้ํา การใชน้ํา ชวงเวลาการจัดเก็บน้ํา ใหปฏิบัติตามดวย ทําใหการบริหาร
จัดการน้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9 สถานการณการผลิตขาวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ฤดูกาลผลิต 2562
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําคาดการณการผลิตขาวป 2562/63 รอบที่ 1 คาดวาจะมีการปลูกขาว พื้นที่
ปลูกประมาณ 460,048 ไร ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับประมาณ 274,648 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 597
กิโลกรัม/ไร คาดการณวาในเดือนพฤษภาคม 2562 มีพื้นที่ปลูก 4,600 ไร คิดเปนรอยละ 1 เดือนมิถุนายน
2562 มีพื้น ที่ป ลูก 32,203 ไร คิดเปนรอยละ 7 เดือนกรกฎาคม 2562 มี พื้น ที่ปลูก 184,019 ไร
คิดเปนรอยละ 40 เดือนสิงหาคม 2562 มีพื้นที่ปลูก 230,024 ไร คิดเปนรอยละ 50 เดือนกันยายน 2562
มีพื้น ที่ปลูก 9,202 ไร คิดเปนร อยละ 2 คาดการณก ารเก็บ เกี่ย วเดือ นตุ ลาคม 2562 มี พื้น ที่เก็ บ เกี่ ย ว
46,005 ไร ผลผลิต 27,465 ตัน คิดเปนรอยละ 10 เดือนพฤศจิกายน 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 161,017
ไร ผลผลิต 96,127 ตัน คิดเปนรอยละ 35 เดือนธันวาคม 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 207,022 ไร ผลผลิต
123,591 ...

- ๑๘ 123,591 ตัน คิดเปนรอยละ 45 เดือนมกราคม 2563 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 23,002 ไร ผลผลิต 13,732 ตัน
คิดเปนรอยละ 5 เดือนกุมภาพันธ 2563 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 23,002 ไร ผลผลิต 13,732 ตัน คิดเปนรอยละ 5
ณ วั นที่ 21 สิงหาคม 2562 คาดการณวาจะมีพื้นที่ทํา การปลูกขาวแลว จํานวน 388,810 ไร คิดเป น
รอยละ 84.51 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.10 รางยุทธศาสตรกาแฟจังหวัดเชียงใหม ป 2561 – 2565
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) จังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้ 1) ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาจังหวั ด
เชียงใหม ลงวันที่ 19 เมษายน 2560 2) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม รว มกับ คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการรางขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาจังหวัด
เชียงใหมเสร็จเรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แนวทางการขับเคลื่อน
เชียงใหมเมืองกาแฟ คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีมติรับทราบ (ราง)
ยุทธศาสตรกาแฟป 2559 - 2563 และ (ราง) ยุทธศาสตรชาป 2559 – 2563 และมอบหมายให
หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการดําเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เดิมขับเคลื่อน
โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 โดยใชงบประมาณป 2560
จากงบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และงบพัฒนาจังหวัด ตอมามอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
และหน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ งดํา เนิน การรา ง ยุท ธศาสตรก าแฟ 2561 – 2565 ไดมีป ระกาศแตง ตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาขึ้น ผลการดํา เนินการ ราง ยุทธศาสตรกาแฟ 2561 2565 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดดําเนินการ รางขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาจังหวัดเชียงใหม เสร็จแลว โดยใชงบประมาณจากกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Uniserv
มหาวิทยาลัยเชียงใหม การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เมื่อวันที่
28 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มติรับรองจากประชุมคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : COO) เมื่อวันที่ 12
กุมภาพั นธ 2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการพั ฒนาเกษตรและสหกรณระดับ
จังหวัด และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2562
รับทราบราง ยุทธศาสตรกาแฟ 2561 -2565 วิสัยทัศน เชียงใหมเมืองกาแฟ ศูนยกลางการเรียนรูกาแฟ
ลานนาคุณภาพดีเยี่ยม เปาหมายการพัฒนากาแฟอาราบิกา คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิกา
อยางนอยรอยละ 20 2) ลดตนทุนการผลิตกาแฟอาราบิกาอยางนอยรอยละ 20 และ 3) เปนศูน ยกลาง
ทางวิชาการและการเรียนรู การคาเมล็ดและผลิตภัณฑกาแฟอาราบิกาในภาคเหนือ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) จังหวัดเชียงใหม
มีรานกาแฟเปนจํานวนมาก นักทองเที่ยวชอบชิม ชอป ดังนั้น ตองมีการสงเสริมการดื่มกาแฟและการซื้อกลับ
บานอยางตอเนื่อง
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ด
เชียงใหม) มี 3 ประเด็น คือ 1) กาแฟเปนสินคาของภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนศูน ยกลาง 2) กาแฟ
ที่ชาวบานปลูกกันเปนจํานวนมาก คือ สายพันธุอาราบิกา มีการพัฒนาหลายสายพันธุ พัฒนาคุณภาพตาง ๆ
โดยสถาบันการศึกษาและโครงการหลวงมาโดยตลอด 3) การทํางานแบบรวมกลุมภายใตการสนับสนุนจาก
สถาบัน...

- ๑๙ สถาบันการศึกษา เชื่อมโยงการตลาด ระบบอุตสาหกรรม จัดใหมีการทดสอบคุณภาพกาแฟครั้งแรกที่จังหวัด
เชี ย งใหม สถาบั น การทดสอบจะเป น ตั ว รั บ รองคุ ณ ภาพของกาแฟ ให เ กษตรกรและคู ค า มี ค วามมั่ น ใจ
ขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน สิ่งหนึ่งที่พยายามสราง คือ การกระตุนในการจัดกิจกรรมใหเปนที่รูจักมากขึ้น ภายใต
แนวคิดของเชียงใหมเมืองกาแฟ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.11 สรุปผลการดําเนินโครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ ประจําป 2562
ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม) เนื่องใน
วโรกาสอันเปนมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูร ณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา เจาอยู หัว
เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 50 พรรษา ในพุ ท ธศั ก ราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี ค วามปลื้ ม ป ติ แ ละสํ า นึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได และดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกลาว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นควรจัดทํา โครงการคลินิกเกษตรเคลื่ อ นที่ โดยมีวัต ถุ ป ระสงค เพื่อ สรา ง
ความรวมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบริการวิชาการเกษตรใหสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นที่เปาหมาย
ที่มีศักยภาพการผลิตในรูปแบบบูรณาการ ซึ่งเปนกลไกของชุมชน ในการรณรงคฟน ฟูเกษตรกรและแก ไข
ปญหารวมกันในรูปกิจกรรมใหบริการเคลื่อนที่ และกิจกรรมเสริมสรางความรูและการฝกอบรม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต
จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหากรุณาธิคุณใหโครงการอยูในพระราชานุเคราะห
ของสมเด็จ พระบรมโอรสาธิร าชฯ สยามมกุ ฎราชกุม าร โดยมีวัตถุ ป ระสงค เพื่อให เ กษตรกรที่ มี ป ญ หา
ด า นการเกษตรในพื้ น ที่ ห า งไกล สามารถเข า ถึ ง การบริ ก ารทางวิ ช าการ และได รั บ การแก ไ ขป ญ หา
ดานการเกษตรอยางครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงานวิชาการ
หนวยงานสงเสริม และศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ในการใหบริการและแกไข
ปญหาทางการเกษตรรวมกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย การลงนามถวายพระพร การจัดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ การฝกอบรมอาชีพดานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปดใหบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
จากหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยในพื้นที่อําเภอเปาหมาย จํานวน 20 คลินิก หรือ
20 หนวยงาน เปาหมายและผลการดําเนินงาน จํานวน 4 ครั้ง ดังนี้ 1) เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ
เทศบาลตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด เปาหมายเกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน 150 ราย มารวมงาน
368 ราย คิดเปนรอยละ 245.33 2) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ บริเวณที่วาการอําเภอเวียงแหง
เปา หมายเกษตรกรที่ เขา รับบริการ จํา นวน 150 ราย มารว มงาน 166 ราย คิดเปนรอยละ 110.67
3) เมื่ อ วั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ศู น ย อํ า นวยการโครงการพั ฒ นาตามพระราชดํ า ริ อํ า เภอ
สัน ปา ตอง เปาหมายเกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน 150 ราย มารวมงาน 304 ราย คิดเปนรอยละ
202.67 4) เมื่ อ วัน ที่ 2 สิง หาคม 2562 ณ เทศบาลตํา บลเชี ย งดาว อํา เภอเชีย งดาว เป า หมาย
เกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน 150 ราย มารวมงาน 416 ราย คิดเปนรอยละ 277.33
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบ...

- ๒๐ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2562
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
12 กันยายน 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา โรงเรียนบานกาดวิทยาคม
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง
อําเภอแมวาง
สวนทองถิ่น พบปะประชาชน ครั้งที่ 11
26 กันยายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2562
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม
28 กันยายน 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬ าภรณ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 “วิ่งหยุดโรค
10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ”
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางปริษา ปานพรหม) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
จัดงานเดิน – วิ่งการกุศล ครั้งที่ 3 CRA Charity Run 2019 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 วิ่งหยุดโรค
ชวนคนไทยมารวมวิ่งเพื่อสุขภาพสานตอพระปณิธาน วิ่งเพื่ อสุขภาพที่ดีสํา หรั บตัวเอง วิ่ งเพื่อสงตอโอกาส
ทางการรักษาใหผูปวย วิ่งเพื่อการพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขใหคนไทย วิ่งตานภัยชะลอโรคราย วิ่งเพื่อ
โลกไรมลพิษ วิ่งเพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตที่ไดมาตรฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้
จะรวมระดมทุนใหกับโครงการตางๆ ที่เปนไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 10 จังหวัด
ทั่วประเทศ ไดแก กรุงเทพ : ศูนยการแพทยภัทรมหาราชานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ สวนขยายขนาด
400 เตียง นครราชสีมา รอยเอ็ด ชลบุรี เพชรบูรณ หนองคาย เพชรบุรี เชียงใหม สุราษฎรธานี และตรัง
การแขงขันแบงออกเปน 1) ประเภทฮาลฟมาราธอน 21 กิโมเมตร 2) มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร 3) เดิน – วิ่ง
2.5 กิโลเมตร และ 4) เดิน - วิ่ง VIP ชองทางการสมัคร สมัครทางระบบออนไลน ไดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
http://www.cracharityrun.com/CRACharityRun/content/registration หรือ สามารถสแกน QR Code
สมั ค รด ว ยตนเองได ที่ สํ า นั กงานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เชีย งใหม โทร 09 2657 3699 หรื อ
0 5311 2325 ตอ 16 E-mail address : Chiangmai@mots.go.th ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
โดยมีเจาหนาที่พลศึกษาประจําอําเภอเปนผูดําเนินการรับสมัครประจําที่วาการอําเภอทั้ง 25 อําเภอ สําหรับ
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตอไดที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ

5.2 โครงการ...

- ๒๑ 5.2 โครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก
ผู แ ทนองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาวเปรมกมล ธี โ รภาส)
ความกาวหนา การขับเคลื่อ นเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก ป 2558 จังหวัดเชี ยงใหมถูกประกาศในรายนาม
UNESCO’s Tentative List เตรียมประกาศเปนมรดกโลก มีเวลาเตรียมเอกสาร เตรียมเมือง 10 ป ป 25592560 ดําเนินการศึกษาคนหาคุณคาอันโดดเดนเปนสากลตามเกณฑ UNESCO จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชน 2 ครั้ง จัดประชุมนานาชาติ พัฒนาแผนการจัดการพื้นที่รวมกับภาครัฐ และประชาชน พัฒนา
เอกสารขอเสนอ ป 2561 จัดประชุมนานาชาติ ประชุมกลุมยอยรวมกั บหนวยงาน สรุป เอกสารขอเสนอ
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 นํา สง เอกสารขอเสนอถึงศูนยม รดกโลก ณ กรุง ปารีณ ประเทศฝรั่ งเศส
เพื่อรับการตรวจสอบเอกสาร เปาหมายการดําเนินงาน ป 2562 คือ 1) การจัดทําเครือขายทํางาน 2) การ
จัดทําเอกสารขอเสนอสมบูรณ เพื่อยื่นเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลก ตามแผนการยื่น เอกสารในป ค.ศ.
2020 – 2022 3) การรณรงคใหเกิ ดความเขาใจในระดับ เมือง ภูมิภาคและประเทศ เปน การยกระดั บ
การประชาสัมพันธใหกวา งขึ้นและเกิดผลตระหนักทางสังคม และกระแสแหงการอนุรักษเมืองเชียงใหมสูการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางกรอบการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5ส โดยทุกภาคสวนมี
สวนรวม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจัง หวัด เชียงใหม (นายธีรพงษ อิน ทรพันธุ )
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ วัด ประชารัฐ สรางสุข
“พัฒนาวัดดวยแนวทาง ๕ ส.” ที่ทุกภาคสวนมีสวนรวม” จังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินโครงการวัด ประชารัฐ สรา งสุข จังหวัดเชียงใหม และไดมีการบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความ
รวมมือดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สรา งสุข: พัฒนาวัดดวยแนวทาง ๕ส โดยทุกภาคสวนมี สวนรว ม
ประกอบดวย คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม สวนราชการ องคกร หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา จังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2562
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรตั น) ป 2562 มีผูปวย
ทั้งหมด 69,055 ราย คิดเปนอัตราปวย 104.53 ตอแสนประชากรเสียชีวิต 75 ราย อัตราปวยตายรอยละ
0.11 จังหวัดเชียงใหมพบผูปวยโรคไขเลือดออก ทั้งหมด 1,490 ราย อัตราปวย 83.61 ตอแสน/ประชากร
เสียชีวิต 4 ราย อัตราปวยตายรอยละ 0.27 จังหวัดเชียงใหมอยูลําดับที่ 43 ของประเทศและอยูลําดับที่ 2
ของเขตบริ ก ารสุ ข ภาพที่ 1 พื้ น ที่ที่ ไ ม ส ามารถควบคุ ม โรคได สั ป ดาห ท่ี 32 รวม 63 หมู บ า น/ชุ ม ชน
กระจายอยูใน 15 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม ในเขตเทศบาล จํานวน 10 หมูบาน นอกเขตเทศบาล
จํา นวน 7 หมูบาน อํา เภอเชีย งดาว จํา นวน 7 หมูบาน อําเภอแมริม จํานวน 4 หมูบา น อําเภอจอมทอง
จํานวน 6 หมูบาน อําเภอแมอาย จํานวน 2 หมูบาน อําเภอพราว จํานวน 2 หมูบาน อําเภอฝาง จํานวน 13
หมูบาน อําเภอสันทราย จํานวน 3 หมูบาน อําเภอฮอด จํานวน 2 หมูบาน อําเภอสารภี จํานวน 1 หมูบาน
อําเภอดอยเตา จํานวน 2 หมูบาน อําเภอไชยปราการ จํานวน 1 หมูบาน อําเภอแมออน จํานวน 1 หมูบาน
อําเภอ...

- ๒๒ อํา เภอเวียงแหง จํานวน 1 หมูบาน และอํา เภอสันปา ตอง จํานวน 1 หมูบาน การดําเนินงานแกไขปญ หา
ระดับจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดจัดทีมลงชวยพื้นที่ที่ควบคุมโรคไมได 15 พื้นที่ 4 ทีม
นํ า โดยรองนายแพทย สาธารณสุ ข จัง หวัด เชีย งใหมและเจา หนา ที่สาธารณสุข จั ง หวั ดเชีย งใหมสุ ม ลงพื้ น ที่
โดยไมแจงลวงหนา มีการสํารองทรัพยากรควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนพื้นที่ จึงขอความรวมมือจากหนวยงาน
สนับสนุนทรัพยากรควบคุมโรคจากองคการบริหารสวนจังหวัด เชน ทรายทีมีฟอส สารทากันยุง และขอความ
ร ว มมื อ จากศู น ย ค วบคุ ม โรคนํ า โดยแมลงลงควบคุ ม โรคร ว มกั บ สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ระดับอําเภอ สําหรับอําเภอที่ควบคุมโรคไมได มีขอสั่งการใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลงควบคุมโรคในพื้นที่
หา มออกจากพื้นที่โดยไมจํา เปนจนกวาสถานการณจ ะสงบ อํา เภอที่มีการระบาดนอย ใหสงทีมชวยอําเภอ
ที่มีการระบาดมาก (ออกรวมกับทีมจังหวัด) โรงพยาบาลทุกแหงจัดทํา Dengue Corner สํา หรับรักษา
และใหคําปรึกษาผูปว ยไขเลือดออกโดยเฉพาะ จึงขอความรวมมือจากนายอําเภอ เปน ประธานเปด EOC
ควบคุมไขเลือดออก (กรณีมีการระบาดตั้งแต 2 ตําบลขึ้นไป) หนวยราชการในอําเภอสํารวจ/ทําลายลูกน้ํา
ยุงลายทุกสัปดาห และทํากิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาหแรกของเดือน ระดับตําบลไดสั่งการให
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลที่ มี โ รคระบาดให ล งพื้ น ที่ ค วบคุ ม โรคให ไ ด และห า มออกจากพื้ น ที่
โดยไมจําเปนจนกวา สถานการณจ ะสงบ แจง ใหดํา เนินประชุม War room ในตํา บลที่ควบคุมโรคไมไ ด
ทุกสัปดาห จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงเตรียมความพรอมในการควบคุมโรค ไดแก
เครื่องพน ULV ทรายทีมีฟอส ยาทากันยุง น้ํายาพน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการ
สื่อสาร ขอความรวมมือประชาชนในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุงในพื้นที่
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอความ
ร ว มมื อ ในการควบคุม โรคใหไ ด ตอ งควบคุมในพื้น ที่ ที่เ กิด เหตุไ มใ หแพร กระจายไปพื้ น ที่ อื่น การกํา หนด
ยุทธศาสตรการควบคุมโรค ตองเพิ่มเติมใหเกิดความเขมขนและดําเนินการใหพรอมกัน ทุกคนตองรวมมือกัน
อําเภอตองควบคุมพื้นที่ของตนเอง อยากใหทําในลักษณะของ Big Cleaning Day ทําอยางตอเนื่อง และลงลึก
ไปในระดับหมูบ านเปา หมาย นายอําเภอตองรูวา หมูบานเปา หมายในพื้น ที่ข องตนเอง ขอความรวมมือทุ ก
หนวยงานชวยกัน เปนเครือขายกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจัง หวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) จํา นวน 3 เรื่อง
ดังนี้ 1) เชียงใหมเมืองกาแฟ ขณะนี้มีงบ Function อยูจํานวนหนึ่ง ไดมีการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาพูดคุย
กันแลว 2) เมื่ อสัปดาหที่ผา นมามีเสาไฟฟาหักโคนหลายตนซึ่งเปนอัน ตรายตอพี่ นองประชาชน เปน ปญหา
เรื้ อรัง ถนนสายดอยสุเทพเกิดปญหาบอยมาก ปญหาตนไมไมแข็งแรงหักโคนทับเสาไฟฟาไดมอบหมายให
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
จัง หวัดเชียงใหม หนวยงานของกรมปา ไมใหดํา เนินการอยางยั่งยืนตอไป 3) ป ญหาหมอกควัน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชีย งใหม กองทัพ ภาค 3 และจังหวั ดเชียงใหมได ถอดบทเรีย น
ไปแลว พื้นที่ไฟปาเปนพื้นที่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ ดังนั้น หนวยงานของกรมปาไม และหนวยงานของ
กรมอุ ท ยานฯ ในพื้ น ที่ ต อ งไปดํ า เนิ น การ พื้ น ที่ ชุ ม ชน/หมู บ า น พื้ น ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว แ ละพื้ น ที่ ก ารเกษตร
จังหวัดดํา เนินการ ทั้งนี้ ผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหมไดจั ดสรรงบประมาณจํา นวนหนึ่ง โดยมอบหมายให
สํานักงาน...

- ๒๓ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไปดําเนินการกําหนดแผน และมาตรการที่ชัดเจน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอใหสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในพื้นที่ดวย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
ไมมี
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
(นายวิรุฬ พรรณเทวี) หนวยงานที่ไดรับ
งบประมาณขอให กอหนี้ผูกพั นไมเกิน วันที่ 30 กันยายน 2562 ถา เกิ น กํ า หนดงบประมาณจะถูก พั บไป
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอตองกํากับเจาหนาที่ เรงรัดการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ปญหาหมอกควันและ
ไฟปาสถานการณในปที่ผานมารุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประชาชนที่เขามาชวยดับไฟปาจะเหนื่อยมาก
ตองทํา วิธีการปองกันเปนหลัก การจัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาว โดยกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน เมื่อมีการ
เตรียมการ นําประชาชนและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมารวมดวย การทํางานตองปรองดองกัน ทํางาน
รวมกับ การขับ เคลื่อนยุทธศาสตร เปนศูนยใหขอมูลขาวสารโดยประเมิน จากภาพถายดาวเทียม ขอมูลจาก
กรมมลพิษ ขอมูลจากพื้นที่ ไดแจงใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมทํางาน
รวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม นําขอมูลไฟปาที่เกิดขึ้นมีมากนอยเพียงใด เปนพื้นที่
เปาหมาย มาดูแลจัดการ ขณะเดียวกันกําหนดตัวชี้วัดถาหากฤดูกาลหนาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่เฝาระวัง ตอง
มาพิจารณางบประมาณใหชัดเจน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณเรื่องไฟปาไว ปที่ผานมาพบ
ปญหาองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมไดตั้งงบประมาณไว เพื่อใหเกิดผลที่ดีที่สุด ตองมีการบริหาร
จัด การ การให ขอ มูล ขา วสาร การเตรียมงบประมาณ การเตรีย มคน การเตือนภั ย การให ความเข า ใจกับ
ประชาชนที่ดี
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
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(นางสาววิราชินี คําชมภู)
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