
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่ 8/2562 

วันอังคารที่  27  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม 
2. นายวิรฬุ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายคมสัน สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นายชชูีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายมนูญ รัตนพรพิรุฬห (แทน) เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม/ 

(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 
ลาํปาง  

10. นายรุงโรจน พัวศรีพันธุ (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม 
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
13. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
14. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
16. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการศนูยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  

สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
17. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยทุธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
19. นางจารณุ ี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
20. นางสาววลิตญา บัวตาปน (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบรหิารทรัพยากรบุคคล  

สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
21. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
อําเภอ 
22. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

23. นายสาธิต... 
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23. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน) นายอําเภอหางดง  
24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
25. นายจักรินทร สริินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
26. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายวโิรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายธีรวัฒน  ณ ลําพูน (แทน) นายอําเภอแมริม 
29. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมแตง 
30. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
31. นายสิทธิพร จันทราช (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว 
33. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
34. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
36. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
37. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
38. นายธีรพล สนธิคุณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
39. นายสมภพ หนอแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
40. นายพิสุทธิศักดิ ์ ธรรมะวุฒิสุข (แทน) นายอําเภออมกอย 
41. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแจม 
42. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
43. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
44. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน 
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
46. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
47. นายธีรพงษ อินทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
48. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
49. พ.ต.อ.จักรินทร ถ้ําแกว (แทน) ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.พิเชษฐ หมายดี (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธิ์นนัท ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
52. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ ณ ลําปาง (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
53. ร.ต.อ.หญิง ณัฐวรี จักรสาร (แทน) สารวัตรสถานีตาํรวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2 
54. พ.ต.ท.ฐิติวัฒน ฤชานุกูล (แทน) ผูกาํกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
55. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
56. นายภาณ ุ ขวัญยืน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
57. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 

58. นายครรชิต ... 
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58. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
59. นายสราวธุ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
60. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน) ผูอํานวยการสาํนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
61. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักประชาสมัพันธเขต 3 
62. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
63. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
64. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
65. นายสมบัต ิ นิลรักษ ผูอํานวยการสถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง 
66. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการรกัษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 

(ทหาร) 
67. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

68. นายสนทิ เดชมี ผูจัดการศนูยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
69. นางสาวสุรชันา แกววงคดี (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
70. พ.อ.สุปกรณ เรือนสติ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
71. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
72. พ.อ.ชาคริต ปรุงสวุรรณ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาภาค 3 
73. พ.ต.กิตติพงศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7 
74. ร.อ.ถนอม แสงแกว (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
75. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สสัดีจังหวัดเชียงใหม 
76. ร.อ.วิชิต แสงทับทิม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
77. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลยีม 
78. น.อ.พิเชษฐ เกียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
79. นางสาววาสนา เกษณา (แทน) คลังเขต 5 
80. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
81. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม 
82. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1 
83. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
84. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
85. นายประจักษ เลิศรุง (แทน) สรรพากรภาค 8 
86. นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
87. นางขวัญวิมล เดชกุล (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
 

88. นางกาญจนาภรณ ... 
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88. นางกาญจนาภรณ หาญประกอบสุข (แทน)  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / (แทน) 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 

89. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
90. นายวิรตั ิ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานศุลกากรภาคที่ 3 
91. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศลุกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
92. นางวิไล พันธภูวภัทร นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
93. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
94. นายจารุวัฒน สตัยานุรักษ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
95. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
96. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
97. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
98. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
99. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
100. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ ์ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
101. นางแสงเดือน อารยีเกิดเพียร (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. นางสาวเรวด ี จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศนูยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง

อําเภอแมออน ตามพระราชดาํริ จังหวัดเชียงใหม 
109. นางสาวปยา เบญจศิวกร ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

110. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
111. นายวชิัย ศรีโพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
112. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
113. นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
114. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
115. นางบุญทวี พยาราษฏร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 
116. นายธีรรรฐั ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดนิเชียงใหม 
117. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม /  

(แทน) ผูอํานวยการสาํนักชลประทานท่ี  ๑ 
 

118. นางสาวอาภาพัชร ... 
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118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
119. นางชนนิกานต พันธจักร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่  7 
120. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
121. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี  1 
122. นายเสนห แสงคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
123. นางปาณดิา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 

เขต 1 (เชียงใหม) 
124. นายววิัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
125. นายปริวรรณ ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
126. นายศุภศักดิ์ ศรีโสดา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
127. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม     

ท่ี 1 
128. นายธีรพงศ สพุรรณทัศน รก. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตรจงัหวัด

เชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 
129. นางสุพิศ ชาญวารนิทร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
130. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
131. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
132. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักทางหลวงท่ี ๑ (เชียงใหม) 
133. นายภพลทอง ทาวยศ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
134. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1 
135. นางสาวปยฉัตร ชาญไววิทย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม  
136. นางสาวเก็ตวล ี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
137. นางลมัย รุงทรัพยรังษี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 
138. นายอภินันท ประสาท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒ 
139. นางณัฏฐพัชร พิพัฒพลกาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
140. นายปยพงษ ประพันธวฒันา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
141. นายธนชั คูรฑารักษ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักบรหิารพื้นท่ีอนุรกัษท่ี 16 (เชียงใหม) 
142. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
143. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
144. นางสาวเกศนิีกานต เอกกิตตธินภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
145. นางธนันภัทร มีสุวรรณ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
146. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรน้ําภาค  1 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
147. นายนิพจน วิชาจารย ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
148. นายสมศกัดิ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
149. นายรังสรรค พจนสิทธิ ์ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
150. นางวิไลพร ถานะวุฒพิงค (แทน) ผูจัดการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน 
151. นายสมศกัดิ์ แสนสุข ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
152. นางสาวนภาพร ปานกลัด (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
153. นางสาวปทุม กาวิละ (แทน) พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
154. นายไพรโรจน วิจิตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
155. นายสามารถ บารม ี (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
156. นายประมวล พูลสวัสดิ ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
157. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
158. นางสาวสุมาล ี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
159. นางฉออน สวยรูป ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
160. นายวีระยุทธ เปยมสุขศรีชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
161. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานปองกันและปราบปราม               

ยาเสพติดภาค 5 
162. นายธีระกิตต์ิ เฉลิมกิจพานิชย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
163. นางสาวนุชนาฏ มุกุระ (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
164. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
165. นางนุชจณ ี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค ๓ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
166. จ.ส.อ. ปรชีา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
167. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
168. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
169. นางปลิดา รวมคา (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
170. นายคมสัน ศกัดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพฒันาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
171. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  3 
172. นางสาวสิรนิทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
173. นางปยาภรณ สกุลงาม ฮาเบ็ทส (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

174. นางจันทรฉาย 
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174. นางจันทรฉาย ทองงาม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
175. นายทิพากร ศริิพัฒนพงศ (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
176. นายฐปนวัฒน มะโน (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
177. นายรตนภูมิ โนส ุ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 1 
178. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 2 
179. นางกัลยา มาลัย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต ๓ 
180. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษา

เชียงใหม เขต 5 
181. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
182. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
183. นายอวยชัย ศรีตระกูล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

34 
184. นายนนท เปงวงศ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
185. นางกรศิร ิ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
186. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม 
187. ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโจ 
188. นายภาคภูมิ ทะนุค ี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
189. ดร.อํานวย ทะพิงคแก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
190. ผศ.ศุภชัย อัครพรกุล (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชการมงคลลานนา 
191. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
192. นางสาวปฐินนต จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
193. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ     

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
194. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
195. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศรสีังวาลยเชียงใหม 
196. นางสาวรัตนา สุริยะมณี (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะหเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
197. นายจตุชัย มณีรตัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
198. นายบัญญัติ ทองทศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม 
199. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
 

200. นายดุสิต... 
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200. นายดุสิต อภัยสกุล (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
201. ด.ดร.กรรณิกา เรือนจันทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
202. นางสาวนันนภัส ออนหวาน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
203. นางสาวจินตนา สนักวเมตต (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
204. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
205. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
206. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
207. นางอมรรัตน รมพล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร               

เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
208. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
209. นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
210. นายววัิฒน เจริญฉ่ํา ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม 
211. นายฉลาด อาสายุทธ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต ๓๒ เชียงใหม 
212. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
213. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย                  

สาํนักงานภาคเหนือ 
214. นายวลัลภ  นามวงศพรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
215. นายปรีดา พรหมมาย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาพิงคนคร 
ภาคเอกชน 
216. นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์ (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
217. นางสาวเปรมกมล ธิโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
218. นายประสงค เรือนสอน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
219. นายเพชรนัทกิจ เรอืงศิลปสุวิทย (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
220. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
221. นายประสงค สังวาลยทอง ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
222. นางพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
สํานักพระราชวัง 
223. นายดุษด ี ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการพระตาํหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ผูเขารวมประชุม 
224. นางปวีณวรรณ นิลกําแพง ผูชวยทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 

225. รศ.นพ.ชัยรัตน... 
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225. รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกุล ผูอํานวยการศนูยศรพีัฒน 
226. นายภานเุมศ ตันรักษา ผูชวยผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก. 
227. นายกฤษฎกมล สิริโชคไพศาล นายกสมาคมนักขาวเชียงใหม 
228. นายจิรพันธุ ตันกุล สื่อมวลชน 
229. นางสุนทร ี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
230. นางวรรณฤดี กิจเจริญรุงโรจน  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
231. นางสาวชญานนันท ศริิประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
232. นางวัลยา สปิปพันธ เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
233. นายสมศกัดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชาํนาญงาน สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
234. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริม่ประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

2.1 การมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2562 จํานวน               
28 หมูบาน/ชุมชน  ใหแก นายอําเภอทุกอําเภอ และนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  (สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม)    

2.2  การมอบเกียรติบัตรโครงการสงเสริมวินัยการออมใหแกอําเภอ จํานวน 3 อําเภอ 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)   

2.3 การมอบรางวัลกํานัน ผูใหญบานยอดเย่ียม ประจําป 2562  จํานวน 6 รางวัล ใหแก           
1) นางศุกฤดี ดวงตุย  กํานันตําบลชางเผือก  2) นายเน็งพะ โบะทู กํานันตําบลอมกอย  3) นายณรงค                 
คําราพิช กํานันตําบลสันปูเลย  4) นายเจริญ วงคมหาวรรณ ผูใหญบานหมูที่ 3 ตําบลแมสูน  5) นางสาวโสรัตยา 
บัวชุม ผูใหญบานหมูที่ 9 ตําบลเชิงดอย  และ 6) นางอานันตศรี แกวเลิศตระกูล ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบล            
แมแดด (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 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 หมูท่ี 1 ตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี  4) รางวัลชมเชยอันดับ 1 บานปาบง หมูท่ี 8 ตําบล
สันกลาง อําเภอสันปาตอง และ 5) รางวัลชมเชยอันดับ 2 บานแพะ หมูที่ 9 ตําบลขุนคง อําเภอหางดง                   
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2562 จํานวน 8 ราย 
ไดแก 1) ประเภทแมผูบําเพ็ญประโยชนตอสังคม คือ นางประทุมมา หลวงชัย  นางลําดวน เรืองศิลปสุวิทย                 
นางอัญชัญ  ตันจรัสสกุล   นางแสงหลา เลียวหิรัญ  นางจินตนา แทนงาม  และนางสายพิน สุภาแสน                     
2) ประเภทแมผูมีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร คือ นางแกวนา  ผิดนอย และนางเครือวัลย ปญญาสิทธิ์ 
(สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

2.6 การมอบโลประกาศเกียรติคุณใหแกสถานประกอบการเ พ่ือสรางแรงจูงใจให                     
สถานประกอบการชําระเงินสมทบตรงตามกําหนดเวลา และชําระเงินสมทบผานระบบอิเล็กทรอนิกส                  
 
                    ตามนโยบาย... 
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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 การมอบปายศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน 2 แหง ไดแก ศูนยทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) และศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน
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  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  (ศูนยศรีพัฒน  คณะแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตาํแหนงใหม  จํานวน  3  ทาน ดังน้ี     
5.1 ดร.อํานวย   ทะพิงคแก 
 ตําแหนงปจจุบัน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายพั 
 ตําแหนงเดิม ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม 
5.2 นางกัลยา มาลัย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม เขต 3 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

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   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเ ชียงใหม  
ครั้งที ่7/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 7/2562  เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม  ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา   โดยมีนายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ              
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ 
                          ประจํา... 
 



 
 
 
 

- ๑๑ -

ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  7/2562  ทั้งนี้  ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 

3.1.1 ความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)  

  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร  พิมชะนก) ผลความกาวหนา 
ประจําเดือน สิงหาคม 2562 จํานวนครัวเรือนเปาหมายที่ตองไดรับการสงเสริมตามโครงการ จํานวน 
94,602 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 30 ของครัวเรือนที่มีทั้งหมด  ปจจุบันมีครัวเรือนที่ไดรับการสงเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงเรยีบรอยแลว จํานวน 109,707 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 116 มีครัวเรือนที่ไดจัดทําบัญชี
ครัวเรือนเรียบรอยแลว จํานวน 109,707 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 116  

          ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  จังหวัดเชียงใหมไดนอมนํามาพัฒนาจังหวัด                          
มีการสงเสริมตั้งแตปที่ผานมา  เปนเรื่องที่มีความสําคัญในการสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจ                                 
เปนฐานรากตั้งแตระดับชุมชน หมูบาน และครัวเรือน ระดับชุมชนสําคัญ คือ จะทําใหประชาชนพึ่งพาตนเองได  
ชุมชนเขมแข็งพรอมรับการเปลี่ยนแปลงไดตลอด เปนการเสริมสรางเศรษฐกิจในพื้นที่  เปนกิจกรรมสงเสริม
การผลิตมากกวาการนําเขา เชนที่ตําบลเมืองกายมีการเพาะเห็ดหลินจือทําเปนโรงเรือนเล็ก ๆ มีรายไดปละ 
150,000 บาท หากมีการทํากิจกรรมอ่ืน ๆ ปลูกพืช เลี้ยงปลา เชื่อม่ันวาประชาชนจะเขมแข็ง ในปงบประมาณ
ตอไปจะมีการขับเคล่ือนอยางตอเนื่อง    
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
และแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดรับการอนุมัติการปรับแผนจาก              
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ 25 อําเภอ 38 ตําบล 42 หมูบาน ของจังหวัดเชียงใหม 
การบริหารการเบิกจายงบประมาณตามโครงการ จังหวัดดําเนินการ 57,811,000 บาท และอําเภอ
ดําเนินการ 77,695,800 บาท  การดําเนินกิจกรรมตามโครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี แบง
ออกเปน 5 กระบวนงาน คือ กระบวนงานที่  1 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  กระบวนงานที่ 2 พัฒนา
แหลงทองเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวก กระบวนงานที่ 3 พัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยว  
กระบวนงานท่ี 4 เชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวแตละทองถ่ิน  กระบวนงานที่ 5 สงเสริมการตลาดชุมชน
ทองเท่ียว  ผลการประกวดชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี  1) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีตนแบบ คือ
บานปาตาล หมูที่  4 ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมวิถีจาวยอง อาหาร
พื้นถิ่น  2) ชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด คือ บานโปงกวาว หมูที่ 3 ตําบลสะเมิงเหนือ                    
 
                   อําเภอสะเมิง... 



 
 
 
 

- ๑๒ -

อําเภอสะเมิง เปนแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ วิถีชาวบาน รายไดรวมของชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จํานวน  42 หมูบาน 38 ตําบล 25 อําเภอ 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
ทองเท่ียวดาวรุง “Brighten Star” จํานวน  9 หมูบาน  ประเภท  C ชุมชนโดดเดนเฉพาะดาน “Case 
Study” จํานวน  3 หมูบาน  ประเภท D ชุมชนสินคา OTOP “Delivery Products” จํานวน 27 หมูบาน  

 ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) โอทอปนวัตวิถี เปนวิธีการใหม คือ ใหคนไปหาสินคาโอทอปตามหมูบานตาง ๆ ซึ่งจะไดประโยชน
หลายเรื่อง ๆ ทั้งเรื่องสินคา การทองเที่ยว ความเปนอยูท่ีดีข้ึน  จังหวัดเชียงใหมมีหมูบาน 2,060 หมูบาน 
ตองพัฒนาตอยอดขยายผลตอไป ทั้งงบประมาณจากกรมพัฒนาชุมชน  งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนา                       
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  จะเห็นไดวา โอทอปนวัตวิถีมีวิธีการใหม ๆ ที่เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการ
ขึ้นมา โดยเฉพาะชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น การจัดการชุมชนแบบเบ็ดเสร็จดวยตนเอง ชุมชนพึ่งตนเองได  
โอทอปและการทองเที่ยวภายในชุมชนสามารถจัดรวมกันไดในรูปแบบของโอทอปนวัตวิถี ขอใหมีการขยายผล
และรักษามาตรฐานตอไป 
มติประชุม  รับทราบ 

3.1.3 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือ และจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 2                
ป  2562  

ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ                    
(นางนวอร เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลก ไตรมาส 2/2562 ชะลอตัว สหรัฐอเมริกาขยายตัวชะลอลง การจาง
งานและยอดขายปลีกสูงข้ึน แตการลงทุนและการผลิตอุตสาหกรรมอยูในระดับต่ํา ยูโรโซนขยายตัวชะลอลง
จากภาคการผลิตและความเชื่อมั่นของผูผลิตออนแอตอเนื่อง ญี่ปุนขยายตัวจากการลงทุนและการใชจาย
ภาคเอกชนแตการผลิตและการสงออกชะลอลงตามอุปสงคโลก  จีนขยายตัวชะลอลงจากการบริโภค                    
และการสงออกเปนสําคัญ  เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวชะลอลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน                 
การสงออกหดตัวตอเนื่องจากอุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอลงสงผลใหอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือสงออกหดตัว               
การทองเที่ยวขยายตัวชะลอลงจากนักทองเที่ยวจีนที่ลดลง  การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว ชะลอลงในเกือบ
ทุกหมวด ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวชะลอลงตอเนื่องจากไตรมาสกอน รายได
เกษตรกรหดตัวผลผลิตออยโรงงานหดตัว ราคาปศุสัตวปรับดีขึ้น  ผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากการผลิต
น้ําตาล  การใชจายภาครัฐหดตัวจากรายจายประจําขณะที่รายจายลงทุนเพิ่มข้ึน  ภาคการทองเท่ียวขยายตัว
ชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหมอกควันในชวงตนไตรมาส  การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กนอยจาก
การใชจายซื้อสินคาในชีวิตประจําวัน  เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม ไตรมาส 2/2562 ขยายตัวชะลอลง ภาคการ
ทองเที่ยว ขยายตัวชะลอลงจากผลกระทบของปญหาหมอกควันในชวงตนไตรมาส อยางไรก็ดีแนวโนม
นักทองเท่ียวตางชาติยังขยายตัวได  การใชจายภาคเอกชนทรงตัวจากยอดจดทะเบียนรถยนตและยอดขาย
หมวดคาปลีกทรงตัว ขณะที่ยอดจดทะเบียนจักรยานยนตหดตัวตามการเขมงวดของ Non-Bank และกําลังซื้อ
ที่อยูในระดับต่ํา การจายใชจายภาครัฐลดลงสวนหนึ่งไดเรงเบิกจายงบประจําไปมากในชวงตนป แนวโนม
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมปจจัยสนบัสนุน ไดแก แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ และแนวโนมการทองเที่ยว 
 
                ดีตอเน่ือง
... 



 
 
 
 

- ๑๓ -

ดีตอเนื่อง ความทาทาย ไดแก ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศและภัยแลง การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก 
และภาระหนี้ครัวเรือน  

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม)  จากขอมูลดังกลาวทําใหเห็นขอเท็จจริง เห็นมุมมอง เห็นขอมูลท่ีเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ 
เครื่องมือในการทํางานตอไป และการจัดการในสวนที่เก่ียวของ ภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหมเศรษฐกิจชะลอ
ตัวลง  การทองเที่ยวมีปญหาแตเริ่มดีขึ้น เศรษฐกิจสงออกจะมากหรือนอยแตถาประชาชนมีความอยูดีกินดี                        
มีผักสวนครวัรั้วกินไดจะอยูได ขอใหสนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562   

  คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณประจําป  ๒๕๖๒ จํานวน  28,903.02  ลานบาท  มีผลการเบิกจายไปแลว จํานวน  
24,216.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.79  เปาหมายการเบิกจายรอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 16.21  ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 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 เบิกจาย ไปแลว จํานวน 6,490.87 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 66.99 เปาหมายการเบิกจาย                     
รอยละ 100 มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 33.01 ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 38 ของประเทศ 
สําหรับงบประมาณเหล่ือมป จํานวน 2,229.13 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 1,615.52 ลานบาท                           
คิดเปนรอยละ 72.47 จังหวัดเชียงใหมมีจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในชวงสิ้นปงบประมาณ 2562                              
ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/

ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) 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 คิดเปนรอยละ 25.84 และคาใชจ ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การงบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ  2.67  ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 23 สิงหาคม  2562                    
มีผลการเบิกจาย จํานวน 65,115,850 บาท คิดเปนรอยละ  17.41 และมีผลการกอหนี้ผูกพัน (PO) 
จํานวน  84,306,956 บาท คิดเปนรอยละ 22.55 รวมผลการเบิกจายและการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 
149,422,806 บาท คดิเปนรอยละ  39.96  

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม)  ทุกหนวยงานที่ไดรับงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไปแลว ตองเอาใจใส 
กํากับและดูแลทั้งความสําเร็จและความถูกตอง ตามที่สวนกลางแนะนําใหมีการปรับปรุง โครงการใดที่ปรับปรุงแลว 
 
          หรือโครงการ... 



 
 
 
 

- ๑๔ -

หรือโครงการใดท่ีไมปรับปรุง หนวยงานเจาของโครงการตองเขาไปดูรายละเอียดใหพรอม  สถานที่ 
ดําเนินการ รูปแบบรายการตาง ๆ  ดูเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องการทํางานใหสําเร็จ  ถามีความพรอม                           
เมื่องบประมาณผานสภาแลวจะสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดทันที ถางบประมาณเหลือก็สามารถใชได
ทันที เปนโอกาสที่จะทํางานไดอยางมีศักยภาพมากขึ้น  ปนี้งบประมาณถูกพับไปหลายรอยลานบาท  ซึ่งเปนที่
นาเสียดายสาเหตุเพราะไมไดวางแผนเรื่องพื้นที่ตาง ๆ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.6 การปรบัปรงุคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563  
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) หลักเกณฑการ
ปรับปรุงคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  1) นํายุทธศาสตรชาติ                        
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ แผนความม่ันคงแหงชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล (โดยใหความสําคัญกับนโยบาย เรงดวน) รวมทั้งยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ เปนกรอบแนวคิดในการจัดทําคําของบประมาณ รวมท้ังทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม ใหสะทอนถึงผลสัมฤทธิ์ของหนวยรับงบประมาณ พรอมจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/
กิจกรรม หรือรายการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณ  2) ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
และความตองการของประชาชน ความเสมอภาคมิติหญิงชาย ผูสูงอายุและกลุมคนตางๆ ผูมีสวนไดเสีย                      
เกิดความเทาเทียมตอบสนองความตองการ ของทุกคนในสังคม รวมทั้งภารกิจท่ีตองดําเนินการในพื้นที่ใหมีการ
กระจายงบประมาณอยางเปนธรรม   3) งบประมาณรายจายเก่ียวกับบุคลากรของรัฐและรายจายประจํา                         
ใหขอตั้งงบประมาณ เทาที่จําเปน และใหพิจารณานําเงินนอกงบประมาณที่มีอยูมาสมทบตามความเหมาะสม 
4) งบประมาณรายจายของจังหวัดและกลุมจังหวัด ใหปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย การบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงาน                
เชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไมซ้ําซอนกับงบประมาณของหนวยรับงบประมาณที่เสนอ                       
ตั้งในแผนงานอื่นๆ   5) งบประมาณของ อปท. ตองเปนแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น หรือ สภา อบต. แลวแตกรณี และหรือเปนภารกิจถายโอนจาก
สวนกลางไปองคกรปกครอง สวนทองถิ่นตามกฎหมายและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 6) แผนงานบูรณาการ
ควรมีลักษณะเปนโครงการสําคัญ มีความจําเปนเรงดวน มีเปาหมายและตัวชี้วัดของ แผนงานที่สอดคลอง
เชื่อมโยงกัน และตอบสนองตอเปาหมายของแผนงาน มีหนวยรับงบประมาณต้ังแต 2 หนวยขึ้นไป ซึ่งไมอยูใน
กระทรวงเดียวกัน มีการแสดงใหเห็นขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตตนน้ํา กลางนํ้า และปลายน้ํา สามารถนําสง
ผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของแผนงานบูรณาการ โดยไมนําคาใชจายที่มีลักษณะเปนงานประจําหรือภารกิจพื้นฐาน
มากําหนดไว 7) พิจารณาและตรวจสอบความพรอมของรายการ โดยขอตั้งงบประมาณรายจายเฉพาะรายการ
ที่มีความพรอมในการดําเนินงาน ความพรอมของพื้นที่ หากตองมีการดําเนินการตามกฎหมาย เชน รายการ                    
ที่คณะรัฐมนตรีตองใหความเห็นชอบ ขอกําหนดเก่ียวกับผังเมือง ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอม เปนตน  หนวยรับ
งบประมาณตองดําเนินการใหครบถวนกอนการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจาย รวมทั้งนําผลการใชจาย
งบประมาณปที่ผานมา และความสามารถใชจายและกอหน้ีผูกพันภายในปงบประมาณมาใชประกอบการ
พิจารณา คําขอตั้งงบประมาณรายจายดวย สําหรับรายการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ที่จะกอหนี้
ผูกพัน งบประมาณมากกวาหนึ่งปงบประมาณ ซึ่งมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทขึ้นไป ใหหนวยรับงบประมาณ
เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุ มัติกอนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจาย 8) ให ย่ืนคําขอ                          
ตั้งงบประมาณรายจายมายังสํานักงบประมาณ โดยผานความเห็นชอบ จากรัฐมนตรีเจาสังกัด หรือรัฐมนตรี                        
           ซึ่งกฎหมาย... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

ซึ่งกฎหมายกําหนดใหมีหนาที่กํากับหรือควบคุมกิจการของหนวยรับ งบประมาณ พรอมทั้ง บันทึกขอมูล                      
ในระบบ e-Budgeting ใหครบถวน ภายในวันศุกรที่ 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 มีนาคม  2562  คณะกรรมการ 
ก.บ.ภ. มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของจังหวัด วันที่ 30 เมษายน  2562 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัด วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ประชุมพิจารณา 
ความพรอมโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 วันที่ 31 กรกฎาคม  2562 สํานัก
งบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  วันที่ 5 
สิงหาคม  2562  สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 วันท่ี 7 สิงหาคม 2562 สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทําคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 8 - 9 สิงหาคม  2562  สํานักงบประมาณประชุมชี้แจงการจัดทํา                        
คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่  13 – 26 สิงหาคม  2562                               
สํานักงบประมาณพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและ
พัฒนาการทองเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและทองถ่ิน จํานวน 6 โครงการ แยกเปนงบดําเนินงาน  
จํานวน 96,914,050 บาท  งบลงทุน 226,665,050 บาท รวม 323,579,100 บาท  ประเด็นการ
พัฒนาที่ 2 จํานวน 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 ประเด็นการพัฒนาที่  4  การสง เสริมและพัฒนา
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 และความสงบสุขของประชาชน 
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 รวมทั้งสิ้น จํานวน 36 โครงการ แยกเปน งบดําเนินงาน จํานวน 355,498,340 บาท งบลงทุน  
จํานวน 729,150,700 บาท  รวมงบประมาณ จํานวน 1,084,649,040 บาท วันที่ 24 กันยายน – 4 
ตุลาคม 2562 สํานักงบประมาณ จัดพิมพรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ วันที่  8 ตุลาคม  2562 สํานักงบประมาณ จัดพิมพราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารประกอบงบประมาณ วันที่ 
17 ตุลาคม  2562  สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 วาระท่ี 1 วันที่ 8 – 9 มกราคม  2563  สภาผูแทนราษฎรพิจารณาราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วาระที่ 2 - 3  วันที่ 20 มกราคม  2563 วุฒิสภาพิจารณาราง พ.ร.บ.  
 
           งบประมาณ... 
 
 



 
 
 
 

- ๑๖ -

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563  วุฒิสภาพิจารณาราง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.7 ผลการขับเคล่ือนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม 
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดนําผูแทนอําเภอ ประกอบดวย ปลัดอําเภอ เกษตรอําเภอ พัฒนาการอําเภอ นายกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูนําชุมชน รวม  150 คน เขารับการอบรมระหวางวันที่ 
30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม  2562 ณ วัดปาไมแดง อําเภอแมแตง   มีการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ                      
แนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                      
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ใหแกสถานศกึษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมท่ียังไมไดเขารวมสนองพระราชดําริ โครงการ อพ.สธ. จํานวน 3 รุน ไดแก รุนที่ 1            
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2562  รุนที่ 2 ในวันที่ 2 กันยายน 2562  รุนที่ 3 ในวันที่ 3 กันยายน 2562                      
ณ ศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง (ศูนยแมริม)  จังหวัด
เชียงใหมมีการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลการดําเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 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  คงศรีเจริญ) 
คาดการณชวงครึ่งหลังของฤดูฝน ป 2562  เดือนสิงหาคม – กันยายนจะมีฝนตกเพิ่มข้ึนจากชวงที่ผานมา
อยางชัดเจน จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหงในบางวัน ปริมาณฝนรวมตลอดฤดูฝนต่ํากวาคาปกติรอยละ     
5 – 10  คาดวาพายุหมุนเขตรอนจะเคลื่อนเขาสูประเทศไทยจํานวน 1 – 2 ลูก โดยมีโอกาสสูงท่ีจะเคลื่อน
ผานบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือในชวงเดือนสิงหาคมหรือกันยายน  ในเดือนตุลาคม
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงและเริ่มจะมีอากาศหนาวเย็นในตอนเชา โดยเฉพาะตอนบน
ของภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใตมีฝนตกชุกหนาแนนตอไป กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนัก
มากในบางแหง  สถานการณน้ําฝนในเขตสํานักงานชลประทานที่ 1  สะสมระหวางวันที่ 17 – 23 สิงหาคม  
2562 จังหวัดเชียงใหมเฉลี่ย 26 สถานี จํานวน 76 มิลลิเมตร  สถานการณแหลงน้ําชลประทาน ในเขต
จังหวัดเชียงใหม  ในวันท่ี  23 สิงหาคม  2562  อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก จํานวน  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 ลาน ลบ.ม. คิดเปน             
รอยละ 39.60 เก็บกักน้ําไดอีก 160.06 ลาน ลบ.ม.  และเขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 62.83              
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ  23.89  เก็บกับน้ําไดอีก 200.17 ลาน 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 ... 
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303,349 ไร  ปจจุบันเพาะปลูกไปแลว จํานวน 248,120 ไร  คิดเปนรอยละ  81 ของแผน  ในเขต
ชลประทานมีการวางแผนการปลูกขาวนาป จํานวน 255,261 ไร  ปจจุบันเพาะปลูกไปแลว จํานวน 
153,011 ไร คิดเปนรอยละ  59 ของแผน การใชความชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยฝนทิ้งชวงในจังหวัด
เชียงใหม พื้นที่อําเภอดอยสะเก็ดชวยเหลือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 2 เครื่อง ที่หมูบานสันมะเกี๋ยง ตําบล              
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
ที่หมูบานสันหนอง ตําบลชางเคิ่ง จํานวน 1 เครื่อง และหมูบานพุทธเอน ตําบลชางเคิ่ง จํานวน 1 เครื่อง 
ตามที่ไดเกิดฝนตกหนักบนยอดดอยอินทนนทอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่10 - 11 สิงหาคม 
2562  วัดปริมาณนํ้าฝนไดกวา 191 มิลลิเมตร ทําใหเกิดน้ําปาไหลหลากในลําน้ําแมกลาง ซึ่งเปนลําน้ําสาขา
ของแมน้ําปง มีน้ําเออลนตลิ่งเขาทวมบานเรือนและไรสวนของประชาชน หมูที่ 4 บานแมกลางหลวง อําเภอ
จอมทอง โครงการชลประทานเชียงใหมไดเรงระบายนํ้าผานประตูระบายน้ําฝายวังหิน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอ
จอมทอง เพื่อใหน้ําไหลลงสูแมน้ําปง ซึ่งปริมาณน้ําที่ระบายลงสูลําน้ําปง จะไหลลงสูเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
เปนลําดับตอไป ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําในเข่ือนภูมิพล  มาตรการของกรมชลประทานในการบริหาร
จัดการน้ําในชวงฤดูฝน เพื่อใหปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ํามีเพียงพอสําหรับการใชน้ําตลอดฤดูฝนและเก็บกัก
ไวใชในฤดูแลงที่จะถึง กรมชลประทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและ
รักษาระบบนิเวศใหเพียงพอตลอดท้ังป  2) การสงเสริมการปลูกพืชฤดูฝนใหใชน้ําฝนเปนหลักใชน้ําชลประทาน
เสริมกรณีฝนทิ้งชวงเทาน้ัน 3) บริหารจัดการน้ําทาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยระบบและอาคารชลประทาน  
4) ดําเนินการเก็บกักนํ้าในเข่ือนใหมากที่สุดไมต่ํากวาเกณฑเก็บกักน้ําต่ําสุด ตามชวงเวลา เพื่อความมั่นคง               
ดานการอุปโภค - บรโิภค และรักษาระบบนิเวศ และ 5) วางแผนปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม)  เขื่อนแมกวงอุดมธารามีปริมาณนํ้าเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากมีฝนตกตอเนื่องทําใหมีน้ําไหลเขาเขื่อน             
มากขึ้น อยางไรก็ตามแมจะคาดการณไววาจะไมเกิดวิกฤตเกินกําลังที่จะดูแลได  เมื่อสวนกลางกําหนด
มาตรการบริหารจัดการน้ํา การปลอยน้ํา การใชน้ํา ชวงเวลาการจัดเก็บนํ้า ใหปฏิบัติตามดวย ทําใหการบริหาร
จัดการน้ําเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

   3.1.9 สถานการณการผลิตขาวพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  ฤดูกาลผลิต 2562  
            ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  (นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม) สํานักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําคาดการณการผลิตขาวป 2562/63 รอบท่ี  1 คาดวาจะมีการปลูกขาว พื้นที่
ปลูกประมาณ 460,048 ไร  ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับประมาณ 274,648 ตัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 597 
กิโลกรัม/ไร คาดการณวาในเดือนพฤษภาคม 2562 มีพื้นท่ีปลูก 4,600 ไร คิดเปนรอยละ  1  เดือนมิถุนายน 
2562 มีพื้นที่ปลูก 32,203 ไร คิดเปนรอยละ  7  เดือนกรกฎาคม 2562 มีพื้นที่ปลูก 184,019 ไร             
คิดเปนรอยละ 40 เดือนสิงหาคม 2562 มีพื้นที่ปลูก 230,024 ไร คิดเปนรอยละ  50 เดือนกันยายน 2562 
มีพื้นท่ีปลูก 9,202 ไร คิดเปนรอยละ 2  คาดการณการเก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม 2562 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 
46,005 ไร ผลผลิต 27,465 ตัน คิดเปนรอยละ 10 เดือนพฤศจิกายน  2562 มีพื้นที่เก็บเก่ียว 161,017 
ไร ผลผลิต 96,127 ตัน คิดเปนรอยละ 35  เดือนธันวาคม  2562 มีพ้ืนท่ีเก็บเกี่ยว  207,022 ไร ผลผลิต  
 
            123,591 ... 
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123,591 ตัน คิดเปนรอยละ 45  เดือนมกราคม 2563 มีพ้ืนที่เก็บเก่ียว 23,002 ไร ผลผลิต 13,732 ตัน 
คิดเปนรอยละ 5 เดือนกุมภาพันธ 2563 มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 23,002 ไร ผลผลิต 13,732 ตัน คิดเปนรอยละ 5  
ณ วันท่ี  21 สิงหาคม  2562 คาดการณวาจะมีพื้นที่ทําการปลูกขาวแลว จํานวน 388,810 ไร คิดเปน                    
รอยละ 84.51 ของพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   3.1.10 รางยุทธศาสตรกาแฟจังหวัดเชียงใหม ป 2561 – 2565  
               ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  (นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม) จังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้  1)  ไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาจังหวัด
เชียงใหม ลงวันที่ 19 เมษายน 2560  2) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม รวมกับ คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานที่เก่ียวของ ไดดําเนินการรางขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาจังหวัด
เชียงใหมเสร็จเรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  แนวทางการขับเคลื่อน
เชียงใหมเมืองกาแฟ คณะรัฐมนตรีไดมีการประชุมครั้งท่ี 39 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีมติรับทราบ (ราง) 
ยุทธศาสตรกาแฟป 2559 - 2563 และ (ราง) ยุทธศาสตรชาป 2559 – 2563 และมอบหมายให
หนวยงานที่เก่ียวของใหการสนับสนุนการดําเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ เดิมขับเคลื่อน
โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 โดยใชงบประมาณป 2560 
จากงบกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และงบพัฒนาจังหวัด ตอมามอบใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
และหนวยงานที ่เกี่ยวของดําเนินการราง ยุทธศาสตรกาแฟ 2561 – 2565 ไดมีประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรกาแฟและชาขึ้น ผลการดําเนินการ ราง ยุทธศาสตรกาแฟ 2561 -
2565 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานที่เก่ียวของ  
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 
กุมภาพันธ 2562 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณระดับ
จังหวัด และเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งท่ี 2/2562 
รับทราบราง ยุทธศาสตรกาแฟ 2561 -2565  วิสัยทัศน  เชียงใหมเมืองกาแฟ ศูนยกลางการเรียนรูกาแฟ
ลานนาคุณภาพดีเย่ียม เปาหมายการพัฒนากาแฟอาราบิกา คือ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอาราบิกา
อยางนอยรอยละ 20  2) ลดตนทุนการผลิตกาแฟอาราบิกาอยางนอยรอยละ 20 และ 3) เปนศูนยกลาง             
ทางวิชาการและการเรียนรู การคาเมล็ดและผลิตภัณฑกาแฟอาราบิกาในภาคเหนือ    

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  จังหวัดเชียงใหม
มีรานกาแฟเปนจํานวนมาก  นักทองเที่ยวชอบชิม ชอป ดังนั้น ตองมีการสงเสริมการดื่มกาแฟและการซื้อกลับ
บานอยางตอเนื่อง   

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดด
เชียงใหม) มี 3 ประเด็น คือ 1) กาแฟเปนสินคาของภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลาง  2) กาแฟ                   
ที่ชาวบานปลูกกันเปนจํานวนมาก คือ สายพันธุอาราบิกา มีการพัฒนาหลายสายพันธุ พัฒนาคุณภาพตาง ๆ 
โดยสถาบันการศึกษาและโครงการหลวงมาโดยตลอด  3) การทํางานแบบรวมกลุมภายใตการสนับสนุนจาก 
                          สถาบัน... 



 
 
 
 

- ๑๙ -

สถาบันการศึกษา เชื่อมโยงการตลาด ระบบอุตสาหกรรม จัดใหมีการทดสอบคุณภาพกาแฟครั้งแรกที่จังหวัด
เชียงใหม สถาบันการทดสอบจะเปนตัวรับรองคุณภาพของกาแฟ ใหเกษตรกรและคูคามีความมั่นใจ                               
ขับเคลื่อนไปพรอม ๆ กัน สิ่งหนึ่งท่ีพยายามสราง คือ การกระตุนในการจัดกิจกรรมใหเปนที่รูจักมากขึ้น ภายใต
แนวคิดของเชียงใหมเมืองกาแฟ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.11 สรุปผลการดําเนินโครงการคลินกิเกษตรเคลื่อนที่ ประจําป 2562  
     ผูแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  (นายวิชัย  ศรีโพธิ์งาม) เนื่องใน
วโรกาสอันเปนมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกลาเจาอยูหัว              
เมื่อครั้งทรงดํารงพระราชอิสริยยศเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความปลื้มปติและสํานึกใน                     
พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได และดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสดังกลาว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เห็นควรจัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง              
ความรวมมือของงานวิจัย พัฒนา และงานบรกิารวิชาการเกษตรใหสามารถนําไปใชประโยชนในพื้นที่เปาหมาย
ที่มีศักยภาพการผลิตในรูปแบบบูรณาการ  ซึ่งเปนกลไกของชุมชน ในการรณรงคฟนฟูเกษตรกรและแกไข
ปญหารวมกันในรูปกิจกรรมใหบริการเคลื่อนท่ี และกิจกรรมเสริมสรางความรูและการฝกอบรม เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงกราบบังคมทูลขอพระราชานุญาต 
จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถวาย และขอรับพระมหากรุณาธิคุณใหโครงการอยูในพระราชานุเคราะห
ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกษตรกรที่มีปญหา               
ดานการเกษตรในพื้นที่หางไกล สามารถเขา ถึงการบริการทางวิชาการ และไดรับการแกไขปญหา                       
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) เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562  ณ 
เทศบาลตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด  เปาหมายเกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน  150 ราย มารวมงาน 
368 ราย คิดเปนรอยละ 245.33   2) เมื่อวันที่  29 มีนาคม  2562  ณ บริเวณท่ีวาการอําเภอเวียงแหง 
เปาหมายเกษตรกรท่ีเขารับบริการ จํานวน  150 ราย มารวมงาน 166  ราย คิดเปนรอยละ  110.67              
3) เมื่อวันที่   29 พฤษภาคม  2562 ณ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอ              
สันปาตอง เปาหมายเกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน  150 ราย มารวมงาน 304  ราย คิดเปนรอยละ  
202.67   4) เมื่อวันท่ี  2 สิงหาคม   2562  ณ เทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว เปาหมาย
เกษตรกรที่เขารับบริการ จํานวน  150 ราย มารวมงาน  416  ราย คิดเปนรอยละ 277.33  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

3.2  โดยเอกสาร 
  -  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบ... 



 
 
 
 

- ๒๐ -

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

12 กันยายน 2562 10.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พบปะประชาชน ครั้งที่ 11  

โรงเรียนบานกาดวิทยาคม 
อําเภอแมวาง   

26 กันยายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/2562 
 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

28 กันยายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง   
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว  และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  
 5.1 การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน ว่ิง การกุศล ครั้งที่ 3 “ว่ิงหยุดโรค                
10 จังหวัดทั่วไทย เพื่อโอกาสทางการรักษาผูปวยทั่วประเทศ”   
  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางปริษา  ปานพรหม) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ 
จัดงานเดนิ – วิ่งการกุศล ครั้งท่ี 3  CRA Charity  Run 2019  ในวันท่ี  24  พฤศจิกายน 2562  วิ่งหยุดโรค 

ชวนคนไทยมารวมวิ่งเพื่อสุขภาพสานตอพระปณิธาน ว่ิงเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับตัวเอง วิ่งเพื่อสงตอโอกาส
ทางการรักษาใหผูปวย วิ่งเพื่อการพัฒนาการแพทยและสาธารณสุขใหคนไทย วิ่งตานภัยชะลอโรคราย วิ่งเพื่อ
โลกไรมลพิษ วิ่งเพื่อสนับสนุนการมีคุณภาพชีวิตท่ีไดมาตรฐาน  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ เดิน-วิ่งการกุศลครั้งนี้  
จะรวมระดมทุนใหกับโครงการตางๆ ท่ีเปนไปเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 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  
สมัครดวยตนเองไดที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม โทร 09 2657 3699 หรือ              
0 5311 2325 ตอ 16 E-mail address : Chiangmai@mots.go.th   ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
โดยมีเจาหนาท่ีพลศึกษาประจําอําเภอเปนผูดําเนินการรับสมัครประจําที่วาการอําเภอทั้ง 25 อําเภอ  สําหรับ
รายละเอียดเพ่ิมเตมิติดตอไดที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

5.2 โครงการ... 



 
 
 
 

- ๒๑ -

5.2  โครงการขับเคล่ือนเมืองเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก 
       ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส) 

ความกาวหนาการขับเคลื่อนเชียงใหมสูเมืองมรดกโลก ป 2558 จังหวัดเชียงใหมถูกประกาศในรายนาม 
UNESCO’s Tentative List เตรียมประกาศเปนมรดกโลก มีเวลาเตรียมเอกสาร เตรียมเมือง 10 ป ป 2559- 
2560 ดําเนินการศึกษาคนหาคุณคาอันโดดเดนเปนสากลตามเกณฑ UNESCO จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชน 2 ครั้ง จัดประชุมนานาชาติ พัฒนาแผนการจัดการพื้นที่รวมกับภาครัฐ และประชาชน พัฒนา
เอกสารขอเสนอ  ป 2561 จัดประชุมนานาชาติ ประชุมกลุมยอยรวมกับหนวยงาน สรุปเอกสารขอเสนอ 
เดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 นําสงเอกสารขอเสนอถึงศูนยมรดกโลก ณ กรุงปารีณ ประเทศฝรั่งเศส                             
เพื่อรับการตรวจสอบเอกสาร  เปาหมายการดําเนินงาน ป 2562 คือ 1) การจัดทําเครือขายทํางาน  2) การ
จัดทําเอกสารขอเสนอสมบูรณ เพื่อย่ืนเสนอตอคณะกรรมการมรดกโลก ตามแผนการย่ืนเอกสารในป ค.ศ. 
2020 – 2022  3) การรณรงคใหเกิดความเขาใจในระดับเมือง ภูมิภาคและประเทศ เปนการยกระดับ                             
การประชาสัมพันธใหกวางขึ้นและเกิดผลตระหนักทางสังคม และกระแสแหงการอนุรักษเมืองเชียงใหมสูการ
พัฒนาเมืองตามแนวทางกรอบการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   5.3 โครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข : พัฒนาวัดดวยแนวทาง 5ส โดยทุกภาคสวนมี 
สวนรวม  
          ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นายธีรพงษ  อินทรพันธุ) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ วัด ประชารัฐ สรางสุข 
“พัฒนาวัดดวยแนวทาง ๕ ส.” ท่ีทุกภาคสวนมีสวนรวม” จังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศแตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินโครงการวัด ประชารัฐ สรางสุข จังหวัดเชียงใหม และไดมีการบันทึกขอตกลง (MOU) วาดวยความ
รวมมือดําเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สรางสุข: พัฒนาวัดดวยแนวทาง ๕ส  โดยทุกภาคสวนมีสวนรวม 
ประกอบดวย คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม  สวนราชการ  องคกร  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษา จังหวัด
เชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.4 สถานการณโรคไขเลือดออกจังหวัดเชียงใหม  เดือนสิงหาคม 2562 

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรตัน) 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 ของประเทศและอยูลําดับท่ี 2 
ของเขตบริการสุขภาพที่ 1  พื้นที่ที่ไมสามารถควบคุมโรคได สัปดาหที่ 32  รวม 63 หมูบาน/ชุมชน   
กระจายอยูใน 15 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม ในเขตเทศบาล จํานวน  10 หมูบาน  นอกเขตเทศบาล 
จํานวน 7 หมูบาน  อําเภอเชียงดาว จํานวน 7 หมูบาน อําเภอแมริม จํานวน 4 หมูบาน 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... 
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อําเภอเวียงแหง จํานวน 1 หมูบาน และอําเภอสันปาตอง จํานวน 1 หมูบาน  การดําเนินงานแกไขปญหา 
ระดับจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดจัดทีมลงชวยพื้นที่ที่ควบคุมโรคไมได  15 พื้นที่ 4 ทีม            
นําโดยรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและเจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมสุมลงพื้นที่                     
โดยไมแจงลวงหนา มีการสํารองทรัพยากรควบคุมโรค เพื่อสนับสนุนพ้ืนที่ จึงขอความรวมมือจากหนวยงาน
สนับสนุนทรัพยากรควบคมุโรคจากองคการบริหารสวนจังหวัด  เชน ทรายทีมีฟอส  สารทากันยุง และขอความ
รวมมือจากศูนยควบคุมโรคนําโดยแมลงลงควบคุมโรครวมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม                        
ระดับอําเภอ สําหรับอําเภอที่ควบคุมโรคไมได มีขอสั่งการใหสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลงควบคุมโรคในพื้นที่ 
หามออกจากพื้นที่โดยไมจําเปนจนกวาสถานการณจะสงบ  อําเภอที่มีการระบาดนอย ใหสงทีมชวยอําเภอ                   
ที่มีการระบาดมาก (ออกรวมกับทีมจังหวัด) โรงพยาบาลทุกแหงจัดทํา Dengue Corner สําหรับรักษา                     
และใหคําปรึกษาผูปวยไขเลือดออกโดยเฉพาะ  จึงขอความรวมมือจากนายอําเภอ เปนประธานเปด EOC 
ควบคุมไขเลือดออก (กรณีมีการระบาดตั้งแต 2 ตําบลขึ้นไป) หนวยราชการในอําเภอสํารวจ/ทําลายลูกน้ํา
ยุงลายทุกสัปดาห และทํากิจกรรม Big Cleaning Week ทุกสัปดาหแรกของเดือน  ระดับตําบลไดสั่งการให 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่ มีโรคระบาดใหลงพื้น ท่ีควบคุมโรคใหได และหามออกจากพื้นที่                          
โดยไมจําเปนจนกวาสถานการณจะสงบ แจงใหดําเนินประชุม War room ในตําบลที่ควบคุมโรคไมได                           
ทุกสัปดาห  จึงขอความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงเตรียมความพรอมในการควบคุมโรค ไดแก 
เครื่องพน ULV  ทรายทีมีฟอส  ยาทากันยุง  น้ํายาพน ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหดําเนินการ
สื่อสาร ขอความรวมมือประชาชนในการจัดการแหลงเพาะพันธุยุงในพื้นท่ี 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอความ
รวมมือในการควบคุมโรคใหได ตองควบคุมในพื้นท่ีที่เกิดเหตุไมใหแพรกระจายไปพื้นท่ีอื่น  การกําหนด
ยุทธศาสตรการควบคุมโรค ตองเพิ่มเติมใหเกิดความเขมขนและดําเนินการใหพรอมกัน  ทุกคนตองรวมมือกัน 
อําเภอตองควบคุมพ้ืนท่ีของตนเอง อยากใหทําในลักษณะของ Big Cleaning Day ทําอยางตอเนื่อง และลงลึก
ไปในระดับหมูบานเปาหมาย นายอําเภอตองรูวาหมูบานเปาหมายในพื้นที่ของตนเอง ขอความรวมมือทุก
หนวยงานชวยกัน เปนเครอืขายกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)  จํานวน  3 เรื่อง 
ดังนี้ 1) เชียงใหมเมืองกาแฟ ขณะนี้มีงบ Function อยูจํานวนหนึ่ง ไดมีการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมาพูดคุย
กันแลว 2) เม่ือสัปดาหท่ีผานมามีเสาไฟฟาหักโคนหลายตนซึ่งเปนอันตรายตอพี่นองประชาชน เปนปญหา
เรื้อรัง ถนนสายดอยสุเทพเกิดปญหาบอยมาก  ปญหาตนไมไมแข็งแรงหักโคนทับเสาไฟฟาไดมอบหมายให
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม  หนวยงานของกรมปาไมใหดําเนินการอยางย่ังยืนตอไป  3) ปญหาหมอกควัน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม กองทัพภาค 3 และจังหวัดเชียงใหมไดถอดบทเรียน                
ไปแลว พื้นที่ไฟปาเปนพื้นที่ในความดูแลของกรมอุทยานฯ ดังนั้น หนวยงานของกรมปาไม และหนวยงานของ
กรมอุทยานฯ ในพื้นที่ตองไปดําเนินการ  พื้นที่ชุมชน/หมูบาน พื้น ท่ีเลี้ยงสัตวและพื้นที่การเกษตร                         
จังหวัดดําเนินการ ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่ง โดยมอบหมายให 
 
           สํานักงาน... 
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สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไปดําเนินการกําหนดแผน และมาตรการที่ชัดเจน                           
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขอใหสนับสนุนงบประมาณดําเนินการในพื้นที่ดวย  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
     ไมมี 

 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) หนวยงานที่ไดรับ
งบประมาณขอใหกอหนี้ผูกพันไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2562  ถาเกินกําหนดงบประมาณจะถูกพับไป  
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอตองกํากับเจาหนาที่ เรงรัดการเบิกจายใหถูกตองตามระเบียบที่เก่ียวของ  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ) ปญหาหมอกควันและ
ไฟปาสถานการณในปท่ีผานมารุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประชาชนที่เขามาชวยดับไฟปาจะเหนื่อยมาก 
ตองทําวิธีการปองกันเปนหลัก การจัดทําแผนระยะสั้น ระยะยาว โดยกําหนดกลุมเปาหมายชัดเจน เมื่อมีการ
เตรียมการ นําประชาชนและภาคเอกชน ภาคประชาสังคมมารวมดวย การทํางานตองปรองดองกัน ทํางาน
รวมกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  เปนศูนยใหขอมูลขาวสารโดยประเมินจากภาพถายดาวเทียม ขอมูลจาก         
กรมมลพิษ ขอมูลจากพ้ืนที่  ไดแจงใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมทํางาน
รวมกับสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม นําขอมูลไฟปาท่ีเกิดข้ึนมีมากนอยเพียงใด เปนพื้นที่
เปาหมาย มาดูแลจัดการ ขณะเดียวกันกําหนดตัวชี้วัดถาหากฤดูกาลหนาพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นท่ีเฝาระวัง ตอง
มาพิจารณางบประมาณใหชัดเจน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นต้ังงบประมาณเรื่องไฟปาไว ปที่ผานมาพบ
ปญหาองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมไดตั้งงบประมาณไว  เพื่อใหเกิดผลที่ดีท่ีสุด ตองมีการบริหาร
จัดการ การใหขอมูลขาวสาร การเตรียมงบประมาณ การเตรียมคน การเตือนภัย การใหความเขาใจกับ
ประชาชนท่ีดี   

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ประชุมเลิกเวลา  12.30 น.  

             

                     บันทึกรายงานการประชมุ  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

                                              

     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอาํนวยการกลุมงานอํานวยการ 


