
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 3/2562

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

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
******************

รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
๑. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๓. นายชลิต ทิพยคํา (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม
๔. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
๕. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
๖. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๗. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
๘. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

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

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

เขต 7 (เชียงใหม)
13. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน) นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
14. นายสมชาย กะหลู (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
16. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางสาวอําพัน ใจอินตา ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
20. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
21. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1
อําเภอ
22. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
23. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง

24. นายพัฒนพงษ ...
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24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี
25. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
26. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
28. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
29. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอแมแตง
30. นายไพชยนต ชยกรโชติวัฒน (แทน) นายอําเภอฮอด
31. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว
32. นายธวัฒน จิตตกา (แทน) นายอําเภอพราว
33. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอฝาง
34. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง
36. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง
37. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภอสันปาตอง
38. นายสุทธิชัย ตรีศิลสิทธิ์ (แทน) นายอําเภอจอมทอง
39. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
41. นายพัชรากร อุทธาปา (แทน) นายอําเภอแมแจม
42. นางสาววรางคนา พยอมยงค (แทน) นายอําเภอดอยเตา
43. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
44. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ
46. วาท่ี ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางอารีย พันธุจันทร รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. ร.ต.อ.นิวัติ เหงาจําปา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
51. พ.ต.ท.สุวัฒน โลหจิรกาญจนกุล (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ ๕
52. พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
53. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชมชื่น สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
54. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
55. ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน คันธาโป (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายพิชชา คงทน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายประเสริฐศักดิ์ สวางเนตร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม

59 . นางอัจฉรา ...
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59. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นางสาววันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
63. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม
64. นายทรงศักดิ์ ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
65. นายถนอม ศรีแกวเลิศ รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
66. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
67. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
68. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
69. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
70. พ.ต.บุญทัน กวางกลาว (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
71. พ.ต.วิสิทธิ์ แกวมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
72. พ.ต.กิตติพศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๗
73. ร.อ.สฤษพล พิทักษากร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
74. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
75. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกต หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
76. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
77. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
78. นายทรงพล ทรัพยวัฒนากุล (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
79. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1
80. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
81. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
82. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
83. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
84. นางกนกพร มงคลปญญา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / (แทน)
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

85. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
86. นายปติณัช ศรีธรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
87. นางรําพินธ พงษดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

88. นายอาชว ...
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88. นายอาชว พดดวง นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นางวรนันท คลอวุฒิวัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. นางพิมภา อ่ิมสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม
91. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
92. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
93. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ เขต ๑
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นางจิราพร เชานประยูร

ยามาโมโต
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

95. นางกัลปยงรัตน ลิขิตตระการ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ
10

96. นางศรีลา ดลใจไพรวัลย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด
เชียงใหม

97. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
102. นางรชยา ฮ่ันตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
105. นางสมลักษณ จันทพงศสวัสดิ์ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 2/(แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม

สาขา 1
106. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นายกฤษณ อําพันธุ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. วาท่ี ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
110. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
113. นางสุธารา ยินดีรส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
114. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
115. นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑
116. นายจรินทร คงศรเีจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

117. นายวุฒชิัย ...



- ๕ -

117. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
118. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
119. นางบุญญาพร เมฆพัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
120. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1
121. นางอาทิตยา แสงมณี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
122. นายนันทวัฒน ศรีคาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6

จังหวัดเชียงใหม
123. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
124. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
125. นายชวลิต ชัยวงศ (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

เขตภาคเหนือ
126. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
127. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
128. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
129. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
130. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาจังหวัดเชียงใหม
131. นางรัตนาภรณ กัญญาราช (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
132. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
133. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
134. นายอนุพนธ ปธะปง (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
135 นายจักรกฤษ ชูเถิน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ํา

เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1
136. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน รกน. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)
137. นางสาวรุจิรา ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
138. นางพรรณี พุมพันธ ผูตรวจราชการกรม  รก. ขนสงจังหวัดเชียงใหม
139. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
140. นางกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
141. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑
142. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
143. นางเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม

144. นายชุษณะ...
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144. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
145. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
146. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
147. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
148. นายสมคิด ปญญาดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
149. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)
150. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
151. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
152. นางสาวปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
153. นางดวงประกาย ชินกะถาโรจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
154. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
155. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
156. นางสาวปทมพร พงวาเรศ (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
157. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
158. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
159. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
160. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
161. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางธิดา สุขสบาย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม
166. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
167. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดภาค 5
169. นางถิรนันท โลหะวานิชบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม

170. นางสุวิพา ...
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170. นางสวุิพา เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. ร.อ.ชัยธัช มงรังค (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. จ.ส.อ. ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
175. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
176. นางสาวก่ิงกอย นอนสะปุง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
177. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
178. นางละออ อสงไชยวัฒนกุล (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
180. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
181. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
182. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1
183. นางภัญพัชญ จะวะนะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2
184. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3
185. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4
186. นายสมโภชน ศรีชะนา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5
187. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6
188. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
189. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
190. นางประณัตกานต ลังการพินธุ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
191. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
192. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
193. นายรชฎ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
194. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
195. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
196. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

197. นางกานดา ...
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197. นางกานดา คําจันทรแกว (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด
เชียงใหม

198. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม

199. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
200. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
201. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
202. น.พ.วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
203. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑

เชียงใหม
204. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
205. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
206. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
207. นางยุพเรศ พญาพรหม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
208. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
209. นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชียงใหม
210. นางนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
211. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
212. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
213. นางวาสนา สุรินทรคํา (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
214. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
215. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
216. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
217. นางสมจิต ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
218. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
219. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ภาคเอกชน
220. นายวริทธิ์ อนุชิราชีวะ (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
สวนทองถิ่น
221. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
222. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
223. นายฐิติ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
224. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
225. นางศรัชญา ณ เชียงใหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา

226. นายไมตรี ...
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226. นายไมตรี ทรัพยฉายแสง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
227. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
228. นายดนัย สายปนตา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม
229. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑
230. นายประสงค สังวาลยทอง ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม
231. นายพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
232. นางพัชรนิทร มณีขัติยะ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต

เชียงใหม
233. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน)
สํานักพระราชวัง
234. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
235. นางปทมา เอ่ียมสุวรรณ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม
236. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
238. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
239. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
240. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมีนาคม 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. ประชาสัมพันธสิทธิพิเศษการใหบริการของสายการบินไทยสมายลแกขาราชการ (สายการบิน

ไทยสมายล)
3. การมอบหนากากอนามัย PM 2.5 แกจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปมอบใหกับอําเภอ 25 อําเภอ

(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม

5.1 พันตํารวจเอก โชคชัย ชูแสง
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตํารวจภูธรวังประจบ

5.2 พันตํารวจเอก โกเมน ...
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5.2 พันตํารวจเอก โกเมน สุภาพ
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร

5.3 พันตํารวจเอก กรกฎ โปชยะวณิช
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดานชาง

5.4 นางอาทิตยา แสงมณี
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
5.5 นายเสนห สายเย็นใจ

ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน

5.6 นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา
ตําแหนงปจจุบัน นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
เนื่องจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการ

หลวง ครั้งท่ี 4/2562 ณ หองเทเวศร อาคารหอประชุมทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  กรุงเทพมหานคร
จึงไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) เปนประธานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2562
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 31 หนา โดยมี
นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูรวมประชุม
จํานวน 1 หนวยงาน คือ โครงการชลประทานเชียงใหม ซึ่งฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายชื่อเปนท่ี
เรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครัง้ท่ี 2/2562
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระท่ี 3 ...
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 การจัดงานพิธีในเดือนเมษายน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม

กําหนดประกอบพิธี ดังนี้
1) พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา

ประจําป 2562 และการจัดงานขาราชการพลเรือน ประจําป 2562 ในวันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

2) พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว

3) พิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป พ.ศ. 256๒
ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอความรวมมือสวนราชการแจงแบบตอบรับการเขารวมงานพิธีใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ทราบดวย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีนั่งใหกับทุกทานเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและสมพระเกียรติ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 การจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) คณะกรรมการ

อํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด  เพ่ือนําไปประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอไป  ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหจังหวัดจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดในวัน เวลา และฤกษ
ท่ีสํานักพระราชวังกําหนด ดังนี้

1) พิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธิ์  ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์สําคัญ จํานวน 3 แหง ไดแก 1) บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม อําเภอเมือง
เชียงใหม 2) อางกาหลวง ยอดดอยอินทนนท  อําเภอจอมทอง และ 3) ขุนน้ําแมปง (ตนน้ําปง) ตําบลเมืองนะ
อําเภอเชียงดาว การแตงกาย เครื่องแบบปกติขาว

2) พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต ในวันจันทรท่ี 8 เมษายน 2562
เวลา 15.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ขาราชการเต็มยศ

3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก ในวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 เวลา
09.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ขาราชการเต็มยศ

ประธานในท่ีประชุม ...
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ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอเชิญชวนสวนราชการรวมเปนเจาภาพถวายจตุปจจัยไทยธรรมพระสงฆ แจงความประสงคไดท่ี
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ขอความรวมมือสวนราชการแจงแบบตอบรับการเขารวมงานพิธีใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทราบดวย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีนั่งใหกับทุกทาน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและสมพระเกียรติ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต
ระดับจังหวัด

นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม (นางปทมา เอ่ียมสุวรรณ) สภากาชาด
ไทยแจงใหเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต
ประจําจังหวัดใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิตประจําจังหวัดเชียงใหม โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานท่ีปรึกษาเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานกรรมการ
รองนายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนรองประธาน สําหรับคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการ
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายกเทศมนตรีตําบลทุกแหง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ทุกแหง แรงงานจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัย
แมโจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวิทยาเขตภาคพายัพ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ผู จัดการ
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ผูจัดการท่ัวไปศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ผูจัดการ
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขากาดสวนแกว หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม
เลขานุการเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการและเลขานุการ เหรัญญิกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ี 1) จัดทําแผนออกรับบริจาคโลหิตประจําป 2) จัดใหมีการบริจาค
โลหิตเนื่องในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันท่ี 12 สิงหามหาราชินีเปนกรณีพิเศษเพ่ือใหไดปริมาณใหเพียงพอ
ตอความตองการของผูปวยในพ้ืนท่ี 3) ประชาสัมพันธงานบริการโลหิตใหประชาชน นักศึกษา และ
ผูมีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง และความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับงานบริจาคโลหิต ขอใหผูท่ีไดรับการ
แตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลังความสามารถเพ่ือความสําเร็จของงานบริจาคโลหิต ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอจังหวัดเชียงใหม หากมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขอใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

การออกหนวยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนท่ีท่ีผานมาไดรับความรวมมือจาก
สวนราชการและพ่ีนองประชาชนเปนอยางดี แมบางพ้ืนท่ีจะอยูหางไกลแตน้ําใจของทุก ๆ คน เปยมลน
ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก

มติท่ีประชุม ...



- ๑๓ -

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.1.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม

ประจําป พ.ศ. 2562
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรร

งบประมาณประจําป 2562 จํานวน 25,959.51 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 16,872.60 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 65 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 11 งบประมาณดังกลาวแยกเปน งบประมาณ
รายจายประจํา จํานวน 16,626.16 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 13,064.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ
78.58 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 21.58 งบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 9,333.35 ลานบาท
เบิกจายไปแลว จํานวน 3,808.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.80 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย 4.20
สําหรับงบประมาณเหลื่อมป ในป 2561 มีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 1,782.67 ลานบาท เบิกจาย
ไปแลว จํานวน 1,015.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.99 เงินกันไวเบิกเหลื่อมปกอนป 2561 จํานวน
338.46 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 152.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.95 ผลการเบิกจาย
งบลงทุนรายหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 135 หนวยงาน เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย
ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 67 หนวยงาน เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายไตรมาสท่ี 2 จํานวน 68 หนวยงาน

หนังสือเพ่ือทราบและปฏิบัติ จํานวน 1 เรื่อง  คือ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 24 ลงวันท่ี 21

มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการขยายเวลาเบิกจายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดวยขณะนี้ใกลถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งเปนระยะเวลาสิ้นสุดการใชจายงบประมาณ
ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมป หรือการขยายเวลาเบิกจายเงิน ปรากฏวามีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐ จํานวนมากไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และยังมีความ
จําเปนตองใชจายเงินตอไป กระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอเรียนวา เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐ สามารถเบิกจายเงินไดอยางตอเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงคถึงวันทําการสุดทายของ
เดือนกันยายน 2562 สําหรับกรณี ดังตอไปนี้

๑. งบประมาณป พ.ศ. 2554 - 2561 กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการ
(ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561)

๒. งบประมาณป พ.ศ. 2560 กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง
รายการคาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ คาใชจายตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

๓. งบประมาณป พ.ศ. 2561 กรณีไมมีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลาง
ทุกรายการ (ตามมาตรา 57 แหง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหนวยงานของรัฐ ดําเนินการ LIST และ CONFIRM เงินดังกลาวผานระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จภายใน
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด
ท่ี กค 0406.6/ว 104 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 เรื่อง การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปและ/หรือการขยาย
เวลาเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.5 สรุปผลการเบิกจาย ...
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3.1.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด /
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) เดือนมีนาคม
ครบไตรมาสท่ี 2 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด ลําดับท่ี 76 ของประเทศ คิดเปนรอยละ
1.88 สําหรับงบประมาณกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมไดรับงบประมาณ จํานวน
387,950,000 บาท เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 2.11 ท้ังนี้ ไดแจงใหสวนราชการและอําเภอท่ีไดรับ
งบประมาณใหดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายสมคิด ปญญาดี) สถานการณปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ
ตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 สาเหตุของการเกิดหมอกควันและไฟปา คือ เกิดจุดความรอนจํานวนมาก
โดยรอบจังหวัดเชียงใหม สภาพอากาศนิ่งจากความกดอากาศสูง กระแสลมออน ประกอบกับจุดความรอน
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ชวงหามเผา จุดความรอนชวงวันท่ี 1 – 19 มีนาคม 2562 จํานวน 234 จุด คาคุณภาพ
อากาศสูงเกินมาตรฐานตั้งแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 มาตรการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม (ชวงวิกฤต) ไดแก เพ่ิมการทํา MOU กับตึกสูง ในการพนละอองน้ํา ดําเนินการจัดเวลาในการ
ฉีดพนละอองน้ําในเขตชุมชน/พ้ืนท่ีวิกฤต มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานทุกวัน มีการสั่งการจากจังหวัด
สูอําเภอ และชุมชน มีการรณรงคตรวจควันดํารถยนต การใหความรูการปองกันฝุนละอองสําหรับประชาชน
และสรางการรับรูอยางตอเนื่อง กําหนดมาตรการปดปา จับกุมผูกระทําผิดทุกราย มอบหมายให
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมลงอําเภอพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา ในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ ผลการดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ไดแก
1) สามารถจับกุมผูลักลอบเผาปาได จํานวน 12 คดี สามารถจับกุมตัวผูตองหาได 7 คน 2) ประชาชนใหความ
รวมมือในการดับไฟปาและชวยแจงเบาะแสการเผาปา 3) ภาคเอกชนใหความรวมมือในการติดตั้งระบบน้ําฝอย
เพ่ือสรางความชุมชื้นในชุมชน 4) ประชาชนรวมบริจาคสิ่งของจําเปนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและอาสาสมัครดับไฟปา 5) คาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหมดีข้ึน จนอยูในระดับมาตรฐาน
สิ่งท่ีตองดําเนินการตอไป คือ ควบคุมไฟปาอยางยั่งยืนดวยศาสตรพระราชาโดยการเสริมสรางการปลูกปา
ในใจคน การจัดทําแนวกันไฟปาเปยก การสรางฝายชะลอน้ํา สรางชุมชนปลอดการเผา สนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษปาชุมชนและปาในเมือง ขยายองคความรูและเพ่ิมมูลคาเชื้อเพลิงท้ังในชุมชนและสถานศึกษา อบรม
ปรับเปลี่ยนอาชีพใหแกผูมีอาชีพหาของปา

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) นายอําเภอท้ัง 25 อําเภอใหรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ขอมอบหมายใหนายอําเภอจอมทองจัดตั้ง
กลุมไลนเฉพาะข้ึนมา โดยใหเชิญนักขาวเปนสมาชิกในกลุมไลนนี้ดวย จะไดทราบวาแตละอําเภอมีการ
ปฏิบัติงานอยางไร ท่ีไหนบาง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.7 การปองกันและ ...
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3.1.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงใหม หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” เปาหมายการดําเนินการ 1) สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลง เม่ือเทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 2) จํานวนอําเภอท่ีมี
ความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีสม มีจํานวนลดลง 3) จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และจํานวน
ผูบาดเจ็บ (admit) ของอําเภอท่ีมีความเสี่ยงในระดับสีแดง สีสม และสีเหลือง มีสถิติลดลง มุงเนนประเด็น
ไปยังสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก รถจักรยานยนต เมาแลวขับ ใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด
ไมสวมหมวกนิรภัย ชวงเวลาระหวาง 16.00 – 20.00 น. โดยดําเนินการครอบคลุมความเสี่ยง ท้ังดานคน
รถ ถนน และสิ่งแวดลอม ดําเนินการแบงเปน 3 ชวง ไดแก 1) การประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม –
17 เมษายน 2562 รณรงคสรางจิตสํานึกทุกชองทาง ท้ัง Online – สื่อโซเชียล On Air – ออกอากาศ TV
วิทยุ On Ground – การลงพ้ืนท่ี 2) ใหความรูแกประชาชน และเยาวชนเพ่ือสรางความตระหนักเตรียมการ
และรณรงค ระหวางวันท่ี 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 จัดทําแผนบูรณาการทุกภาคสวน ประชุม
ซักซอมความเขาใจ สั่งการหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมความพรอมสรรพกําลัง บุคลากร อุปกรณ
ยานพาหนะ 3) ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 11 - 17 เมษายน 2562
เพ่ิมความเขมขนการดําเนินงาน โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย ตั้งศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด อําเภอ
ประชุมวางแผนการดําเนินการทุกวัน ดําเนินการตามมาตรการหลักและมาตรการพิเศษ

มาตรการการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการหลัก
7 ดาน ไดแก 1) ดานคน 2) ดานถนนและสภาพแวดลอม 3) ดานยานพาหนะ 4) ดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ
5) ดานทางน้ํา 6) ดานดูแลนักทองเท่ียว 7) ดานการบริหารจัดการ มาตรการพิเศษ ไดแก 1) ดําเนินการ
ดานชุมชนอยางเขมแข็ง 2) กําหนดมาตรการเขมขนในกลุมอําเภอเสี่ยง 3) การกวดขันเครื่องดื่มแอลกอฮอล
4) จัดพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษในสถานท่ีท่ีมีการจําหนายแอลกอฮอล 5) การกําหนดจุดเลนน้ําปลอดภัย (Zoning)
ทุกอําเภอ 6) การดูแลถนน 6 สายหลัก และสายรอง 7) การจัดการสถานท่ีทองเท่ียวดอยสําคัญ 4 ดอย
8) Speed Camera + CCTV 9) จัดเสนทางพิเศษในการระบายการจราจร 10) กําหนดเขต Slow City 11)
ประชาสัมพันธและสงเสริมการเลนน้ําสงกรานตตามประเพณี 12) นําผูถูกคุมประพฤติไปบําเพ็ญประโยชน
จุดเลนน้ําปลอดภัย และปลอดแอลกอฮอล ของจังหวัดเชียงใหม Zoning ท้ังหมดจํานวน 40 จุด 25 อําเภอ
สําหรับในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 4 จุด ไดแก บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม บริเวณหนาวัดพระสิงห-
วรมหาวิหาร บริเวณหนาพุทธสถาน และขวงประตูทาแพ สถานท่ีเฝาระวัง และประมาณการจํานวนผูเขารวม
กิจกรรม หางสรรพสินคาเมญา ผูรวมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน หางสรรพสินคา เซ็นทรัลเฟสติวัล ผูรวม
กิจกรรมประมาณ 3,500 คน รอบคูเมือง และถนนหวยแกว ผูรวมกิจกรรมประมาณ 30,000 คน ไดมีการ
จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ตั้งดานแอลกอฮอลใกลเคียงบริเวณ

เนนย้ําการดําเนินการ ดังนี้ 1) เนนอําเภอเปาหมาย สีแดง 1 อําเภอ สีสม
8 อําเภอ 2) เนนรถจักรยานยนต 3) เขมงวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกกรณี 4) เขมงวดจุดจัดงานและสถาน
บริการ 5) ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติตัว เปนตัวอยางท่ีดี 6) ประชาสัมพันธ ดื่มแลวขับตรวจแอลกอฮอล
ทุกราย ประกันภัยไมจายหากแอลกอฮอลเกินท่ีกฎหมายกําหนด การดูแลความปลอดภัย มีการดําเนิน
มาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการรวมบูรณาการ
ทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย สนธิกําลังท้ังฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน ผูใหญบาน

และหนวยงาน ...
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และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานท่ีสําคัญ สถานท่ีราชการ และแหลงทองเท่ียว
สําคัญท่ีมีประชาชนหนาแนน ตรวจตราดูแลความปลอดภัยในสถานท่ีท่ีมีการจุดพลุในจุดเคาทดาวน และ
สถานบริการท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม มีจุดตรวจบูรณาการ จํานวน 47 จุด มีเจาหนาท่ีประจํา
จุดตรวจท้ังหมด 11,893 คน จุดสกัด/จุดบริการ จํานวน 167 จุด ดานชุมชน จํานวน 355 จุด ครอบคลุม
2,066 หมูบาน จุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงเชียงใหม จํานวน 16 จุดจุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธร
ภาค 5 จํานวน 112 จุด มณฑลทหารบกท่ี 33 จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบ ในเสนทางหลักท่ีเขาสูจังหวัด
เชียงใหม 6 สาย

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหเขมงวดในทุกมาตรการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมใหบูรณา
การรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และอําเภอ หากพบวามีการกระทําผิด เชน เมาแลวขับใหดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเครงครัด ขาราชการตองเปนตัวอยางท่ีดีอยาไดกระทําผิดกฎหมายอยางเด็ดขาด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม
1) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)

ปจจุบันสถานการณปริมาณน้ําในเข่ือนขนาดใหญ อางเก็บน้ําขนาดกลาง และอางเก็บน้ําขนาดเล็ก สวนใหญ
อยูในเกณฑดี เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการใชน้ําในทุกภาคสวนตลอดชวงฤดูแลง ป 2562 แตยังคงรณรงค
ใหมีการใชน้ําอยางประหยัดในทุกภาคสวน สําหรับการบริหารจัดการน้ําในจังหวัดเชียงใหมขณะนี้ เข่ือนแมงัด-
สมบูรณชล ปริมาณน้ําในปจจุบัน จํานวน 230 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 87 ซึ่งแผนการจัดสรรน้ํา
ในชวงฤดูแลง ป 2562 ประกอบดวยพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก – แมงัด จํานวน 65 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี
ลุมน้ําปง จํานวน 110 ลานลูกบาศกเมตร และสนับสนุนชวงวิกฤต ตลอดจนสํารองกรณีฝนท้ิงชวง จํานวน
168 ลานลูกบาศกเมตร ขณะนี้มีการจัดสรรน้ําสนับสนุนไปแลว 8 รอบเวร จาก 25 รอบเวร ตั้งแตวันท่ี 10
มกราคม 2562 จนถึงปจจุบัน จํานวน 25 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22 คงเหลือท่ีตองสงน้ําอีก
17 รอบเวร ปริมาณน้ํา จํานวน 85.78 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 78 ปริมาณน้ํามีเพียงพอตอการใช
ท้ังภาคเกษตร ภาคอุปโภค - บริโภค ภาคบริการ ประเพณีสงกรานต ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศนทางน้ํา
เข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ําเก็บกักในปจจุบัน จํานวน 82 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31
วางแผนการจัดสรรน้ํา รวมจํานวน 89 ลานลูกบาศกเมตร แบงเปนแผนการจัดสรรน้ําใหพ้ืนท่ีการเกษตร
จํานวน 83 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี จํานวน 68,853 ไร จัดสรรน้ําเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ประปา จํานวน
6 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันมีการใชน้ําตามแผนไปแลว จํานวน 40.74 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ
45 อางเก็บน้ําขนาดกลาง ท้ังจงัหวัดเชียงใหม 12 แหง ปริมาณน้ําเก็บกักรวม จํานวน 37 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 43 อางเก็บน้ําท่ีมีความจุต่ํากวา รอยละ 50 มีจํานวน 6 แหง ไดแก อางเก็บน้ําหวยแมออน
ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน มีปริมาณน้ํา จํานวน 1.55 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 34 อางเก็บน้ํา
แมโกน ตําบลปาไหน อําเภอพราว มีปริมาณน้ํา จํานวน 1.15 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 20
อางเก็บน้ําแมทะลบหลวง ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ มีปริมาณน้ํา จํานวน 7.0 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 46 อาง เ ก็บน้ํ าหวยมะนาว ตํ าบลดอนเปา อํา เภอแมวาง มีปริมาณน้ํ า จํ านวน
1.6 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 38 อางเก็บน้ําหวยโปงจอ ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ มีปริมาณน้ํา
จํานวน 0.78 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 30 อางเก็บน้ําแมตูบ ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา มีปริมาณน้ํา
จํานวน 15.0 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 38 ภาพรวมยังมีปริมาณน้ําเพียงพอตอการจัดสรร อางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง มีปริมาณน้ํา จํานวน 33 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 51 อําเภอท่ีมี

ปริมาณน้ําในอางฯ ...
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ปริมาณน้ําในอางฯ เฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 มี 3 อําเภอ ไดแก อําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอดอยเตา
การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลงในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมรณรงคและขอความรวมมือมาโดยตลอด
ในชวง 2 - 3 ป ท่ีผานมา คือ การใชทรัพยากรน้ําเทาท่ีจําเปน ประหยัด เพ่ือสงวนน้ําไวรองรับกรณีภาวการณ
ฝนท้ิงชวง ตลอดจนมีมาตรการการกํากับ ควบคุม ใหเปนไปตามแผนการใชน้ําท่ีกําหนดไวอยางมีวินัย
มีจิตสํานึก เพ่ือใหผูใชน้ําทุกภาคสวนไดรับน้ําอยางเปนธรรม ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืนตอไป
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ําและมาตรการการควบคุมบริหารจัดการน้ําท่ีสําคัญ ไดแก การรักษา
เสถียรภาพลําน้ําสายหลัก การควบคุมการปดก้ันทางน้ํา/การควบคุมอาคารปากคลองสงน้ํา การควบคุมการ
ปลอยน้ําเสียคลองแมขา การใชน้ําดิบเพ่ือการผลิตประปา 1.02 ลานลูกบาศกเมตร/สัปดาห สํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 เตรียมเครื่องสูบน้ําขนาด 8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว รวม 58 เครื่อง สําหรับใหความชวยเหลือราษฎร
ฤดูแลงป 2562 พ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตชลประทาน ปจจุบันมีการขอรับการสนับสนุนไปติดตั้งเพ่ือสูบ
ชวยเหลือในเขตอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปาตอง จํานวน 3 เครื่อง

2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) การคาดการณฤดูแลง กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเขาสูฤดูรอน เม่ือวันท่ี
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงข้ึนเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอน
อยางตอเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย จะเปลี่ยนเปนลมตะวันออก
เฉียงใตหรือลมฝายใตพัดปกคลุม ซึ่งเปนการเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย และคาดวาฤดูรอนจะสิ้นสุด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม ตามหนังสือ
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันท่ี 28
มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไดดําเนินการ
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้ 1) จัดทําคําสั่งกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562
2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 3) มีหนังสือแจง
คณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 4) แจงใหอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ังจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ
และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2562 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน
ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง สํารวจและ
จัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใช
ในการปองกันและแกไขปญหา จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตันน้ําลําธาร
พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนรณรงคใหประชาชนสํารองน้ําใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง การคาดการณฤดูแลง พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง
พ้ืนท่ีแลงซ้ําซาก 3 ป ยอนหลัง จังหวัดเชียงใหม มีท้ังหมด 15 อําเภอ 63 ตําบล 505 หมูบาน
การตรวจสอบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ป 2561/62 นอกเขตชลประทานและไมมีบอบาดาล
ตามหนังสือขอสั่งการกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0021.5/ว 7328 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 มีจํานวน
7 อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงดาว แมแตง กัลยาณิวัฒนา แมแจม แมออน เมืองเชียงใหม และอําเภอสะเมิง
จากตรวจสอบพบวา ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค จํานวน 4 อําเภอ 5 ตําบล 42 หมูบาน ไดแก อําเภอ
เชียงดาว ตําบลเมืองคอง จํานวน 3 หมูบาน อําเภอสะเมิง ตําบลยั้งเมิน จํานวน 7 หมูบาน อําเภอแมแจม

ตําบลบานทับ ...
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ตําบลบานทับ จํานวน 9 หมูบาน และตําบลแมศึก จํานวน 17 หมูบาน และอําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบล
แมแดด จํานวน 6 หมูบาน

3) ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหนึ่งหทัย

ตันติพลับทอง) มีการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคลื่อนท่ีเร็ว โดยใชเครื่องบิน CASA จํานวน 2 ลํา
ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปญหาหมอกควันและไฟปา ตั้งแตวันท่ี 10 – 28 กุมภาพันธ 2562
จํานวนวันปฏิบัติการ 5 วัน 16 เท่ียวบิน 35.35 ชั่วโมงบิน ใชสาร 15 ตัน พบวามีฝนตกเล็กนอยบริเวณ
จังหวัดลําปาง (แมทะ แมเมาะ สบปราบ เกาะคา เมืองลําปาง เถิน) จังหวัดแพร(ลอง เมืองแพร) จังหวัด
เชียงใหม (ฮอด ดอยเตา) และจังหวัดลําพูน (บานโฮง) สรุปผลปฏิบัติการตั้งแตวันท่ี 1 – 19 มีนาคม 2562
จํานวนวันปฏิบัติการ 3 วัน 6 เท่ียวบิน 11.20 ชั่วโมง ใชสาร 3.5 ตัน มีฝนตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม
(แมแจม) จังหวัดเชียงราย (เวียงปาเปา) จังหวัดนาน (บานหลวง เวียงสา) และจังหวัดแพร (สอง)

ประธานในท่ีประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การปฏิบัติงานขอใหใชขอมูลเดียวกัน ใหจัดสงขอมูลใหอําเภอไดรับทราบดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.1.9 รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการท่ัวไป

พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม อยางไมเปนทางการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม)

ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร
พานดอกไม) สถิติการใชสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกตั้งท่ี 1 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
188,797 คน มาใชสิทธใินวันเลือกตั้ง จํานวน 148,434 คน ใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา จํานวน 13,089 คน
รอยละผูมาใชสิทธิ 78.62 บัตรดีรอยละ 94.82 บัตรเสีย รอยละ 3.13 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 2.06
เขตเลือกตั้งท่ี 2 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 141,835 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 122,280 คน
ใชสิทธิเลือกตั้งลวงหนา จํานวน 6,302 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 86.21 บัตรดีรอยละ 92.02 บัตรเสีย
รอยละ 6.02 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.96 เขตเลือกตั้งท่ี 3 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 150,044 คน
มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 128,604 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 6,404 คน รอยละผูมาใชสิทธิ
85.71 บัตรดีรอยละ 84.63 บัตรเสีย รอยละ 33.86 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.68 เขตเลือกตั้งท่ี 4
ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 153,610 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 128,829 คน ใชสิทธิลวงหนา
จํานวน 8,360 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 83.87 บัตรดีรอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 6.04 ไมลงคะแนน
เสียง รอยละ 1.66 เขตเลือกตั้งท่ี 5 ผูมีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 150,828 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง
จํานวน 125,994 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 8,228 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 83.54 บัตรดี รอยละ
93.35 บัตรเสีย รอยละ 4.96 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.69 เขตเลือกตั้งท่ี 6 มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน
95,786 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 73,531 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,613 คน รอยละผูมา
ใชสิทธิ 76.77 บัตรดี รอยละ 91.72 บัตรเสีย รอยละ 7.18 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.10 เขตเลือกตั้งท่ี
7 มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 118,215 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 94,166 คน ใชสิทธิลวงหนา
จํานวน 6,379 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 79.24 บัตรดี รอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 7.04 ไมลงคะแนน
เสียง รอยละ 0.98 เขตเลือกตั้งท่ี 8 มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 163,833 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน
144,271 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,684 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 88.06 บัตรดี รอยละ 92.30

บัตรเสีย รอยละ ...
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บัตรเสีย รอยละ 5.65 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.14 เขตเลือกตั้งท่ี 9 มีสิทธิเลือกตั้ง จํานวน 139,579
คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 119,796 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,241 คน รอยละผูมาใชสิทธิ
83.87 บัตรดีรอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 6.04 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.66 รวมจังหวัดเชียงใหม
ผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด 1,303,148 คน มาใชสิทธิในวันเลือกตั้ง จํานวน 1,085,905 คน ใชสิทธิลวงหนา
จํานวน 65,300 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 83.52 บัตรดี รอยละ 92.86 บัตรเสีย รอยละ 5.65 และ
ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.50 ขอขอบคุณทุกสวนราชการและอําเภอท่ีใหการสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง
ในครั้งนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10 เทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) (เทศบาลนครเชียงใหม
ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

1) เทศบาลนครเชียงใหม
ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ) จังหวัดเชียงใหม

เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตประจําป
2562 ระหวางวันท่ี 12-16 เมษายน 2562 ภายใตแนวคิด เลาเรื่องเมืองลานนาเบิกศักราม่ิงมงคล ปาเวณี
ปใหมเมืองเจียงใหม อยางปลอดภัย ไรแอลกอฮอล ท้ังนี้ เพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไป กิจกรรมท่ีสําคัญในงานประเพณีสงกรานต เชียงใหม ประจําป
2562 มีดังนี้ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. พิธีแถลงขาวงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม
ประจําป 2562 ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญ
ตักบาตรครบรอบ 723 ป เมืองเจียงใหม ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย เวลา 08.09 น. พิธียอสวย ไหวสา
พระญามังราย ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรทาวกบิลพรหม
ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม วันท่ี 13 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันข้ึนปใหมเมืองเจียงใหม ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 08.09 น. พิธีเปดงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม
ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 08.30 น. การประกวดแมญิงข่ีรถถีบกางจอง ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 09.09 น.
พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงคออกจากพระวิหารลายคํา ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เวลา 13.30 น.
พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงคและพระพุทธรูปสําคัญออกแห ณ สี่แยกสันปาขอย ถึงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร วันท่ี
14 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ขบวนแหไมคํ้าสะหลีและขนทรายเขาวัด ณ ขัวเหล็ก – วัดบน
ถนนทาแพ วันท่ี 15 เมษายน 2562 เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดหนูนอยสงกรานตเจียงใหม
ณ ขวงประตูทาแพ วันท่ี 16 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ขบวนแหเครื่องสักการะสระเกลาดําหัว
ปอเมืองเจียงใหม ณ สี่แยกกลางเวียง – จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 13 - 14 เมษายน 2562
เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต ณ ขวงประตูทาแพ วันท่ี 13 - 15 เมษายน
2562 เวลา 13.00 - 18.00 น. กิจกรรมขวงวัฒนธรรมลานนา ปใหมเมือง 4 จังหวัด ณ พุทธสถาน
เชียงใหม วันท่ี 14 -15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 22.00 น. กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ปาเวณี
ปใหมเมือง” ขวงวัฒนธรรมงานวัด  ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย ประกอบดวย ขวงสาธิต ขวงกาดหม้ัว และ
ขวงการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม การแสดง แสง สี เสียง และการแสดง
นิทรรศการ “เลาขานตํานาน ปาเวณีปใหมเมือง” ณ ลานดานหนาพิพิธภัณฑพ้ืนถ่ินลานนา นอกจากนั้น ในปนี้
ไดมีการบูณาการระหวางหนวยราชการและภาคเอกชนรวมกันตกแตงตุงประดับเมือง ตลอดเสนทางจากสี่แยก
สันปาขอย – วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และรอบคูเมืองเชียงใหม จํานวนมากกวา 2,500 ผืน และกําหนดให
เปนประเพณีสงกรานตปลอดแอลกอฮอล รณรงคใหประชาชนทุกทาน งดดื่มแอลกอฮอลและงดสูบบุหรี่

ตามพระราชบัญญัติ ...
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามดื่มและหามขายในท่ีสาธารณะ มีโทษปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ จึงขอฝากทุกทานไดประชาสัมพันธใหทราบ
โดยท่ัวกัน

2) ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) การจัด

พิธี “สระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม” ประจําป 2562 ในวันท่ี 16 เมษายน 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น.
ขบวน ดําหัวพรอมกันเพ่ือจัดริ้วขบวน หัวขบวนตั้งอยู ณ บริเวณประตูทาแพ ดานขางโรงแรมมนตรี และ
ทายขบวนตั้งอยูบริเวณสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เวลา ๑๔.๐๐ น. เคลื่อนขบวนแหจากท่ีตั้ง เสนทาง
จากประตูทาแพ ไปตามถนนทาแพ ถึงพุทธสถาน เลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซายเขา
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จังหวัดไดจัดทํารางประกาศมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการเตรียมการ
จัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม โดยมีหนวยงานรับผิดชอบตามภารกิจ ดังนี้ 1) ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม ดําเนินการงานธุรการเก่ียวกับการจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค แจงเชิญชวนหนวยงานเขารวมกิจกรรม การจัด
ริ้วขบวน ประสานจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือจัดริ้วขบวนท้ังจุดเริ่มตนหนาโรงแรมมนตรีและทายขบวนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย โดยติดตั้งปายแตละหนวยงานใหชัดเจน จัดกําลังเจาหนาท่ีอาสารักษาดินแดน จัดระเบียบ
ริ้วขบวนท่ีเคลื่อนเขาไปในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 2) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ประสานสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ในการจัดระเบียบริ้วขบวนท่ีเคลื่อนเขาไปในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประสานเชิญชวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 3) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และดูแล
ความเรียบรอยโดยท่ัวไป จัดทําคํากลาวขอพรและคํากลาวอวยพร จัดเตรียมเครื่องใชและเครื่องเสียงในการ
ประกอบพิธีฯ รับรอง อํานวยความสะดวกท่ัวไป พรอมท้ังจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม จัดเตรียมพิธีกรประจํา ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เริ่มตั้งแตเวลา 14.00 น.เปนตนไป
ประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเก่ียวกับข้ันตอนในการประกอบพิธีใหถูกตองตามแบบประเพณี
ลานนา และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 4) เทศบาลนครเชียงใหม จัดทําปายนําขบวน
ขอความ “ขบวนสระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม 15 เมษายน 2562” พรอมผูถือปาย จัดเตรียมบุคลากร
อุปกรณและเครื่องสระเกลาดําหัวตามประเพณีทองถ่ิน ประสานการแจกน้ําดื่มแกผูรวมกิจกรรม ณ จุดตั้ง
ขบวน ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เสนทางขบวนเคลื่อนผาน รวมถึงจุดบริการน้ํา ณ บริเวณ
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน 2 คัน จอด ณ ขวงประตูทาแพ
จัดรถประชาสัมพันธนําขบวน จัดรถบรรทุกน้ํา (รถดับเพลิง) สําหรับนําขบวน ดูแลรักษาความสะอาดถนน
ตลอดเสนทางท่ีขบวนเคลื่อนผาน และบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ
ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 5) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประสานจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลานนาในเสนทางท่ีขบวนเคลื่อนผานเพ่ือเผยแพรใหนักทองเท่ียวไดชม เชิญชวนเจาของบริษัท
หางราน บานเรือนราษฎรท่ีอาศัยอยูในเสนทางท่ีขบวนเคลื่อนผานไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดเสนทาง จัดหา
น้ําดื่มบริการผู ท่ีเขารวมขบวน ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จัดรถสุขาเคลื่อนท่ี จํานวน 2 คัน
เพ่ือบริการประชาชน ณ บริเวณดานขางจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดานถนนเจริญประเทศ ตั้งแตเวลา
13.00 น. เปนตนไป ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 6) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
จัดรถพยาบาลพรอมเจาหนาท่ีใหบริการรักษาพยาบาลแก ผูเขารวมกิจกรรม โดย นํารถพยาบาลตอทายขบวน

สระเกลาดําหัว ...
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สระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 7) สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงานสงกรานต และพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม
ผานสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือสื่อตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบอยางแพรหลาย และปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 8) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษา
ความสงบเรียบรอยบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลานอเนกประสงค
ขวงประตูทาแพและเสนทางท่ีขบวนเคลื่อนผาน จัดรถยนตตํารวจนําขบวนสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม
จัดการจราจรท่ัวไปตามเสนทางท่ีขบวนเคลื่อนผาน และปดการจราจรบนถนนทาแพ ถนนราชดําเนิน และ
ท่ีเก่ียวของ ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ประชาสัมพันธการปดเสนทางจราจรใหประชาชนไดทราบท่ัวกัน
และท่ัวถึง และปฏิบัติการกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย

3) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ในวันเสารท่ี

20 เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะนําคณะรองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสวนราชการ เดินทางไปสรงน้ําดําหัวพระเถระผูใหญ รวม 9 วัด คณะจะเดินทาง
ไปพรอมท่ีจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 08.00 น. การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง ในวันอาทิตยท่ี 21
เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ํา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง จํานวน 11 แหง การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.1.11 การดําเนินโครงการเกษตรวิชญา

ผูแทนสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 (นางสุธารา ยินดีรส) รายงาน
ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา ไดมีการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีแปลงเกษตร จัดทําทะเบียนเกษตรกร มีการ
สราง QR CODE แตละราย มีการประชุมเกษตรกร 54 ราย เพ่ือวางแผนการปลูกพืชในรอบตอไป พ้ืนท่ี
สวนราชการมีการพัฒนาเรียนรู จัดทําระบบน้ํา ปลูกพืชไมดอก พืชผัก จุดสาธิตระบบอนุรักษดินและน้ํา
การสาธิตการปลูกพืชผักในโรงเรือนแบบก่ึงโรงเรือน ไดแก คะนา กวางตุง ผักชี แบบในโรงเรือน ไดแก
สลัดแกว คะนา และแบบในโรงเรือนไดแก กวางตุง และเปเปอรม้ิน กิจกรรมจิตอาสากรมหมอนไหม มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน ติดตั้งสาธารณูปโภค สํารวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงถนนในการศูนย ติดตามความกาวหนา
และประชุมคณะทํางานในพ้ืนท่ีเปนประจํา

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธวีันท่ีระลึก

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2562

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

6 เมษายน ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๖ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑.๕9 น. พิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ - บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม
อําเภอเมืองเชียงใหม

- ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว
- อางกาหลวง ดอยอินทนนท

อําเภอจอมทอง
๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗.๑๐ น. พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

อําเภอเมืองเชียงใหม
๙ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก

เจริญพระพุทธมนต
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

12 – 16 เมษายน ๒๕๖๒ การจัดงานประเพณีสงกรานต
ประจําป 256๒

เทศบาลนครเชียงใหม

๑6 เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น.
เปนตนไป

พิธีสระเกลาดําหวัปอเมืองเจียงใหม
ประจําป พ.ศ. 256๒

จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 17.00 น. การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวง
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒

กูเจาหลวงเชียงใหม
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
อําเภอเมืองเชียงใหม

20 – 21 เมษายน ๒๕๖๒ 08.00 น.
เปนตนไป

พิธีรดน้ําดําหัวพระเถระผูใหญและ
พิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒

24 เมษายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน
ครั้งท่ี 2/2562

เข่ือนแมกวงอุดมธารา
อําเภอดอยสะเก็ด

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. พิธีวันคลายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจําป พ.ศ. 256๒

บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว

28 เมษายน 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

29 เมษายน ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๒๙ เมษายน 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔/2562
ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร

ไมมี
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ

6.1 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (เชียงใหม 100%) ประจําเดือน มีนาคม 2562

รักษาการในตําแหนงพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม) รายงาน
ความกาวหนาประจําเดือนมีนาคม 2562 ดังนี้ มีการแตงตั้ง/ประชุมคณะงานครบ 25 อําเภอเปนท่ีเรียบรอย
แลว การสรางความเขาแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ 3 คน เปาหมาย 6,198 คน ดําเนินการครบถวนแลว
การสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย 95,699 ครัวเรือน
ดําเนินการแลว 48,056 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 51 การสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปาหมาย
95,699 ครัวเรือน ดําเนินการแลว 25,582 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27 การจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน
เปาหมาย 2,066 หมูบาน ดําเนินการเรียบรอยแลว การสนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงแผนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เปาหมายอยางนอยรอยละ 60 ดําเนินการแลว 1,204 กิจกรรม/โครงการ
กิจกรรม/โครงการดานสัมมาชีพไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปาหมายอยางนอยรอยละ 20 ดําเนินการ
แลว 4 กิจกรรม/โครงการ การสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ เปาหมาย 41,342 กลุม การประชาสัมพันธ
On Air จํานวน 6,198 ครั้ง On Line จํานวน 3,096 ครั้ง และ On ground จํานวน 2,577 ครั้ง เม่ือวันท่ี
14 มีนาคม 2562 นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมอบเกียรติบัตรแกครัวเรือน
ตนแบบวิถีพอเพียงระดับครัวเรือน อําเภอสันปาตอง ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) ประชาสัมพันธเชิญรวมงาน
“ปาเวณี ปใหมเมือง” ระหวางวันท่ี 1-3 มีนาคม 2562 ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได หนาศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การสรงน้ําพระประจําวันเกิด การกอเจดียทราย ประกวด
ตกแตงรานคา ประกวดการแตงกายพ้ืนเมือง รณรงค ลดรับ ลดให ลดใช พลาสติกและโฟม เชิญชวนเลือกซื้อ
กระเชา “ปาเวณี ปใหมเมือง” จากผูผลิตชุมชน ระหวางวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2562 ชุดท่ี 1 ราคา 199 บาท
ชุดท่ี 2 ราคา 450
มติท่ีประชุม รับทราบ

6.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน

ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) โครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน ครั้งท่ี
1/2562 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตําบลบานกลาง หมูท่ี 2 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง

มีหนวยงานเขารวม ...
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มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ จํานวน 87 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ จํานวน 250 ชุด ผาหม จํานวน
100 ผืน มอบพันธุปลา จํานวน 30,000 ตัว มอบทุนการศึกษา จํานวน 45 ทุน และมอบแวนตา จํานวน
200 อัน ในวันดังกลาวมีการประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง ณ เทศบาลตําบล
บานกลาง สรุปได ดังนี้ ๑) ปญหาน้ํากัดเซาะตลิ่งในชวงฤดูฝนทําใหท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรเสียหาย ตองการ
โครงการกอสรางเข่ือนกันตลิ่งพัง ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล 9 หมูบาน แนวการแกไขปญหา ใหเทศบาลตําบลทุงสะโตก
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว และองคการบริหารสวนตําบลแมกา ประสานกรมเจาทาในพ้ืนท่ี
เพ่ือตรวจสอบแบบการกอสรางใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ ชองทางของบประมาณ ใหเสนอของบพัฒนาจังหวัดผานอําเภอ งบป 2563 สงไปแลว
3 โครงการ ในดานโครงสรางพ้ืนฐานถนน งบป 2564 กําลังดําเนินการใหบรรจุไวในแผน กอนเสนอ
ของบทองถ่ิน โดยการประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ผานคณะกรรมการประสานแผน
ถาหากเปนโครงการขนาดใหญ ใชงบประมาณจํานวนมาก ใหสงโครงการใหกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยผาน
อําเภอ 2) ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ืออุปโภค/บริโภคจากความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและชวงภัยแลง
ท่ีทําใหขาดแคลนน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา ตองการระบบประปาหมูบานขนาดใหญ ในพ้ืนท่ี 6 หมูบาน
ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม แนวทางการแกไขปญหา เจาของเรื่องประสานเทศบาลเพ่ือขอ
งบปรับปรุง/ซอม แลวของบประมาณไปท่ีกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 3) ปญหาขาดปาย
บอกเสนทางแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ โบราณสถานเวียงทากานทําใหเกิดขอติดขัดในการสงเสริมการทองเท่ียว
ท่ีชัดเจน ตองการใหติดตั้งปายแหลงทองเท่ียวโบราณสถานเวียงทากาน แนวทางการแกไขปญหาขอใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลางแกไขแบบตามแบบของกรมทางหลวงท่ีไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 แลว 4) ปญหาฝายชลประทานขาดการบํารุงรักษา องคการบริหารสวนตําบล
บานกลาง ไมสามารถดําเนินการดูแลฝายปวงสนุกได อันเนื่องจากขาดขอมูลของแหลงท่ีตั้งไมชัดเจน
ความตองการองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ขอถายโอนภารกิจกรมชลประทาน จํานวน 1 โครงการ คือ
ฝายปวงสนุก แนวทางการแกไขปญหา ใหองคการบริหารสวนตําบลบานกลางทําหนังสือถึงชลประทาน
เพ่ือจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา แลวใหองคการบริหารสวนตําบลบานกลางเปนผูดูแล 5) ปญหาสิทธิในท่ีดินทํากินไมมี
เอกสารสิทธิ์ โดยปจจุบันอยูในการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ
(คทช.) ความตองการ สอบถามความคืบหนาของการดําเนินงาน แนวทางการแกไขปญหา ยังอยูระหวางการ
ปรับปรุงแนวเขตของกรมปาไม หลังจากนั้นก็มอบใหท่ีดินจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเพ่ือออกเอกสารการใช
ประโยชนท่ีดินตอไป

กําหนดจัดกิจกรรมครั้งตอไป ครั้งท่ี 2/2562 ในวันท่ี 24 เมษายน 2562
ณ เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดสุภาพ
มติท่ีประชุม รับทราบ

6.3 ประชาสัมพันธงานหมอนไหมและผลิตภัณฑ 2019
ผูแทนศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม (นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน)

เชิญชมและเลือกซื้อผาไหมภายในงานหมอนไหมและผลิตภัณฑ 2019 ระหวางวันท่ี 19 – 23 เมษายน
2562 ณ บริเวณชั้น G ศูนยการคาเซน็ทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต
มติท่ีประชุม รับทราบ

ประชุมเลิกเวลา ...



- ๒๕ -

ประชุมเลิกเวลา 12.30 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี  คําชมภู)

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ


