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ประกาศนโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่



• การด าเนินงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของส่วนราชการในจังหวัด

เชียงใหม่



• การด าเนินงานจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จังหวัดเชียงใหม่ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบาย

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจังหวัด

เชียงใหม่  ตามที่ได้ประกาศนโยบายจังหวัดชียงใหม่ไว้ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
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นโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้รับบริการ และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่
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วันที่ 16 ก.พ. 2564 ที่ลานประตูท่าแพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์

สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "เติมรักให้อากาศ" ประจ าปี 2564 เพื่อให้

ประชาชนได้เข้าใจ รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และน าไปเป็นแนวทางในการ

ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไป
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การด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลดฝุ่นควัน PM 2.5 "เติมรักให้อากาศ" ประจ าปี 2564

แหล่งข้อมูล : ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานเติมรักให้อากาศ ประจ าปี 2564 ขึ้น เพื่อ

กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่เกิดขึ้นเป็นประจ า

ในช่วงฤดูแล้งของทุกปี ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ โดย

กิจกรรมนี้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตส านึกและกระตุ้นความร่วมมือ

ในด้านการงดเผาในที่โล่ง การงดใช้รถยนต์ควันด า การพ่นละอองน้ าจากบนอาคารสูงและที่พักอาศัย และ

การจัดนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ

https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/25828
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สภาลมหายใจเชียงใหม่สภาลมหายใจเชียงใหม่รับมอบงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่ 

สนับสนุนงบประมาณ 13 ล้านบาท ในการป้องกันปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันประจ าปี 2564

แหล่งข้อมูล : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการ

มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) เพื่อสนับสนุนงบประมาณด าเนินการควบคุมไฟป่าและฝุ่นควัน ระหว่าง องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กับ มูลนิธิป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งน้ี

วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก 

Pm2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกิดผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพโดยการบูรณการการท างานร่วมกันหรือ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในระดับหมู่บ้าน เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม 

สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนส่วนรวม

https://web.codi.or.th/20210303-22494/
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สภาลมหายใจเชียงใหม่ : การมีส่วนร่วมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล : สภาลมหายใจเชียงใหม่

ด้วยแนวความคิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และเพื่อการมีสภาพแวดล้อมที่ดีของทุกภาคส่วน

ในจังหวัดเชียงใหม่  ท าให้ก่อตั้งสภาลมหายใจเชียงใหม่ มาจากบุคคลที่ท างานเกี่ยวข้องกับปัญหามลพิษฝุ่น

ควันหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน (กกร.) และภาคประชาชน เห็นพ้องว่านับจากนี้ 

จะต้องรวมพลังประชาสังคมให้เป็นเอกภาพ ประสานเสริมพลังของ ชาวเมืองทุกฝ่าย เป็นอีกพลังที่ร่วม

ผลักดันการแก้ปัญหาในทุกระดับ ทั้งระยะเฉพาะหน้า ระยะกลาง และระยะยาว มุ่งไปสู่เป้าหมายท าให้สังคม

ของชาวเชียงใหม่ "มีอากาศสะอาด" ทุกฤดูกาล

https://breathcouncil.org/
https://breathcouncil.org/
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แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

14 อปท. ลงนาม MOU ร่วมจัดการปัญหาฝุ่นควัน

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมบัวตอง Green Nimman CMU นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยาน

ในการบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ว่าด้วยการจัดการปัญหาฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศ และการบริหารจัดการ

พื้นที่สีเขียว เพื่อน าไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศ ในเขตพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ระหว่างสภาลมหายใจ กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองและอ าเภอใกล้เคียง จ านวน 14 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่, 

เทศบาลเมืองแม่เหียะ, เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม, เทศบาลต าบลสันผีเสื้อ, เทศบาลต าบลท่าศาลา, เทศบาล

ต าบลป่าแดด, เทศบาลต าบลหนองหอย, เทศบาลต าบลสุเทพ, เทศบาลต าบลช้างเผือก, เทศบาลต าบล

ชมพู อ าเภอสารภี, เทศบาลต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง และเทศบาลต าบลสันผักหวาน อ าเภอหางดง 

ทั้งนี้เพื่อรณรงค์จัดกิจกรรมประกวด “บ้านสู้ฝุ่น”

โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ลดปัญหาฝุ่นควัน ผลักดันให้เกิดการ

ฟื้นฟูระบบนิเวศเมืองและเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน

ในพื้นที่ ในการร่วมกันจัดการปัญหาฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ และน าสู่การพัฒนา

ในมิติอื่น ๆ แบบยั่งยืน

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/26816
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เชียงใหม่ พิจารณาร่างประกาศจังหวัด เตรียมขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สูเ่มืองมรดกโลก

ทางวัฒนธรรม

วันที่ 5 เมษายน 2564 ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาร่างประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแต่งตั้ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยมีผู้แทนจาก

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคเครือข่ายประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็น

ต่อการจัดท าร่างประกาศในครั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแนวทางขององค์การยูเนสโก ตลอดจน

เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุล

ทั้งนี้หลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกแล้วนั้นคาดว่าจะสามารถ

ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้น และจะเป็นเครื่องมือในการสร้างการ

มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ให้ยั่งยืนสืบไป

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/28305
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การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 6 มกราคม 2564 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่” ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชยปราการ จังหวัด

เชียงใหม่

แหล่งข้อมูล : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

แบบเบ็ดเสร็จ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 และบูรณาการแผนการด าเนินงานร่วมกับภาคี

เครือข่าย ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จากโรงพยาบาล ส านักงาน

สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน Mr.AD อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน

https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_images/main_news.php?news_id=2719


10การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564 

วันที่ 3 มีนาคม 2564 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมตาม โครงการ

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564 ณ อ่างเก็บน้ า แม่ทะลบหลวง ต าบลแม่ทะลบ 

อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ (แหล่งข้อมูล : ข่าวส านักงานการประมงจังหวัดเชียงใหม่)

แหล่งข้อมูล : ข่าวกองตรวจการประมง กรมประมง 

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/38/99539
https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/1308/100957


11การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน : การพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วม 

กับชุมชนเพื่อความยัง่ยนื

วันที่ 29 -30 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น าโดย

ผู้อ านวยการส านักฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน) โดยได้ลงพื้นที่

ชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะและการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อความยั่งยืน และได้หารือแนวทางและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ส าหรับการพัฒนาพื้นที่เพื่อความยั่งยืนร่วมกับเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนในพื้นที่ จังหวัด

เชียงใหม่ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้บ้านน้ าต้นสล่าแดง อ าเภอแม่วาง,  ชุมชนเรือนโบราณล้านนา อ าเภอ

สันป่าตอง, ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไตลื้อบ้านใบบุญ อ าเภอดอยสะเก็ด , และชุมชนผลิตสาดแหย่ง

บ้านปากคลอง อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล : ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2148


212การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

การด าเนินงานจิตอาสาของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี ประจ าปี 2564

วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับวัดดอนจั่น

อ าเภอเมือง เทศบาลต าบลท่าศาลา พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดดอนจั่น เนื่องในวันจักรี เพื่อ

เป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยมี

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ/ทหาร/ต ารวจ/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา/และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน

ถวายราชสดุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จิตอาสาได้ร่วมกันท ากวาดความสะอาด ก าจัดเศษวัชพืช และเก็บขนขยะ ภายในบริเวณวัดดอน

จั่น ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ความ

สามัคคี การเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

ของคนในชาติ

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่

https://region3.prd.go.th/region3_ci/chiangmai/news/28344


13การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่จัดทอดผ้าป่าบังสุกุลและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิทยา 

จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า  เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสังวาลย์วิทยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จย่า เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียนสังวาลย์วิทยา โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชน

จิตอาสาร่วมพิธี โดยจะได้ร่วมกันพัฒนาท าความสะอาด เก็บกวาด เศษขยะเศษใบไม้ และปรับภูมิ

ทัศน์ เพื่อให้โรเรียนมีความสะอาดสวยงามเอื้อการเรียนรู้ต่อผู้เรียน

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนสังวาลย์วิทยา เดิมชื่อว่า “โรงเรียนวัดพระธาตุดอยสุเทพ” มีฐานะเป็นสถานอบรมเด็ก

ในความอุปถัมภ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โดยอาศัยศาลาเชิงบันไดวัดเป็นที่เรียน ต่อมาความ

ทราบถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงมีรับสั่งให้ จ.เชียงใหม่ จัดหาสถานที่ตั้งโรงเรียน

ขึ้นใหม่ โดยให้ตั้งอยู่ระหว่างวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อให้

นักเรียนสามารถเดินทางมาเรียนได้สะดวก และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2514 สมเด็จพระศรีนครินทราบ

รมราชชนนี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า 

“โรงเรียนสังวาลย์วิทยา”

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/26130


กฟผ. เคียงข้างไทยทุกวิกฤต มอบสิ่งของสนับสนุนโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่

วันที่ 17 เม.ย. 2564 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ 

นายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 พร้อมคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย เข้ามอบสิ่งของทั้งตู้ตรวจเชื้อแรงดัน ผ้าห่ม น้ าดื่ม และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการ

ท างานของโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการ

14การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

กฟผ. เคียงข้างไทยทุกวิกฤต โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/28846


ประชาชนและผู้มีจิตศรัทธา ยังคงหลั่ งไหลน าสิ่ งของมาบริจาคให้กับ

โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 11 เมษายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการรับบริจาคสิ่งของจากพี่น้องประชาชนและ

ผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ร่วมกันมาบริจาคสิ่งของส าหรับใช้ภายในโรงพยาบาลสนาม เพื่อน าไปช่วยเหลือ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งทางจังหวัด

เชียงใหม่ได้จัดตั้งไว้ที่ภายในบริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ โดย

พบว่า ตลอดทั้งวันได้มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ พี่น้อง

ประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา ทยอยเดินทางน าสิ่งของมาบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง

โดยสิ่งของที่จ าเป็นอย่างมากในขณะนี้ คือ เตียงสนาม

เครื่องชุดนอน ที่จะใช้ในการขยายจ านวนเตียง พร้อมทั้งอุปกรณ์

ท่ีใช้ในทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และ

ถังส าหรับใช้ใส่ขยะทางการแพทย์ ฯลฯ

15การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/28588


16การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน  าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19

88 ชุด ให้กับผู้ที่เดือดร้อนในพื นที่อ าเภอแม่แตง

วันที่  27 เมษายน 2564 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เชียงใหม่

มอบชุดธารน้ าใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 จ านวน 88 ชุด ให้กับ น.ส. ชนัทท์นันท์ กรมยา ปลัดอ า เภอ

ผู้ แทนจากอ า เภอแม่ แตง เพื่ อน า ไปมอบและแจกจ่ าย ให้กั บผู้ ต้ องกั กตั ว 14 วัน ที่ เดื อดร้ อน

และมีฐานะยากจนในพื้นที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเค

ชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย

แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ สามารถ

เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที โดยสภากาชาดไทยใช้เพื่อให้

เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น

ท าให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล คาดคะเนความเสียหาย และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธาร

น้ าใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ าซ้อนในการให้ความช่วยเหลือ

แหล่งข้อมูล : ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

https://region3.prd.go.th/region3_ci/prchiangmai/news/29273


17การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

ต ารวจจิตอาสาเชียงใหม่ ลุยตลาดรณรงค์ป้องกันโควิด-ฝุ่นPM 2.5

แหล่งข้อมูล : ส านักข่าวบ้านเมือง

วันที่ 23 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจิตอาสาของงานจิตอาสา ภ.จว.เชียงใหม่ และต ารวจ 

สภ. ในพื้นท่ี ร่วมกันออกประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด-19) และการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 บริเวณ ตลาดธานินทร์ ตลาดสด

สุเทพ( ตลาดต้นพยอม) และ ตลาดสันป่าข่อย จากน้ันได้แจกจ่ายเอกสารให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง 

จากเชื้อโควิด- 19 จากโรงพยาบาลลานนา และมอบหน้ากากอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนที่มา

จับจ่ายใช้สอยภายในตลาดจนเสร็จสิ้นภารกิจ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ จิตอาสาทุกนาย ร่วมกันประชาสัมพันธ์

ให้ประขาชนได้ตระหนักถึงภัยของไวรัสโควิด- สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม หมั่นล้างมือ

ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

https://www.banmuang.co.th/news/region/220498


218การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจ

พัฒนา ณ บริเวณริมถนน หน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดเชียงใหม่ ต าบล

หนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ณ บริเวณริมถนน หน้าศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเพราะเลี ยงสัตว์น  าจืดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา โดยมีข้าราชการ 

พนักงานเทศบาล และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันเก็บกวาด เก็บขยะ ตัดกิ่งไม้

ใบหญ้า ถนนและบริเวณไหล่ทาง ตลอดเส้นทาง เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม

และสร้างความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าว และยังแสดงออกถึงความ

สามัคคี การบ าเพ็ญประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ฯลฯ

http://chiangmailocal.go.th/mgtactivity/activitypopup.php?act_id=9895

