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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
กิจกรรม  "เราท าความดีด้วยหัวใจ ฟ้ืนฟูสภาพป่า น าร่อง “ดอยเชียงดาวโมเดล” ท าป่าเปียก 

 วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วยนายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ป่าไม้ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ รวมถึง 
ภาคประชาชน ผู้น าชุมชน และกลุ่มจิตอาสา จ านวนประมาณ 500 คน  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือ ร่วมใจ ฟ้ืนฟู
สภาพป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ดอยเชียงดาวโมเดล) ที่หน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง -นาเลา เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่   พร้อมร่วมกันกล่าวค าปฏิญาณ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
และออกปฏิบัติงานท ากิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว โดยใช้แนวทางโครงการ
พระราชด าริ “ป่าเปียก” ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นการท า “ป่าเปียก” แห่งแรก 
ในภาคเหนือ  และจะมีการขยายออกไปให้ครอบคลุมทั้ง 9 จังหวัดภาคเหนือในอนาคต 
  ภายในกิจกรรมมีการด าเนินการจัดท าฝายผสมผสาน 5 แห่ง และฝายการ์เบี้ยน 5 แห่ง รวมทั้งหมด 10 
แห่ง การท าความสะอาดแนวกันไฟ 3 กิโลเมตร มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิชาการ และสาธิตการปลูกต้น
กล้วย โดยโครงการฟ้ืนฟูสภาพป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาวโมเดล) นี้ ในระยะเร่งด่วน
ก าหนดให้มีระยะด าเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เป็นอย่างดี ทั้งในระยะยาวจะได้มีการส่งเสริมเรื่องการมีส่วนร่วม และคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนรอบๆ พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่   
               http://chiangmai.mnre.go.th/th/news/detail/36733/ 

http://chiangmai.mnre.go.th/th/news/detail/36733/
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

กิจกรรม   การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน  “การสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการสร้างงานศิลปะเพ่ือการปฏิรูปประเทศ” 
วันที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

การจัดงาน “ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการศิลปกรรมสู่ชุมชน Community Based Arts for 
Reform ” ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
สร้างงานศิลปะเพ่ือการปฏิรูปประเทศ โดยมี คุณอ่อนอุษา ล าเลียงพล กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและ
อนุกรรมการสื่อสารบูรณาการปฏิรูปประเทศ พร้อมด้วย นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ โดยการจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการบรรยายเสริมสร้าง
องค์ความรู้  ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เล่าสู่กันฟัง ของทุกท่าน  
อันประกอบด้วย กลุ่มผู้แทนของชุมชนย่านท่าแพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ชุมชนเวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง กลุ่มพัฒนา
องค์กรชุมชน กลุ่มคณาจารย์และศิลปิน และกลุ่มนักศึกษา จ านวน 300 กว่าคน  ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กรรมการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รองประธานอนุกรรมการการสื่อสารฯ กล่าวว่า การลงพ้ืนที่ในวันนี้เป็นการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวข้องกับการปฏิรูป และท่ีส าคัญก็คือ อยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปฏิรูป
ประเทศครั้งนี้ และเป็นการสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าขณะนี้ประเทศของไทยก าลังขับเคลื่อนในเรื่องของการ
ปฏิรูปอยู่   และประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมในครั้ งนี้ด้วย  โครงการนี้ก็ ใช้ เชียงใหม่เป็นสถานที่แรก  
ถือว่าเป็นการรับฟังให้ประชาชนช่วยในการออกแบบเมืองเชียงใหม่ ด้วยศักยภาพของคนเชียงใหม่ 

การสานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เล่าสู่กันฟัง เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นต่าง ๆ ของชุมชน 
ในเนื้อหาที่เปิดกว้างเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกับองค์กรและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อ
ค้นหาคุณค่าดั้งเดิมของชุมชน ปัญหาที่เกิดขึ้น ทิศทางในการแก้ไขปัญหา แนวทางพัฒนาต่อยอดสู่อนาคต 
รวมถึงนโยบายสาธารณะในการร่วมปฏิรูปประเทศเพ่ือสร้างไทยไปด้วยกัน ซึ่งจะได้มาซึ่งเนื้อหาหลักจากความคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่จะน าไปตีความสู่งาน “ศิลปกรรมชุมชน” ซึ่งเป็นภาษาสากลที่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด และสะท้อนเรื่องราว
และวิถีชีวิตต่าง ๆ ของชุมชน 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :  เชียงใหม่นิวส์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/841588 

https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/841588
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

กิจกรรม  “ตามรอยครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เก้ือกูล คร้ังท่ี 4” ประจ าปี ๒๕๖๒ 
   วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒   

 
นายพุฒิพงศ ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ตามรอย

ครูบาศรีวิชัย จิตอาสา พัฒนา เกื้อกูล ครั้งที่ 4” ประจ าปี 2562 โดยมี นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับฯ นายสังคม  แสนบุดดี ประธาน
ชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ และ พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาส  
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร กล่าวอนุโมทนาให้พร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ “สร้างชุมชน
เกื้อกูล เพิ่มพูนน้ าใจ สร้างวิถีไทยสามัคคี”  ตามนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อสร้างชุมชนหมู่บ้านให้เข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสามัคคี มีจิตสาธารณะ  โดยน้อมน าหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มาประยุกต์ใช้ ปวงประชารู้รักสามัคคี  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมฯ ประกอบด้วย  ผู้น าจิตอาสา  ผู้น า อช./ อช. 
กลุ่มองค์กร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หน่วยงานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน จาก 25 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 500 คน ได้ร่วมด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  http://chiangmai.cdd.go.th/2019/05/18/... 

http://chiangmai.cdd.go.th/2019/05/18/
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

กิจกรรม   การรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ของส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 
วันที่ ๑๑-๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :   ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่       
    https://drive.google.com/file/d/1xtWkprUee1sUA69d4mhcfpWIqNZMmFDk/view 

https://drive.google.com/file/d/1xtWkprUee1sUA69d4mhcfpWIqNZMmFDk/view
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

กิจกรรม  รณรงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟ้ืนฟูคลองแม่ข่า  โดยใช้ ช่ืองานว่า   

               "ฮอมปอย แม่ข่างาม" เพ่ือให้เป็นแม่น้ าแห่งบุปผาชาติท่ีงามตา และเป็น            

               แหล่งท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ 

               ชุมชนกับสายน้ า  

  วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

          ที่ห้องประชุมส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล รักษาราชการแทน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานในการประชุมหารือเตรียมการจัดงาน "ฮอมปอยแม่ข่างาม" 
โดยมีหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงสมาคม ชมรม คนรักคลองแม่ข่า เข้าร่วม โดยจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มีมาตรการเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน  ก าหนดแนวทางด าเนินการไว้ 
10 มาตรการ ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่าให้สวยงามเป็นธรรมชาติ  โดยการ 
มีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสา และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และจังหวัด
เชียงใหม่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนแม่บทคลองแม่ข่าว พ.ศ.2561-2565 คือ คลองสวย น้ าใส ไหลดี ชุมชน 
มีสุข ดังนั้น เพ่ือเป็นการร่วมเป็นการสนับสนุนขับเคลื่อนแผนแม่บทดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิผล  เพ่ือให้เมือง
เชียงใหม่เป็นนครแห่งดอกไม้งาม Flower City สมตามค าขวัญ คือ ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติ
ล้วนงามตา นามล้ าค่านครพิงค ์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาฟ้ืนฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็น 1 ในไชยมงคล 7 ประการ  
ของเมืองเชียงใหม ่ให้เป็นแม่น้ าแห่งบุปผาชาติที่งามตา  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  ประวัติศาสตร์  
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนกับสายน้ า กอปรกับมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้มีการด าเนินกิจกรรมรณรงค์
ในช่วง ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งตรงกับงานมหกรรมไม้ดอกไม่ประดับของจังหวัดเชียงใหม่  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
แหล่งข้อมูล :   ส านักข่าวกรมประชาสัมพันธ์   
   http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190109194632433 
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

โครงการ  รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  กรณีอ่างเก็บน้ าแม่ตายละ อ าเภอพร้าว  
   จังหวัดเชียงใหม่   

  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 

นายวิฑูรย์ ฐิติธนภัค รองผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศโครงการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ าแม่ตายละ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการ แผนการด าเนินงานโครงการ และรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยมี นายวรพล เดชสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และ
นายโอภาพล บัวศรี ปลัดอาวุโสอ าเภอพร้าว กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุม วัดพระธาตุ ดอยเวียงชัย
มงคล ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ชดเชยทรัพย์สินจากบริษัทที่ปรึกษา ชี้แจงขอบเขตและแนวทางการศึกษาความเหมาะสมของโครงการและ
แนวทางติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบการอนุญาตเพิกถอนพื้นที่อุทยานและขอใช้
ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรกายภาพ ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ต่อพระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าคณะต าบลโหล่งขอด 
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในพื้นที่ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 260 คน หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศได้ร่วมแสดงความคิดเห็น  ทั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ตายละ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า
ประเภทอ่างเก็บน้ าขนาดกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เกษตรกรรม
ในเขตต าบลโหล่งขอด เป็นแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูกแก่ราษฎรในพ้ืนที่ต าบลโหล่งขอด
และต าบลแม่ปั๋ง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเพ่ือเป็นแหล่งแพร่และเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าจืดด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :   กรมชลประทาน  http://www2.rid.go.th/main/index.php?option=com_content&view=  
   article&id=5207:2018-11-15-07-21-32&catid=23:2009-12-21-08-25-31&Itemid=54 

http://www2.rid.go.th/main/index.php?option=com_content&view=%20%20%09%09article&id=5207:2018-11-15-07-21-32&catid=23:2009-12-21-08-25-31&Itemid=54
http://www2.rid.go.th/main/index.php?option=com_content&view=%20%20%09%09article&id=5207:2018-11-15-07-21-32&catid=23:2009-12-21-08-25-31&Itemid=54
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานของจงัหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 

กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2562 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2562 

ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า  ที่ห้อง
ประชุมส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพรายการ
วิทยุภาคภาษาชนเผ่าให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อ านวยการส านัก
ประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคม 
ชนเผ่า โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า คณะกรรมการจัดกิจกรรมสร้าง
เครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่าเข้าร่วม  โดยผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 กล่าวว่า โครงการ
พัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่าภาคเหนือของประเทศไทย จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
เนื้อหารายการ และขยายกลุ่มผู้ฟังจาก 7 ชนเผ่า เป็น 9 ชนเผ่า รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องส่ง 
ให้สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากภาคเหนือตอนบน  ไปถึงภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และ
ภาคตะวันออก โดยมีการขับเคลื่อนโครงการจากเครือข่ายภาคประชาสังคม  9 ชนเผ่า ได้แก่ อาข่า ม้ง เมี่ยน  
ลาหู่ ลีซู ไทยใหญ่ ปาเกอะญอ รวมทั้ง คะฉิ่น และดาราอ้ัง ในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชนเผ่า อันจะน าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจที่จะร่วม 
สืบสานผ่านทางรายการวิทยุ โดยจะมีกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า ผ่านการเสาวนา การ
ระดมความคิดเห็น และการจัดนิทรรศการมีชีวิต น าเสนอเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของแต่ละชนเผ่า     

ทั้งนี้ การจัดรายการวิทยุภาษาชนเผ่า มีความจ าเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อ
เป็นเวทีในการระดมความคิดเห็นประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการท างานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่าง 
ชนเผ่าต่างๆ กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีกลุ่มเป้าหมายคือพ่ีน้องชาติพันธ์ ซึ่งมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการร่วมพัฒนาวิทยุภาคประชาชนเผ่าให้เกิดประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล :   ส านักข่าว กรมประชาสัมพันธ์  
                     http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190618152953851 
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