
การประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หัวหน้าส่วนราชการ และนายอ าเภอ

โดย นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบด ีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
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เป้าประสงค์การบรหิารงานจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัด

เชียงใหม่ “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง”

ประโยชน์สุขของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล

ยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน เข้มแข็ง เศรษฐกิจดี มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

บริการทั่วถึง
และเป็นธรรม

ปัญหาส าคัญของจังหวัด
ได้รับการแก้ไข

- การบริหารจัดการน  า
- การแก้ไขปัญหา
การเกษตร
- ยาเสพติด ฯลฯ

การเสริมสร้างเศรษฐกิจ
ฐานราก และการพัฒนา

- โครงการพระราชด าริ
- เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ

การขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

สร้างเครือข่าย
และการอ านวยการ

แก้ไขปัญหา

การบริหารงาน
และงบประมาณ

การอ านวย
ความเป็นธรรม

IT / GIS จริยธรรม คุณธรรม นวัตกรรม

การมีส่วนร่วม การบูรณาการ ธรรมาภิบาล         

สร้างเครือข่าย
และการอ านวยการ

แก้ไขปัญหา

การบริหารงาน
และงบประมาณ

HRD IT / GIS จริยธรรม คุณธรรม



1. แนวทางการปฏิบัติราชการ

* การพัฒนาจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

การบูรณาการทุกภาคส่วน

กลไกลการขับเคลื่อน



• การบริหารงานจังหวัด

สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการบริหารการพัฒนาจังหวัดโดยให้
ความส าคัญต่อระบบข้อมูล “Big Data” การแบ่งมอบหน้าที่ความรับผิดชอบ (Empowerment) การพัฒนา
พื้นที่แบบบูรณาการ (Integrated Area Development) และความเชื่อมโยง (Connectivity) ทั้งนโยบาย 
แผนงาน โครงการ และทรัพยากร บริหารจัดการ (คน งบ ระบบ งาน) และความเชื่อมโยงเชิงพื้นที่ในทุกระดับ

: สนับสนุน ส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และการศึกษาวิจัย ในการบริหารการพัฒนา
: การพัฒนาในแนวทาง Knowledge – based Society และ KnowledgeEconomy
: การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แกป่ระชาชนในการด าเนินงานและการมีส่วนร่วม
ต่อการบริหารการพัฒนาจังหวัด

: ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)



2. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

นโยบายของกระทรวง กรม

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาภาค
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

การบริหารงาน
ของจังหวัด

Good Governance

Integrated Area Development : IAD

วิสัยทัศน์

• Agenda
• Function
• Area Basedปัญหาความต้องการของ

ประชาชน

นคร
แห่งชีวิต

และ
ความม่ังคั่ง

เป้าหมาย

• Value for 
Money

• Value for 
Society

• มั่นคง
• มั่งคั่ง
• ยั่งยืน



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

•Positioning
&

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ รุก

ปรับตัว

รับ

เชื่อมโยง

ระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด  ภาค 

ประเทศ

ระดับอ าเภอ

ระดับต าบล/
หมู่บ้าน



• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัด และขับเคลื่อน
จังหวัดไปสู่ จังหวัด 4.0 โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ
นวัตกรรม

Efficiency

• ยึดโยงการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนIntegration
• เชื่อมโยงการพัฒนา Area Function Agenda

• ความเชื่อมโยงในภารกิจ แผนงาน โครงการ
• ความเชื่อมโยงเชิงพื นท่ี 

Connectivity

• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันCompetitive

4. การบริหารการพัฒนาจังหวัด



5. ภารกิจและนโยบายส าคัญ

* โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
* แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และ แม่แจ่ม Model
* การพัฒนาคลองแม่ข่า
* การแก้ไขปัญหายาเสพติด
* การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
* กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราท าดี ด้วยหัวใจ”
* การแก้ไขปัญหาการแก้ไขกรณีก่อสร้างอาคาร

ทีท่ าการศาลอุทธรณ์ภาค 5 และบ้านพักข้าราชการตุลาการ



* การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
* โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
* Smart City
* การพัฒนาระบบฐานข้อมูล GIS เพื่อการบริหารการพัฒนา
* Northern Food Valley
* SMEs & Start up / Start up city
* ระบบขนส่งมวลชน / Logistics



* การพัฒนาข่วงวัฒนธรรมเชียงใหม่
* Lanna Trend
* Wellness & medical Hub
* โครงการร้อยใจรักษ์
* การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการรับรู้ของประชาชน
* การแก้ไขปัญหาขยะ
* การท่องเที่ยว



* การบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Zero waste)

1. ขยะมูลฝอย
ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการเพิ่มขึ้น

2. ขยะมูลฝอยตกค้าง
สะสมได้รับการจ ากัดอย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

3. ขยะมูลฝอย
มีการน ากลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น

4. องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น
มีเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” 
เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และขยะมูลฝอย

เป้าหมาย “จังหวัดสะอาด” ประจ าปี 2561



แนวทางขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยชุมชน

3. หลักประชารัฐ ประกอบดว้ย ภาคราชการ 
ภาคเอกชน ภาคการศกึษา ภาคศาสนา 
ภาคประชาสังคมและประชาชน 
มาใช้ในการแก้ไขปญัหา

1. การจัดการขยะโดยการวางแผน
และก าหนดมาตรการ 3 ล าดับ
- ต้นทาง 
- กลางทาง
- ปลายทาง

2. การน าหลกั 3Rs : Reduce Reuse 
และ Recycle หรือ 3ช. : ใช้น้อย 
ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่



การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

การจัดให้มีภาชนะรองรับขยะในที่สาธารณะลดลงจากเดิม 
จากถังขยะ 4 ประเภท ให้คัดแยกขยะเหลือ 2 ประเภท 
ได้แก่

- ขยะทั่วไป 
- ขยะรีไซเคิล

โดยใช้ถุงขยะใสติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทแทนถังขยะ

รณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยการใช้ถุงผ้า 
หรือภาชนะใช้ซ้ า เช่น ปิ่นโต กระดาษชานอ้อย เป็นต้น

1.

2.
สีเขียว เศษอาหารหรอืขยะอินทรีย์

สีส้ม ขยะอันตรายหรอืมูลฝอยทีเ่ป็นพษิ

สีน้ าเงิน ขยะมูลฝอยทั่วไป

สีเหลืองขยะมูลฝอยน ากลับมาใชใ้หม่



“จังหวัดสะอาด”  ประจ าปี 2561

1. ให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในสถานที่ท างาน 

2. ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยการใช้ถุงผ้า หรือ
ภาชนะใช้ซ้ า เช่น ปิ่นโต กระดาษชานอ้อย เป็นต้น

3. หน่วยงานสถานศึกษาขอความร่วมมือปลูกฝัง
ให้นักเรียนเรียนรู้การจัดการขยะตามหลัก 3Rs



*  การป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนน

1. 
มาตรการลด

ปัจจัยเสี่ยงด้าน
คน

2. 
มาตรการลด

ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ถนน  และ

สภาพแวดล้อม

3. 
มาตรการลด

ปัจจัยเสี่ยงด้าน
ยานพาหนะ

4.
มาตรการดูแล
ความปลอดภัย

ให้แก่
นักท่องเที่ยว

5.
มาตรการ
ช่วยเหลือ
หลังเกิด
อุบัติเหตุ



หัวหน้าส่วนราชการ/นายอ าเภอรายงาน
ตรง พร้อมรูปถ่าย (Line) 

ต่อ ผวจ.ชม / รอง ผวจ. หน.กลุ่มภารกิจ
ด้านความมั่นคง 
และปลัดจังหวัด

กรณี ผวจ.ชม. สั่งการให้รายงาน         
ก.มท / ปค. จัดท าเอกสาร (โทรสาร)
พร้อมขออนุมัติใช้ลายมือชื่อลงนาม     

ในเอกสาร

เมื่อ ผวจ.ชม อนุมัติ ให้ส่งเอกสารที่มี 
รายมือชื่อให้ ผวจ.ชม. อีกครั ง และส่งให้ 

รอง ผวจ.ชม./ปจ. / หน.สนจ.

รายงาน ศปก.มท / ศปข.มท และ 

ปค ฯลฯ

การรายงาน
เหตุการณ์

ส าคัญเร่งด่วน



ศูนย์ด ารงธรรม

1. การรายงานปญัหาความเดือดร้อน/เหตุการณเ์ร่งด่วนส าคญั

2. การให้ความส าคัญ

“บริการด้วยใจ คนไทยยิ้มได้”



* การก าจัดผักตบชวา



*

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

จังหวัดเชียงใหม่
มีโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริจ านวน 624 โครงการ

การเกษตร 13 คก.
สิ่งแวดล้อม 21 คก.

การส่งเสริมอาชีพ 
34 คก.สาธารณสุข 1 คก.

คมนาคม/สื่อสาร 12 คก.

สวัสดิการสังคม/
การศึกษา 59 คก.

แหล่งน้ า 447 คก.

อื่นๆ 37 คก.

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
- ทั่วประเทศ 4,741 คก.
- ภาคเหนือ 1,800 คก.

** ข้อมูลจาก กปร. ปี 2560

* โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการหลวง



โครงการหลวง 27 แห่ง

13 อ าเภอ
แม่ริม
ฝาง

แม่แตง
แม่ออน
แม่อาย
แม่วาง
สะเมิง
แม่แจ่ม

หางดง
จอมทอง
เชียงดาว

ดอยสะเก็ด
ฮอด



6. นโยบายและข้อสั่งการในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อ
บูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2561













OTOP นวัตวิถี
ชาวบ้านขายของได้
มากขึ นมีความยั่งยืน



7.การจัดกิจกรรม Chiang Mai Forum

- ตัวแทนจาก ทุกภาคส่วนในจังหวัด ร่วมหารือ

- เปิดกว้างทางความคิด

- ก าหนดประชุม เดือนละครั้ง มีประเด็น/ธีม เด่น เช่น
การพัฒนาเมือง  การท่องเที่ยว  การเกษตร ฯลฯ



8. เร่งรัดด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ)
งบประมาณ 298,976,400 บาท

86,890,609.20
(29.06%)

71,824,748.00
(24.02%)

140,261,042.80
(46.91%)

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างการก่อหนี้ผูกพัน

รายการ งบลงทุน งบด าเนินงาน รวม

จัดสรร 193,550,000.00
(64.74%)

105,426,400.00
(35.26%)

298,976,400.00
(100%)

อยู่ระหว่าง
การก่อหนี้ผูกพัน

134,063,042.80
(44.84%)

6,198,000.00
(2.07%)

140,261,042.80
(46.91%)

การเบิกจ่าย 35,383,957.20
(11.84%)

51,506,652.00
(17.23%)

86,890,609.20
(29.06%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ 24,103,000.00
(8.06%)

47,721,748.00
(15.96%)

71,824,748.00
(24.02%)

ข้อมลู ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด)
งบประมาณ 379,256,300 บาท

162,484,226.53
(42.84%)

129,809,458.17
(34.23%)

86,962,615.30
(22.93%)

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ อยู่ระหว่างการก่อหนีผ้กูพนั

รายการ งบลงทุน งบด าเนินงาน รวม

จัดสรร 245,367,800.00
(64.70%)

133,888,500.00
(35.30%)

379,256,300.00
(100%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 213,900,000.00
(56.40%)

165,356,300.00
(43.60%)

379,256,300.00
(100%)

อยู่ระหว่าง
การก่อหนี้ผูกพัน

60,636,920.00
(15.99%)

26,325,695.30
(6.94%)

86,962,615.30
(22.93%)

การเบิกจ่าย 125,798,088.09
(33.17%)

36,686,138.44
(9.67%)

162,484,226.53
(42.84%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ 27,464,991.91
(7.24%)

102,344,466.26
(26.99%)

129,809,458.17
(34.23%)

ข้อมลู ณ วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาพรวม)

ผลการเบิกจ่าย อยู่ระหว่างด าเนินการ การก่อหนีผ้กูพนั

อยู่ระหว่างด าเนินการ
148,185,998.06

(34.94%)

ก่อหนี ผูกพัน (PO)
225,756,303.67

(53.24%)

เบิกจ่าย
50,105,898.27

(11.82%)

รายการ รายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจ า รายจ่ายอื่น รวม

จัดสรร 301,491,600.00 (71.10%) 116,756,600.00 (27.53%) 5,800,000.00 (1.37%) 424,048,200.00 (100%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 287,092,435.20 (67.70%) 131,002,900.00 (30.90%) 5,952,864.80 (1.40%) 424,048,200.00 (100%)

การก่อหนี้ผูกพัน 202,947,486.97 (70.69%) 22,808,816.70 (17.41%) - 225,756,303.67 (53.24%)

การเบิกจ่าย 15,539,744.73 (5.41%) 31,414,718.63 (23.98%) 3,151,434.91 (54.34%) 50,105,898.27 (11.82%)

อยู่ระหว่างด าเนินการ 68,605,203.50 (23.90%) 76,779,364.67 (58.61%) 2,801,429.89 (47.06%) 148,185,998.06 (34.94%)

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561



มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่12 กันยายน 256

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  เตรียมประชุมเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน  
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไตรมาสที่ 4 ซึ่งผลการเบิกจ่ายงบจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด จะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศขยายตัว ร้อยละ 4



9. การเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อม
ของพื้นที่ด าเนินการ

เตรียมความพร้อม
ของแบบรูปรายการ

เตรียมพร้อมการบริหารจัดการ
โครงการ เมื่อด าเนินโครงการ
แล้วเสร็จ

เตรียมความพร้อม
ของโครงการ

3.

2. 1.

4.



แผนพัฒนาต าบล

(ศอช.ต.) พช.

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน

(กก.หมู่บ้าน/กก.ชุมชน) ปค./สถ.

แผนพัฒนาอ าเภอ

(ก.บ.อ.) ปค. 

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ก.บ.จ.

ประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผน
ท้องถ่ินระดับจังหวัด

ยุทธศาสตร์ประเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/                  

ทิศทางนโยบายรัฐบาล/ 
กรอบยุทธศาสตร์

ทิศทางการพัฒนาภาค
/กลุ่มจังหวัด

ทิศทาง นโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท. (อบต./เทศบาล)

จังหวัด

อ าเภอ

หมู่บ้าน/ชุมชน

10 . การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่
ก.ค. – ก.ย. เม.ย. 

เม.ย. – มิ.ย. 

มี.ค. – พ.ค. 

ม.ค. – ก.พ. 
จัดประชุม/ประชาคม

ร่วมกัน
(หมู่บ้าน/ชุมชน

/ท้องถิ่น)

ต าบล

กรอบแผน
พัฒนาอ าเภอ

ม.ค. – ก.พ. 

มี.ค. – พ.ค. 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อปท.

มี.ค. 

ประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิน่ระดบั
อ าเภอ



10. การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ที่มา : นายกอบศักดิ์  ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี

















จบการน าเสนอ
-ขอบคุณครับ-


