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วันจันทรที่ 3  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  11/2561 
วันจันทรที่ 3  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
การประชาสัมพนัธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนพฤศจิกายน 2561  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ใหแกผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ จํานวน                 
2 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  

2.2 การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนด ี            
มีคุณธรรม ประจําป  2561 แก นายพิทักษชัย วงศตระกูล โรงเรียนเพียงหลวง 1 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน  4 ราย  
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.4  การมอบปายรับรองรานอาหารที่ใชวัตถุดินปลอดภัยเลือกใชสินคา Q  จังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน  3 ราน  และการมอบปายรับรองแหลงจําหนายสินคาเกษตร Q ประเภท
ตลาดสด จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ  2561 จํานวน 1 ตลาด  (สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม)   

2.5 การมอบโลเกียรติคุณอาสาสมัครดีเดนแหงชาติและเข็มอาสาสมัครดีเดน ประจําป 
2561 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประชาสัมพันธการจัดงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด   (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตาํแหนงใหม  

5.1 นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ 
5.2 พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน               

จังหวัดเชียงใหม (ฝายทหาร) 
 ตําแหนงเดิม รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
5.3 พลตํารวจตรี  พิเชษฐ จีระนันตสิน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
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5.4 พันโท คเชนทร แอดมา 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
 ตําแหนงเดิม รองผูบังคบักองพันทหารชางท่ี 302  

กรมทหารชางที่ 3   
5.5 นายนรุทธิ์ อุทธา 
 ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
5.6 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

6. แนะนํานายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้ง/ โยกยายใหดํารงตําแหนงในจังหวัดเชียงใหม  ดังนี ้
6.1 นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
6.2  นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
6.3 นายชัยณรงค นันตาสาย 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
6.4  นายสราวุฒิ วรพงษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
6.5 นายชัชวาล พุทธโธ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
6.6 นายวิจัย เพ็ญพฒันากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 
6.7 นายจิระชาต ิ ซ่ือตระกูล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมบริหารงานปกครอง อําเภอฝาง 
6.8 วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง อําเภอสะเมิง 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 10/2561  เมื่อวันอังคารที่ 30  ตุลาคม  2561   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงานบริหารยุทธศาสตร   
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  
  3.1.3 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ/งานโครงการหลวง   
           - โครงการรอยใจรักษ  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และอําเภอแมอาย) 
  3.1.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม) 
  3.1.5 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม 
   3.1.6 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.7 การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62 
 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานชลประทานที่  1  และสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.8  โครงการทําถนนงานดินซีเมนตผสมยางพาราในตําบล หมูบาน จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.9 โครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

 3.2 โดยเอกสาร   
       

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม  2561  
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

4 ธันวาคม 2561 09.00 น. จัดกิจกรรมโครงการธรรมะตามรอย
ศาสตรพระราชา 

ณ วัดเจ็ดยอด  
พระอารามหลวง 

5 ธันวาคม  2561 
 

  
 
 
07.00 น. 
09.00 น. 

งานวนัพอแหงชาติและวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-               
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- พิธีทําบุญตักบาตร 
- พิธีถวายพานพุมราชสักการะ  
  ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ              
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

5  ธันวาคม  2561 11.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก สํานักงานพัฒนาที่ดิน
เขต 6 
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วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 
5 ธันวาคม  2561  09.00 – 

15.30 น. 
กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเปน 
พระราชกุศลเนื่องในวนัคลายวัน 
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9  

ภาคบริการโลหิต
แหงชาติที่ 10  
จังหวัดเชียงใหม 

5 ธันวาคม 2561 15.00 น. ซอมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรม “Bike อุนไอรัก”  

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ              
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

7  ธันวาคม  2561 09.00 น. งานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด กองรอยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมือง
เชียงใหม 

7  ธันวาคม  2561  08.30 – 
12.00 น. 

งานวันตอตานการคอรรัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม 

ณ หองราชพฤกษ                  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 

9  ธันวาคม  2561 15.00 น. กิจกรรม “Bike อุนไอรัก” ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ              
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

21-23 ธันวาคม  2561 
 
 
 
22  ธันวาคม  2561 
 
23  ธันวาคม  2561 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจา -               
พัชรกิติยาภา เสด็จปฏิบัติ                        
พระกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม ดังนี้ 
-เสด็จเปดงานโครงการหลวง   
 
- เสด็จเขารวมการแขงขันวิ่ง
มาราธอนประเพณนีานาชาติ
เมืองไทย เชียงใหมมาราธอน  
ครั้งที่ 13   

 
 
 
 
- ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-ณ ขวงประตูทาแพ 

27  ธันวาคม  2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 12/2561 
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28  ธันวาคม  2561  16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

28 ธันวาคม  2561  –  
8  มกราคม  2562 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที ่5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
 5.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
 

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
                        6.1 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 3 ป 2561  
(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ) 
 6.2 รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 6.3 การดําเนินการเลือก ส.ว. (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม) 
 6.4 ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันกีฬา อปท. (เทศบาลนครเชียงใหม) 
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การประชาสัมพนัธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนพฤศจิกายน 2561  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
 
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ใหแกผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ จํานวน                 
2 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  

2.2 การมอบรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดี             
มีคุณธรรม ประจําป  2561 แก นายพิทักษชัย วงศตระกูล โรงเรียนเพียงหลวง 1 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบเกียรติบัตรใหแกปราชญเกษตรของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน  4 ราย  
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.4  การมอบปายรับรองรานอาหารที่ใชวัตถุดินปลอดภัยเลือกใชสินคา Q  จังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน  3 ราน  และการมอบปายรับรองแหลงจําหนายสินคาเกษตร Q ประเภท
ตลาดสด จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ  2561 จํานวน 1 ตลาด  (สํานักงานเกษตรและสหกรณ
จังหวัดเชียงใหม)   

2.5 การมอบโลเกียรติคุณอาสาสมัครดีเดนแหงชาติและเข็มอาสาสมัครดีเดน ประจําป 
2561 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประชาสัมพันธการจัดงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด   (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการทีด่ํารงตําแหนงใหม  

5.1 นายศรัณยู มีทองคํา 
 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดอํานาจเจริญ 
5.2 พันเอก สืบสกุล บัวระวงศ 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน               

จังหวัดเชียงใหม (ฝายทหาร) 
 ตําแหนงเดิม รองผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
5.3 พลตํารวจตรี  พิเชษฐ จีระนันตสิน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5.4 พันโท คเชนทร แอดมา 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
 ตําแหนงเดิม รองผูบังคับกองพันทหารชางที่ 302  

กรมทหารชางที่ 3   
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5.5 นายนรุทธิ์ อุทธา 
 ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดอุบลราชธานี 
5.6 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน 

 
6. แนะนํานายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้ง/ โยกยายใหดํารงตําแหนงในจังหวัดเชียงใหม  ดังนี ้

6.1 นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสารภี 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 
6.2  นายสบืพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมแตง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 
6.3 นายชัยณรงค นันตาสาย 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสะเมิง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนาน 
6.4  นายสราวุฒิ วรพงษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันกําแพง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงดาว 
6.5 นายชัชวาล พุทธโธ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเชียงดาว 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเวียงแหง 
6.6 นายวิจัย เพ็ญพฒันากุล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอดอยหลอ 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
6.7 นายจิระชาต ิ ซ่ือตระกูล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมบริหารงานปกครอง อําเภอฝาง 
6.8 วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง อําเภอสะเมิง 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 10/2561  เมื่อวันอังคารที่ 30  ตุลาคม  2561   
 

       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา                
สวนราชการ ครั้งที่  10/2561  เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม               
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 
           เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นายศุภชัย        
เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ  และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา                  
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 10/2561  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมขอแกไขรายงานการประชุม หนาที่ 15  บรรทัดที่  25  จากคําวา กลุมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช  แกไขเปน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา                  
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  10/2561 
 
 

รายงานการประชมุหนาถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งท่ี  10/2561 

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายช่ือผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม 
๒. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายมนัส  ขันใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกูล  (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                

วิทยาเขตเชียงใหม 
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
13. นายจุมพล นักลําทอง (แทน) รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ                 

การสื่อสารเขต 7  (เชียงใหม) 
14. นายวิเชียร บุตรศรี (แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10  ลําปาง 
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
16. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
17. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
18. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมสํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
19. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพือ่การพัฒนา

จังหวัด 
20. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม  
21. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
22. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
                                  23. นางศิริพร... 
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23. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 

อําเภอ 
24. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
25. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  
26. นายถนอม กุยแกว (แทน) นายอําเภอสารภี 
27. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
28. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม 
31. นายโชคทวี ศรีเที่ยง (แทน) นายอําเภอแมแตง 
32. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
33. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายโอภาพล บัวศร ี (แทน) นายอําเภอพราว 
35. นายธนกฤต ไชยสาร (แทน) นายอําเภอฝาง 
36. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ 
37. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง 
38. นายชัชวาลย พทุธโธ นายอําเภอเวียงแหง 
39. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
40. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
41. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์ นายอําเภอแมอาย 
42. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
43. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
44. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
45. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง 
46. นายไพบูลย ใจตูม นายอําเภอแมออน 
47. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ 
48. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
49. นางอารีย พันธุจันทร (แทน) รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
50. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
51. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. พ.ต.ท.จักรินทร ถ้ําแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
53. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการ              

ฝกพิเศษฯ 
                     54. พ.ต.ท.ณัฐวุฒ.ิ.. 
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54. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม 

55. ร.ต.อ.อรรถชัย ไตรจักร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 4 
56. พ.ต.ท.ชาญวิทย สุริยาทิพยเนตร (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
57. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
58. พ.ต.ท.ชยนันท มีอุดร (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
59. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
60. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
61. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
62. นางสาวนันทวรรณ กันคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
63. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
64. นางปรางทิพย กอนเชื้อรัตน (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

เชียงใหม 
65. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม 
66. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม 
67. พ.อ.หญิง พนิดา สุขสําราญ (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท) 
68. นางเรไร รักศิลปกิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
69. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
70. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
71. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
72. พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
73. พ.อ.ชายแดน กฤษณสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 
74. ร.ท.ฉกรรจ จรรยาศิริ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
75. พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
76. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ หัวหนาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงาน

ทหาร 
77. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
78. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
79. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
80. นางสาวจันทรสม เปนตาธรรม (แทน) ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
81. นายฐากร เกิดอินทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
                     82. นายวิรชั ... 
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82. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
83. นายสักรินทร ไชยวงศ (แทน) สรรพากรภาค 8 
84. นางภัคภร ศรีทัย (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
85. นางพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
86. นางสาวกนกพร มงคลปญญา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 

87. นางสาวมาลินี รีวงค (แทน) ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
88. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
89. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
90. นายนัฐวุฒ ิ สุวรรณมณ ี (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
91. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
92. นายพีรพล นวพันธจิรา (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม 
93. นางสาวภัคนันท วินิจชัย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม 
94. นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
95. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
96. นายธนู ธิแกว ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
97. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
98. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
99. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
100. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
101. นายภัทรวรรธน กาลือ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
102. นางอัฉรี อุบลเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
103. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
104. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
105. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
106. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1/ 

(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2 
107. นายอนิรุจน อวดแรง (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม 

108. นายถวิล สมกัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
            หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
109. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
110. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
111. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
112. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
113. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
114. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
115. นายกานต ไตรโสภณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
117. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
118. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
119. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
120. นางชนนิกานต พันธจักร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
121. นางสุจิรา สายพิน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
122. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร              

เขตที่ 1 
123. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
124. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ที่ 9 
125. นายสมควร ชายะกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 
126. นางสุจารีย ทิชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
127. นายประสาน พรโสภิญ รกน. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

น้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 
128. นายวีระ สุทธิธน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ 
129. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
130. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
131. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
132. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม 
133. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
134. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
 

                  135. นายธีระศักดิ์ ... 
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135. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 

136. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 1 

137. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
138. นางสุภมาส ลีลารักษสกุล (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
139. นายไพฑูรย พงษชวลิต ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
140. นายสมพงษ มอญแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
141. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1 
142. นางสาวปยฉัตร ชาญไววิทย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม  
143. น.ต.มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
144. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
145. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
146. นายอภินันท ประสาท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
147. นายชวัช วัฒธรรม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
148. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
149. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 

(เชียงใหม) 
150. นายราเชนทร ภุมมะภูมิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที ่1 

(เชียงใหม) 
151. นางสาวสุวาร ี สิงหเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
152. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
153. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
154. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
155. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง 
156. วาที่ ร.ท.สายรุง กลุนเขียว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
157. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
158. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม 
159. นายสุรพล ใจใหญ (แทน) ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ 
160. นางสาวชฎาธช จันทนพันธ (แทน) ผูจดัการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล            

สาขาภาคเหนือตอนบน  
 

            หนวยงาน...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
161. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
162. นางนิยดา หมื่นอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
163. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
164. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
165. นางสาวพิมพบุญ พันสวัสดิวง (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
166. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม 
167. นายจตุพร ปนทวงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม 
168. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
169. นายทวี รัตนคูหา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
170. นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
171. นายจักรพงษ ดํารงไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
172. นายภูชิชญ จารุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
173. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
174. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพล ี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
175. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
176. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
177. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
178. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม) 
179. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
180. นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
181. นางฉัตรลดา สินธุสอน (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
182. นางจันทรฉาย ทองงาม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
183. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
184. นางสาวพสิษฐสุข บุญขจรัสมนตรี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
185. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
186. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
                            187. นางภญัพิชญ ... 
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187. นางภัญพิชญ จะวะนะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 

188. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 

189. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

190. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

191. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 34 

192. นายปญญชาติ วงษปญญา (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
193. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
194. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
195. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
196. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
197. นายคมกฤต วงคนาง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
198. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 
199. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
200. นางสาวปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม 
201. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
202. นางสาวภัทรวด ี ศรีพรม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
203. นายอิศรา นานาวิชิต (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
204. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
205. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
206. นายวรเชษฐ เตชะรัก ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
207. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม 
208. นางศศิวิมล โฆษชุณหนันท (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
209. นายศุภชัย กันทาใจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม) 
210. นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
211. นางพิกุลทอง รุงเรือง (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
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212. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
213. นางสุทธินี จานุมาศ (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 

เหมืองแร เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
214. นายเมธี ลิมนิยกุล ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนบน 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
215. นางสุกัญญา สมทัศน (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 
216. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
217. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต 9 
เชียงใหม 

218. นายมิ่งขวัญ มวงอยู (แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
219. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม 
220. นางสมจิตร ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม 
221. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
222. นายอนุชา ดํารงมณี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
ภาคเอกชน 
223. นายวโรดม ปฏกานนท (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
224. นายเกียรติชัย ลออวรากุล (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
225. นายสุรพล ภูบุญพา (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
226. นางสาวปนัดดา บัวศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
227. นายธงชัย อัปการัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
228. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
229. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
230. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
231. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)                    

สาขาเชียงใหม 
232. นายอภิรักษ ถิ่นพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 
233. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒ 
234. นายประสงค สังวาลยทอง ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
235. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะหสาขาเชียงใหม 
236. นางสาวศศิภา  วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน)  
                สํานักพระราชวัง  
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สํานักพระราชวัง 
237. นางสิรพิชญ ดรุณศิลป (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ผูเขารวมประชุม 
238. นายมารติน  เฟนสกี้-สตาลลิ่ง คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค 
239. นายนพพร ประโยชนเจริญผล รองประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
240. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
241. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
242. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
243. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
244. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
245. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

     

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
 การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนตุลาคม 
2561  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ  

2.1 การมอบเกียรติบัตรพรอมปายสัญลักษณหนูนิดติดดาว จํานวน 11 รานคา และการ
มอบโลพรอมเกียรติบัตรแกผูประกอบการตลาดสดติดดาว จํานวน 5 แหง  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม คือ ตลาดศิริวัฒนา ตลาดรวมโชค ตลาดสดแมเหียะ ตลาดประตูเชียงใหม และตลาดสดเทศบาล                   
ตําบลหางดง 

2.2  การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2561 
จํานวน 3 รางวัล  โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  

2.3 มอบโลประกาศเกียรติคุณแก บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด 
และคายตากสิน กองพันสัตวตาง กรมการสัตวทหารบก จังหวัดเชียงใหม โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
เชียงใหม 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ดํารงตําแหนงใหม  คือ 
4.1 นายวิรุฬ พรรณเทว ี
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด 
4.2 นายมนัส ขันใส 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม 

              4.3 นายคมสัน ... 
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4.3 นายคมสัน สุวรรณอัมพา 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง 
4.4 นางมันทนา กันสิทธิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร 
4.5 นางวันทนา คันธาเวช 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 
4.6 นายจรินทร คงศรีเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ 
4.7 นายไพรัตน ทับประเสริฐ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา  
4.8 นายวรเชษฐ เตชะรัก 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน 
4.9 นางสาวชิดชนก นาคสินธุ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด

เชียงใหม  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา 
4.10 นายธน ู ธิแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 

จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดพะเยา 
4.11 นางสาวภัคนันท วินิจชัย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สํานักงานสตอกโฮลม 
4.12 นายอนุชา  ดํารงมณี 
 ตําแหนงปจจุบัน กรรมการบริหาร ปฏิบัติหนาที่แทน ผูอํานวยการ

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
                  4.13 นายประสงค ... 

Page 21



 
 
 
 

- ๑๒ -

4.13 นายประสงค สังวาลยทอง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดพะเยา 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
  ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) แจงตอที่
ประชุม ดังนี้ 

1. การวางระบบการติดตามงานทุก 3 เดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตองขับเคลื่อน            
การทํางานใหเต็มที่ การทํางานชวงนี้เปนชวงที่ดีที่สุดที่ตองทํางานใหมากขึ้น ถาติดตามขาวสารจะเห็นวา
เศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น จังหวัดเชียงใหม เปนสวนราชการภูมิภาคเปนสวนหนึ่งที่ชวยขับเคลื่อนภายใต        
นโยบายของรัฐบาลใหประสบความสําเร็จ และเศรษฐกิจเติบโต ขีดความสามารถในการแขงขันประเทศไทย             
สูงขึ้น ในเอเชียอยูในลําดับตน ๆ เมื่อมีทิศทางดีเชนนี้แลวเราจะตองทํางานใหมาก โดยเฉพาะการพัฒนา               
ดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สิ่งแวดลอม ตองทําทุกมิติไปพรอมกัน  การประเมินทุก 3 เดือน จังหวัด              
จะประสานงานเพื่อติดตาม เพื่อทราบความคืบหนาของงานที่ทําในพื้นที่   

2. ปนี้วาระจังหวัดที่กําหนดไวแลวชัดเจน คือ วาระขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงที่จะทํา
ทั้ง 260 หมูบาน ขับเคลื่อนภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้กําลังดําเนินการอยู วาระการสงเสริม
การบริหารของจังหวัดที่มีธรรมาภิบาล การเปนศูนยรวมทํางานเพื่อประชาชน ทําแลวตองตรวจสอบได                
ตองไมผิดกฎหมาย โปรงใสและยึดถือการมีสวนรวม ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลขอใหสวนราชการตาง ๆ               
รับเปนวาระของหนวยงาน  เพราะถาขับเคลื่อนในทุกมุมมอง พื้นที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด ในที่นี้
จังหวัด หมายถึง ทุกภาคสวนรวมกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่จะชวยขับเคลื่อน ขอใหดูเรื่องกฎหมายใหดี                   
อยาใหมีปญหาความเดือดรอน  อยาใหมีการเรียกรับผลประโยชนที่จะ ทําใหเกิดความเสียหาย ดังนั้น หัวหนา        
สวนราชการจะตองกํากับดูแล 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
       ครั้งท่ี 9/2561  เมื่อวันศุกรที่  28  กันยายน  2561   
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่  9/2561  เมื่อวันศุกรที่  28  กันยายน  2561  
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  นั้น 
           ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 39 หนา โดยมี                  
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงาน                      
                          การประชุ ม . . . 
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การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 9/2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2561 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
        3.1  โดยการชี้แจง 
       3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณ จังหวัดเชียงใหม ประจําป  พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม 
จํานวน 31,547.99 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 29,688.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 94.11  
เปาหมายการเบิกจายไตรมาสที่ 4 รอยละ 96.00 จังหวัดเชียงใหมมผีลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 
1.89  ผลการเบิกจายอยูลําดับที ่2 ของประเทศ  แยกเปน  งบรายจายประจําที่ไดรับ จํานวน 20,665.15                 
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน  20,344.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.45 เปาหมายการเบิกจาย                
ไตรมาสที่ 4 รอยละ 98.36  งบลงทุนที่ไดรับ จํานวน 10,882.83 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน  
9,344.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.86 เปาหมายการเบิกจายไตรมาสที่ 4 รอยละ 88 จังหวัดเชียงใหม              
มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.14  ผลการเบิกจายผูลําดับที่ 7  ของประเทศ เงินกันไวเบิก
เหลื่อมป จํานวน  2,932.33 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 2,472.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.31   
      ในป 2562 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน 
10,287.26 ลานบาท เบิกจายแลว  จํานวน 4,421.01 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 42.92  ผลการ
เบิกจายอยูลําดับที่ 1 ของประเทศ  แยกเปน งบรายจายประจํา จํานวน 6,479.02 ลานบาท  เบิกจายแลว 
จํานวน  3,977.06 ลานบาท และงบลงทุน จํานวน 3,808.24 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน  443.95 
ลานบาท  ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 7 ของประเทศ  เงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 1,945.93 ลานบาท 
เบิกจายแลว จํานวน  128.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.60  แยกเปน เงินกันเหลื่อมป 2561  

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) มีประเด็นที่นาสนใจ 3  ประเด็น คือ  1) ตองขอบคุณทุกหนวยงานทําใหการเบิกจายงบประมาณ 
อยูลําดับที่ 2 ของประเทศ ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ  2) งบประมาณ ประจําป 2562                
ผานมาแลว 1 เดือน  สามารถเบิกจายไดรอยละ 11 จากจํานวนเงินงบประมาณที่ทยอยโอนเขามา                   
ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 7 ของประเทศ ถือวาเปนเกณฑดี   ตองรักษาระดับการเบิกจายใหดี  3) วันที่ 17 
ธันวาคม 2561 จะมีการจัดอบรมพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของภาครัฐ              
พ.ศ. 2560 เรื่องวินัยการคลัง อยากใหหัวหนาสวนราชการเขารวมอบรมดวยตนเอง  แตถาติดราชการขอให
มอบหมายเจาหนาที่ไปอบรมแทน การลงทะเบียนเบิกงบราชการได  คุณคามหาศาลที่ไดรับ คือ ทําอยางไร 
ใหถูกตอง  ไมมีปญหาหรือผลกระทบที่ตามมา  เรื่องการละเมิด  ตองดูทางแพงดวยหรือไม  ซึ่งเปนการอบรม   
ที่นาสนใจ และใหความรูอยางมาก อยากขอใหหัวหนาสวนราชการไปลงทะเบียนอบรม  ในสวนของจังหวัด            
เราจะตองมุงไปที่เจาหนาทีท่ี่ปฏิบัติงานดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สรุปผลการ
เบิกจายงบประมาณ ประจําป 2561  จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายลําดับที่ 34 ของประเทศ                
ในป 2562  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบแนวทางใหหัวหนาสวนราชการ เมื่อเดือนสิงหาคม                 
2561  เราจะดําเนินการใหอยูใน 10  ลําดับแรก เชนปกอน ๆ มา  สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ จํานวน  
373,933,600 บาท ยังไมมีผลการเบิกจาย  เพื่อใหหัวหนาสวนการไดรับทราบแนวทางการดําเนินงาน 
บริหารงบประมาณที่จังหวัดเชียงใหมไดแจงไปแลว ตามหนังสือ ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๑๒ 
กันยายน  ๒๕๖๑  และการประเมินโครงการตามพระราชกําหนดงบประมาณรายจายประจํา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว  ๓๙๐๖๗ ลงวันที่  ๒๔ กันยายน  ๒๕๖๑  โดยไดแจง             
แนวทางการบริหารงบประมาณ และการดําเนินการในการเตรียมพรอมตาง ๆ เพื่อนํามาจัดหางบประมาณ                 
เมื่อไดรับงบลงทุนจะไดลงนามในสัญญากอหนี้ผูกพัน ในการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามโครงการ               
บรรลุผลตอไป ซึ่งหนวยงานที่ไดรับงบลงทุน จํานวน ๙๕ โครงการ เปนหนวยงาน จํานวน ๔ หนวยงาน                 
๕ โครงการ และอําเภอ ๒๕ อําเภอ  ใหดําเนินการตามแนวทางของหนังสือที่แจงไปแลว 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ในเรื่องของงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม เปนเรื่องที่หนักใจทุกๆ ป  ปที่ผานมาหนักใจมากขึ้น 
ผลการเบิกจายจากเดิม ๑๐ ลําดับแรกของประเทศ แตมาป ๒๕๖๑ เปนลําดับที่ ๓๔ ของประเทศ                 
ซึ่งสามารถบอกอะไรเปนนัยสําคัญ คือ ความลาชา ไมเตรียมการใหเกิดความพรอม ที่เคยบอกตลอดเวลา            
คือ  ๑) ขอใหมีกระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ถูกตองอยาเพิ่งลงนามในสัญญาหากยังไมมีใบจัดสรรงบประมาณ  
๒) ขอใหตรวจสภาพพื้นที่ที่เกี่ยวของกอนดําเนินโครงการ และ ๓) ใหมีรูปแบบรายการที่สามารถตรวจ           
ในรายละเอียดตาง ๆ จัดซื้อจัดจางไดรวดเร็ว  ทําแลวจะเบิกจายไดทุกรอบและเกิดประโยชนแกประชาชน                
แตที่ผานมาเปนปญหา ทั้งนี้ สามารถแกไขไดโดยหัวหนาสวนราชการจะตองติดตามและกํากับดูแลโครงการ
ในแตละขั้นตอนดวยตนเอง  รวมทั้ง อําเภอชวยตรวจสอบในเงื่อนไขตาง ๆ เรื่องของพื้นที่ จัดรายการ                
การจัดซื้อจัดจาง ขอใหทําถูกตองรวดเร็ว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๑.๓ ความคืบหนาการจัดเตรียมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ และงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด  

 จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) งานฤดูหนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๒ กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 8 มกราคม 
2562 โดยหนวยงานราชการทุกภาคสวน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมจัด
นิทรรศการหรือการใหบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน เพื่อสงเสริมการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม การออกรานผลิตภัณฑชุมชน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) สินคาตลาดประชารัฐ และผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                  
ที่สําคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ กิจกรรมที่จะจัดขึ้นภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําป 2562  จะมีการแสดงมหรสพ การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม การออกรานตางๆ   

           การจัดกิจกรรม ... 
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การจัดกิจกรรมรานมัจฉากาชาด โดยจัดทําสลากกาชาดการกุศลขึ้นเพื่อหารายไดชวยเหลือในดานการ
บรรเทาทุกข ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนผูดอยโอกาสและผูพิการ สําหรับงานวันรวมน้ําใจ
ชวยกาชาด กําหนดในวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ กองรอยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ขอเชิญชวนสวนราชการและอําเภอรวมบริจาคสิ่งของ  

 ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การจัดงานในภาพรวมระหวางวันที่  ๒๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมจํานวน             
๑๒ วัน เปนการจัดงานของสวนราชการเพื่อใหบริการประชาชน  โดยเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมไดจัดงาน
วันรวมน้ําใจชวยกาชาด  ในวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ กองรอยอาสา
รักษาดินแดน อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  ขอเชิญชวนสวนราชการและอําเภอรวมบริจาคสิ่งของ 
เพื่อนําไปออกรานกาชาดในงานฤดูหนาว ในปนี้เขาชมงานฟร ี

มติท่ีประชุม รับทราบ 

๓.๑.๔ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2562  

 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา) ผลการดําเนินงานจากที่ไดปรึกษาหารือรวมกับทุกภาคสวน                   
กําหนดใชคําขวัญวา ชาวเชียงใหมรวมแรงรวมใจ ตานภัยหมอกควันและไฟปา เพื่อ..สุขภาพที่ดี..เศรษฐกิจ              
ที่ดี..และคุณภาพชีวิตที่ดี  จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมรณรงคปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา              
เมื่อวันที่ 25  ตุลาคม  2561 ณ ขวงประตูทาแพ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน 
สุวรรณอัมพา) เปนประธานในพิธี  และในการจัดกิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนา “หยุดหมอกควันไฟปาดวย                
วิถีลานนาอยางยั่งยืน”  โดยมรีองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) เปนผูนําการเสวนา  
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรับความสนใจจากประชาชนเปน               
อยางมาก  ทําใหไดแนวคิดที่หลากหลายที่จะรวมกันหยุดไฟปาและหมอกควันทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  

สําหรับการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2562 อยูในชวงมาตรการรับมือในการสรางจิตสํานึก โดยเฉพาะในเรื่องการดึงฟน    
ออกจากไฟ และดึงไฟจากใจคน ทางกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไม หนวยงาน
ภาคสนามไดรวมกับทางอําเภอในพื้นที่ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ไดไปเคาะประตู
และจัดเวทีเสวนาในระดับพื้นที่อยางตอเนื่องตลอดเดือนตุลาคม 2561 ไดมีการพบปะพูดคุย มีการแจก   
แผนพับ  โปสเตอรประชาสัมพันธใหความรู และมีการชี้แจงบุคคลดานสุขภาพ  ดานเศรษฐกิจ และดานการ
ดําเนินชีวิต โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดรณรงคประชาสัมพันธทางสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งในสวนกลาง
และสวนทองถิ่น โดยจัดทําคําขวัญหรือบทความหรือประกาศขอความรวมมือในการปองกันไฟปา จัดทํา
สปอต คําขวัญกระจายเสียงทางวิทยุ จัดรายการประชาสัมพันธทางวิทยุ เปนตน  ในการแกไขปญหาขยะ
ไมใหมีการเผา แตใหใชการแกไขปญหาขยะตามแนวทางประชารัฐ เพื่อชวยลดปญหาหมอกควันของจังหวัด
เชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมรวมกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  ใหสัมภาษณสื่อมวลชน  ณ บริเวณลานเนินนุม สนามขี่มา จังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใชเปนสื่อจัดทํากิจกรรมรณรงคการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ทั้งนี ้เพื่อใชเปนสื่อประชาสัมพันธในเชิงรุกไปยังหอกระจายขาวระดับทองถิ่น หมูบานและชุมชน มีการจัดทํา 
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เปนปายมีภาพประกอบคําขวัญที่สะดุดตา ดึงดูดความสนใจและเห็นไดอยางชัดเจน โดยติดตั้งปาย
ประชาสัมพันธตามสถานที่สาธารณะที่ประชาชนผานไปมาเปนจํานวนมาก และติดตั้งในจุดที่มองเห็นไดงาย  
มีการจัดทําสิ่งตีพิมพไดแก โปสเตอร แผนปลิว แผนพับ รูปลอก ปฏิทิน เขียนคําขวัญหรือบทความสั้นๆ                            
เพื่อประชาสัมพันธปองกันไฟปา แลวแจกจายไปสูประชาชนกลุมเปาหมาย สํานักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหมมีนิทรรศการเคลื่อนที่ ที่สามารถถอดประกอบ  และเคลื่อนยายไปติดตั้งตามสถานที่ตางๆ ไดงาย 
โดยนําไปจัดตามสถาบันการศึกษา  โรงเรียน สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ วัด และจัดนิทรรศการ                
ในงานประเพณีตางๆของชุมชน  โดยนิทรรศการตองเนนใหมีรูปภาพ ของตัวอยาง หรือแบบจําลอง เพื่อชวย
ดึงดูดความสนใจของผูชม  จัดการฝกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสาสูไฟปา ความรูการทําปุยหมัก เพื่อให
เยาวชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบในการปองกันไฟปาเพื่อประโยชนของสวนรวม 
ใหเยาวชนเปนกําลังสําคัญในการชวยประชาสัมพันธปองกันไฟปา และแจงขาวไฟไหมปา โดยมิไดมี
วัตถุประสงคใหเยาวชนมีสวนรวมในการดับไฟปา เพราะเปนภารกิจที่หนักและเสี่ยงอันตรายเกินไปสําหรับ
เยาวชน  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สงเสริมโครงการการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ภายใตแนวคิด 
“ฟางขาว เทากับ เงิน” เพื่อเพิ่มมูลคาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรโดยใชนวัตกรรมสมัยใหมรวมกับ             
ศาสตรพระราชาในการสรางอาชีพ  สรางรายได สงเสริมเกษตรกรลดการเผาในพื้นที่การเกษตร 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เปนการชี้แจงในเรื่องการเตรียมงานและการขับเคลื่อนในการแกไขปญหาไฟปา จากที่สังเกตเห็น
คนเชียงใหมเขาจะถามเรื่องปญหาหมอกควันไฟปาเปนอันดับตน ๆ เพราะเปนปญหาที่กระทบตอสุขภาพ 
เปนปญหาที่กระทบตอมลภาวะกระทบตอการทองเที่ยว ที่สําคัญคือกระทบตอภาพลักษณจําเปน                   
ตองขับเคลื่อนกันอยางเต็มที่  ที่ผานมาไดมีการหารือ  ติดตามสถานการณ และไดเพิ่มมาตรการที่เขมงวด              
ขึ้นทุกป จะเห็นวาจังหวัดเชียงใหมมีสถานการณหมอกควันไฟปาที่ดีขึ้น อาจจะดวยเหตุของความเขมในการ
ทํางาน และอาจจะดวยเหตุผลอื่นที่เปนปจจัยเสริม  ในปนี้ตองทํางานอยางเต็มที่และเขมงวด การรับรู               
เปนเรื่องที่สําคัญท่ีจะทําใหประชาชนตระหนักทราบและเขาใจไปสูการเกิดความรวมมือ  ทํางานตองใชขอมูล
ขาวสารและการลงพื้นที่ไปพรอม ๆ กัน ความรวมมืออยูกับพี่นองประชาชน การสรางเครือขายจะเปนปจจัย
ที่สําคัญยิ่ง โดยเฉพาะเครือขายจากพี่นองประชาชนในทุกพื้นที่ และพื้นที่เปาหมาย โดยจะตองดูวาพื้นที่นั้น
หนวยงานใดเปนผูรับผิดชอบ สวนพื้นที่ชุมชนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ ในภาพรวม             
การจัดการพื้นที่อยูที่อําเภอ จังหวัดจะมีหนาที่ในการใหความชวยเหลือในการบูรณาการรวมกับทุกทาน                
ทั้งตํารวจ ทหาร และชุมชน สิ่งเหลานี้เปนหลักมาตรฐานอยูแลว เพียงแตเราตองใหความรวมมือรวมใจกัน              
ปนี้ เราทํางานเร็วขึ้นเราไดรับทราบไดมีสวนรวมดังกลาว   นายอําเภอแมแจมจะรวมกับสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และหนวยงานที่เกี่ยวของไปรับทราบปญหาและ
รับทราบการทํางานในพื้นที่  อําเภอแมแจมเปนพื้นที่ที่สําคัญที่ทางอําเภอไดขับเคลื่อนมาตลอด เนื่องจาก              
แมแจมเปนอําเภอที่มีพื้นที่กวางมาก เปนจุดที่สําคัญในเชิงนโยบาย เชิงยุทธศาสตรที่สําคัญ ฝากนายอําเภอ
และหนวยงานที่เกี่ยวของดูแลดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.1.5 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ  (โครงการรอยใจรักษ)   
 นายอําเภอแมอาย (นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์)  โครงการรอยใจรักษ

เริ่มตั้ งแตวันที่  15 พฤศจิกายน 2560 นายอําเภอแมอายในฐานะผูช วยเลขาคณะกรรมการ                      
            ในระดับ ... 
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ในระดับจังหวัด  ขอรายงานผลการดําเนินงานในหวง 1 ปที่ผานมา  พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภา
เสด็จพื้นที่โครงการรอยใจแลว 4 ครั้ง  ในระยะแรก 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 14 
กุมภาพันธ 2561  เปนการสรางความเขาใจบูรณาการทุกภาคสวนใหมาดําเนินการรวมกันโดยทําโครงการ     
ที่เห็นผลเร็ว สรางศรัทธาใหกับชาวบาน ซึ่งที่นี่ไดมีปญหาเรื่องน้ํา ปญหาเรื่องแหลงน้ํา จึงไดมีการจัดการ
ปญหาดังกลาวโดยมีผูแทน ผูนําชุมชน และชาวบานมาชวยในการทํางาน โดยทางมูลนิธิแมฟาหลวงสนับสนุน
วัสดุอุปกรณให แตไมมีคาแรง ดังนั้น ชาวบานจึงออกมาชวยกันทํางาน มีการสรางอาสาสมัครพัฒนา               
มีการเก็บประวัติความเปนมา รายละเอียดในโครงการรอยใจรักษ  ซึ่งดําเนินการเสร็จแลวสามารถดูไดที่ 
Google Earth พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภาเสด็จมาพบปะกับชาวบาน และไดประทาน             
พระดํารัสวา “พบกัน เห็นรอยยิ้ม แบบนี้ดีกวาพบกันที่ศาล” ทําใหผูคายาเสพติดหลายคนเลิกคายาเสพติด  
ชวงที่ 2 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ – 14 พฤษภาคม  2561 เปนชวงของการสรางความไววางใจใหกับ
ชาวบานในพื้นที่ที่ยังไมเขาใจ ขอมูลพื้นฐานที่จัดเก็บมาไดคืนใหกับชุมชน รับทราบปญหา ความตองการ               
มีการสํารวจสภาพปา วางแผนการพัฒนา 12 ป เริ่มจางงาน จัดทําแปลงตัวอยาง  มีกองทุนปศุสัตวดูแล
สุขภาพสัตว  พระเจาหลานเธอพระองคเจาพัชรกิติยาภาไดประทานพระดํารัสวา “ เราจะพัฒนาพื้นที่รวมกัน
ใหเปนแหลงทองเที่ยว”  ระยะที่ 3 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 สิงหาคม  2561 มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ อยางเปนทางการ โดยนายกรัฐมนตรีไดลงนามในคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการโครงการรอยใจรักษ  ระดับจังหวัดมีหมอมราชวงศปนัดดา ดิศกุล เปนประธาน  ในระดับพื้นที่
โครงการรอยใจรักษไดจัดตั้งสํานักงานและจัดตั้งคณะทํางาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)                  
และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) เขามาชวยพัฒนาและหาตลาดรับซื้อผลผลิตให                  
พระเจาหลานเธอ  พระองคเจาพัชรกิติยาภาไดประทานพระดํารัสวา “นําพา ภาคเอกชน ชวยสรางงาน              
สรางตลาด”  ระยะที่ 4 เริ่มตั้งแตวันที่ 15 สิงหาคม – 14 พฤศจิกายน 2561 เปนชวงที่สรางศรัทธา      
สรางความเขาใจ  คณะทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ  มีการวางกฎระเบียบชุมชนทําใหชาวบานไดเห็นวา
กฎหมายไดเขามาในพื้นที่แลว เดิมที่กฎหมายยังไมเขาถึงทําใหขาราชการไมกลาที่จะเขาไปในพื้นที ่               
เพราะเกรงกลัวอิทธิพลและความไมปลอดภัย ในชวงนี้อําเภอไดมีการสรางศรัทธาโดยการนําทีมงาน                 
ของอําเภอ ซึ่งประกอบดวย ปลัดอําเภอ หัวหนาสวนราชการนําชาวบานมาออกกฎระเบียบชุมชนทั้ง                  
4 หมูบ าน  และ 20 หยอมบาน และก็ ไดมีการถวายกฎระเบียบชุมชนแดพระเจ าหลานเธอ                          
พระองคเจาพัชรกิติยาภา  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561  นอกจากนี้  มีการอบรมอาสาสมัครทําดี เปนการ
บําบัดผูติดยา โดยใหผูมาทํางานและอยูประจํา มีโรงพยาบาลแมอาย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมอาย                     
และโรงพยาบาลธัญญารักษเขามาชวยดูแล ในชวงนี้มีโครงการรักบานรักใจ มีการนําสุนัขของทหาร ตํารวจ  
ไปตรวจบานเรือนของผูที่สมัครหยุดยาจากพบตรวจทั้งหมด 25 หลังคาไมพบยาเสพติด ชาวบานรูสึกยินดี
เปนอยางมากเพราะไมตองการใหมียาเสพติดภายในหมูบาน การขยายผลโครงการรอยใจรักษดําเนินโครงการ
อยูในหมูบานตําบลทาตอนทั้งหมด 15 หมูบาน คงเหลือ อีก 11 หมูบาน และนโยบายของรัฐบาลตองการ
ขยายผล 16 อําเภอ 3 จังหวัดที่เปนชายแดนที่มีปญหายาเสพติด อําเภอแมอายจึงถือโอกาสนี้ดําเนินการ
ขยายผลดําเนินงานอื่น ๆ  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2561 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายให              
นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานการประชุมสรางความเขาใจใหแก                  
ทุกภาคสวน เรื่องการพัฒนาหมูบานนอกพื้นที่โครงการรอยใจรักษ 11 หมูบาน ที่ประชุมมีมติที่จะขยายผล 
องคการบริหารสวนตําบลทาตอนยินดีจะสนับสนุนงบประมาณ  และในวันที่ 20 ตุลาคม  2561 
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อําเภอแมอายไดสํารวจแหลงน้ําตามที่มูลนิธิแมฟาหลวงไดทําโครงการรอยใจรักษ เริ่มทําที่บานผาใต มีการ
สํารวจแหลงน้ํา ฝายขนาดเล็กที่ชาวบานเก็บกักน้ํา แหลงไหนเสียหายจะซอมแซม  โดยมีปลัดอําเภอ 
โครงการชลประทานเชียงใหม องคการบริหารสวนตําบลทาตอน ชาวบานในหมูบาน เจาหนาที่มูลนิธิปดทอง
หลังพระ  มูลนิธิรากแกว  มูลนิธิแมฟาหลวงที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ํารวมกันสํารวจ จับพิกัด เนื่องจากพื้นที่
เปนปาไม จับพิกัดเสร็จจะตองดําเนินการขออนุญาตใชพื้นที่ปาไมใหถูกตองตามระเบียบกอน ผูตรวจการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบอยู  ทานชวยประสานงานในเรื่องการขออนุญาต                
ใชพื้นที่ในการซอมแซมฝายตาง ๆ  

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) อําเภอมีโครงการสําคัญในพื้นที่ขอใหนําขอมูลมาชี้แจงในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการดวย โครงการ
รอยใจรักษมีความสําคัญมาก ความสําเร็จของโครงการตองเริ่มตนดวยการสรางความเขาใจ จะนําไปสูการเกิด
ความรวมมือ จะเห็นวาขณะนี้ชาวบานมีความเขาใจที่สูงขึ้น หนวยงานภาครัฐ มูลนิธิแมฟาหลวง มูลนิธิ               
รากแกว มูลนิธิปดทองหลังพระ และภาคเอกชนทํางานรวมกัน ประเด็นเพิ่มเติมที่นาสนใจคือ พื้นที่นี้                
เปนพื้นที่ตัวอยาง ชุดการทํางานอยางมีสวนรวมที่จะทํางานรวมกันทุกหนวยงาน ที่จะแกปญหายาเสพติด 
ปญหาชีวิตความเปนอยูและรายไดของพี่นองประชาชนในตําบลทาตอน เราจะทํางานอยางไรเพื่อใหคน
ประมาณ 4,000 คนมีความสุข ในการทํางานมีประเด็น 4 ประเด็น คือ 1) โครงการนี้เปนโครงการตัวอยาง
ที่จะขยายผล แตในความเปนจริงแลวขยายผลไปพรอมกัน เดิมขยายผลในจังหวัดเชียงใหม ขณะนี้ขยายผลไป
จังหวัดเชียงราย แมฮองสอน พื้นที่ชายแดนทั้งหมด รวมทั้ง พื้นที่ขยายผลตอเนื่อง ดังนั้นเราตองมาหารือ
รวมกันไมเชนนั้นแลวโครงการจะไมสําเร็จ ลาชา เราตองการความสําเร็จและขยายผลเกิดขึ้นทุกอยางที่ไดคุย
กันไว  2) ในการพัฒนาพื้นที่ที่อําเภอแมอายขอฝากที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม                  
จัดบุคลากรที่มีศักยภาพในการทํางานเพิ่มเติมลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่อําเภอแมอาย เพราะตองการทีมงาน
จํานวนมากไปชวยขับเคลื่อนโครงการรอยใจรักษที่อําเภอแมอาย และขยายผลตอไป   3) ในการทํางาน            
ในระดับของจังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนดานอาชีพ ดานสิ่งแวดลอม ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน            
ตาง ๆ ของจังหวัดเพื่อไปเติม/เสริมทางเลือกของแผนพัฒนาอีกทาง  ขอใหแตละคณะชวยดูและชวยประสาน
ดวย จะไดประชุมรวมกันเพื่อจะไดไปเติม/เสริม การทํางานในพื้นที่จะตองมีการประสานงานกันจะไดไมเกิด
ความซ้ําซอนและจะไดเกิดความเชื่อมโยงกัน  4) ในการดูแลในพื้นที่ขอฝากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมประสานอําเภอวาจะสามารถจัดกิจกรรมรวมกันกับผูติดยาเสพติดในพื้นที่ไดหรือไม ตองไปดูวา
สถานที่ตรงไหนจะจัดอบรมใหผูติดยาเสพติดได ตองการใหผูติดยาเสพติดในพื้นที่นี้ไดเขามาในชุมชน                 
เขาจะไดรับความอบอุน และในขณะเดียวกันมีหนวยงานในพื้นที่อําเภอแมอายหลายหนวยงานชวยกันเติม/
เสริม อบรมอาชีพ อบรมการฟนฟูรางกาย ฟนฟูจิตใจและมีวินัย ตองการใหชุมชนมีสวนรับรูดวย ขอให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ชวยประสานอําเภอวาจะลงไปสูพื้นที่นี้ไดอยางไร การทํางานรวมกับบางหนวยงาน  
ทุกหนวยที่มีอยูทั้งสํานักงานสาธารณสุข ฝายปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน   

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.6 รายงานความคืบหนาการเตรียมความพรอมการคัดเลือกสมาชิก
วุฒิสภา 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร                
พานดอกไม)  พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือก ส.ว. มีผลบังคับใช วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยวันที ่  
            22-23 . . . 
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22 – 30 พฤศจิกายน 2561 ผูประสงคจะสมัครขอรับเอกสารการสมัครไดที่ สํานักทะเบียนอําเภอใหนํา
บัตรประจําตัวประชาชนไปติดตอ  วันที่  24  พฤศจิกายน  2561  เปนวันสุดทายคณะกรรมการการเลือก
ระดับอําเภอ จัดประชุมชี้แจงการดําเนินการเกี่ยวกับการเลือก ส.ว. เพื่อประชาสัมพันธใหผูที่สนใจจะสมัคร
รับเลือกเปน ส.ว. ทราบ  แจกเอกสารการสมัครในการประชุมชี้แจง  วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561  
รับสมัคร 5 วัน  วันที่ 5 ธันวาคม  2561 ผูอํานวยการการเลือกระดับอําเภอประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร 
วันที่ 16 ธันวาคม  2561 วันเลือก ส.ว. ระดับอําเภอ วันที่ 22 ธันวาคม  2561 วันเลือก ส.ว.ระดับ
จังหวัด และวันที่  27 ธันวาคม  2561 วันเลือก ส.ว.ระดับประเทศ  การแบงกลุมบุคคลเพื่อเลือกสมาชิก
วุฒิสภา แบงออกเปน 10 กลุม ตามบทเฉพาะกาล (วาระเริ่มแรก)  1) กลุมการบริหารราชการแผนดิน และ
ความมั่นคง  2) กลุมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  3) กลุมการศึกษาและการสาธารณสุข                  
4) กลุมอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชลมลุก ทํานา  ทําสวน ทําไร ปาไม ปศุสัตว ประมง  5) กลุมพนักงานหรือ
ลูกจางของบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการหรือหนวยงานรัฐ ผูใชแรงงาน ผูประกอบวิชาชีพ / อาชีพอิสระ                       
6) กลุมผูประกอบอาชีพดานสิ่งแวดลอม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม  7) กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอม ผูประกอบธุรกิจ  หรืออาชีพดานการทองเที่ยว  8) กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลาง                
และขนาดยอมผูประกอบธุรกิจ หรืออาชีพดานการทองเที่ยว 9) กลุมผูประกอบกิจการขนาดกลางและ             
ขนาดยอมผูประกอบธุรกิจ หรืออาชีพดานการทองเที่ยว  10) กลุมอื่น ๆ วิธีการสมัคร 2 วิธีการ คือ สมัคร
ดวยตนเอง เปนผูสมัครอิสระ และสมัครดวยตนเองพรอมหนังสือแนะนําชื่อผูสมัครจากองคกรเปนผูสมัคร 
จากองคกร ผูสมัครแตละคนมีสิทธิสมัครเพื่อเขารับเลือกไดเพียงกลุมเดียว สมัครโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
เพียงวิธีการเดียว มีสิทธิสมัครเพียงอําเภอเดียว เมื่อสมัครแลวจะถอนการสมัครมิได  คุณสมบัติของผูสมัคร 
ส.ว. คือ 1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด  2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปในวันสมัครรับเลือก 3) มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานที่สมัครไมนอยกวาสิบป  4) ผูสมัครตองมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย ก) เปนบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอที่สมัครรับเลือก  ข) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในอําเภอ
ที่สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก ค) ทํางานอยูในอําเภอที่
สมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึงวันสมัครรับเลือก  ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่อ
อยูในทะเบียนบานอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือกแลวแตกรณี เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป จ) เคยศึกษา
ในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในอําเภอที่สมัครรับเลือกเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา  ความใน (3) 
ไมใชบังคับแกสตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุมชาติพันธุ และกลุมอัตลักษณอื่น ซึ่งสมัครในกลุม
ตามมาตรา 11 (14) และ (15)  ลักษณะตองหามของผูสมัคร ส.ว. เชน เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการ
หนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ  เคยไดรับโทษจําคุกโดยไดพนโทษมายังไมสิบปนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ
เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  เคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดวากระทํา
การอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ  เปนขาราชการ  เปนสมาชิกพรรคการเมือง เปนหรือเคยเปน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
มาแลวไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือก เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
ผูสมัครรับเลือก เปนสมาชิกวุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกร
อิสระ 

         ประธาน... 
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ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหนําขอมูลนี้ไปชี้แจงใหบุคลากรในองคกรดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
3.1.7 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ   
 เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา)  การขึ้นทะเบียนเกษตรกร            

ผูปลูกขาวนาป 2561/62 หลักเกณฑการขึ้นทะเบียน คือ 1) เกษตรกรปลูกขาวตั้งแต 1 พฤษภาคม ถึง   
31 ตุลาคม 2561  2) เปนผูทําการเพาะปลูก หรือเปนเจาของผลผลิตที่ทําการปลูกและเก็บเกี่ยวเองเทานั้น 
3) เกษตรกร 1 ครัวเรือน ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2561/62 ได 1 รายเทานั้น และ 4) เกษตรกร
ตองแจงขึ้นทะเบียนการปลูกขาวหลังจากปลูกแลว 15 วันและทําการแจงปลูกภายใน 60 วัน เพื่อเขาสู
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนการบันทึกผลการตรวจสอบขอมูลและยืนยันผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน               
โดยคณะทํางานตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ระดับหมูบานหลังจากตรวจสอบแลวจะทําการ                
ติดประกาศในพื้นที่ 3 วันเพื่อใหชุมชนรวมตรวจสอบหากมีขอมูลทักทวงใหแจงสํานักงานเกษตรอําเภอ              
ในพื้นที่ ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2561/62 ณ วันที่ 24 ตุลาคม  2561 บันทึกขอมูล 
66,906 ราย จํานวน  116,414 แปลง  พ้ืนที่ 458,127 ไร จัดชุดตรวจสอบแลว  61,946 ราย จํานวน 
108,055 แปลง  พื้นที่ 424,905 ไร ยืนยันผลการตรวจสอบ 42,345 ราย จํานวน 74,990 แปลง 
พื้นที่ 288,343 ไร  สงขอมูลให ธ.ก.ส. แลว 39,340 ราย จํานวน 69,584 แปลง พื้นที่ 263,419 ไร  
โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกร รายละไมเกิน 12 ไร ๆ ละ 1,500 
บาท หรือรายละไมเกิน 18,000 บาท ทั้งนี้พื้นที่ที่ไดรับการชวยเหลือ คาเก็บเกี่ยวตองไมซ้ําซอนกับพื้นที่ที่
ไดรับการชวยเหลือจากภัยธรรมชาติ  ไรละ 1,113 บาท โดยหลังจากที่สํานักงานเกษตรอําเภอไดทําการ
ยืนยันผลการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแลว กรมสงเสริมการเกษตรจะทําการสงขอมูลเกษตรกร               
ที่ ผานการตรวจสอบใหกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณสํานักงานใหญ เปนผูดําเนินการโอนเงิน
ชวยเหลือตอไป 

 โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
พื้นที่ดําเนินการ 33 จังหวัด ภาคเหนือ 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย ลําพูน ลําปาง             
นาน  แพร ตาก นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ  15  จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ  บุรีรัมย  ศรีสะเกษ  มหาสารคาม รอยเอ็ด สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู  อุดรธานี  
และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก 1  จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี  ภาคกลาง 2 จังหวัด ไดแก จังหวัด
สระบุรี และชัยนาท  เกษตรกรเปาหมาย 150,000 ครัวเรือน พื้นที่ 2 ลานไร ระยะเวลาดําเนินการ 
กันยายน 2561 – กันยายน 2562 เริ่มปลูกเดือนพฤศจิกายน 2561 – กอนวันที่ 15 มกราคม 2562 
วิธีดําเนินการ 1) การกําหนดพื้นที่สงเสริม เปนพื้นที่นา และเหมาะสมกับการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวตาม 
Zoning by Agri-map มีระบบชลประทาน หรือมีแหลงน้ําที่มีศักยภาพ และเปนกลุมผูใชน้ําที่มีความเขมแข็ง
2) การบริหารจัดการดานตลาด ดําเนินการตามแนวทางประชารัฐ มีการตกลงกับผูรับซื้อผลผลิต รับซื้อตาม
มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย กิโลกรัมละ 8 บาท ที่ความชื้นรอยละ 14.5 สหกรณการเกษตร เปนจุด
รวบรวม/รับซื้อผลผลิต และเชื่อมโยงกับผูประกอบการ  3) การสงเสริมการผลิต สงเสริมใหมีการรวมกลุม 
 
                  และบริหาร... 
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และบริหารจัดการการผลิตแบบแปลงใหญ/สหกรณ ภาคเอกชน (บริษัทเมล็ดพันธุ) รวมถายทอดความรู          
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว ตั้งแตการปลูก – การเก็บเกี่ยว  4) มาตรการจูงใจเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยง            
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีสินเชื่อคาปจจัยการผลิต/เตรียมดินผาน ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 0.01 
ตอป ของวงเงินไรละ 2,000 บาท (ไมเกิน 15 ไรตอราย)  รัฐประสานเอกชนใหมารับซื้อขาวโพดอาหารสัตว
ตามคุณภาพ ในราคาไมนอยกวาราคาข้ันต่ําที่กระทรวงพาณิชยกําหนด  รัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย 65 บาท
ตอไร เมื่อไดรับความเสียหาย  จากภัยพิบัติจะไดรับชดเชยไรละ 1,500 บาท  รัฐกําหนดนโยบายใหสินเชื่อ
สถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสภาพคลอง ในการรวบรวม/รับซื้อผลผลิตขาวโพดผาน ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 1 
ตอป คุณสมบัติเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ เปนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
เปนหัวหนาครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) ของกรมสงเสริมการเกษตร และมีประวัติการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผูปลูกขาวตั้งแตป 2559 – 2561 (3 ป ยอนหลัง) มีความประสงคปรับเปลี่ยนการปลูกขาวมา
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังนาชวงฤดูแลงโดยความสมัครใจ พื้นที่ที่เขารวมโครงการ ฯ ตองเปนพื้นที่นาในเขต
ชลประทาน หรือพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําตลอดฤดูกาลเพาะปลูก พื้นที่
เขารวมโครงการฯ ตองมีเอกสารสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย ตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย การมอบหมายจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ใหมีการแจงการดําเนินการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานาใหหัวหนาสวนราชการรับทราบ  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ไดมีการมอบหมายให
จังหวัดเชียงใหม ทําการสํารวจขอมูลความประสงคเขารวมโครงการ และแจงใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบ
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2561  ผลการสํารวจความตองการเขารวมโครงการ มีการแจงความประสงค             
ขอเขารวมโครงการฯ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2561 จํานวน 3 อําเภอ พื้นที่รวม 463 ไร  ไดแก อําเภอแมวาง  
2 ตําบล ไดแก ตําบลแมวิน  พื้นที่ 50 ไร และตําบลทุงป พื้นที่ 10 ไร  อําเภอสันปาตอง ตําบลสันกลาง 
พื้นที่ 200 ไร  อําเภอพราว พื้นที ่213 ไร 

รายการความกาวหนาการดําเนินโครงการ ยกระดับการแขงขันในระบบ                
ธุรกิจเกษตร การจางเหมากอสรางโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ พรอมอุปกรณการผลิตสตรอวเบอรรี่ปลอดภัย
ตลอดปในโรงเรือนจํานวน  40  โรง ผลการดําเนินงานอยูระหวางการเขาดําเนินการกอสรางโรงเรือน                
ไดตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2561  ไดแก พื้นที่คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน  12 โรง 
พื้นที่สหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง (แมออน)  จํานวน 14 โรง การถายทอดเทคโนโลยี               
การผลิตสตรอวเบอรรี่ภายใตโรงเรือนระบบปด ดําเนินการฝกอบรมเกษตรกร เปาหมายทั้งหมดจํานวน                 
80 ราย แบงออกเปน สองรุน โดยรุนที่ 1  อบรมแลวเสร็จ เมื่อวันที่  7-13  ตุลาคม 2561  และรุนที่ 2 
อบรมแลวเสร็จเมื่อวันที่ 14 - 20 ตุลาคม  2561 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ขอมูลขอใหถูกตอง อยามีขอบกพรอง ตกหลน การหมุนเวียนของเกษตรกรผูปลูกขาวอยาใหตกหลน  
โครงการงบประมาณจังหวัดที่ทําเรื่องสตรอวเบอรรี่ขอใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมชวยกําชับ
หนวยงาน พื้นที่ใดที่ยังไมไดรับการอนุญาตใหดําเนินการอยาเพิ่งดําเนินการ  ตองขออนุญาตใหถูกตอง           
ตามระเบียบกฎหมาย สตรอวเบอรรี่เปนพืชเศรษฐกิจที่มีการเพาะปลูก ราคาสูง แตยังคงตองแกไขปญหา      
เรื่องของรา  

นายอําเภอสะเมิง (นายชาตรี กิตติธนดิตถ) ขอสอบถามสํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหมวาอําเภอสะเมิงมีโครงการทําโรงสตรอวเบอรรี่อยูที่ตําบลบอแกว แตไมเห็นมีในรายงาน ไมทราบวา 
               ขอมูล ... 
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ขอมูลมีการคลาดเคลื่อนหรือไม เพราะทางพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบอแกวเขาไปรอบที่ 2 เพื่อจะ
รวมมือกับ ธ.ก.ส. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยแมโจ ที่จะทําโรงเพาะเชื้อ โรงบมเลี้ยง  

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) อําเภอสะเมิงติดปญหาดานพื้นที่
และไฟฟา เพราะโครงการตอนแรกจังหวัดเชียงใหมจะจัดสรรใหอําเภอสะเมิงเพราะมีพื้นที่ปลูกสตรอวเบอรรี่
จํานวนมาก แตพบปญหาเรื่องพ้ืนที่ ไฟฟา และมีเวลาจํากัดที่จะดําเนินการกอสราง  หากอําเภอสะเมิงมีความ
สนใจจะนําเรียนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมอีกครั้ง  

นายอําเภอสะเมิง (นายชาตรี กิตติธนดิตถ) เมื่อประมาณ 2 เดือนที่ผานมาได
หารือกับ ธ.ก.ส. และปองกันจังหวัด เรื่องถนน และไฟฟาที่จะขยายเขาไป  ธ.ก.ส. ไดรับผิดชอบเรื่องการ
ขยายถนนไปในพื้นที่ ขอมูลนี้เกาไปแลวใชหรือไม 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา)  ใช  
ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)               

ใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเขาไปชี้แจงใหชาวบานไดเขาใจดวย ไมเชนนั้นแลวชาวบานจะเขาใจวามี
โครงการแลวตองรอ ถารอแลวไมได จะเสียหายในแงของความรูสึก  อําเภอสะเมิงเปนพื้นที่ที่มีการเพาะปลูก            
สตรอวเบอรรี่ หากมีงบประมาณเหลือจาย หรือมีงบประมาณอื่นเพิ่มเติมจะจัดสรรใหตอไป  

นายอําเภอดอยสะเก็ด (นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร) โครงการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานา เดิมนั้นเราไมไดอยูใน 33 จังหวัด ไมไดดําเนินการเขมขน สําหรับการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํา
นาที่ผานมาไมคอยประสบความสําเร็จเพราะวาคนที่ทํานาปและนาปรัง คนที่อยากปลูกขาวโพดก็มี แตถา
ปลูกเปนแปลงเล็กทําไมได เพราะวาขาวโพดเปนพืชสวนที่ตองใชน้ํานอย ถาน้ํามากก็ปลูกไมได เพราะฉะนั้น
เราตองทําขาวโพดแปลงใหญ ปกติขาวโพดระยะเวลาปลูก 4 เดือน สามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดไดราคากิโลกรัม
ละ 8 บาท เกษตรกรไมสนใจเทาไร แตถาเราปลูกขาวโพด 3,000 ตน เปนพันธุนครสวรรค 2 เราจะใชเวลา
ปลูกเพียง 45 วัน ตัดที่โคนตน ขายทั้งตน ใบ เปลือก ฝกและเมล็ด  สับทั้งตนสําหรับวัวนมซึ่งเปนพื้นที่ของ
อําเภอสันกําแพง แมออน  บานธิ มีวัวนมประมาณ 60,000 ตัว เพราะฉะนั้นเปนขาวโพดสับทั้งตนนาจะ
สนับสนุน  ทําแลวขายไดกิโลกรัมละ 1.50 บาท พื้นที่ 1 ไรจะไดผลผลิตประมาณ 5,000 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 6,000 -7,500 บาท  ถาดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 0.01 ก็นาจะดี เราจะใหเกษตรอําเภอโดย
เฉพาะที่เลี้ยงวัวนมอยูแลวใหปลูกขาวโพด 45 วัน เราจะปลูกไดประมาณ 2-3 รอบ ในพื้นที่คิดวาตนซัง
ขาวโพดพันธุนครสวรรคจะเปนทางออกและเปนพืชหลักตัวหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหมนาจะสนับสนุน                 
เพราะวามีรายไดเสริม 1 รอบ ใชเวลา 45 วัน ขายได 4,000 – 5,000 บาท มากวาขาวนาปรัง 

เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) สําหรับขาวโพดที่นายอําเภอ                
ดอยสะเก็ดไดนําเรียนนั้น เมื่อปที่ผานมาไดมีโครงการนี้อยูแตไมมีเกษตรกรสมัคร หรือวาสมัครแลว                 
ถอนชื่อออก เพราะวาจังหวัดเชียงใหมของเรามีการปลูกนาแลวก็ปลูกพืชหลังนา เกี่ยวกับเรื่องของน้ําทําให
ขาวโพดเนาทําใหไดผลผลิตนอย แตวาในสวนที่ของนายอําเภอดอยสะเก็ดเสนอแนะมาขออนุญาตนําเรียน
ผูบังคับบัญชากอน เพราะวาไดรับหลักเกณฑเปนขาวโพดเลี้ยงสัตวอายุการปลูก 4 เดือน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.1.8 ความคืบหนาเชียงใหมเมืองกาแฟ  
        เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล แสนคํา) โครงการเชียงใหมเมือง

กาแฟ  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมรวมกับคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และหนวยงานที่
เกี่ยวของไดดําเนินการสราง ขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาและกาแฟของเชียงใหมเสร็จเรียบรอยแลว  

                   ประธาน... 
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 ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) โครงการเชียงใหมเมืองกาแฟเปนแนวคิดที่อยากทําเมืองเชียงใหมเปนเมืองกาแฟ ดําเนินการ
มาแลวประมาณ 2 ป จะเห็นไดวาภายในจังหวัดมีรานกาแฟจํานวนมาก และเปนที่นิยมบริโภคของชาวไทย
และตางประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพอยูหลายแหง และจังหวัดเชียงใหมสามารถ
รวบรวมกาแฟจากแหลงตางๆ ได  คนชงกาแฟที่เรียกวาอาชีพบาริสตาที่มีฝมือการชงระดับประเทศอยูที่
เชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีโครงการเกี่ยวกับกาแฟ โครงการหลวง ที่จะชวยขับเคลื่อนเชียงใหมเมือง
กาแฟเปนไปไดในแงของการทําเปนรูปลักษณที่ชัดเจน เปนอัตลักษณของการพัฒนาในมิติหนึ่ง คือ กาแฟและ
การแสดงถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและการขยายผลไปยังพื้นที่ที่เปนปา พื้นที่ที่มีปญหา เชน อําเภอแมแจม 
หรืออําเภอที่ถูกทําลายพื้นที่ปาไป ถาเราเปลี่ยนอาชีพใหเขามีอาชีพที่ดีขึ้นไมใหเขารุกล้ําถางเผาปา สิ่งนี้เปน
สิ่งที่ไดมาเกื้อกูลสิ่งแวดลอม แตอยางไรก็ตามเชียงใหมเมืองกาแฟตองคิดวาใครอยากกินกาแฟที่เชียงใหม                   
ใครอยากกินกาแฟดี ๆ ตองมาที่เชียงใหม ใครอยากเรียนทํากาแฟตองมาเรียนบาริสตาที่เชียงใหม หรือ
เชียงใหมจะตองมีโครงการจัดตั้งสถาบันการสอนทําหรือรับรองการทําเมล็ดกาแฟ ซึ่งไดหารือกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม และอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมไวแลววาจะใหมีสถาบันรับรองการทําเมล็ด
กาแฟ ซึ่ งโครงการหลวงวามีเครื่องมือตรวจสอบแลวแตคนที่จะไปอบรมยังไมมี  ซึ่ งจะตองหารือ                     
ดานงบประมาณสมทบ กับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม และอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรมอีก
ครั้ง หรือจะเชื่อมโยงโครงการอยางไรที่เชียงใหมจะสามารถใหการรับรองคุณภาพรานกาแฟ ซึ่งสิ่งนี้จะเปน
เรื่องหลัก ๆ ที่จะเกิดขึ้น เชียงใหมเมืองกาแฟเปนโครงการที่เราจะเปนไดไมยากนัก  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
       3.1.9 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100 %)  ภายใตโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
    ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม)  
ความกาวหนาในการดําเนินงานขับเคลื่อนฯ มีการแตงตั้ง ประชุมคณะทํางานในทุกระดับไปแลวทั้ง 25 
อําเภอ  มีการคัดเลือกแกนนําพัฒนา หมูบานละ 3 คน เปาหมาย 2,066 หมูบาน รวม6,198 คน เปนที่
เรียบรอยแลว มีการจัดเวทีคัดเลือกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิธีพอเพียง หมูบานละไมนอยกวารอยละ 
30 ไปแลว 3 อําเภอ คงเหลือ 22 อําเภอ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนรอยละ 30 ไปแลว 3 อําเภอ คงเหลือ 
22 อําเภอ มีการประชาสัมพันธทางอินเตอรเน็ต  28 ครั้ง ลงพื้นที่ 1 ครั้ง ถายทอดสด 1 ครั้ง การลงพื้นที่
และติดตามความกาวหนาของทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ในหมูบานมีกลุม
อาชีพกลุมหนึ่งคือ กลุมผลิตไสเดือนซึ่งไดรับงบประมาณการสนับสนุนจากโครงการ 9101 และ 9102 
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในสนับสนุนเครื่องอัดเม็ดและวัสดุอุปกรณ ในการสงเสริมถามองในแงของโครงการ
ในการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงทุนในชุมชนและศักยภาพในชุมชนก็สามารถที่จะดําเนินการได  
    ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) นโยบายนี้ประกาศไวแลวเปนวาระท่ีจังหวัดในป 2561-2562 คือ การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู
หมูบานซึ่งตรงนี้ตามกระบวนการตั้งแตเริ่มคิดใหเขาพอมีพอกินดวยตนเองไดเลี้ยงเปด เลี้ยงไก เลี้ยงปลา เปน
ประเด็นความสําเร็จไมไดอยูที่การทํางานของทุกภาคสวนที่ทํางานรวมกับชุมชนอําเภอตองเปนพื้นที่หลักใน
การที่จะขับเคลื่อนไปโครงการดําเนินการภายใตไทยนิยมยั่งยืนที่จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดไวแตเราจะ
ขับเคลื่อนอยางยั่งยืนทําใหเกิดผลอยางแทจริงทําแลวประชาชนตองมีความสุข  จากการไปตรวจติดตามพื้นที ่
 
                    นอกจากนี้... 
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นอกจากจะไดงานที่เขาใจแลว ยังเห็นความสุขของชาวบาน การเลี้ยงไสเดือนกิโลกรัมละ 800 บาท                    
หนึ่งเดือนสามารถเลี้ยงไดประมาณ 10 กิโลกรัม ทําในอาคารเรือน ปุยไสเดือนขายไดกระสอบละ 200 บาท
เปนปุยที่มีคุณภาพ ในการขับเคลื่อนเราไดเห็นชาวบานมีเศรษฐกิจดีขึ้นและมีความสุขแตที่ตองทําใหยั่งยืน
ตอไปคือชุมชนฝากใหชวยดูแลดวยวาหากบานหรือตําบลใดมีกิจกรรมแลว ขาดเหลือสิ่งใด ก็จะตองสงเสริม
ใหกับชุมชนที่เรียบงายกับชุมชนที่ซื้อขายในชุมชนทําใหเกิดวงจรเศรษฐกิจ มีรายไดท่ีดีขึ้น  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   3.2 โดยเอกสาร   
         สวนราชการแจงตอที่ประชุมโดยเอกสาร   จํานวน 3 เรื่อง คือ 
         1. ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษาความ
ปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ   (โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 2. วารสารประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตางๆ ของสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑   (โดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 
 3. วารสารเวียงพิงค ปที่  ๒๑ ฉบับที่ ๑๐ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๑                 
(โดย เทศบาลนครเชียงใหม) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2561 
1) วันที่  20 - 23 พฤศจิกายน 2561 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 

ประจําป 2561  ณ  แมน้ําปงบริเวณดานหนาเทศบาลนครเชียงใหม อนุสาวรียสามกษัตริย และขวงประตู
ทาแพ 

2) วันที่ 28 พฤศจิกายน  2561  เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวาย              
พระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และ              
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ พระวิหารหลวงวัดพระสิงห วรมหาวิหาร 

3) วันที่ 29 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น.  การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 11/2561ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่ 5  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
5.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) 

  1) การวิเคราะหเรื่องของหมอกควันไฟปาอยูในชวงของการรณรงคซึ่งถือวาจังหวัด
เชียงใหมเปนจังหวัดแรกที่ดําเนินการวิ เคราะหในเดือนตุลาคม และมีความมุงมั่นที่จะดําเนินการ              
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดเนื่องจากเราตองลดคาการเกิดหมอกควัน 18 ตัน ใหลดเหลือ 15 ตัน ในปนี้ซึ่ง
เปนโจทยที่เราตองทํากัน มีประเด็นที่ขอความรวมมือที่นาจะนําไปสูทิศทางที่ดีเนื่องจากวาโมเดลนี้เปนโมเดล
ที่ถือวาอยูในระดับยนืพื้นแลวมีการพัฒนาตอยอดอยางไร แตทั้งนี้พี่นองประชาชนจะไดประโยชนมากที่สุดถือ
เปนเรื่องของเชียงใหมโมเดลจะขยายผล นอกจะจดทะเบียนแลวก็จะใหเปนทุกกลุมโมเดลใหเปนของ             
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นโมเดล  พจิารณาโครงการเอาในเบื้องตนกอนในเรื่องของการลดปญหาหมอกควัน
ไฟปาโดยใชแนวทางควบคุมการดําเนินการ มีสวนราชการตาง ๆ ของจังหวัดเปนพี่เลี้ยงจะมุงเนนจุดไหน              
ก็แลวแต  เชน เรื่องของปศุสัตวก็จะมีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนพี่เลี้ยง เรื่องการเกษตรก็จะมีสํานักงาน
เกษตรจังหวัดเปนพี่เลี้ยง ขอใหทุกทานไดดําเนินการไดตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562               
ตาม road map ของที่ไฟปาไดสํารวจไว  

2) เรื่องการทองเที่ยว เรื่องของธุรกิจทองเที่ยวอาจจะมีกระแสบางกระแสที่ทําให
เราตองหวั่นไหวไป แตขอมูลสถิติยังอยูในสภาวะที่ดี ขออนุญาตนําคําพูดที่ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมได
กลาวไววา “เชียงใหม ใหมทุกวัน” คํานี้หมายความวา พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงในแงที่ดี เพื่อที่ทําให
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติที่จะหลั่งไหลเขามาทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยวนี้ นักทองเที่ยว            
ที่เดินทางมาเขาตองการวิถีชีวิตของคนเชียงใหม จึงขอความรวมมือในเรื่องของการสื่อภาษาในการรับรู
เนื่องจากนักทองเที่ยวตางชาติ ตางภาษา ตางวัฒนธรรม เราตองยอมรับโดยเฉพาะอยางยิ่งนักทองเที่ยวจีน            
ที่เขามา ภาษาคําเมือง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสิ่งที่เราเคารพบูชาเขาอาจจะรูเทาไมถึงการณจะเพิ่ม            
ในสวนของสื่อภาษาจีนในการที่จะใหเขาไดรับรู รับทราบเพื่อจะไดไปในแนวทางเดียวกัน เรื่องของทางเทา
วันนี้หลายแหงยังใชงานไดดีอยู หลายแหงตองปรับปรุงใหม ขอความรวมมือทางเทศบาล องคการบริหาร    
สวนจังหวัดเชียงใหม มาพูดคุยกันเรื่องของถังขยะ ขยะที่แยกแลวตามสภาพจะตองปราศจากเชื้อโรคดวย 
สายไฟฟาใหมที่ไฟฟาสวนภูมิภาคทําอยูชวยกันทําแลวพัฒนาตอยอดดวย ในสวนของทางเทาปดกวาดทําให   
ดีขึ้น ตีเสนจราจรโดยขอความรวมมือจิตอาสาหรือนักเรียนอาชีวศึกษาเขามาชวยใหดูสวยงามและใหม            
อยูเสมอ ทางเทาบางเสนทางมีกระถางตนไมวางมากไปทําใหสัญจรไมสะดวกอาจจะปรับวิธีการปลูกใน
แนวดิ่ง ทางเทาจะตองสะอาดและเปนระเบียบ  ในสวนของวัดมีศรัทธา มีจิตอาสา ขอใหสํารวจอาคารตาง ๆ 
ของวัดเพื่อจะไดพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว  

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  
เรื่องการทองเที่ยวขณะนี้ จังหวัดเชียงใหมอยูในเกณฑที่ดีอยางตอเนื่อง อาจจะมีผลกระทบอยูบางจากเรื่อง
ทัวรจีนจํานวนลดลงมากนอยเพียงใด พยายามจะขับเคลื่อน เชียงใหม ใหมทุกวันตองชวยกันพัฒนารวมทั้ง
การทองเที่ยวทัวรจีนจะใชในนามของ Chiang Mai Welcome ที่จะรับนักทองเที่ยวทั้งหมด ทําอยางไรไมให
เอาเปรียบนักทองเที่ยว การบริการตาง ๆ ตองสะดวก รวดเร็ว  การสื่อสารใหความรูความเขาใจเรื่องปาย            
มีทั้งภาษาไทย จีน อังกฤษ ณ จุดที่จะเห็นวาเหมาะสม เพื่อจะสรางการรับรูจะไดเขาใจ  การใหบริการ             
เชารถจักรยานยนตของนักทองเที่ยวจีนขอใหสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมประสานตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหมดวย การใชบริการรถเชาตองมีใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบจดทะเบียนที่รับรองวาขับขี่ได หากเกิด
อุบัติเหตุเสียชีวิตหรือบาดเจ็บขึ้นมาจะไมวาเปนเพราะสาเหตุใด แตจะถูกมองวาเชียงใหมไมมี ความปลอดภัย 
ตองชวยกันดูแล อยากใหมีการ kick off  ขอใหทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมประสานงานกับองคกรปกครอง             
สวนทองถิ่นในเขตรอบเมืองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหมจะตองพัฒนาเมือง
เตรียมไว  ในป 2562  จังหวัดเชียงใหมจะเปนพื้นที่จัดการประชุมนานาชาติ ขอใหหนวยงาน ตํารวจ  
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แขวงทางหลวงชนบท ไดเตรียมความพรอม 

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  (นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ) ในสวนของการ kick off 
ขณะนี้ทําแผนปฏิบัติการนําเสนอผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมคาดวากลางเดือนพฤศจิกายน 2561 จะไดทํา
พรอมกันทั้งจังหวัด   

                5.2 รองผูวา... 
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5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมไดมอบหมายใหรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ เรื่องของเศรษฐกิจเบื้องตนไดเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของ 
เขามาพูดคุย รับฟงขอมูลเพื่อที่จะขับเคลื่อนตอ สําหรับแผนพัฒนาจังหวัดในดานงบประมาณของกลุมจังหวัด
ในภาพรวม ป 2562 ไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขามาพูดคุยเรงรัดการจัดซื้อจัดจาง การปรับแผนการ
ศึกษาของงบกลุมจังหวัดป 2563 ที่กําลังทําอยู  แผนพัฒนาจังหวัดหนวยงานใดที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ใหเรงรัดสงภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ถาหนวยงานใด
ประสงคขอสงงบประมาณเขามาจะจัดตามลําดับเรื่อง สวนการทํางานขอประสานเบื้องตนในการลงพื้นที่
ติดตามงาน 

5.3 ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  
  1) ขอย้ําวาระเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องของธรรมาภิบาลของเชียงใหมทําทุกป    

ในปนี้ขอประกาศใหชัดเจน   

  2) จังหวัดเชียงใหมมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริประมาณ 400 โครงการ  
ในสวนของหนวยงานใดที่มีสวนเกี่ยวของกับโครงการพระราชดําริขอใหชวยเปนสวนหนึ่งในการขยายผล
โครงการที่ทานจะสามารถเชื่อมโยงการทํางานไดภายใตโครงการพระราชดําริ ขอใหประสานงานในพื้นที่และ
ระหวางอําเภอในสวนขอมูลที่เกี่ยวของ   

 3) ในการดําเนินกิจกรรมหลายกิจกรรมมีความสําเร็จ  ตองขอชื่นชมทุกหนวยงาน           
ที่ชวยกันพัฒนา เชน การพัฒนาคลองแมขาเปนไปดวยดีเปนที่ชื่นชมของพี่นองประชาชน ตองรักษา              
คลองแมขาใหดียิ่งขึ้น  ใหมีความยั่งยืนตอไป  ไมยอนกลับมาเปนปญหาเชนเดิม  อันไหนที่ยังไมสําเร็จ                
ตองปรับ ตรวจ ยายผูบุกรุกออกนอกพื้นที่แลวเดินหนาทําตอไป  การแกไขปญหาของเสียคลองแมขา              
การแกไขมี 2 ประเด็น คือ  (1) หนวยงานที่เกี่ยวของตองตั้งพื้นที่ตรวจสอบหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ไมใหสถานประกอบการ หรือรานคานําน้ําเสียลงสูคลองแมขาโดยตรงโดยไมมีการบําบัด ตองดูแล ตองทํา
อยางตอเนื่อง  (2) การพัฒนาระบบทั้งหมดโดยการจัดการรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของ  เชน องคกรในการจัดการน้ําเสีย ซึ่งเปนองคกรเอกชนกําลังศึกษาอยูวาจะทําอยางไรในเชิงระบบ 
อยางไรก็ตามมีกิจกรรมยอยที่เติมได คือ ทํากับชุมชนในเรื่องของการดูแลเรื่องครัวเรือนตามริมคลอง               
ทําอยางไรที่จะใหมีการบําบัดน้ําเสียแบบงาย ขอฝากองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ชวยกันดูแลในการพัฒนาคลองแมขา ทําใหยั่งยืนโดยใหชุมชนมีความรับผิดชอบ เพราะเปนโครงการสําคัญ 
ในการพัฒนาเชียงใหม  

มติท่ีประชุม  รับทราบและปฏิบัต ิ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ  
                        6.1 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหมประจําป  
                              ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสุรพล ภูบุญพา) ประชาสัมพันธการจัดงาน
ประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2561 ระหวางวันที่  20 - 23 พฤศจิกายน 2561  ภายใตแนวคิด            
“แอวยี่เปงเจียงใหม  ฮวมแฮงฮวมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ  ไรแอลกอฮอล”  โดยเทศบาลนครเชียงใหม 
และองคกรภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน บูรณาการรวมกันในการจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม 
ประจําป 2561 ขึ้น ประกอบดวยแนวคิดหลัก คือ รักษาไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม กิจกรรมขบวน              
แหกระทงใหญ กิจกรรมตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง และกิจกรรมอื่น ๆ การรณรงคในงานประเพณี                 
                                            การแตงกาย ... 
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การแตงกายชุดพื้นเมือง ประเพณีปลอดเหลา โนโฟม และลดปริมาณขยะ การสงเสริมความสามารถของเด็ก              
และเยาวชน เปดเวทีการแสดงใหกับเด็กเยาวชนและหนวยงานเครือขายในจังหวัดเชียงใหมไดแสดงออก
ทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนารวมสมัย 

6.2 การจัดงานนิทรรศการ 36 ป ศูนย ฯ หวยฮองไคร  
           ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ              

(นายไพรัตน ทับประเสริฐ) ขอเชิญรวมงาน นิทรรศการ 36 ป ศูนยฯหวยฮองไคร ระหวางวันที่ 11 - 17 
ธันวาคม 2561 ณ ศูนยการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับเกียรติ
จากนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี มาเปนประธานในพิธีเปดงาน ภายในงานพบกับนิทรรศการ                  
ภาพทรงงาน  นิทรรศการปาไม  การปรับบํารุงดิน ฝายชะลอความชุมชื้น รูปแบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว 
การสาธิตการฝกอาชีพ การจําหนายผลผลิตและสินคาวิสาหกิจชุมชน การประกวดและแขงขันผลผลิต
ทางการเกษตร แจกกลาไม เมล็ดพันธุพืชผัก การแสดงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น  

6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ   
     ผูแทนมหาวิทยาลัยพายัพ (นายคมกฤต  วงคนาง) ประชาสัมพันธงานพิธี

ประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่  41 ในวันเสารที่  10 พฤศจิกายน 2561  ณ  อาคารสายธารธรรม 
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแมคาว  งานเดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การจัดงานการแขงขันกอลฟการกุศล มหาวิทยาลัย
พายัพ ประจําป  2561 ชิงถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต ุ    
ในวันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น. ณ สนามกอลฟ กัซซัน เลกาซี จังหวัดลําพูน โครงการ
เชียงใหมเมืองดนตรี ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการแสดง 2 งานใหญ คือ มหกรรมดนตรีและงานแขงขัน
ดนตรีนานาชาติเชียงใหม ฮีนาสเตรา 2018 การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City 

เชียงใหมเมืองดนตรี จะจัดบริเวณดานหนาศูนยการคา เมญา ไลฟสไตล ซ็อปปง เซ็นเตอร ระหวางวันที่                
15 - 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแตเวลา 16.00 น. เปนตนไป 

6.4 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค   
           คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค  (นายมารติน เฟนสกี้-สตาลลิ่ง) เชียงใหม

สรางสรรคดําเนินงานอยูบนพื้นฐานของวิสัยทัศนดานความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงานระหวาง
องคกรเครือขายและพันธมิตรในการจัดกิจกรรมโดยไมแสวงหาผลกําไร เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม การตอยอดเชิง
พาณิชย การสงเสริม สนับสนุนและเสริมสรางอุตสาหกรรมสรางสรรคบนพื้นฐานของเศรษฐกิจสรางสรรค      
ซึ่งสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมในภาพรวม  สําหรับโครงการและกิจกรรมที่เชียงใหม
สรางสรรคไดนําเสนอในที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้ งที่  10/2561                    
เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ รางวัลการออกแบบเชียงใหม เปน
การจัดงานที่เชียงใหมสรางสรรครวมกับศูนยสรางสรรคงานออกแบบเชียงใหม (TCDC เชียงใหม) ในการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร สงเสริมคุณคาและความสําคัญของการออกแบบและผลิตภัณฑของเชียงใหมใหเปนที่
รูจักมากยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปนี้ถือเปนการจัดงานครั้งที่ 7 โดยงาน Chiang Mai Design 
Awards 2018  จะมีขึ้นในวันเสารที่ 8 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับชวงระยะเวลาการจัดงาน Chiang Mai 

Design Week 2018 ระหวางวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561 โดยจะมีจํานวนผูเขารวมงานประมาณ 10,000 คน  

 
ทั้งประชาชน ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 

1. ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
ล ำดับ

ประเทศ 

ภำพรวม 12,983.27 1,651.34 6,006.01 46.26 6,977.26 2 

ประจ ำ 8,029.04 43.25 5,173.86 64.44 2,855.17  

ลงทุน 4,954.24 1,608.09 832.15 16.80 4,122.09 7 

       
งบประมำณ
เหลื่อมปี 

1,958.79 1,299.47 445.36 22.74 1,513.43   

   ปี 61 1,680.86 1,069.23 421.10 25.05 1,259.76  

   ก่อนปี 61   277.93   230.25   24.26 8.73 253.67  

 
 ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนมีดังนี้ 
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หนว่ย : ล้านบาท
ล าดับ ชือ่หนว่ยงาน งบประมาณที่

ได้รับ
ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

เบกิจ่าย ร้อยละ
เบกิจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทัง้สิน้ 119 หน่วยงาน         4,954.24    1,608.10      832.15      16.80     4,122.09
สว่นราชการ 116 สว่นราชการ         4,692.71    1,608.10      594.84      12.68     4,097.87

1 ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่               0.03            -           0.03    100.00             -   
2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่                               0.25            -           0.25    100.00             -   
3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่           122.22            -        122.22    100.00             -   
4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้             52.69            -          52.69    100.00             -   
5 ส านกังานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เขต ๓ เชียงใหม่    0.12              -          0.12        100.00   -           
6 สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวียงพิงค์                        0.10            -           0.10      99.01          0.00
7 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชียงใหม่                   0.02            -           0.02      95.65          0.00
8 ส านกังานประมงจังหวัดเชียงใหม่                    0.03            -           0.02      82.14          0.01
9 สถานพินจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่               0.24            -           0.18      75.95          0.06
10 ส านกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่              14.02          6.77         7.24      51.68          6.77
11 ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5 0.25              0.11         0.12             48.78          0.13
12 มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่           245.42        28.32      107.41      43.76       138.02
13 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่                                  1.48            -           0.49      33.09          0.99
14 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1           582.92      266.71      175.90      30.18       407.02
15 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่                   36.32        26.86         9.44      25.99         26.88
16 ส านกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ่                               0.46          0.35         0.11      23.36          0.35
17 ส านกังานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่           105.46        37.25        22.53      21.36         82.93
18 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชียงใหม่               0.55          0.11         0.09      16.15          0.46
19 วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่                              5.60          3.94         0.85      15.10          4.76
20 ส านกังานการปฏรูิปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่               0.94            -           0.12      13.13          0.81
21 แขวงทางหลวงเชียงใหม ่ที่ 2                                290.02      228.92        29.41      10.14       260.61
22 ส านกังานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่                        2.75          0.10         0.24       8.69          2.51
23 ส านกัชลประทานที่ 1                                 123.44          2.12        10.47       8.48       112.97
24 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต 4             20.09        13.00         1.45       7.21         18.65
25 สถานพีัฒนาที่ดินเชียงใหม่                             7.67          1.33         0.46       6.05          7.21
26 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)               2.04            -           0.12       5.94          1.92
27 ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)           125.16        53.85         7.29       5.82       117.87
28 ส านกังานสาขาชัง่ตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)               1.93            -           0.08       4.36          1.84
29 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่                      31.83          6.88         1.22       3.82         30.62
30 ส านกัทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่)             40.55        16.46         1.46       3.61         39.09
31 โครงการชลประทานเชียงใหม่            511.36        27.46        18.26       3.57       493.10
32 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที ่9                    1.33            -           0.05       3.45          1.29
33 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่               7.26          0.15         0.25       3.43          7.01
34 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่                259.25      220.99         8.18       3.16       251.07
35 แขวงทางหลวงเชียงใหม ่ที่ 3                                241.63      172.56         7.34       3.04       234.30
36 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33             10.95          9.41         0.27       2.42         10.69
37 ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์เชียงใหม่                       1.01            -           0.02       2.08          0.99
38 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่                            44.51          4.19         0.90       2.02         43.61

ผลการเบกิจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
ข้อมลู ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

(เรียงล าดับตามผลการเบกิจ่าย)
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ล าดับ ชือ่หนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

เบกิจ่าย ร้อยละ
เบกิจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

39 โรงพยาบาลสวนปรุง                                     10.01            -           0.20       2.01          9.81
40 แขวงทางหลวงเชียงใหม ่ที่ 1                                307.21      261.01         4.74       1.54       302.47
41 ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม่               6.14            -           0.08       1.24          6.06
42 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34             61.02        23.68         0.68       1.12         60.34
43 ส านกังานสนบัสนนุบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่               1.64          1.61         0.02       0.91          1.63
44 ส านกังานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่             57.43          0.50         0.40       0.70         57.02
45 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1           178.85        11.81         0.93       0.52       177.92
46 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต  1             18.21        11.73         0.09       0.49         18.12
47 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่                  41.21          1.00         0.18       0.44         41.03
48 โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชียงใหม่             46.40        27.54         0.13       0.28         46.27
49 ส านกังานปศุสัตว์เขต 5             11.47            -           0.01       0.05         11.46
50 โรงพยาบาลนครพิงค์             58.63        47.42            -            -           58.63
51 โรงเรียนโสตศึกษาอนสุารสุนทร                                  22.64        20.61            -            -           22.64
52 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต  2             27.02        19.63            -            -           27.02
53 สถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครินทร์                        10.04          9.76            -            -           10.04
54 ส านกังานพัฒนาภาค3 หนว่ยบญัชาการทหารพัฒนา           100.70          8.50            -            -         100.70
55 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต  6               9.65          5.67            -            -            9.65
56 ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่                 6.26          5.58            -            -            6.26
57 ส านกังานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่                          5.40          5.40            -            -            5.40
58 กองบงัคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3                6.18          4.78            -            -            6.18
59 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่                        5.73          4.56            -            -            5.73
60 ส านกัวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1                  10.85          3.14            -            -           10.85
61 โรงพยาบาลดารารัศม ีโรงพยาบาลต ารวจ               2.20          2.16            -            -            2.20
62 ด่านศุลกากรเชียงดาว                                    1.98          1.59            -            -            1.98
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                    65.22          1.55            -            -           65.22
64 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ               0.66          0.56            -            -            0.66
65 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่               0.39          0.37            -            -            0.39
66 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่               9.61          0.11            -            -            9.61
67 ส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่จังหวัด เชียงใหม่        189.35          -          -                   -         189.35
68 ส านกังานจังหวัดเชียงใหม่           132.93            -              -            -         132.93
69 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี่ 16 (เชียงใหม่)           108.35            -              -            -         108.35
70 ส านกับริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑             96.30            -              -            -           96.30
71 กองบนิ 41                                            60.53            -              -            -           60.53
72 ส านกัจัดการทรัพยากรปา่ไม ้ที่ 1 (เชียงใหม่)             22.76            -              -            -           22.76
73 ส านกัประชาสัมพันธ์เขต 3                              17.09            -              -            -           17.09
74 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต 3             10.47            -              -            -           10.47
75 ต ารวจภธูรภาค 5                                         7.50            -              -            -            7.50
76 ส านกังานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่               6.70            -              -            -            6.70
77 ศูนย์อตุุนยิมวิทยาภาคเหนอื                             6.15            -              -            -            6.15
78 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเ่ขต  5               4.51            -              -            -            4.51
79 ส านกังาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่                             4.26            -              -            -            4.26
80 ส านกังานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่               3.97            -              -            -            3.97
81 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม ่                                  3.38            -              -            -            3.38
82 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่                            3.29            -              -            -            3.29
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ล าดับ ชือ่หนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

เบกิจ่าย ร้อยละ
เบกิจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

83 ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่                       3.13            -              -            -            3.13
84 ศูนย์ปฏบิติัการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง                  2.88            -              -            -            2.88
85 โรงเรียนกาวิละอนกุลู               2.71            -              -            -            2.71
86 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว               2.49            -              -            -            2.49
87 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถมัภจ์งัหวดัเชียงใหม่               2.43            -              -            -            2.43
88 เรือนจ าอ าเภอฝาง               2.25            -              -            -            2.25
89 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่               1.92            -              -            -            1.92
90 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่                     1.90            -              -            -            1.90
91 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม่               1.80            -              -            -            1.80
92 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์31               1.78            -              -            -            1.78
93 เรือนจ ากลางเชียงใหม่               1.63            -              -            -            1.63
94 วิทยาลัยเทคนคิสันก าแพง               1.50            -              -            -            1.50
95 โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 30               1.42            -              -            -            1.42
96 ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่               1.38            -              -            -            1.38
97 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่               1.38            -              -            -            1.38
98 ส านกังานคลังจังหวัดเชียงใหม่                           1.29            -              -            -            1.29
99 ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 1.14              -          -                   -            1.14
100 วิทยาลัยเทคนคิสารภี               1.00            -              -            -            1.00
101 ส านกังานศุลกากรภาคที่ 3               0.98            -              -            -            0.98
102 ส านกังานคลังเขต 5               0.84            -              -            -            0.84
103 ส านกังานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่                             0.81            -              -            -            0.81
104 ส านกังานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่                   0.80            -              -            -            0.80
105 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 10 จังหวัดเชียงใหม่               0.75            -              -            -            0.75
106 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8                     0.70            -              -            -            0.70
107 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมงิ               0.42            -              -            -            0.42
108 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม ่                0.40            -              -            -            0.40
109 ส านกังานศึกษาธิการภาค 15               0.34            -              -            -            0.34
110 ส านกังานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่                          0.17            -              -            -            0.17
111 ส านกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่               0.14            -              -            -            0.14
112 ส านกังานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่               0.09            -              -            -            0.09
113 ส านกังานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่                         0.06            -              -            -            0.06
114 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1                             0.05            -              -            -            0.05
115 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนอื               0.02            -              -            -            0.02
116 ศูนย์ท่องเที่ยวกฬีาและนนัทนาการจังหวัดเชียงใหม่               0.01            -              -            -            0.01

รัฐวิสาหกิจ 24.22            -          -          -        24.22        
1 องค์การสวนพฤษกศาสตร์ 24.22              -           -           -         24.22         

องค์การมหาชน 237.32          -          237.32     100.00   -           
1 สถาบนัวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 15.00              -           15.00        -         100.00       
2 สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 222.32            -           222.32      -         100.00       
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2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ท่ี กค 0402.5/ว124 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง 
งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ด้วยพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำและมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 เป็นต้นไป 
 เมื่อพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ท ำให้งบประมำณของส่วนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ ที่ได้รับอนุมัติจำกระทรวงกำรคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำยเงิน และยัง
ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันถูกพับไปโดยผลของกฎหมำย ดังนั้น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจจึงไม่สำมำรถเบิกจ่ำย
งบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้กับเงินไว้เบิกเหลื่อมปีหรือขยำยระยะเวลำเบิกจ่ำยเงินดังกล่ำวได้อีกต่อไป 
 และพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติบทเฉพำะกำลในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยรับงบประมำณได้ก่อหนี้ผูกพัน
และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ในมำตรำ 55  มำตรำ 56 และมำตรำ 57 ดังนี้ 
 มำตรำ 55 เว้นแต่เป็นกรณีที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 56 และมำตรำ 57 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมำณได้รับ
กำรก่อหนี้ผูกพันไว้ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และได้มีกำรกันเงินไว้
ตำมระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว ให้ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 
 มำตรำ 56 ให้งบประมำณรำยจ่ำยของปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกับกำรเสด็จพระรำชด ำเนินและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ ค่ำใช้จ่ำยชดใช้เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น ที่ยังมิได้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน แต่ได้มีกำรกันเงินและขอขยำยเวลำขอเบิกเงินจำกคลังไว้ตำม
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 
30 กันยำยน 2563 
 มำตรำ 57 ในกรณีที่มีกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลำง ให้
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2562 และด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 30 กันยำยน 2563 

 
--------------------------------------------- 
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  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

- สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
- กลุมงานบริหารยุทธศาสตร   กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
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3.1.3  การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ/งานโครงการหลวง 
            - โครงการรอยใจรักษ   
 
   นําเสนอโดย  - สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

            - อําเภอแมอาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
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  3.1.4 รายงานผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 
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   3.1.5 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
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   3.1.6 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม  ประจําป 2562      
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 
 

(ขอมูลหนาถัดไป) 
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3.1.7 การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62 
             -  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
    -  สํานักงานชลประทานที่ 1  

-  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
    

สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
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สํานักงานชลประทานที่ 1   
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ปริมาณนํ้าฝนมากกวาเกณฑเฉลี่ย 16% และมากกวา ป 60  222 มม.  

เข่ือนแมงัดสมบรูณชล

จ.ลําพูน

อ่างฯ แม่งดัฯ

อ่างฯ แม่กวงฯ

ฝายแม่แฝก

ฝายหนองผงึ

ฝายวงัตอง

น.แมท่า
น.แมก่วง

ฝายชลขนัธพิ์นิจ

ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบร้อง
ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคาํ

ปตร.ท่าวงัตาล

จ.เชียงใหม

1

2

3

4

6

7
5

ปริมาณนํ้าสาขาแมนํ้าปง 7 สาขา

สะสม(1 เม.ย.- 30 พ.ย.) ป 60/61 เทียบกับคาเฉลี่ย

แมนํ้าทา,ขาน,

ลี้,กลาง 
นอยกวา ปที่แลว มาก

144%

ภาพรวม ปริมาณน้ําทาสะสม สาขาแมน้ําปง 

(แมแตง แมริม แมกวง แมทา แมขาน แมลี้ และ แมกลาง) 

 ป 61 นอยกวา ป 60       25% 
ป 61 นอยกวา คาเฉลี่ย ป 2550-60       5 %

156%

107% 96%

86% 33%

71% 99%

162% 75%

128% 86%

353% 104%
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              สถานการณนํ้าในอางขนาดใหญ ในพ้ืนท่ี จ.เชียงใหม ณ วันท่ี 30 พ.ย. 61

ขนาดใหญ
จํานวน 2 แหง

เขื่อนแมงัด เขื่อนแมกวง
1 ก.ค.61  - 124.000 ลาน ม.3

1 ส.ค.61  - 127.878 ลาน ม.3

1 ก.ย.61  - 147.714 ลาน ม.3

1 ต.ค.61  - 187.268 ลาน ม.3

30 พ.ย.61  - 264.862 ลาน ม.3

              (100%)

   

1 มิ.ย.61  - 124.357 ลาน ม.3

1 ก.ค.61  - 127.878 ลาน ม.3

1 ส.ค.61  - 100.934 ลาน ม.3

1 ต.ค.61  -  110.473 ลาน ม.3

30 พ.ย.61  -  139.063 ลาน ม.3

              (53%)

ภาพรวม 77% (ป 61)

ภาพรวม 73% (ป 60)

กรม

ชลประทาน

สั่งการ

 โครงการชลประทาน ขนาดใหญ
1.ใหระบายนํ้าตามความจําเปน

2.ถามีปริมาณนํ้านอยกวา 30 % ใหจัดสรรเฉพาะอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศน ไมผลและสาํรองไวใชตนฤดูฝนป 62

3.ถามีปริมาณนํ้านอยกวา 50 % ใหบริหารจัดการนํ้าตามแผนการจัดสรรนํ้าอยางระมัดระวังเพ่ือลดความเสี่ยงขาดแคลนนํ้า

ใกลเคียง

เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบัน 265 ลาน ลบ.ม. (100%)
ปริมาณน้ําไหลเขาอางสะสม (1 เม.ย.61 ถึงวันน้ี) 224 ลาน ลบ.ม. (79% ของสะสมเฉลี่ย)
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ปจจบุัน  มีน้ําในเข่ือน 265 ลาน ลบ.ม. (100% ของความจุเข่ือนแมงัดฯ)

แผนการบริหารจัดการนํ้าเข่ือนแมงัดฯ ป 2561

เพียงพอ สําหรับการใชน้ําในฤดูแลงของโครงการฯแมงัด (65 ลาน ลบ.ม./พ้ืนท่ีสองฝงแมนํ้าปง 95 ลาน ลบ.ม./            

  เตรียมแปลงฤดูฝน ป 2562 และสํารอง 91 ลาน ลบ.ม.)/นํ้ากนอาง 12 ลาน ลบ.ม./ระเหยและร่ัวซึม 7 ลาน ลบ.ม.)

เข่ือนแมกวงอุดมธารา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบัน 139 ลาน ลบ.ม. (53 %)
ปริมาณน้ําไหลเขาอางสะสม (1 เม.ย.61 ถึงวันน้ี) 162 ลาน ลบ.ม. (96% ของสะสมเฉลี่ย)
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ปจจุบัน  มีนํ้าในเขื่อน 139 ลาน ลบ.ม. (53% ของความจุเขื่อนแมกวงฯ)

(ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง ปลูกพืชใชน้ํานอย  สวนนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประปา เพียงพอ) 

แผนการบริหารจัดการนํ้าเข่ือนแมกวงฯ ป 2561

ปริมาณน้ําของอางเก็บน้ําขนาดกลางในเขตจังหวัดเชียงใหม (เผยแพรบนเว็บไซต www.rid-1.com)

อางท่ีมีปริมาณน้ํา นอยกวา 50 % 

มี 1 อาง (อางฯหวยมะนาว อ.สันปาตอง)

ภาพรวมปริมาณนํ้าท่ีเก็บกักไดปนี้ 63 ลาน ลบ.ม. 

นอยกวาปท่ีแลว 17 % 

ปริมาณน้ํา 0-30 % ของความจุอางฯ

30-50 %

50-80 %

มากกวา 80 %

อางเก็บนํ้าขนาดกลาง

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 พ.ย. 2561)

ความจุที่

ระดับเก็บกัก

รนก. 

(ลาน ม3)

ปริมาณนาํในอ่างฯ 

ปัจจุบนั

ปริมาณน้ํา

(ลาน ม3)

% เทียบกับ

ความจุ รนก.

โครงการชลประทานเชียงใหม (มากกวา 90 % - 7 แหง)

อางฯ แมออน ต.ออนเหนือ อ.แมออน 4.53 3.9 86 %

อางฯ แมตะไคร ต.ทาเหนือ อ.แมออน 0.85 0.9 100 %

อางฯ แมจอกหลวง ต.ดอนแกว อ.แมริม 1.10 1.3 114 %

อางฯ แมโกน ต.ปาไหน อ.พราว 5.53 5.6 101 %

อางฯ หวยมะนาว ต.บานกาด อ. สนัปาตอง 4.30 1.9 45 %

อางฯ โปงจอ ต.สันติสุข อ.ดอยหลอ 2.60 1.7 67 %

อางฯ หวยเด่ือ ต.แมงอน อ.ฝาง 4.27 4.0 93 %

อางฯ แมแหลงหลวง ต.แมอาย อ.แมอาย 3.64 3.7 100 %

อางฯ แมตูบ ต.โปงทุง อ.ดอยเตา 39.00 20.9 54 %

อางฯ สนัหนอง ต.ชางเค่ิง อ.แมแจม 1.45 1.4 96 %

อางฯ แมขอน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว 4.08 4.1 102 %

อางฯ แมทะลบหลวง 15.30 13.6 89 %

รวม จํานวน 12 แหง (ป 61) 86.657 63.0 73 %

รวม จํานวน 12 แหง (ป 60) 86.657 77.1 90 %
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ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงนํ้าขนาดเล็ก (ชป. และ อปท.) ในเขตจังหวัดเชียงใหม

รวม ชป. ถายโอน นอยกวา 30% 31-50% 51-80% มากกวา 80%
ความจุ

ท่ี รนก.

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณนํ้า

(ลาน ลบ.ม.)

 % เทียบกับ 

รนก.

117 88 29 16 9 42 50

100% 75% 25% 14% 8% 36% 43%

1 อ.แมอาย 3 2 1 0 0 0 3 3.330 3.212 96.5%

2 อ.ฝาง 6 4 2 0 0 0 6 3.402 3.277 96.3%

3 อ.ไชยปราการ 3 - 3 0 0 0 3 1.085 1.037 95.6%

4 อ.เวียงแหง 1 - 1 0 0 1 0 0.310 0.210 67.7%

5 อ.เชยีงดาว 10 9 1 0 1 8 1 5.085 3.210 63.1%

6 อ.พราว 4 3 1 0 0 2 2 3.342 2.925 87.5%

7 อ.แมแตง 10 6 4 0 0 3 7 6.635 5.557 83.8%

8 อ.ดอยสะเก็ด 6 4 2 1 1 1 3 5.150 3.822 74.2%

9 อ.หางดง 1 1 - 0 0 1 0 0.130 0.104 80.0%

10 อ.กัลยานิวัฒนา 2 2 - 0 0 0 2 1.210 1.034 85.5%

11 อ.แมออน 6 5 1 1 2 0 3 3.650 2.126 58.2%

12 อ.สันปาตอง 1 - 1 0 0 0 1 0.720 0.626 86.9%

13 อ.สะเมงิ 8 8 - 0 1 6 1 3.622 2.762 76.3%

14 อ.สันกําแพง 1 - 1 0 0 0 1 0.650 0.650 100.0%

15 อ.แมริม 7 3 4 0 0 2 5 3.203 2.868 89.5%

16 อ.ดอยหลอ 1 - 1 0 1 0 0 0.500 0.215 43.0%

17 อ.สันทราย 5 3 2 1 0 2 2 3.250 2.653 81.6%

18 อ.เมือง 3 2 1 0 0 0 3 0.860 0.774 90.0%

19 อ.จอมทอง 26 23 3 11 3 10 2 15.419 4.831 31.3%

20 อ.แมแจม 6 6 - 0 0 2 4 1.158 0.991 85.6%

21 อ.ฮอด 1 1 - 0 0 1 0 0.414 0.269 65.0%

22 อ.ดอยเตา 4 4 - 2 0 2 0 3.725 2.466 66.2%

23 อ.อมกอย 2 2 - 0 0 1 1 1.240 1.051 84.8%

ปริมาณนํ้าในภาพรวม (ลาน ลบ.ม.) จํานวน(แหง) ขอมูล ณ วันท่ี 30 พ.ย. 61

ท่ี พ้ืนท่ี

68.090 46.670 68.54%
รวมในเขตจังหวัดเชียงใหม

คิดเปน

ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงนํ้า

ขนาดเล็ก (ชป. และ อปท.) 

ในเขตจังหวัดเชียงใหม

รวมอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก 117 อาง
ความจุรวม 68 ลาน ลบ.ม.

ปริมาณนํ้าปจจุบัน  47 ลาน ลบ.ม. 

คิดเปน 69 % ของความจุ 

นอยกวาปที่แลว 6 % 
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2. แผน/ผล การเพาะปลูกพืชฤดูฝน ป 2561

แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว

โครงการชลประทานเชียงใหม 35,931 40,110 0 3,586 1,717 1,717 40,253 41,128 0 333 381 0 0 65 0 80,103 83,401 1,717

โครงการชลประทานลําพูน (ในเขต จ.เชียงใหม) 12 0 0 0 0 0 10,680 10,680 0 58 58 0 0 0 0 10,750 10,738 0

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแฝก - แมงัด 40,215 42,350 0 12,215 10,339 4,393 18,889 18,955 0 405 576 0 0 0 0 71,724 72,220 4,393

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง (ในเขต จ.เชียงใหม) 82,125 83,697 0 0 0 0 11,758 11,358 0 2,639 2,458 0 0 0 0 96,522 97,513 0

โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 64,900 55,565 0 4,900 74 74 27,000 26,906 0 1,000 1,042 0 0 0 0 97,800 83,587 74

รวม 223,183 221,722 0 20,701 12,130 6,184 108,580 109,027 0 4,435 4,515 0 -   65 0 356,899 347,459 6,184

% เทียบกับแผน 99% 59% 100% 102% 97%

โครงการ
ทํานาป พืชไร - พืชผัก ไมผล - ไมยืนตน บอปลา บอกุง อ่ืน ๆ รวม

แผน/ผล การเพาะปลูกพืชฤดูฝนป 2561 สํานักงานชลประทานท่ี 1

รวมแผนเพาะปลูก

359,899 ไร

รวมผลเพาะปลูก

347,459 ไร (97%)

เก็บเก่ียวแลว 6,184 ไร

(ขาว 0 ไร)
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3. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง พ้ืนที่ สชป.1 
(ชป.ขนาดใหญ/กลาง) 

น.แม่กลาง
น.แมแ่จ่ม

เขือนแมง่ดัฯ

เขือนแมก่วงฯ

เหมอืงพญาคาํ

อ.สนัทราย

อ.สารภี

อ.เมืองลาํพนู
อ.ป่าซาง

อ.เมืองเชียงใหม่

อ.หางดง

อ.สนัป่าตอง

ฝายแม่แฝก

ฝายหนองผงึ

ฝายวงัตอง

อ.เชียงดาว

(263 ล้าน ลบ.ม.)

(265 ล้าน ลบ.ม.)

อ.สนักาํแพง

ฝายแม่ร่องน้อย

อ.ดอยสะเกด็อ.แม่แตง

สะพานวงแหวนรอบ3

น.แม่ลี

พื้นที่ คบ.แมแตง 95,931 ไร

        ฤดูแลง 46,000 ไร

พ้ืนท่ี คบ.แมกวง 172,125 ไร

     ฤดแูลง 68,853 ไร

น.แม่ขาน

ฝายชลขนัธพิ์นิจ

ฝายท่ามะโก๋

สถานีสูบนาํบา้นดอนชยั

ฝายสบร้อง
ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคาํ

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแม่แตง

จ.เชียงใหม

จําลองรูปแบบ 
สภาพภูมิประเทศของลุมน้าํปงตอนบน เชียงใหม-ลําพูน

ฝายท่าวงัตาล พื้นที่สองฝงแมน้ําปง 228,163 ไร ฤดูแลง 161,091 ไร 

(ปตร. 4 แหง / ฝาย 8 แหง / ประปา 8 แหง / สน.ไฟฟา 90 แหง)

นิคมอุตฯ

3
2

1

65

4

8

7

1

2 3 4

อ่างฯแม่ธิ

อ่างฯแม่ตีบ

อ่างฯแม่สาน

อ่างฯแมเ่มย

พ้ืนท่ี คบ.แมงัด 24,787 ไร  

     ฤดแูลง 24,283 ไร

รวมพ้ืนท่ี คบ.แมแฝก-แมงดั 70,684 ไร  

     ฤดแูลง 69,685 ไร

พื้นที่ คบ.แมแฝก 45,897 ไร  

     ฤดูแลง 45,402 ไร
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ลําดับ

ท่ี 

1 โครงการชลประทานเชียงใหม 13,035 4,590 1,775 - 40,526 602 381 60,909 

2 โครงการชลประทานลําพูน (ในเขต จ.เชียงใหม) 8,883        300          1,885       -     32,905       -         405        44,378 

3 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด 33,771       12,229      3,500       -     19,781       -         404        69,685 

4 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง (ในเขต จ.เชียงใหม) 37,079       2,326       213          -     11,308       -         2,458     53,384 

5 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 9,000         7,000       1,000       -     28,000       -         1,000     46,000 

101,768   26,445   8,373     -   132,520   602      4,648   274,356        รวม

ไมยืนตน บอปลาไมผล
โครงการชลประทาน/โครงการสงนํ้าฯ

ขาวนาปรัง รวมพ้ืนท่ีคาดการณ

พ้ืนท่ีคาดการณ (ไร)

พืชไร พืชผัก ขาวโพด

ลําดับ

ท่ี อุปโภค- อุตสาห- ระบบ

บริโภค กรรม นิเวศน

1 โครงการชลประทานเชียงใหม 50.84      1.20     -    -       -         52.04         

2 โครงการชลประทานลําพูน (ในเขต จ.เชียงใหม) 37.79      0.42     -    -       -         38.21         

3 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด 148.85    3.36     0.64   13.55    98.03      264.42       

4 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง (ในเขต จ.เชียงใหม) 71.40      6.00     -    -       -         77.40         

5 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 66.35      1.46     -    3.63     0.25        71.69         

375.24  12.43  0.64 17.18  98.28    503.76    รวม

โครงการชลประทาน/โครงการสงนํ้าฯ

ปริมาณนํ้า (ลาน ม.3)

เกษตร อ่ืนๆ รวมปรมิาณนํ้า

แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2561/62 สํานักงานชลประทานที่ 1 ในเขตจังหวัดเชียงใหม (ชป.ใหญ /กลาง)

รวมแผนเพาะปลูก

274,356 ไร

รวมปริมาณน้ําที่ใช

504  ลาน ลบ.ม.

4. แผนจัดสรรนํ้าในฤดูแลงในลุมนํ้าปงตอนบน

ในเขต จ.เชียงใหม-ลําพูน ป 2561/62 
(ปตร./ฝายชป.เล็กในลําน้ําปง และ สถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา)
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แผนการจัดสรรนํ้าของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ฤดูแลง ป 2561/62

ไฟฟาพลังนํ้า

ลําดับความสําคัญ

1. อุปโภค-บริโภค 2. รักษาระบบนิเวศนและการทองเท่ียว 3. การเกษตร 4.อุตสาหกรรม 

o สําหรับ ประปา 21 ลาน ลบ.ม. 

o รกัษาระบบนิเวศนและเพ่ือการเกษตร (161,901 ไร ) 74 ลาน ลบ.ม. 

o  ทองเท่ียว 0.5 ลาน ลบ.ม.

 เตรียมแปลงตกกลาและกรณีฉุกเฉนิ 91 ลาน ลบ.ม. 

o เพ่ือการอุปโภค 1 ลาน ลบ.ม. 

o เพ่ือการเกษตร ( 69,685 ไร) ประกอบดวย ขาวนาปรัง 33,771 ไร พืชไร 12,229 ไร พืชผัก 3,500 ไร 

       ไมผล 19,781 ไร  บอปลา 404 ไร             

ความจุที่ไมใชการ  12 ลาน ลบม.

เขื่อนระเหยและรั่วซึม 7 ลาน ลบม.

 สงน้ําในพ้ืนที่โครงการแมแฝก-แมงัด 65 ลาน ลบ.ม. 

 พ้ืนท่ีตลอดลําน้ําปง จ.เชียงใหมและลําพูน 95 ลาน ลบ.ม.   

จ.ลําพูน

อ่างฯ แม่งดัฯ

อ่างฯ แม่กวงฯฝายแม่แฝก

ฝายหนองผงึ

ฝายวงัตอง

ฝายแม่ร่องน้อย

น.แม่ลี

น.แม่ขาน น.แม่กลาง น.แมแ่จ่ม

ฝายชลขนัธพิ์นิจ

ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบร้อง

ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคาํ

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแม่แตง

จ.เชียงใหม

1.แผนการจัดสรรน้ําสาํหรับการอุปโภค-บริโภค

และผลิตน้ําประปาในพ้ืนท่ีลุมน้ําปงตอนบน

1

2

3

4

6

8

ความตองการใชนํ้ารวม 8 สถานี 

รวม 21 ลาน ลบ.ม. 

โดยใหประปา  1.02 ลาน ลบ.ม./สัปดาห

ประปา แมแฝก 
30,000  ลบ.ม./สัปดาห

ประปา แมแต 
240,000 ลบ.ม./สัปดาห

ประปา แมริม
120,000 ลบ.ม./สัปดาห

ประปา บานทอ
210,000 ลบ.ม./สัปดาห

ประปา จอมทอง
20,000 ลบ.ม./สัปดาห

ประปา ลําพูน 
110,000 ลบ.ม./สัปดาห

ประปา ปาแดด 

 80,000 ลบ.ม./สัปดาห

7

5

ประปา ปาตัน 

 210,000 ลบ.ม./สัปดาห
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 แผน 161,901 ไร 
(ปตร. 4 แหง / ฝาย 8 แหง / ประปา 8 แหง / สน.ไฟฟา 90 แหง)

แผนการปลูกพืชฤดูแลง ป 2561/62 
พ้ืนทีส่องฝงแมน้ําปง(ใชน้ําจากเขื่อนแมงัดฯเพ่ือประปา/การเกษตร) 

จ.ลําพูน

อ่างฯ แม่งดัฯ

อ่างฯ แม่กวงฯ

เหมอืงพญาคาํ

อ.สนัทราย

อ.สารภี

อ.เมืองลาํพนู
อ.ป่าซาง

อ.เมืองเชียงใหม่

อ.หางดง

อ.สนัป่าตอง

ฝายแม่แฝก

ฝายหนองผงึ

ฝายวงัตอง

ฝายสบทา

อ.เชียงดาว

นิคม

อ.สนักาํแพง

ฝายแม่ร่องน้อย

อ.ดอยสะเกด็

อ.แม่แตง

สะพานวงแหวนรอบ3

น.แมล่ี

น.แมข่าน น.แมก่ลาง น.แมแ่จ่ม

ฝายชลขนัธพิ์นิจ

ฝายท่ามะโก๋

สถานีสูบนาํ

ฝายสบร้อง

ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคาํ

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแม่แตง

จ.เชียงใหม

2

3

3

95

1

3

2

1

7
8

8
29,008 

9,320 4,732 

118,189 

652 

ขาวนาปรัง พืชไร พืชผัก ไมผล บอปลา

ชนิด พืชท่ีปลูก

เริ่มตน

รอบเวร

สิ้นสุด

รอบเวร
พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

สัปดาห สะสม
ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.
สัปดาห สะสม ลาน ลบ.ม.

28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 0.00 0.00

4 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 0.00 0.00

11 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 0.00 0.00

18 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 0.00 0.00 0.00

1 25 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 1.10 1.10 2 2 2 2 2 2 2 1.10

2 1 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61 1.94 3.04 3 3 3 3 3 3 3 1.94

3 8 ก.พ. 61 14 ก.พ. 61 3.82 6.86 6 6 6 6 6 6 6 3.82

4 15 ก.พ. 61 21 ก.พ. 61 4.79 11.65 8 8 8 8 8 8 8 4.79

5 22 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 3.64 15.29 6 6 6 6 6 6 6 3.64

6 1 มี.ค. 61 7 มี.ค. 61 4.13 19.42 7 7 7 7 7 7 7 4.13

7 8 มี.ค. 61 14 มี.ค. 61 4.26 23.68 7 7 7 7 7 7 7 4.26

8 15 ม.ีค. 61 21 มี.ค. 61 5.03 28.71 8 8 8 8 8 8 8 5.03

9 22 ม.ีค. 61 28 มี.ค. 61 5.93 34.63 10 10 10 10 10 10 10 5.93

10 29 ม.ีค. 61 4 เม.ย. 61 7.59 42.22 13 13 13 13 13 13 13 7.59

11 5 เม.ย. 61 11 เม.ย. 61 8.08 50.30 13 13 13 13 13 13 13 8.08

12 12 เม.ย. 61 18 เม.ย. 61 7.26 57.56 12 12 12 12 12 12 12 7.26

13 19 เม.ย. 61 25 เม.ย. 61 7.11 64.67 12 12 12 12 12 12 12 7.11

14 26 เม.ย. 61 2 พ.ค. 61 7.52 72.19 12 12 12 12 12 12 12 7.52

15 3 พ.ค. 61 9 พ.ค. 61 6.81 79.00 11 11 11 11 11 11 11 6.81

16 10 พ.ค. 61 16 พ.ค. 61 6.44 85.45 11 11 11 11 11 11 11 6.44

17 17 พ.ค. 61 23 พ.ค. 61 5.30 90.74 9 9 9 9 9 9 9 5.30

18 24 พ.ค. 61 30 พ.ค. 61 2.46 93.20 4 4 4 4 4 4 4 2.46

19 31 พ.ค. 61 6 มิ.ย. 61 0.50 93.70 1 1 1 1 1 1 1 0.50

20 7 มิ.ย. 61 13 มิ.ย. 61 0.50 94.20 1 1 1 1 1 1 1 0.50

21 14 ม.ิย. 61 20 มิ.ย. 61 0.50 94.70 1 1 1 1 1 1 1 0.50

รวม 94.70 94.70

รอบท่ี

วันท่ี แผนการสงนํ้า

(ลาน ลบ.ม.)

วันท่ีสงจากเข่ือนแมงัดฯ (ลบ.ม./วินาที) รวมสงนํ้า

(ลาน ลบ.ม.)

โควตา

คงเหลือ

แผนการ สงน้ําจากเข่ือนแมงัดฯ ลงแมนํ้าปง ป 2561/62

ภาวะวิกฤต  

สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 5-8 ลาน ลบ.ม./สัปดาห

ภาวะปกติ 

สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 3-5 ลาน ลบ.ม./สัปดาห

ฝนตก     
สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 1-3 ลาน ลบ.ม./สัปดาห

แผนสงนํ้าทั้งหมด 21 รอบเวร 
(94.70 ลาน ลบ.ม.)

คาดวา จะเร่ิมสงน้ํา     วันที่ 25 ม.ค. 62

คาดวา หยุดสงนํ้า       วันที่ 14 มิ.ย. 62
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มาตรการควบคุมการบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูแลง

พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าของ สชป.1พ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่ลุมนํ้าของ สชป.1

1.การรักษาเสถียรภาพของตลิ่งแมน้ําปง (ปตร.ทาวังตาล)

2.ควบคุมการปดก้ันทางนํ้าฯ ที่เปนอุปสรรค

ในการบริหารจัดการนํ้า (ทาดูดทรายในแมนํ้าปง การ

สรางทํานบช่ัวคราวปดก้ันทางนํ้า ฯลฯ) 

3.เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้า คู คลอง และแหลงนํ้าตางๆ

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2561/62

Page 76



02/12/61

12

4.ประสานการประปาสวนภูมิภาค เตรยีมการสําหรับในกรณีระดบันํ้าต่ํากวาระดับสบูนํ้า

5. สํานักงานชลประทานที่ 1 เปนผูถือกุญแจควบคุมปด-เปดประตูปากคลองสงน้ําในลําน้ําปงทั้งหมด

มาตรการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2561/62

 เจาหนาท่ีติดตามการไหลของน้ําและตรวจสอบปริมาณน้ําที่สงเขาคลองสงนํ้าทุกรอบเวร

6. ควบคุมการสงน้ํา
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การเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภยัแลง
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สูบน้ําจากบอสูบทรายเอกชน

ชวยเหลอืเกษตรกร อ.ดอยหลอ

สูบน้ําจากบอสูบทรายเอกชน

ชวยเหลือเกษตรกร อ.ดอยหลอ

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ือสูบนํ้าจากบอทรายเอกชนลงลํานํ้าปง ชวยเหลือเกษตรกรโครงการสถานีสูบ

นํ้าดวยไฟฟาที่สูบนํ้าจากลํานํ้าปง ในเขต อ.ดอยหลอ และ อ.จอมทอง(ไมผล) (ฤดูแลง ป2558/59)

สูบน้ําจากบอนํ้าเอกชนชวยเหลือ

เกษตกรโครงการฝายพญาคํา อ.สารภี

สูบน้ําจากบอนํ้าเอกชนชวยเหลือ

เกษตกรโครงการฝายพญาคํา อ.สารภี

ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าเพ่ือสูบนํ้าจากบอนํ้าเอกชนลงคลองสงนํ้าฝายพญาคํา ชวยเหลือเกษตรกรในเขต

โครงการฝายพญาคํา อ.เมือง และ อ.สารภี (ไมผล) (ฤดูแลง ป2558/59)
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         แผนการใชเครื่องสูบนํ้าเพ่ือชวยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง สชป.1 ป 2561 จํานวน 78 เครื่อง

ขอบคณุครับ

กรมชลประทาน งานเพ่ือแผนดิน

สํานักงานชลประทานที่ 1
www.rid-1.com โทร.053-242822 และ 053-245081
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สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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   3.1.8  โครงการทําถนนงานดินซีเมนตผสมยางพาราในตําบล หมูบาน จังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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นวท งก ร ก ขปญ ย งพ ร ตกต  

ดวยม ตรก ร นบ นน นวยง นภ ครฐ

ชย งพ ร  

ก รย ง ห่งประ ทศ ทยจงัหวดั ชยง หม่ 
วนัท 3 ธนัว คม 2561 

Page 83



Page 84



จง วด ชยง ม 
พนท วนย งพ ร  

 

• วนย งพ ร ม น ท 25,850 ร  

• วนย ง ปดกรด ม น ท 19,872 ร 

(ข มล กภ พย งพ ร ) 

 

- วนย งพ ร มพนท 10,214 ร 858 ร ย 

- วนย ง ปดกรด มพนท 6,998 ร 575 ร ย 

(ข มลขนท บยน กษตรกร ก รย ง งปร ทศ ทย) 
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ร ค ย งพ ร ย นภ ว ข ลง 

• ป 2559 ร ค น ย ง ด ฉลย 50.03 บ ท/กก. 

• ป 2560 ร ค น ย ง ด ฉลย 45.08 บ ท/กก. 

• ป 2561 ร ค น ย ง ด ฉลย 43.25 บ ท/กก. (ม.ค.-พ.ย. 2561) 

 

 

 
 
 

 ร ค น ย ง ด ฉลย ด นพฤศจก ยน 36.79 บ ท/กก.  

ลงข มล : นกตล ดกล งย งพ ร . ด ญ จ. งขล  
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ย งพ ร ท ช น ครงก ร ง รมก ร ชย ง 

ข ง นวยง นภ ครฐ 

ต ง ปน ย งพ ร ทซ จ ก ก รย ง งปร ทศ ทย

ร กลมทก รย ง งปร ทศ ทย  

ก รรบร ง ท นน !! 

น ย งขนจ กก รย ง งปร ทศ ทย 

งซ  

ก รย ง งปร ทศ ทยจง วด ชยง ม 

22/46-47 ( ครงก ร ด ลล พล ) ถ. ม ภช ชยง ม 700ป

ต.ช ง ผ ก . ม ง จ. ชยง ม 50300 

ทร 053-122755 ทร ร 053-122756 
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น ย ง ดจ ก ถ บน ก ตรกรทก รย ง งปร ทศ ทยจง วด ชยง ม  

ทค ดว จ ดรบก รรบร ง 

ท ช ถ บน ทตง ลขท บยน ถ บน ก ตรกร  ทรศพท 

1 กลม ก ตรกรผปลกย งต บล ม งน  316 ม.4 ต. ม งน . ชยงด ว จ. ชยง ม 50-5004-0001 082-8881079 

2 กลมก รย งพร ว 134 ม.8 ต. ข นผ ก .พร ว จ. ชยง ม 59-5011-0001 089-6329007 

3 กรณก งทน ง คร ก รท วนย ง ม ตง จ กด 22 ม.11 ต. นทขล . ม ตง จ. ชยง ม 55-5006-0001 089-8388895 

4 กรณก งทน วนย ง ชยปร ก ร จ กด 131/1 ม.3 ต.ศรดง ยน . ชยปร ก ร

จ. ชยง ม 

55-5021-0001 089-9563369 

5 กรณก งทน ง คร ก รท วนย ง ม จม จ กด 22/1 ม.5 ต.ช ง คง . ม จม จ. ชยง ม 55-5003-0001 090-3189624

6 กรณก งทน วนย ง วยงฝ ง จ กด 342 ม.3 ถ. ชยง มฝ ง ต. นทร ย

.ฝ ง จ. ชยง ม 

59-5009-0001 087-8963536 

ข ข บคณ 
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ครงก รท ถนนง นดนซ มนตผ มย งพ ร นต บล มบ น 

จง วด ชยง ม 

ดย นกง น ก ตร ล กรณจง วด ชยง ม 

วนจนทรท 3 ธนว คม 2561 

 ดวยรฐมนตรว ก รกร ทรวง ก ตร ล กรณ ดมบญช ม วนท

22 พฤศจก ยน 2561 นก ร รงรดปร นง นกบ งคกรปกคร ง วน

ท งถน พ นบ นน ครงก รท ถนนง นย งพ ร ฟลตตก ค นกรต

(Para-Asphaltic) ร ถนนง นดนซ มนตผ มย งพ ร (Para Soil 

Cement) นต บล มบ น จง วด ชยง ม ล พ ก รด นนม ตรก ร

นบ นน นวยง นภ ครฐ ชย งพ ร น ครงก รต ง ปน ป ย งม

ปร ทธภ พ ล งผล น ยบ ย ก ขปญ ย งพ ร ร ค ตกต ข ง

รฐบ ลปร บผล รจ รวมทง ปน ปต มมตคณ รฐมนตร ม วนท 20

พฤศจก ยน 2561 

ข งก ร 
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นวท งก รด นนก ร 

 1. ข คว มรวมม ปท. นบ นนก รด นนง นต ม ครงก รท ถนนง นย งพ ร

ฟลตตกค นกรต (Par-Asphaltic) ร ถนนง นดนซ มนตผ มย งพ ร (Para Soil 

Cement) นพนท งคกรปกคร ง วนท งถนข ง ตล จง วด ตล ดจนปร นก ร

ด นนง นกบท งถนจง วด พ ด นนก รตรวจ บตดต มปร ดนปญ ป รรค นก ร

นมต ก ร ชงบปร ม ณต มร บยบ กฎ ม ย ร ง น ขต มปร ก ศก นดร ค กล ง

ล นก ร นบ นนก รด นนง น ครงก ร ล ตดต มคว มก ว น ล ปญ ป รรค

นก รจดซ น ย งจ ก ก ตรกร พ ก รท ถนน ร ก ร ชย งพ ร น ครงก ร น นพนท

ทงน ก ปท. ก ร นบ นนทง 80,000 มบ น/ชมชนทวปร ทศ ดวยถนนง นดน

ซ มนตผ มย งพ ร (Para Soil Cement) มบ นล ย งน ย 1 ก ล มตร กจ ต ง ชน

ย งพ ร มน ยกว 960,000 ตน (1 ก.ม. ชน ย งพ ร จ นวน 12 ตน) จ ท มก ร ช

ย งพ ร นปร ทศ พมขน (Demand) ย งมนยย ซงจ งผล ร ค ย งพ ร งขนต ม

ป ม ย ปร ก ร คญ ก ตรกรจ มร ย ด พมขนดวย 

นวท งก รด นนก ร 

 2. พจ รณ น ก รจดปร ชมผบร ร งคกรปกคร ง วนท งถน

ทก ง นจง วด พ ช จงก ร นบ นน ครงก รท ถนนดวยก รผ มย งพ ร

ชด จน พ มก รด นนก ร ปนรปธรรม ทงน นกง น ก ตร ล

กรณจง วด รวมกบก รย ง งปร ทศ ทยจง วด ชยง ม ดก นจด

ปร ชม VDO Conference ร ง ปร ชมช จง นวท งก รข คว มรวมม

งคกรปกคร ง วนท งถน นบ นน ครงก รท ถนนง นดนซ มนตผ มย งพ ร

นต บล มบ น จง วด ชยง ม นวนท 3 ธนว คม 2561 วล 09.30 น.

ณ งปร ชมศนยปฏบตก รจง วด ชยง ม (POC) ชน 3 ค ร นวยก ร

ศ ล กล งจง วด ชยง ม 
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นวท งก รด นนก ร 

 3. ปร นง นกบ นกง นจง วด พ พจ รณ น

ผว ร ชก รจง วด ล คณ กรรมก รบร รง นจง วด บบบรณ ก ร

นก รพจ รณ นบ นน ช งนงบปร ม ณ ล จ ยจ ก

งบปร ม ณพฒน จง วด ร กลมจง วดม ช นก ร ง รมก ร ช

ย งพ ร น นวยง นภ ครฐต มน ยบ ยข งรฐบ ล 

 

นวท งก รด นนก ร 

 4. ปร น นกง น ก ตรจง วด พ นบ นนก รด นนง น

ผ นกล กคณ กรรมก ร นวยก รขบ คล นง นน ยบ ย ล ก ร ก ข

ปญ ภ ค ก ตรร ดบจง วด (Chief of Operation) ล คณ ท ง น

ปฏบตก รขบ คล นง นน ยบ ย คญ ล ก ขปญ ก ร ก ตร

ร ดบ ภ (Operation Team) 
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นวท งก รด นนก ร 

 5. ตดต ม รวบรวม ล ตรวจ บข มลร ยง นผลก ร

ด นนง น ศนย นวยก ร นบ นนก ร ก ขปญ ร ค ย งพ ร

ตกต ฉพ กจปร จ กร ทรวง ก ตร ล กรณทกวนศกร พร มทง

น ผว ร ชก รจง วดผ นกล กคณ นกรรมก รพฒน ก ร ก ตร

ล กรณร ดบจง วด พ พจ รณ ล นบ นนก รด นนง น

ต ป 

ทงน นปงบปร ม ณ 2562 จง วด ชยง ม ม ครงก รท ถนน

ง นดนซ มนตผ มย งพ ร นต บล มบ น จง วด ชยง ม

จ นวน 7 ครงก ร งบปร ม ณ 42,625,000 บ ท  

Page 94



Page 95



Page 96



Page 97



Page 98



 
  3.1.9 โครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ครงก ร ก ตรวชญ  

ดย นกง น ก ตร ล กรณจง วด ชยง ม 

30 พฤศจก ยน 2561 

คว ม ปนม  

 ม วนท 21 ธนว คม 2544 ม ดจพร จ ย วม วชร ลงกรณ บดนทร

ทพยวร งกร ครงทรง รยยศ ปน ม ดจพร บรม ร ธร ช ย มมกฎร ชกม ร

ด ดจพร ร ชด นน ปนก ร วนพร งค ปยงพนทบ นก ง ต บล ปง ยง

ภ มรม จง วด ชยง ม ทรงมพร ร ชด ร นวยง นท กยวข งท ก ร รวจ

ล ว ง ผนก ร ชทดน รวมทงก รพฒน ลงน พ ด นวท งท ม ม

ต ก ร ก ตร วนจ พฒน ร ปลกพชชนด ดควรพจ รณ ลงจ ก ดข มลดงกล ว

ลวดงนน ม วนท 24 ธนว คม 2544 กร ทรวง ก ตร ล กรณ จง ดม นง

ย ง ปนท งก รม บ ม ย กรมพฒน ทดนด นนก ร รวจ ล ว ง ผนก ร ชทดน

ดย รงดวน  
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 ล กรมชลปร ท น รวจ นวท งก รพฒน ลงน นพนทดงกล ว

กรมพฒน ทดน จง ด ข ท ก ร รวจข มลด นก ยภ พทว ปข งพนท ด ก

ข บ ขตพนท ลก ณ ภมปร ทศ รวจดน จ นกคว ม ม มข งดน พ ก รว ง

ผนก ร ชทดน ดคล งกบศกยภ พข งทดน ล ทรพย กรธรรมช ตทม ย น

ปจจบน ภ ย ตภ ว ศร ฐกจ ล งคมข งท งถน ล กรมชลปร ท น ด ก

ตรวจ บ ภ พพนท พ รวบรวมข มลปร ก บก รพจ รณ นวท งก รพฒน

ลงน พร มจดท ร ยง นก รศก  

จ กก ร รวจว คร ข มลท งก ยภ พ ล คว ม ม ม จง ดก นดข บ ขตก ร
พฒน ก ร ชทดน ปน 5 ขต ปร ก บดวย 

 1) พนท วนร ชก ร จ นวน 138 ร (10.22%) 

 2) พนททรงง น จ นวน 32 ร (2.37%) 

 3) พนทพฒน ก ร ก ตร จ นวน 139 ร (10.30%) 

 4) พนท ขตวน ก ตร/ธน ค ร รชมชน จ นวน 123 ร (9.11%) 

 5) พนทป ม จ นวน 918 ร (68.00%) 

 น ว น ท 3 ม ย น 2549 ด พ ร ร ช ท น น ม ศ น ย ร ย น ร
ด นก ร ก ตร บ นก ง ต บล ปง ยง ภ มรม จง วด ชยง ม ว ก ตร
วชญ (ปร ชญ งก ร ก ตร) 
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วตถปร งค 

 2.1 พ ปนก ร ฉลมพร กยรต ม ดจพร บรม ร ธร ช ย ม

มกฎร ชกม ร ล นว ร ฉลมพร ขวญ พร จ ล น ธ พร งค จ ทปงกรรศม ชต 

 2.2 พ ปนศนย รยนรด นก ร ก ตร คลนก ก ตร ค กรรม ก ตร ล ศนย

ฝก บรมก รท ก ตรบนพนท ง ย ง มบรณ บบ พ นรก ทรพย กรดน น ล

ป ม คงคว ม มบรณต มธรรมช ต ย งยงยน 

นวยง นรบผดช บ ลก 

 นกง นพฒน ทดน ขต 6 กรมพฒน ทดน 

พนทด นนก ร 

 บ นก ง ต บล ปง ยง ภ มรม จง วด ชยง ม 

นวยง นรบผดช บ ลก 

 นกง นพฒน ทดน ขต 6 กรมพฒน ทดน 
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ผลก รด นนง น นปงบปร ม ณ 2561  
มก รจด รรพนท ก ปน 5 วน ค  
 

วนท 1 พนท วนร ชก ร น ท 138 ร ปร ก บดวย 2 วน ค  
 1) ทตง ค รศนย รยนร ค รฝก บรม 

 2) ปลง ธตจด รยนรก รพฒน ก ร ก ตร บบครบวงจร ซงมก รจด รรพนท วนร ชก ร
ด นนก รปรบปรงพนท ปน ปลง ธต ท ชน  

  - นกง น ก ตรจง วดรวมกบศนย ง รม ก ตรท ง จดท ปลง ธตปลก มผล
บนพนท ง ด ก วค ด ก ฟ ปนตน  

  - นกง นปร มงจง วด ธตก ร ลยงปล นบ ดน 

  - ศนย ม น ม ฉลมพร กยรต ชยง ม ธตก รปลก ล ปรรป ม นผล ด 

  - ถ นพฒน ทดน ชยง ม จดท ปลง นรก ดน ล น ธตก รท ปย มก ตร
พร ร ชท น  

  - ครงก รชลปร ท น ชยง ม ก ร ง ง กบน ล ร บบ งน  

  - นกง นปศ ตวจง วด ธตก ร ลยง กร ล กพน ม ง 

  - ศนยวจยข ว ชยง ม ธตก รผลตข ว ดคณภ พ 

วนท 2 พนททรงง น  

 น ท 32 ร ปนพนททรงง นข ง ม ดจพร บรม ร ธร ช ย ม

มกฎร ชกม ร นขณ ทพร งคท น ดจตรวจ ยยมร ฎร ล ตดต มก รด นนง น

ข ง ครงก ร 

วนท 3 พนทพฒน ก ร ก ตร  

 น ท 139 ร ปนพนทท ดว งผง บง ปลง ล จด รรทท กน ม กบ
ก ตรกรท ชปร ยชนทดน ดม 60 ร ย ล 1 ร รวม 60 ร พร มทง ดจดร บบ
นรก ดน ล น ฟนฟปรบปรงบ รงดน พฒน ลงน ง รม ชพ ล ปนศนย
รยนร 
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วนท 4 พนทวน ก ตร/ธน ค ร รชมชน  

 น ท 123 ร ฟนฟพฒน พนทป ม ทรม นรก ลงตนน ล ธ ร

ปน ลงรวบรวมพฒน พช มน พร ล ปน ลงผลต รต มธรรมช ต ชมชน

ม วนรวม  

วนท 5 พนทป ม น ท 918 ร  

 1) นรก ป มต มธรรมช ต 

 2) พฒน ปน ลงท ง ทยววน ก ตร จด ปน นท ง ดนป ศก ธรรมช ต

2,000 มตร ล ศก ธรรมช ต ร นย ดตน ม 150 มตร 

ปญ ป รรค 

 1) จ น ททด นนก ร น ครงก ร ก ตรวชญ ปน จ น ท วยนจ ก นวยง น มม จ น ท

ปร จ ครงก ร ซง งผล ก รท ง นข ดคว มต น ง ล ช ม ยงร ว งช วบ น นพนทกบ จ น ท 

 2) งบปร ม ณท ดรบก รจด รร นก รด นนง น ครงก ร มต น งข ดคว มคล งตว 
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3.2  โดยเอกสาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจงัหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม  2561  
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

4 ธันวาคม 2561 09.00 น. จัดกิจกรรมโครงการธรรมะตามรอย
ศาสตรพระราชา 

ณ วัดเจ็ดยอด  
พระอารามหลวง 

5 ธันวาคม  2561 
 

  
 
 
07.00 น. 
09.00 น. 

งานวนัพอแหงชาติและวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-               
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
- พิธีทําบุญตักบาตร 
- พิธีถวายพานพุมราชสักการะ  
  ถวายราชสดุดี และถวายบังคม 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ              
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

5  ธันวาคม  2561 11.00 น. กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก สํานักงานพฒันาท่ีดิน
เขต 6 

5 ธันวาคม  2561  09.00 – 
15.30 น. 

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเปน 
พระราชกุศลเนื่องในวันคลายวัน 
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9  

ภาคบริการโลหิต
แหงชาติที่ 10  
จังหวัดเชียงใหม 

5 ธันวาคม 2561 15.00 น. ซอมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ 
กิจกรรม “Bike อุนไอรัก”  

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ              
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

7  ธันวาคม  2561 09.00 น. งานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด กองรอยอาสารักษา
ดินแดน อําเภอเมือง
เชียงใหม 

7  ธันวาคม  2561  08.30 – 
12.00 น. 

งานวันตอตานการคอรรัปชั่นสากล 
(ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม 

ณ หองราชพฤกษ                  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา 

9  ธันวาคม  2561 15.00 น. กิจกรรม “Bike อุนไอรัก” ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ             
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

21-23 ธันวาคม  2561 
 
 
 
22  ธันวาคม  2561 
 
23  ธันวาคม  2561 

 พระเจาหลานเธอ พระองคเจา -               
พัชรกิติยาภา เสด็จปฏิบัติ                        
พระกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม ดังนี้ 
-เสด็จเปดงานโครงการหลวง   
 
- เสด็จเขารวมการแขงขันวิ่ง
มาราธอนประเพณนีานาชาติ
เมืองไทย เชียงใหมมาราธอน  
ครั้งที่ 13   

 
 
 
 
- ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

-ณ ขวงประตูทาแพ 

27  ธันวาคม  2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 12/2561 
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

28  ธันวาคม  2561  16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ- 
บดินทรเทพยวรางกูร และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

28 ธันวาคม  2561  –  
8  มกราคม  2562 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที ่5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
 5.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

Page 108



ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ 
                        6.1 รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 3 ป 2561  
(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  6.2 รายงานความคืบหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 

การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม 
(เชียงใหม 100%) ประจําป 2561/2562 

 ดวยจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศวาระจังหวัด ประจําป 2561/2562 เม่ือวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ผานศูนยปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม ในนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ และขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล 
มุงเนนที่จะลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของรัฐ โดยยึดหลักของ 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”“การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” โดยมีเปาหมายในการ
ดําเนินงานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทุกหมูบานในจังหวัดเชียงใหม คือ 2,066 หมูบาน ครบ 100% ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มุงสูเปาหมาย “ประชาชนพ่ึงตนเองได ชุมชนเขมแข็ง ม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” 
ดวยการสงเสริมใหประชาชนเกิดการระเบิดจากขางใน มีความตองการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ความกาวหนา ประจําเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๑) การขับเคลื่อนในระดับจังหวัด 

    ๑.๑ การติดตาม และใหกําลังใจของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในพ้ืนที่อําเภอแมวาง 
๒) การขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่ 

๒.๑ แกนนําพัฒนา หมูบานละ ๓ คน พรอมคณะทํางานระดับตําบล/หมูบาน อยูระหวาง
ดําเนินการสรางการรับรู และสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม โดยเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆที่สามารถลด
รายจายในระดับครัวเรือนใหแกคนในหมูบาน อาทิ  สงเสริมใหมีการปลูกผักสวนครัวภายในรั้ว
บานของตนเอง   

๒.๒ อาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
มติที่ประชุม  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  6.3 การดําเนินการเลือก ส.ว. (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม) 
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มติที่ประชุม  
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6.4 ประชาสัมพันธการจัดการแขงขันกีฬา อปท. (เทศบาลนครเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
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.............................................................................................................................................................................. 
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