
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒

วันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
๑. การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมกราคม ๒๕๖๒

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

2.1 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป ๒๕๖๑
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

๒.๒ การมอบใบประกาศนียบัตรใหกับอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

๓. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

๔. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
๔.๑ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ

ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดระยอง

๔.2 วาท่ีรอยตรี  ประเทือง ฉัตรอินตา
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ

๔.3 นายเอกนรินทร จินทะวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี ๑

๔.๔ นางพจนีย แสนลา
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง

๔.๕ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ
๔.6 นางสาวทหัยชนนี บุญเจริญ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต
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-๒-

๔.๗ นายสํารวม ธรกิจ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานนครสวรรคการไฟฟาฝายผลิต

จังหวัดนครสวรรค
๔.๘ นางเสาวคนธ ชูศรี

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๑ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/

กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

๓.๑.๓ การบริหารงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๔ ขอสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๕ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัด

ลําปาง (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.๖ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๗ การแกไขปญหาฝุนละออง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม)
3.1.๘ การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)
3.1.๙ การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป

2562 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามกฎหมายใหม และการเตรียม

ความพรอมในการจัดการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

๓.๑.๑๑ ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
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-๓-

3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑ – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด

เชียงใหม  ครั้งท่ี ๔๓
สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตและ
จิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙
และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา

-วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง

-วัดศรีโสดา
พระอารามหลวง

-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

-วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

-วัดสวนดอก
พระอารามหลวง

-วัดเจดียหลวงวรวิหาร
-วัดศูนยกลาง
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ระดับอําเภอ

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๖.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

ระเบียบวาระท่ี ๕ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
๕.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
๕.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
๕.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย)
๕.๔ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
๕.๕ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)

Page 3



-๔-

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ การดําเนินงานโครงการ “การฟนฟูระบบนิเวศชุมชนปาเสื่อมโทรมจากการทําเกษตร

เชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)
๖.๒ การบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยใช mobile

application "Smart me" ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม)
๖.๓ การจัดงานทองเท่ียวสวนพันป และชมของดีผลิตภัณฑ ๓ ชนเผา ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป

๒๕๖๒ (อําเภอกัลยาณิวัฒนา)
๖.๔ การจัดงานมหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผา อําเภอแมแจม ครั้งท่ี ๒๖

ประจําป ๒๕๖๒ (อําเภอแมแจม)
๖.๕ การจัดงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 18 ประจําป 2562

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

2.1 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป ๒๕๖๑
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้

๑) รางวัลชนะเลิศ  ไดแก บานเมืองขอน หมู ๑ ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย และบานแมสูนนอย
หมู ๓ ตําบลแมสูน อําเภอฝาง

๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ ไดแก บานปาลาน หมู ๒ ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง
และบานแมแดดนอย หมู ๔ ตําบลแมแดด  อําเภอกัลยาณิวัฒนา

๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ ไดแก บานโปง หมู ๘ ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย
และบานปาไผ  หมู ๓ ตําบลเมืองแหง  อําเภอเวียงแหง

๒.๒ การมอบใบประกาศนียบัตรใหกับอําเภอท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
ปใหม  พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) ใหแก อําเภอดอยสะเก็ด
สันปาตอง ดอยหลอ สารภี แมออน สันกําแพง สะเมิง แมอาย เวียงแหง ดอยเตา หางดง แมแจม จอมทอง
แมแตง และกัลยาณิวัฒนา

๓. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๒ (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

๔. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
๔.๑ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ

ตําแหนงปจจุบัน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม จัดหางานจังหวัดระยอง

๔.2 วาท่ีรอยตรี  ประเทือง ฉัตรอินตา
ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเพชรบูรณ

๔.3 นายเอกนรินทร จินทะวงค
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี ๑

๔.๔ นางพจนีย แสนลา
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลําปาง

๔.๕ นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ
๔.6 นางสาวทหัยชนนี บุญเจริญ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนภาคใต
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๔.๗ นายสํารวม ธรกิจ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานนครสวรรคการไฟฟาฝายผลิต

จังหวัดนครสวรรค
๔.๘ นางเสาวคนธ ชูศรี

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห

ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1๒/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวน

ราชการ ครั้งท่ี 1๒/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร ๒๙ หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑๒/2561 ท้ังนี้ มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูรวมประชุม จํานวน
๓ หนวยงาน คือ อําเภอดอยหลอ  แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒ และแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๓ ซึ่งฝาย
เลขานุการไดดําเนินการแกไขรายชื่อเปนท่ีเรียบรอยแลว

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1๒/2561

รายงานการประชุมหนาถัดไป

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 12 /2561

วันพฤหัสบดีท่ี 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายมนัส ขันใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายธนา นวลปลอด (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม
10. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
11. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
12. นายนภดล กันธรรม (แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

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

เขต 10 ลําปาง
15. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
17. นายภฤศ จิโนวรรณ (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการ

พัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
19. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด

เชียงใหม
20. นางดรุณี ไรเปยม (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

21. นางศิริพร...

สําเนา
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21. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ
22. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
23. นายณรงคพิชญ กุหลาบทอง (แทน) นายอําเภอหางดง
24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี
25. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
26. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี (แทน) นายอําเภอสันกําแพง
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
28. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
29. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง
30. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
31. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว
32. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอพราว
33. นายชานนท ดวงมณี (แทน) นายอําเภอฝาง
34. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง
36. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง
37. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
38. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
39. นายสมภพ หนอแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
41. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม
42. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
43. นายวิทวัส บุญตะ (แทน) นายอําเภอแมวาง
44. นายไพบูลย ใจตูม นายอําเภอแมออน
45. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
46. วาท่ีรอยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
47. นางอารีย พันธุจันทร รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
48. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
49. พ.ต.ท.ธีรัตม ชูดละออง (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
50. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
51. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการ

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

53. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชมชื่น สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2
54. พ.ต.อ.พัลลภ สุริยกุล ณ อยุธยา รรท. ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
55. พ.ต.อ.ฐานันดร วิทยาวุฑฒิกุล หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. นายกันตภพ วิจิตรกําเหนิดกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
57. นายธนพล ประเสริฐดี (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายจักรินทร จันทระ (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม
59. นายกรกฎ กลั่นกลิ่น (แทน) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางสาวนันทวรรณ กันคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
61. นายศุภชัย กัลปสันติ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
62. นางสาวศศิวิมล พงษปรีชา ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย เชียงใหม
63. นางสาวชนิสา ชมศิลป ผู อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

อําเภอฝาง
65. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
66. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
67. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
69. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
70. พ.อ.ยุทธชัย จันทรวิภาค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
71. ร.อ.หญิง ปพิชญา รําพึงกิจ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.ท.ไพรัฐ แกวแดง (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
74. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ (แทน) หัวหนาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและ

พลังงานทหาร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
75. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
76. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
77. นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
78. วาท่ีรอยตรี ชะริด จอมเรือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5

79. นางนัษฐวดี ...
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79. นางนัษฐวดี ทวีจิระวัฒน (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
80. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8
81. นางภัคภร ศรีทัย (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
82. นางพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
83. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)
84. นางสาววรรณภา ฤกษนันทน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม
85. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
86. นายธวัช เพงพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
87. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
88. นายปญโญ โพธิ์รอด (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นายทรัพยสิน ฉิมพลี หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
90. ผศ.พิมภา อ่ิมสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
91. นางสาวภัคนันท วินิจชัย ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม
92. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
93. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวดั

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
94. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
95. นางสาวอัจฉรา สุใจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
96. นางไพทิพย หนูพรหม (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
97. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
98. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
102. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
103. นางปรียาภรณ อรุณเรืองสวัสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัด

เชียงใหม
104. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1/

(แทน) หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
105. นายเฉลิมลาภ...
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105. นายเฉลิมลาภ ศิริวรรณ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
106. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
107. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
108. นายศุภชัย สงชู (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
109. นางจันทรเท่ียง จันปาลี (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
110. นายนรุทธิ์ อุทธา สหกรณจังหวัดเชียงใหม
111. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
112. นายกานต ไตรโสภณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
113. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
114. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
115. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
116. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
117. นางชนนิกานต พันธจักร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
118. นายพงศสิทธิ์ ศิริสุข (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
119. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
120. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ท่ี 9
121. นายนันทิวัฒน ศรีคาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
122. นางสุจารีย พิชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
123. นายประสาน พรโสภิญ รกน. ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว

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

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
125. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
126. นายพัสฐวัช บุญเหลือ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
127. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
128. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิม พระเกียรติเชียงใหม
129. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
130. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
131. นางสาวหนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
132. นายศราวุฒิ ปงเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

133. นายฤทธี ...
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133. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ําเพ่ือ
เกษตรกรรมท่ี 1

134. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
135. นางพรรณี พุมพันธ รกน. ขนสงจังหวัดเชียงใหม
136. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
137. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
138. นายยุพดล ปนรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
139. นางสาวศรีสุภี เพชรโรจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
140. นางเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
141. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
142. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
143. นายชวัช วัฒธรรม ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒
144. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
145. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
146. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
147. นายทวีศักดิ์ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

(เชียงใหม)
148. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1

(เชียงใหม)
149. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
150. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
151. นายนิพล ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
152. นางณิชนันทน ทองคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ

ลุมน้ําปง
153. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
154. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
155. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
156. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
157. นายสุรพล ใจใหญ (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
158. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาภาคเหนือตอนบน
หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
160. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
161. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงใหม
166. นางไพจิตรี ไกรยศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
167. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. นางณัฏฐฤทัย สิริไตรรัตนกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
169. นายธวัชจีรัญ พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
170. นางพิชญา ธารากรสันติ (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
171. นางนุชจณี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ

ภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นางสาวก่ิงกาญจน คําเมรุ สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
175. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
176. นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19

เชียงใหม
177. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
178. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
180. นายณัฐพงษ แมตสอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม/

(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม
181. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
182. นางสาวพสิษฐสุข บุญขจรัสมนตรี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15
183. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8

184. นายอุดม...
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184. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1

185. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2

186. นายไพโรจน เดชะบุญ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4

187. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม

188. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 34

189. นางธิติมา โรจนธราภิบาล (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
190. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
191. นางวิวรรณ ศรีทองคํา (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
192. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
193. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
194. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
195. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
196. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
197. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
198. นางจีระนันท แกวกําเนิด (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
199. นายภาคภูมิ ธาวงค (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
200. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
201. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
202. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
203. นายดุสิต กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
204. นางอมาวสี อัมพันศิริรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
205. นางศศิวิมล โฆษชุณหนันท (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
206. นางสาวนันนภัส ออนหวาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
207. นายแพทยธรณินทร กองสุข ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
208. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
209. นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1

210. นายวิลาส…
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210. นายวิลาส สกะเมณี (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เขต 3 (เชียงใหม)

หนวยงานพิเศษ/อิสระ
211. นางสาวณัฐนันท การะยะ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
212. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
213. นายวิวัฒน เจริญฉํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
214. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต 32
เชียงใหม

215. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
216. นายนาวิน สินธุสอาด ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม
217. นายอุทัย จันทรหอม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
218. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
219. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สวนทองถิ่น
220. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
221. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
222. นายฐิติ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
223. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
224. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
225. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
226. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
227. นางปนัดดา เวียงสี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม
228. นายธีรพงศ กรุษประยูร (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
229. นายสาธิต ฉวีรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒
230. นางกรรณิกา ไกยสิทธิ์ ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
สํานักพระราชวัง
231. นายพิบูลย สุภาพ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
232. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
233. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
234. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
235. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
236. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
237. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุม ...
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนธันวาคม
2561 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

2.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2561 จํานวน 3 ราย
ไดแก นายเสงี่ยม  รัตนา  นายบุญเลิศ  วิริยา  และ จ.ส.ต.เกษม  บุญไชย (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

3. การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ ทําดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม “กิจกรรม
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” ระหวางจังหวัดเชียงใหม กับหนวยงานราชการทุกแหง
ในจังหวัดเชียงใหม โดย 1) องคกรจะดําเนินการตามแนวปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในภาครัฐ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561  2) องคกรจะสนับสนุน สงเสริม และกําหนด
มาตรการในการดําเนินการ เพ่ือให “ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย” ในหนวยงานของตนเองประสบ
ผลสําเร็จ 3) องคกรจะสนับสนุน สงเสริม และสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกรรวมดําเนินการ “ การลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอย” ท้ังทางตรงและทางออม ท้ังนี้ตองไมขัดแยงกับนโยบาย บทบาทภารกิจ และกฎระเบียบ
ตาง ๆ ของหนวยงาน 4) องคกรจะสนับสนุน สงเสริม และขับเคลื่อน “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย”
เพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใชบรรจุภัณฑท่ีใชซ้ําได  ผลิตภัณฑท่ีไมมีพลาสติกหอหุม
( Cap Seal) ภาชนะท่ีทําจากธรรมชาติซึ่งสามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ และงดใชกลองโฟมในการ
บรรจุอาหาร (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

4. อานสารพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัย
แหงชาติ ประจําป 2561 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม

5.4 ดร.อมาวสี ...

5.1 นางปริษา ปานพรหม
ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร

5.2 นายธวัช เพงพินิจ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย

5.3 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดงาน อุนไอรัก คลายความหนาว

“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” ระหวางวันท่ี 9 ธันวาคม 2561 – 19 มกราคม 2562 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น
42 วัน ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือปา เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัด
งานเปนลักษณะยอนยุค เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับราษฎรท่ีมีมา
อยางยาวนาน รวมท้ังเปนการสืบสานรักษาตอยอดวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เพ่ือใหผูเขาชมงานไดเกิด
การเรียนรูในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยท่ีทรงทํานุบํารุงคูคลองเพ่ือประโยชนแกราษฎรและ
เกิดการตระหนักรูเพ่ือชวยกันสืบสานอนุรักษแมน้ําลําคลอง จึงขอเชิญชวนทุกทานและบุคลากรเขารวม
ชมงาน อุนไอรัก คลายความหนาว “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” และเยี่ยมชมรานคาในพระบรมวงศานุวงศ
และรานคารับเชิญ
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันจันทรท่ี 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม  นั้น

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 30หนา โดยมี
นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบ
สํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2561 ไมมีสวนราชการใดแจงขอแกไข
รายงานการประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผล...

5.4 ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีสงขลา
5.5 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ

ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดเทศบาลเมืองทาโขลง  จังหวัดปทุมธานี
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3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
ประจําป พ.ศ. 2562

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณจังหวัดเชียงใหม ประจําป  พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม
จํานวน 14,777.47 ลานบาท  เบิกจายแลว จํานวน 7,355.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 49.77
ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ แยกเปน งบลงทุน จํานวน 6,361.33 ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน 1,285.35 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.21 ผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 7 ของประเทศ งบประจํา
จํานวน 8,416.14 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 6,070.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.12 เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป จํานวน 2,017.63 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 677.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.60

หนังสือแจงเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  ดังนี้
1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว 590

ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการดานงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนแมบท
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการดานการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 และเพ่ือใหการใชจายภาครัฐเปนกลไกสนับสนุนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกําหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ไมรวมงบกลาง) ดังนี้ ไตรมาสท่ี1 ภาพรวม รอยละ 32 ของงบประมาณรายจาย รายจายลงทุน รอยละ
20 ของงบประมาณรายจายลงทุน รายจายประจํา รอยละ 36 ของงบประมาณรายจายประจํา ไตรมาสท่ี 2
ภาพรวม รอยละ 54 ของงบประมาณรายจาย รายจายลงทุน รอยละ 45 ของงบประมาณรายจายลงทุน
รายจายประจํา รอยละ 57 ของงบประมาณรายจายประจํา ไตรมาสท่ี 3 ภาพรวม รอยละ 77 ของ
งบประมาณรายจาย รายจายลงทุน รอยละ 65 ของงบประมาณรายจายลงทุน รายจายประจํา รอยละ 80
ของงบประมาณรายจายประจํา  และไตรมาสท่ี 4 ภาพรวม รอยละ 100 ของงบประมาณรายจาย รายจาย
ลงทุน รอยละ 100 ของงบประมาณรายจายลงทุน รายจายประจํา รอยละ 100 ของงบประมาณรายจาย
ประจํา ท้ังนี้ เปาหมายการใชจายงบประมาณในแตละไตรมาส เปนคาเปาหมายเฉลี่ยท่ีพิจารณาจากผลใชจาย
งบประมาณในปงบประมาณท่ีผานมา และเปาหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ประจําปงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากหนวยงานใดสามารถดําเนินการได
ตามแผนฯ ท่ีกําหนดไวแลวแตต่ํากวาเปาหมายเฉลี่ย ใหถือวาไดดําเนินการบรรลุเปาหมายในไตรมาสนั้นแลว
สําหรับหนวยงานท่ีไมสามารถเบิกจายหรือกอหนี้ผูกพันไดตามเปาหมายและหรือแผนฯ ท่ี กําหนดไว
สํานักงบประมาณจะนํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ
พ.ศ. 2563 ตอไป
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจงัหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) ขณะนี้เขาสู
ชวงเดือนสุดทายของไตรมาสท่ี 1 ตามท่ีคลังจังหวัดเชียงใหมไดนําเสนอตอท่ีประชุม ภาพรวมจังหวัด
เชียงใหมมีผลเบิกจายเปนอันดับท่ี 2 ของประเทศ ดังนั้น ขอใหสวนราชการท่ีรับจัดสรรงบประมาณโครงการ
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป

พ.ศ. 2562 ...

Page 20



- ๑๓ -

พ.ศ. 2562 ไดเสนอโครงการใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมอนุมัติ และใหดําเนินการตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจาง โดยงบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภาพรวมไดรับจัดสรร จํานวน 371
ลานบาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรร  จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ จํานวน 200 ลานบาท
จะตองชวยกันขับเคลื่อนใหเปนไปตามเปาหมาย ไตรมาสท่ี 2 เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม – มีนาคม 2562
ซึ่งจะทําใหมีผลการเบิกจายเพ่ิมข้ึน ขอความกรุณาเรงดําเนินการตามท่ีคลังจังหวัดเชียงใหมไดแจงไวแลวดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การเบิกจายงบประมาณทุกหนวยงานตองพยายามเรงรัดการเบิกจายเงินใหเปนไปตามเปาหมาย
ย้ํา เตือน หนวยงานรับผิดชอบงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 สิ่งสําคัญคือ ตองรีบเสนอขออนุมัติโครงการโดยดวน ยกเวนบางโครงการท่ีตองหารายละเอียด
เพ่ิมเติม ขอใหเรงรัดการดําเนินโครงการโดยใหเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางโดยเร็ว ท้ังนี้ตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามระเบียบ โครงการใดท่ีพ้ืนท่ีดําเนินการยังไมพรอมหรือยังไมไดรับอนุญาต  อยาดําเนินการโดย
เด็ดขาด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(นายธนา นวลปลอด) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม
ประจําป 2562 มีหนังสือแจงใหอําเภอจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยหนาวระดับอําเภอ และจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยหนาว ระดับอําเภอ ประจําป 2562 พรอมท้ังแจง
องคการปกครองสวนทองถ่ินจัดตั้งศูนยและจัดทําแผนฯ ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมมีนโยบายขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากทางภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน หนวยงาน
องคกร และมูลนิธิตางๆ โดยสั่งการใหอําเภอสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 25 อําเภอ มีผูไดรับความเดือดรอน จํานวน 3๘๘,๙๗๐ คน ประกอบดวย
ผูสูงอายุ จํานวน 174,078 คน เด็กไรผูอุปการะ จํานวน 4,237 คน คนพิการทุพพลภาพ จํานวน
35,494 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน 60,142 คน และผูประสบความเดือดรอน จํานวน 115,019 คน
โดยมีความตองการเครื่องกันหนาว รวมท้ังสิ้น จํานวน 429,055 ชิ้น แยกเปน ผาหมนวม จํานวน 298,511
ชิ้น ผาหมไหมพรม จํานวน 37,978 ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 74,270 ชิ้น และเครื่องกันหนาว จํานวน
18,296 ชิ้น จํานวนผาหมซึ่งไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร และมูลนิธิตาง ๆ
รวมท้ังสิ้น 8,713 ชิ้น

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) อําเภอให
ประสานสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม เรื่องการแจกจายผาหมใหราษฎรดวย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) อําเภอทุกอําเภอรวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของไดชวยกันดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีสูง พ้ืนท่ีท่ีจําเปน
โดยเฉพาะคนชรา เด็กเล็ก ใหมีเครื่องกันหนาวท่ีเพียงพอกับความตองการ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.4 การสงเสริม...
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3.1.4 การสงเสริมการทองเท่ียวในชวงฤดูกาลทองเท่ียว
ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม

(นางสาวภัคนันท วินิจชัย) ประมาณการสถิตินักทองเท่ียว จังหวัดเชียงใหม ป 2561 ระหวางเดือนมกราคม –
ตุลาคม 2561 จํานวนผูเยี่ยมเยือน ท้ังหมด 8,156,287 คน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวรอยละ 4.68 แยกเปน
ชาวไทย จํานวน 5,567,372 คน เพ่ิมข้ึนรอยละ 5.24 และชาวตางชาติ จํานวน 2,588,915 คน เพ่ิมข้ึน
รอยละ 5.24 รายไดจากการทองเท่ียวท้ังหมด 83,327.25 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากท่ีปผานมารอยละ
13.29 แยกเปน ชาวไทย จํานวน 49,656.25 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 15.14 และชาวตางชาติ จํานวน
33,668 ลานบาท เพ่ิมข้ึนรอยละ 16.82 แนวโนมและทิศทางการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ป 2562
การเดินทางทองเท่ียวจะเติบโตอยางตอเนื่องท้ังชาวไทย และชาวตางชาติในระดับปานกลาง เศรษฐกิจไทย
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ประมาณรอยละ 4.2 การสานตอนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวกระจายสูเมืองรอง
ภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดเชียงใหมดานการทองเท่ียว ผลกระทบตอนักทองเท่ียวจีนจากกรณีเรือลมท่ีภูเก็ต
อยูในชวงฟนตัว ความไมแนนอนทางดานการเมือง เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและกระทบตอคาเงินสกุล
ตาง ๆ การแขงขันดานการทองเท่ียวจากประเทศตาง ๆ  โดยเฉพาะตลาดระยะใกล เปาหมายรายไดรวม
ทางการทองเท่ียวป 2562 รอยละ 11.5 กิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดเชียงใหม ดูรายไดท่ี
เว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี ) ขอให
ทาอากาศยานเชียงใหมดูแลนักทองเท่ียวท่ีเดินทางผานทาอากาศยานเชียงใหมดวย สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมดูแลและควบคุมการใหบริการรถโดยสารสี่ลอแดง และรถรับจางในชวงปใหมขอใหจัดรถบริการ
ใหเพียงพออยาใหมีปญหาผูโดยสารตกคาง สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดูเรื่องการตรวจติดปายราคา
สินคาของฝาก อยาใหขายเกินราคา หรือราคาไมเปนธรรม ขอความรวมมือนายอําเภอ ตํารวจ อํานวยความ
สะดวก ความปลอดภัยใหกับประชาชน/นักทองเท่ียว และสถานท่ีทองเท่ียวทุกแหง

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การทองเท่ียวในเทศกาลฤดูหนาวนี้ มีนักทองเท่ียวมากข้ึน หนวยงานท่ีตองทํางานรวมกัน คือ
ตํารวจ อําเภอในพ้ืนท่ี หนวยบริการประชาชน สถานประกอบการตาง ๆ เรื่องการดูแลการทองเท่ียว
ทุกหนวยงานตองชวยกันดูแล  โดยเฉพาะการบริการชาวตางชาติ เนนความสะดวกและความรวดเร็ว บริการ
ประทับใจ  นอกจากการทองเท่ียวแลว  ตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป จังหวัดเชียงใหมจะเปนพ้ืนท่ี
ในการประชุมหลายๆ อยาง ในระดับนานาชาติ ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค  ขอใหอําเภอทุกอําเภอ
โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานท่ีเก่ียวของ คือ แขวงทางหลวงตองชวยดูถนนทุกเสนทาง
และกลางเดือนมกราคม 2562 จะมีการจัดประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ และ
จะมีกิจกรรมใหญ ๆ หลายรายการ ฝากหนวยงานทองถ่ิน ทางหลวงชนบท ชวยกันดูแลถนน ปรับปรุง
ภูมิทัศนใหสวยงาม ขอความรวมมือดําเนินการอยางจริงจังและตั้งใจ
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.5 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม
ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

(นายธนา นวลปลอด) สรุปการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562
จังหวัดเชียงใหม หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนด
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เปน 2 ชวง ดังนี้ ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561
ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 256 สถิติผูเสียชีวิต 3 ป ยอนหลัง
9 คนตอป สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกวากําหนด ยานพาหนะท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนคือจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 82.14 รองลงมาคือรถปคอัพ รอยละ 8.4 ชวงเวลาท่ีเกิดเหตุ
สวนใหญจะอยูในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 – 20.00 น. รอยละ 28.4 รองลงมาคือชวง 08.00 –
12.00 น. รอยละ 18.4 ผูประสบเหตุเปนคนในพ้ืนท่ีเปนหลัก รอยละ 65.5 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 ภาพรวม เปนลําดับท่ี 2 ของประเทศ จํานวน 127 ครั้ง ลดลงจากปกอน
25 ครั้ง สถิติผูบาดเจ็บ เปนลําดับท่ี 2 ของประเทศ จํานวน 135 ราย ลดลงจากปกอน 29 ราย สถิติ
ผูเสียชีวิต เปนลําดับท่ี 13 ของประเทศ จํานวน 10 ราย ลดลงจากปกอน 1 ราย การรณรงคประชาสัมพันธ
ผานชองทางอองไลน โซเชียลเน็ตเวิรค กลุมไลน  สื่อวิทยุ โทรทัศน  รายการสด  และรณรงคปลอยแถว
กํานัน ผูใหญบานกระจายขาว อําเภอเสี่ยงในชวงเทศกาลปใหม สีแดง 1 อําเภอ ไดแก สันทราย สีสม
6 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม ฝาง ดอยสะเก็ด สันปาตอง พราว และแมริม สีเหลือง 17 อําเภอ ไดแก
แมอาย เชียงดาว สารภี จอมทอง แมแตง ฮอด ดอยหลอ หางดง ดอยเตา ไชยปราการ สะเมิง แมออน
สันกําแพง อมกอย แมแจม แมวาง และเวียงแหง  สีเขียว 1 อําเภอ ไดแก กัลยาณิวัฒนา การเตรียมความพรอม
ในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลวันคริสตมาสและ
วันข้ึนปใหม พ.ศ. 2562 มาตรการหลักในชวงเทศกาล คือ 1) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน โดยการ
บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด 2) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม ตรวจสอบสภาพถนน
สัญญาเตือน ไฟฟาสองสวาง ปรับภูมิทัศนขางทาง ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ท้ัง 11 จุด คืนพ้ืนผิวจราจร
ท้ัง 9 จุด 3) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และพนักงานขับรถ
“แอลกอฮอลตองเปนศูนย” กําชับใหรถโดยสารรับผูโดยสาร ไมใหมีตกคาง ประชาสัมพันธใหรถทุกคัน
ทํา พ.ร.บ.ภาคบังคับ 4) มาตรการดานกฎหมาย บังคับใชกฎหมายจริงจัง เขมงวด 10 รสขม กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ดําเนินการยึดรถตามคําสั่ง คสช. 5) มาตรการดานชุมชน ใหกํานัน ผูใหญบาน สมาชิก
อปพร. อสม. เคาะประตูบานประชาสัมพันธใหประชาชนเกิดความตระหนักดานความปลอดภัยในการใชรถ
ใชถนน ขอความรวมมือจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ชวยสอดสองผูมีพฤติกรรมเสี่ยง และชวย
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก ดานความปลอดภัยทางถนน ตั้งดานชุมชน จํานวน 355 จุด ครอบคลุม
2,066 หมูบาน  ดําเนินมาตรการ “1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย จํานวน 211 สาย การจัดกิจกรรมเคาทดาวน
ในอําเภอเมืองเชียงใหมมีกิจกรรม 4 แหง คือ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย ศูนยการคาเมญา
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล  และเชียงใหมไนทซาฟารี จังหวัดเชียงใหม ไดบูรณาการดานขอมูลขาวสารกับ
หนวยงานดานความม่ันคง ทหาร ปกครอง ตํารวจ และหนวยงานดานการขาวพ้ืนท่ี ประเมินสถานการณ
ขาวสารในพ้ืนท่ี จัดกําลังทหาร ปกครอง ตํารวจ ท้ังในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ในการตรวจตรา
ความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดกิจกรรมเคาทดาวน โดยใหเตรียมพรอมตลอด 24 ชั่วโมง เม่ือไดรับ
แจงเหตุ ใหมีการประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ ท่ีมีผลกระทบดานความม่ันคง เปนประจําตลอดชวงเทศกาล
มีการตั้งจุดสกัด และชุดเคลื่อนท่ีเร็วของตํารวจภูธร จํานวน 45 ชุด เพ่ือเขาระงับเหตุเม่ือเกิดเหตุ โดยทันที
การจัดกิจกรรมสวดมนตขามป ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 6 วัด ไดแก วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร และวัดเจดียหลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหมไดอํานวยความสะดวกในดานการจราจรใหกับ
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ผูเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป และมีการรักษาความปลอดภัยใหแกผูรวมกิจกรรมไดเนนการประชาสัมพันธ
ชักชวนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป ขอสั่งการพลเอกประวิตร วงษสุวรรณ ในคราวประชุม
เตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงวันคริสตมาส
และวันข้ึนปใหม 2562 ดังนี้ 1) บูรณาการหนวยงานดานการขาว และเพ่ิมความเขมงวดในชวงเทศกาล
2) เพ่ิมความเขมงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัย 3) จัดตั้งศูนยอํานวยการรวม จัดทําแผนเผชิญเหตุ
4) กําหนดแผนปฏิบัติถนนทุกเสนทางเพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 5) บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน
ตรวจแอลกอฮอลทุกราย 6) สํารวจ ปรับปรุง ซอมแซมถนนใหสมบูรณ ท้ังทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ
7) จัดเตรียมความชวยเหลือหลังเกิดเหตุ 8) ประชาสัมพันธการใชถนนอยางปลอดภัย และ 9) เขมงวดการ
ปองกัน ปราบราม ยาเสพติด อาวุธสงคราม ขอสั่งการเพ่ิมเติมของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1 ) ใหดําเนินการหามาตรการอํานวยความสะดวกดานการจราจรนักทองเท่ียว อาทิ การจัดรถโดยสาร
สาธารณะ 2) ใหตรวจสถานบันเทิง เขมงวดการจําหนายแอลกอฮอล และ 3) ใหดําเนินมาตรการดานชุมชน
อยางเขมขน

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานให
ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ใหบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมใหตรวจสอบ
รถโดยสารท่ีใหบริการดวยวามีประกันภัยหรือไม สภาพรถและพนักงานขับรถตองพรอมใหบริการ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ประเด็นเนนย้ํา คือ อยากใหมีเวทีของหัวหนาสวนราชการ ทุกคนมีความสําคัญ รวมถึงผูใตบังคับบัญชา
ญาติพ่ีนอง และคนในครอบครัว ขอใหหัวหนาสวนราชการเปนสื่อสรางความประทับใจ สรางความรูในการ
ท่ีจะไมประมาท ไมดื่มสุราในขณะขับข่ี หรือแมแตซอนทายรถจักรยานยนต และท่ีสําคัญการปฏิบัติตาม
กฎจราจร ใหทุกทานพยายามรวมกันรณรงคทุกสวน ยกตัวอยางเชน เริ่มเปด 7 วันอันตราย วันแรกจังหวัด
เชียงใหมมีการเสียชีวิตแลว 1 ราย คือสิ่งท่ีหนักใจวาเราจะดูแลคนอยางไร อยากฝากใหชวยกันเปน
กระบอกเสียง  การดูแลคนใหมีความปลอดภัยทานก็ไดรับบุญ แมแตทานเองตองปฏิบัติตัวตามกฎจราจร
เมาแลวหามขับ ไมประมาท เพ่ือความปลอดภัย
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.6 แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกกอนท้ิง”
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ) กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกันจัดการเรื่อง
การจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
60 วัน แยกกอนท้ิง การคัดแยกตามหลัก 3 ช. ตนทางใหทุกครัวเรือนแยกขยะเปยก โดยทําถังขยะฝงไวใน
ดิน โดยเอาเศษอาหารท้ิงลงในถัง เปาหมายคือทุกครัวเรือนชวยกันรณรงค หรือชุมชนมีสวนรวมในการทํา
กิจกรรม   ซื้อขยะรีไซเคิล รวมท้ัง รวมกันรณรงคกับสถานศึกษาใหงดใชโฟม ลดการใชพลาสติก รวมถึง
รณรงคการใชถุงผา กลางทางจะมีปฏิบัติการ คือ เปลี่ยน ลดถังใหใชถุงแยกประเภทขยะ อาจจะทําสัญลักษณ
ตามสีของประเภทขยะ การกําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บขยะตามประเภท สวนท่ีสาธารณะ
มีการกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีถังขยะอยางนอย 2 สี คือ สีฟาสําหรับขยะท่ัวไป และ
สีเหลืองสําหรับขยะรีไซเคิล ใหนักทองเท่ียวใชในการแยกขยะ  ปลายทางนํากลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มาทบทวนตองการจัดการขยะใหถูกตอง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.7 การบริหาร...
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3.1.7 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) การบริหารจัดการและสถานการณขยะมูลฝอยของจังหวัด
เชียงใหม ตนทาง การจัดการขยะมูลฝอยจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 210 แหง ดําเนินการตามหลัก 3R
รณรงคประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกทุกภาคสวนในการลด คัด แยกขยะมูลฝอย กลางทาง เก็บรวบรวม
ขนเพ่ือนําไปกําจัด องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบการเก็บรวบรวม มีการขนขยะมูลฝอยหรือจางเอกชน
เก็บขนเพ่ือนําไปกําจัดในพ้ืนท่ีหรือนอกพ้ืนท่ี 91 แหง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 แหง มีสถานีขนถาย
ขยะมูลฝอยและเก็บขนไปกําจัดนอกพ้ืนท่ี ปลายทาง ไมมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 61 แหง บอขยะ
ท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการ (open dump/control dump) 58 แหง การจัดการแบบรวมกลุมพ้ืนท่ี (cluster)
ดําเนินการอยูในปจจุบัน จํานวน 3 แหง คือ โซนเหนือ ศูนยกําจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบล
เวียงฝาง (Engineered Landfill) ท่ีตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง รับขยะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
18 แหง หนวยราชการ 3 แหง ปริมาณขยะ 70 ตันตอวัน โซนกลาง ศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรของ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (Sanitary Landfill) ท่ีตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด รับขยะจาก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 8 แหง ปริมาณขยะ 30 ตันตอวัน โซนใต ศูนยกําจัดขยะของบริษัทบานตาลกรุป
(Sanitary Landfill) ท่ีตําบลบานตาล อําเภอฮอด รับขยะจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 23 แหง ปริมาณ
ขยะ 439.36 ตันตอวัน อยูระหวางดําเนินการขออนุญาตกอสราง จํานวน 1 แหง โครงการบริหารจัดการ
ขยะปราศจากมลพิษ เพ่ือผลิตพลังไฟฟาชุมชน (ขนาด 1 เมกะวัตต) ท่ีตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
รับขยะจาก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 แหง สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม ป 2561 จํานวน
1,750.09 ตัน/วัน นําไปใชประโยชน 15.1 ตัน/วัน  กําจัดถูกตอง 82 ตัน/วัน กําจัดไมถูกตอง 2.8 ตัน/วัน
ความทาทายในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม การจัดการขยะจากตนทาง การมีแผนดําเนินงาน/
แผนปฏิบัติท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน
การปลูกฝงหลัก 3R ใหเกิดเปนจิตสํานึก ลักษณะนิสัย พฤติกรรมของประชาชน การหาแนวทาง มาตรการ วิธีการ
ท่ีเหมาะเพ่ือปลูกฝงหลัก 3R ใหกับประชาชน กิจกรรม โครงการ มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม
กลางทาง เก็บรวบรวม การขนเพ่ือนําไปกําจัด การเก็บรวบรวมอยางมีประสิทธิภาพ ไมตกคางในพ้ืนท่ี และ
ขนสงถูกตองตามหลักสุขาภิบาล การเก็บรวบรวมโดยบริษัทเอกชนท่ีมีคุณภาพและนําไปท้ิงยังปลายทาง
ท่ีถูกตองตามหลักวชิาการ การเก็บรวบรวม การขนท่ีสามารถรองรับขยะตามประเภทท่ีคัดแยกเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรม 3R ปลายทาง การกําจัดขยะแตละประเภทท่ีเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ี และสนับสนุนใหเกิดการ
ดําเนินการอยางยั่งยืน ขยะอินทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะท่ัวไป ขยะอันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อ การปรับปรุง
พัฒนาบอขยะท่ีดําเนินการไมถูกตองตามหลักวิชาการใหถูกตอง การขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาเพ่ือใชเปนสถานท่ี
กําจัดขยะ การใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีในการเปลี่ยนขยะใหเปนพลังงาน การผลักดันการจัดการ
แบบรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาการเปลี่ยนขยะใหเปนพัฒนา โครงการทําความดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 เพ่ือบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน/ประชาชน เพ่ือปองกัน
และแกไขปญหาขยะพลาสติก 5 กิจกรรม คือ 1) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ
แนวคิด ใหหนวยงานภาครัฐของทุกกระทรวงมีการดําเนินกิจกรรมการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน
หนวยงานเพ่ือเปนแบบอยางแกประชาชนและภาคเอกชน พ้ืนท่ีดําเนินการ หนวยงานภาครัฐท่ัวประเทศ
กลุมเปาหมาย ขาราชการท่ัวประเทศ วัตถุประสงค  หนวยงานภาครัฐ ท่ัวประเทศมีการดําเนิน

กิจกรรม.. .
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กิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงานเพ่ือเปนแบบอยางแกประชาชนและภาคเอกชน
ตัวชี้วัดการลดคัดแยกขยะมูลฝอยกําหนดใหเปนตัวชี้วัดสําหรับประเมินผูบริหารองคการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กําหนดใหมีการประเมิน 2 รอบการประเมินทุก 6 เดือน ผูถูกประเมิน คือ ปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเทา อธิบดีหรือเทียบเทา ผูวาราชการจังหวัด  เปาหมาย คือ 1) ขาราชการ จํานวน 2.53 ลานคน
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 2) อาคารสํานักงานของหนวยงานภาครัฐ
รอยละ 100 มีการดําเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 3) ขยะมูลฝอยของหนวยงานภาครัฐท่ี
ตองสงกําจัดลงอยางนอยรอยละ 5  4) หนวยงานภาครัฐลดการท้ิงพลาสติกใชครั้งเดียวท้ิงของหนวยงาน
รอยละ 10 และ 5) งดใชโฟมบรรจุอาหารในหนวยงานภาครัฐ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ พลาสติกถุงหิ้วลดลง
4,000 ลานใบตอป  ลดปริมาณกาชเรือนกระจกได 24,632 ton Co2 eq โฟมบรรจุอาหารลดลง
1,000 ลานชิ้น/ป แกวพลาสติกแบบใชครั้งเดียวลดลง 30 ลานใบตอป ประชาชน 2.53 ลานคน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประหยัดงบประมาณกําจัดขยะ 17 ลานบาท/ป
ขยะลดลงรอยละ 5 หรือคิดเปน 11,225 ตัน/ป  กอใหเกิดรายได 56 ลานบาท/ป 2) รณรงคทําความดี
ดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก 3) การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ี
อุทยานแหงชาติ 4) ลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพ้ืนท่ีสวนสัตว 5) การจัดการ
ขยะบกสูขยะทะเลในพ้ืนท่ี 24 จังหวัดชายทะเล

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ใหสวนราชการและ
อําเภอรายงานผลการลดปริมาณขยะในแตละเดือนใหจังหวัดทราบดวย  สวนราชการจะตองชวยกันรณรงค
ลด ขยะ โดยเฉพาะในการจัดการประชุมใหหลีกเลี่ยงการใชขวดพลาสติกและหลอดดูดพลาสติก
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.8 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา) ยุทธศาสตรการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ป 2562 คือ 1) ควบคุมไฟอยางยั่งยืนดวยศาสตรพระราชา โดยการขยายองคความรูและ
เพ่ิมมูลคาเชื้อเพลิงท้ังในชุมชนและสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษปาชุมชนและปาในเมือง ควบคุมไฟ
เสริมสรางการปลูกปาในใจคน การจัดทําแนวกันไฟปาเปยก การสรางฝายชะลอน้ํา สรางชุมชนปลอดการเผา
โครงการฟางขาว=เงิน 2) ดึงไฟจากใจคน จัดชุดลาดตระเวนไฟปารวมระหวางเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
หมูบาน  กําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงอยางเด็ดขาด พนละอองน้ําเพ่ือรักษาความชุมชื้นในอากาศ
เพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธเสียงตามสาย ติดตามสถานการณโดยสาร VDO Conference ระหวาง
ศูนยจังหวัดและอําเภอ 3) ดึงฟนออกจากไฟ มีการจัดตั้งศูนยหมอกควันระดับจังหวัด อําเภอ กิจกรรม
เตรียมความพรอมชุมชนในการรับมือกับไฟปา ใหอําเภอจัดทําทะเบียนผูมีอาชีพหาของปา จัดทําแผนระดม
พลดับไฟปา จัดทําแนวกันไฟ หมูบานละ 5 กิโลเมตร จัดใหเครือขาย อสม./ทสม./จิตอาสาออก
ประชาสัมพันธ จังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศและคําสั่งดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562 ดังนี้ 1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ

แกไขปญหา...

Page 26



- ๑๙ -

แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 3) คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๔๕๗๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม 5) ประกาศ
จังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในท่ีโลงและพ้ืนท่ี
การเกษตร กิจกรรมรณรงคปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา จังหวัดเชียงใหม Kick off เม่ือวันท่ี
25 ตุลาคม 2561 ณ ขวงประตูทาแพ การรณรงคประชาสัมพันธ โดย คณะทํางานดานการประชาสัมพันธ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม มีการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกอยางจริงจัง
ใหประชาชนสามารถไดรับขอมูลไดอยางท่ัวถึง โดยผานทาง Online ,On air และ On ground เม่ือวันท่ี
14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม มอบหมายให
กลุมอารักขาพืช รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง ดําเนินงานโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีเกษตร
กิจกรรมถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหสามารถเปนวิทยากรดานการทําการเกษตร
ปลอดเผาในพ้ืนท่ีกลุมเดิม เกษตรกรเปาหมาย 85 คน ณ บานก่ิวเสือ ตําบลยั้งเมิน อําเภอสะเมิง จังหวัด
เชียงใหม ในครั้งนี้มีหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมกันบูรณาการ และไดรับเกียรติจากทานปลัดอาวุโสอําเภอสะเมิง
เปนประธานเปดการฝกอบรม เม่ือวันท่ี 7 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมและเปดศูนยฯ
คณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการ
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งท่ี 1/2561
จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติ กําหนดวันหามเผาป 2562 ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม – 30 เมษายน
2562 รวม 61 วัน การจัดสรรงบประมาณโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 1) ขนาดของพ้ืนท่ี 2) จํานวน
พ้ืนท่ี 3) ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีในการเกิดหมอกควันและไฟปา 4) จํานวนหมูบาน 5) จํานวนพ้ืนท่ี
ทําการเกษตร การแตงตั้งคณะกรรมการภาควิชาการเพ่ิมเติม มติ ท่ีประชุมเสนอให มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ในสวนขององคประกอบภาควิชาการ(เพ่ิมเติม) โดยเห็นควร
แตงตั้ง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม รวมเปนคณะกรรมการแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา ในสวนขององคประกอบภาควิชาการ(เพ่ิมเติม) ท้ังนี้เพ่ือใหการดําเนินงานแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหมสามารถดําเนินงานไปอยางราบรื่นโดยเฉพาะกลุมเปาหมาย
ท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต คือ เยาวชน โดยสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมจะเปน
สวนหนึ่งในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ทุกกลุมเปาหมาย ในการสรางความตระหนักรูและพรอมเปน
สวนหนึ่งในการเผยแพรความรูแกผู เรียนในการรวมรณรงคปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําเอกสารใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนินงาน
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย (1) ยุทธศาสตรการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2) ปายประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (3) แผนพับการรณรงค การดําเนินงาน
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แกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบท่ี 1) (4) แผนพับการรณรงค
การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบท่ี 2) (5) Road Map
การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (6) ปายประชาสัมพันธ
ปญหาและสาเหตุของการเกิดหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม (7) ปายประชาสัมพันธและคําขวัญ
การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายอําเภอ (นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ) บุคคลท่ีสําคัญในการแกไขปญหา
หมอกควันไฟปา คือ กํานัน ผูใหญบาน แตงบประมาณดําเนินการท่ีจัดสรรใหอําเภอนอยมาก

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) ตองชวยกันพิจารณา
เรื่องงบประมาณ นายอําเภอรับภาระหนักแตงบประมาณดําเนินการท่ีไดรับนอย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือถึงอําเภอและหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินการรวมกัน

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ทุกภาคสวนรวมถึงทองถ่ินใหชวยกันและทุมเทในการปองกันและแกไขปญหา ไมวาจะเปนมาตรการในการ
ดูแล ประเด็นท่ีสําคัญจะทําอยางไรท่ีจะสรางการรับรูของประชาชนใหไดมากท่ีสุด ทําอยางไรใหประชาชน
รูวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีตองมีสวนรวมดวยกัน ไมเผาปา วัสดุการเกษตร ขอบคุณอําเภอท่ีชวยกันเปนหนวยงาน
หลักในพ้ืนท่ี ผูวาราชการจังหวัดเปนผูควบคุม หัวหนาสวนราชการเปนผูสนับสนุน นายอําเภอเปนผูสั่งการ
กํานัน ผูใหญบาน ผูนําทองถ่ินเปนผูปฏิบัติงาน อําเภอตองทําหนาท่ีสั่งการใหดี รวมท้ังการเชื่อมโยง
การทํางานระดับชุมชน จะทํางานไดผล ฝากใหประชาสัมพันธบอกกลาว ขอความรวมมือพ้ืนท่ีการเกษตร
พืชไร พ้ืนท่ีนาขาว ไรขาวโพดควบคุมพ้ืนท่ีบริเวณริมถนนซึ่งเปนหนาท่ีของแขวงทางหลวง เขตปาไม
เปนหนาท่ีของสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 พ้ืนท่ีปาสงวนเปนหนาท่ีของสํานักจัดการปาไมท่ี 1 เชียงใหม
พ้ืนท่ีชุมชนเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมกับอําเภอท่ีตองดูแล พ้ืนท่ีการเกษตรมอบหมายให
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเปนผูรับผิดชอบ การเผาฟางเผาเศษวัสดุตาง ๆ ปญหาหมอกควันกระทบ
ตอสุขภาพ วันนี้ไมไดวัดกันท่ี PM 10 จะเริ่มวัดกันท่ี PM 2.5 ขอความรวมมือการรับรูเปนเรื่องสําคัญ
ชวยกันประชาสัมพันธ รับผิดชอบพ้ืนท่ีใหดี ท่ีสุด แมแตการรณรงคการลดการเผาฟาง สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมรวมกับทองถ่ินชวยกันตรวจตรา รวมกันทําหุนฟาง
เพ่ือลดการเผา
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.9 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป
2562

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู  มีทองคํา) การปรับพ้ืนท่ีเตรียมจัดงาน
ขณะนี้ พ้ืนท่ีในการจัดงานไดจัดเตรียมความพรอมสมบูรณแลว ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ซึ่งมี
วัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานราชการทุกภาคสวน หนวยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน
จัดแสดงนิทรรศการหรือการใหบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงานสงเสริมการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม การออกรานผลิตภัณฑชุมชน หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) สินคาตลาดประชารัฐ และผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมซึ่งมีหนวยงานท่ีตอบรับในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ จํานวน ๔2 หนวยงาน
43 บูท การออกรานกาชาด และจัดกิจกรรมรานมัจฉากาชาด ซึ่งขณะนี้ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
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ไดรวบรวมสิ่งของท่ีไดรับบริจาคเพ่ือเปนรางวัลในการออกรานมัจฉากาชาด สวนการจัดเรียงสิ่งของรางวัล
ท่ีทําการปกครองจังหวัดรวมกับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเรียบรอยแลว การจัดการแสดงมหรสพเวทีกลาง
มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมจัดประกวดรําวงประยุกตแมบานทองถ่ิน –
ทองท่ี สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมจัดประกวดพืช (ผักและผลไมยักษ) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหมจัดประกวดสัตว ประกวดไกแจ  ไกตั้ง ไกตอ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /อําเภอทุกอําเภอ
รวมกับชมรม กํานัน ผูใหญบาน จังหวัดเชียงใหม จัดประกวดรองเพลงลูกทุง ทองท่ี – ทองถ่ิน สํานักงานการ
ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม จัดการแขงขันเปตอง การประกวดนางสาวเชียงใหม มอบหมายองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับออกาไนซเปนผูดําเนินการ พิธีเปดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม ประจําป 2562 ท่ีทําการปกครองจังหวัดประสานงานรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมเบื้องตนกําหนดพิธีเปดในวันท่ี 28 ธันวาคม 2561

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) แจงหัวหนาสวนราชการ
รวมพิธีเปดงานในวันเสารท่ี 29 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
อยากใหงานนี้เปนการบริการประชาชน เพ่ือใหประชาชนรับรู นําสินคาดี ๆ นวตกรรมดี ๆ มาบอกกลาว
ชาวบาน เปนการรักษางานประเพณีท่ีดีของจังหวัดเชียงใหม ใชเวลาจัดงาน 12 วัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.10 รายการความคืบหนาการจัดเตรียมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562

ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู  มีทองคํา) โครงการจัดงานมหกรรม
ไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562 มีรูปแบบกิจกรรมเบื้องตน จํานวน 9 กิจกรรม
ไดแก 1) การจัดนิทรรศการ การประกวดไมดอกไมประดับ และการจัดสวน หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 2) การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
3) การประกวดขบวนรถบุปผชาติ กําหนดใหมีการประกวด 2 ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภท
อนุรักษศิลปวัฒนธรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม และท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม 4) การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม หนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 5) การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และดนตรี
ในสวน (orchestra) ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในหวงเวลา 15.00 - 18.00 น. หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ คือ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 6) การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ณ บริเวณขวง
ประตูทาแพ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ เทศบาลนครเชียงใหม 7) การแสดงนาฏศิลป และศิลปวัฒนธรรม
ลานนา ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในหวงเวลา 19.00 – 22.00 น. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
คือ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 8) การตกแตงเมืองดวยไมดอกไมประดับ บริเวณประตูเมือง รอบคูเมือง
ท้ัง 4 ดาน และเสนทางท่ีขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผาน หนวยงานรับผิดชอบ คือ เทศบาลนครเชียงใหม
9) การจัดแสดงนิทรรศการสวนไมดอกไมประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
คือ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม

ผูแทนองคการ...
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ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นางสาวเปรมกมล
ธีโรภาส) การจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการสวนไมดอกไมประดับ จะแบงออกเปน 4 โซน ไดแก โซน A
กุหลาบเวียงพิงค โซน B สุขสราญ งามบุปผาลานนา นครพิงค โซน C ตองมนตพรรณไมงาม  และโซน D
มหัศจรรย คัลเลอรฟูล การประกวดนางงามบุปผาชาติและนางงามบุปผาชาตินานาชาติ ป 2562
กําหนดการรับสมัครและฝกซอมกอนวันประกวด ในวันพฤหัสบดีท่ี 31 มกราคม 2562 การรับสมัครและ
ฝกซอมกอนวันประกวดเฉพาะผูเขาประกวดนางงามบุปผชาติ เวลา 09.00 - 12.00 น. ยื่นใบสมัครไดท่ี
กองประกวด ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หองประชุมชั้น 4 เวลา 17.00 น. รายงานตัวผูเขา
ประกวด/ จับหมายเลขและปฐมนิเทศ ณ กองประกวดเวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด เวลา 18.00 น.
ซอมการประกวดและการแสดงบนเวที ณ กองประกวดเวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด รางวัลสําหรับ
ผูเขาประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม ประจําป 2562 รวม 4 ตําแหนง คือ 1) นางงามบุปผชาติ
ประจําป 2561 จํานวน 1 ตําแหนง รางวัล คือ มงกุฎประจําตําแหนง สายสะพาย โลเกียรติยศ และ
เงินรางวัล 30,000 บาท 2) รองอันดับ 1 นางงามบุปผชาติ จํานวน 1 ตําแหนง รางวัล คือ มงกุฎประจํา
ตําแหนงพรอมสายสะพายและเงินรางวัล 20,000 บาท 3) รองอันดับ 2 นางงามบุปผชาติ จํานวน
1 ตําแหนง รางวัล คือ มงกุฎประจําตําแหนงพรอมสายสะพาย และเงินรางวัล 15,000 บาท 4) ขวัญใจ
สื่อมวลชน จํานวน 1 ตําแหนง รางวัล คือ โลเกียรติยศพรอมสายสะพายและเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลสําหรับผูเขาประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป 2562 รวม 4 ตําแหนง คือ 1) Miss
International Flower Bloom 2018 รางวัล คือ มงกุฎประจําตําแหนง สายสะพาย โลเกียรติยศ และ
เงินรางวัล 10,000 บาท 2) First Runner up – Miss International Flower Bloom 2018 รางวัล คือ
มงกุฎประจําตําแหนง พรอมสายสะพายและเงินรางวัล 7,000 บาท 3) Second Runner up - Miss Thai
Culture Honorable Mention 2018 รางวัล คือ มงกุฎประจําตําแหนง พรอมสายสะพายและเงินรางวัล
5,000 บาท 4) Miss Favorite of Tourists รางวัล คือ มงกุฎประจําตําแหนง พรอมสายสะพายและ
เงินรางวัล 5,000 บาท

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจัดสถานท่ีจอดรถ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ในปนี้กําหนดธีมการจัดงาน Chiang Mai Blooms Chiang Mai Bossum ขอบคุณปลัดจังหวัด
เชียงใหม นายอําเภอทุกอําเภอท่ีทุมเทในการจัดเตรียมงาน รูปแบบขบวนมีความสวยงาม นวัตกรรมตาง ๆ
ปนี้เนนการจัดระเบียบ และสิ่งท่ีสําคัญคือตองจัดใหดีท่ีสุด
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.2 โดยเอกสาร
- ไมมี-

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ย้ิม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) สืบเนื่องจากกรมการปกครองไดมี

การพัฒนาระบบงานบริการเพ่ือตอบสนองและอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนดวยการนํางานบริการของ
กรมการปกครอง...
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กรมการปกครองและหนวยงานภาคีไปใหบริการประชาชนในศูนยการคา หรือแหลงชุมชนท่ีมีประชากร
หนาแนน ในรูปแบบศูนยบริการรวมภายใตชื่อ จุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ซึ่งปจจุบันไดมีการจัดตั้งแลว
61 แหง ใน 51 จังหวัด จังหวัดเชียงใหมมีแลว 1 แหง ณ ศูนยเศรษฐกิจบอสราง อําเภอสันกําแพง
โดยกรมการปกครองมีแผนการจัดตั้งจุดเคานเตอรฯ นอกสถานท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอในงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพ่ิมเติม 10 แหง โดยใหสํารวจความตองการจัดตั้งจุดเคานเตอรฯ ใหกรมการปกครองพิจารณา  อําเภออมกอย
มีความประสงคจะดําเนินการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ณ องคการบริหารสวนตําบลแมตื่น
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนศูนยรวมของชุมชนขนาดใหญ 2 ตําบล ไดแก ตําบลแมตื่น และตําบล
มอนจอง ประชากรจํานวน 16,409 คน ตั้งอยูจากอําเภออมกอย 76 กิโลเมตร ประชาชนมีความ
ยากลําบากในการเดินทางมารับบริการจากหนวยงานราชการ โดยเฉพาะชวงฤดูฝนซึ่งจังหวัดเชียงใหม
ไดสงแบบสํารวจความตองการจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม นอกสถานท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอ ใหกรมการ
ปกครองพิจารณา กรมการปกครองพิจารณาเห็นวา เพ่ือใหการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม เปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด จึงขอใหจังหวัดเสนอเรื่องตอท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือใหความเห็นชอบในการจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ องคการ
บริหารสวนตําบลแมตื่น  อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดานสถานท่ีตั้ง
ความคุมคา และการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนโดยไมมีคาใชจาย เชน คาเชาพ้ืนท่ี คาไฟฟา
คาน้ําประปา คาโทรศัพท เปนตน

นายอําเภออมกอย (นายศิวะ  ธมิกานนท) นําเสนอขอมูลท่ัวไปของการขอจัดตั้ง
จุดเคานเตอรบริการ สถานท่ีจัดตั้งพ้ืนท่ีภายในองคการบริหารสวนตําบลแมตื่น กิจกรรมใหบริการแก
ประชาชน ไดแก งานทะเบียนราษฎร / งานบัตรประจําตัวประชาชน งบประมาณจัดตั้ง กรมการปกครอง
จัดสรร จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ประชาชนไดรับประโยชน จํานวน 2 ตําบล ๒๕ หมูบาน 42 หยอมบาน
จํานวน ๑๖,๓๓๐ คน รอยละ 26 ของประชากรท้ังอําเภอ ประกอบดวย ตําบลแมตื่น ๑๖ หมูบาน 32
หยอมบาน ประชากร ๑๐,๕๒๑ คน ตําบลมอนจอง ๙ หมูบาน 10 หยอมบาน ประชากร ๕,๘๐๙ คน
การเปดใหบริการวันและเวลาราชการ สัปดาหละ 5 วัน เหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง คือ 1) สภาพ
พ้ืนท่ีและการคมนาคมระหวางหมูบาน-ตําบล-อําเภอ ไดแก ตําบลแมตื่นและตําบลมอนจองอยูหางจาก
ท่ีวาการอําเภออมกอย สํานักทะเบียนอําเภอ 85 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง หมูบานหางไกล
ในพ้ืนท่ีตําบลแมตื่น/มอนจอง ใชเวลาเดินทางจากหมูบานถึงตําบลในชวงฤดูแลงไมนอยกวา 2 ชั่วโมง ชวงฤดูฝน
หลายหมูบานไมสามารถเดินทางมาใชบริการ ณ สํานักทะเบียนอําเภอภายในวันเดียวกันได ตองหาท่ีพัก
เพ่ือคางคืนภายในตัวตําบล กอนจะเดินทางมายังท่ีวาการอําเภอในวันรุงข้ึน การบรรเทาความเดือดรอนใหแก
ประชาชนในเบื้องตน จังหวัดเชียงใหมไดจัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีบริการประชาชน ครั้งท่ี 1 เม่ือเดือน
พฤษภาคม 2560 ระยะเวลา 5 วัน มีผูมาใชบริการรวมจํานวน 343 ราย แยกเปน งานบัตรประจําตัว
ประชาชน จํานวน 281 ราย งานทะเบียนราษฎร จํานวน 50 ราย เพ่ิมรายการบุคคลทางทะเบียน จํานวน
12 ราย ครั้งท่ี 2 เม่ือเดือนมิถุนายน 2560 ระยะเวลา 5 วัน มีผูมาใชบริการรวมจํานวน 274 ราย
แยกเปน งานบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 62 ราย งานทะเบียนราษฎร จํานวน 115 ราย เพ่ิมรายการ
บุคคลทางทะเบียน จํานวน 97 ราย ปญหาอุปสรรคและการแกไขปญหาระดับพ้ืนท่ีหวงท่ีผานมา สภาพปญหา
ท่ีพบ คือ กระแสไฟฟาดับบอยครั้งโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน กระแสไฟฟาจากอําเภอฮอดประสบปญหาตนไม
ลมทับเสาไฟฟาระหวางเสนทางฮอด-ออบหลวง-อมกอยตองใชเครื่องปนไฟบริการประชาชน การแกไขปญหา

คือ . . .
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คือ การไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอยอําเภออมกอยปรับปรุงซอมแซมโรงจักรไฟฟาพลังงานน้ําแมเทย
ท่ีเครื่องจักรชํารุดเสียหายเปนเวลานานจนสามารถใชการไดตามปกติเม่ือเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือใชเปน
ไฟฟาสํารองในตําบลแมตื่นและตําบลมอนจองกรณีกระแสไฟฟาสายหลักเกิดปญหา ประโยชนท่ีไดรับ คือ
ประชาชนพ้ืนท่ีหางไกลทุรกันดารเขาถึงบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ําในสังคมตามนโยบายรัฐบาล
ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการเดินทางโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ลดภาระคาใชจายประชาชนท่ีมารับบริการ
เชน คาเหมารถ/ท่ีพัก/อาหาร ฯลฯ ขอมูลบุคคลถูกตองตรงกับความเปนจริง เกิดประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ ประชาชนมีเอกสารยืนยันตัวบุคคล ลดปญหาทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียน
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ  องคการบริหารสวนตําบลแมตืน่  อําเภออมกอย  จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2562

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
28 ธันวาคม 2561 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

28 ธันวาคม 2561 –
8 มกราคม 2562

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม

31 ธันวาคม 2561 22.30 น. การสวดมนตขามปถวายพระราช
กุศล เสริมสิริมงคลท่ัวโลก สงทาย
ปเกาวิถีไทย ตอนรับปใหมวิถีธรรม
2562

-วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง

-วัดศรีโสดา
พระอารามหลวง

-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

-วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

-วัดสวนดอก
พระอารามหลวง

-วัดเจดียหลวงวรวิหาร
-วัดเจาคณะอําเภอ
ทุกอําเภอ

–วัดใกลบานทุกวัด

1 มกราคม ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
1 มกราคม 2562 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม
ปพุทธศักราช 2562

ณ เรือนรับรอง
พระตําหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน

15- 18 มกราคม 2562

16 มกราคม 2562 10.00 น.

รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE
NUMBER ONE

โรงเรียนสันปาตอง

17 มกราคม 2562 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา

18 มกราคม 2562 09.00 น. การประกอบพิธีวางพุมสักการะ
วันคลายวันยุทธหัตถี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระสถูปสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
ตําบลเมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว

21 - 25 มกราคม
2562

รับเสด็จสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไลออนส
มหาจักร 9 อ.แมแตง
- ศูนยการเรียนรู
บานแมมุใน อ.แมแจม
- ออนเซ็นแอทมอนแจม
รีสอรท แอนส โฮมสเตย
อ.แมริม
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม
-มูลนิธิขาเทียมฯ
อ.แมริม
- สุสานสันกูเหล็ก
อ.เมืองเชียงใหม

26 - 27 มกราคม
2562

การแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง ลานอนุสาวรีย
สามกษัตริย

28 มกราคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร

30 มกราคม ...
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
30 มกราคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ

ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
1) การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ กอช.

ในระดับพ้ืนท่ี ประชาสัมพันธการสมัครกองทุนการออมแหงชาติ กอช. ผูสมัครมีอายุตั้งแต 15 – 60 ป สิทธิ
ประโยชน คือ กรณีสมัครกอนวันท่ี 25 กันยายน 2559 และในวันท่ีสมัครอายุมากกวา 50 ป สมาชิกมีสิทธิ
ออมเปนระยะเวลา 10 ป ติดตอกันนับตั้งแตวันท่ีสมัคร กอนครบกําหนด กอช.จะมีจดหมายแจงใหสมาชิก
ลวงหนา 3 เดือน เตรียมยื่นเอกสารขอรับเงินคืนตามเงื่อนไขของกฎหมาย กรณีเปนผูสมัครสมาชิกหลังวันท่ี
25 กันยายน 2559 เปนตนไป กอช.จะสงจดหมายถึงสมาชิกลวงหนา 3 เดือนเพ่ือแจงใหสมาชิกยื่นเอกสาร
ขอรับเงินคืนเม่ืออายุครบ 60 ป บริบูรณ  นโยบายการลงทุน กอช.นําเงินออมของสมาชิกท้ังสวนของเงิน
สะสมและเงินสมทบท่ีสมาชิกไดรับจากรัฐบาล ไปลงทุนในสินทรัพยประเภทตาง ๆ อาทิ พันธบัตรรัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินฝากธนาคาร ตราสารทุน (หุน) ฯลฯ เพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับสมาชิก โดยการลงทุนของ
กอช. เปนไปตามกฎหมายกําหนด คือ ลงทุนในหลักทรัพย ท่ีมีความม่ันคงสูงไมต่ํากวารอยละ 60
การขับเคลื่อนโครงการในระดับพ้ืนท่ีดําเนินการ ดังนี้ 1) ใหดําเนินการขับเคลื่อนในพ้ืนท่ีผานกลไกของกํานัน
ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2) ประชาสัมพันธเรื่องสิทธิประโยชนของการเปนสมาชิก กอช.
3) ใหเชิญชวนบุคลากรในสังกัดสมัครเปนสมาชิก ท้ังนี้ สามารถตรวจสอบสิทธิในการสมัครเปนสมาชิก กอช.
ไดท่ีเว็บไซต http://pension .nsf.or.th/rights/

2) ขอความรวมมือในวันท่ี 14 -15 มกราคม 2562 จะมีการประชุม ครม.
หากผูบังคับการบัญชาของหนวยงานทานลงพ้ืนท่ีซึ่งอาจจะแจงโดยตรงมายังหนวยงานของทานโดยไมผาน
ผูวาราชการจังหวัด ขอใหทานสําเนาหนังสือใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ขณะเดียวกันจะมีการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ ในวันท่ี 16 – 18 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหมจะจัด
ประชุมเตรียมความพรอมประมาณตนเดือนมกราคม 2562 ขอใหรวมกันเปนเจาบานท่ีดี และในเดือน
มกราคม 2562 จะมีการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และทูลกระหมอมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขอใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายภารกิจเตรียมความพรอม ปรับปรุง
เสนทางเสด็จฯ ปรับปรุงพ้ืนท่ี  ในสวนของอําเภอใหดูเรื่องการรับเสด็จในพ้ืนท่ีดวย หากสวนลวงหนา
ประสานงานเรื่องใดขอใหจัดเตรียมใหเรียบรอยดวย

6.2 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)
1) ขอขอบคุณทุกภาคสวน 6 เดือนท่ีผานมา ไดรับความรวมมือจากทุกทานในการ

ขับเคลื่อนงานและการจัดกิจกรรมรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีเปนไปดวยดี
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม นอกจากจะมองวาเปนการทําให

เชียงใหมมีความเจริญแลว ตองมองในมิติท่ีสมดุลกัน มิติความเจริญท่ีสมดุลทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความม่ันคง...
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ความม่ันคง ประเด็นตอมาเราตองเดินไปตามทิศทางของวิสัยทัศนเชียงใหม คือ นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง
จังหวัดเชียงใหมตองใหความสุขกับคนท่ีอยู ยุทธศาสตรการเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรกาวหนาท่ีใช
นวัตกรรม  การทองเท่ียวใชนวัตกรรมการทองเท่ียวท่ีมีมูลคา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียว
ท่ีสรางความประทับใจ จังหวัดเชียงใหมเปนจุดหมายของการทองเท่ียว การพัฒนาเรื่องการคาการลงทุน
ขณะนี้มีหลายโครงการอยูระหวางการศึกษารายละเอียด ในเรื่องของพ้ืนท่ี การขนสงท่ีดี รถไฟฟา รถไฟฟา
สายสีแดง แนวคิดการสรางสถานีขนสงแหงท่ี 3 นอกจากนี้เรื่องการพัฒนาโลจิสติกส ระบบการคาท่ีเชื่อมโยง
การคาในจังหวัด สวนภูมิภาค ประเทศ และการเชื่อมโยงกับตางประเทศ โดยความรวมมือ เชน กระทรวง
พาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในกรณีสินคาเกษตรเปนความรวมมือระหวางจังหวัดกับเมืองพ่ี
เมืองนอง แนวคิดการจัดใหมีกิจกรรมลานนาเอกซโปท่ีมีความเชื่อมโยงการคาการลงทุน พยายามทุมเททํา
ในทุกมิติท่ีสําคัญ คือ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาพ้ืนท่ีปา การดูแลทรัพยากรสิ่งแวดลอม
สิ่งสําคัญท้ัง 4 กลุมนั้น ฝากทุกทานทุกหนวยงานขอใหเดินหนาตอยอดท้ังนวัตกรรม ท้ังการเชื่อมโยงทํางาน
เปนคัสเตอร คือ รวมกันหลายภาคสวน ในป 2562 สิ่งท่ีตองติดตามเนนย้ํา คือ จังหวัดเชียงใหมเปน
เมืองสุขภาพ เปนเมืองผูสูงอายุ ซึ่งเปนประเด็นท่ีสําคัญ การเปน Smart City ในบางสวนใชความรูลงสูชุมชน
เขตเมือง เขตชุมชนท่ีมีความสําคัญเปนเปาหมายอยูแลว ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนตนแบบ เปนเมือง
Smart City เมืองท่ีมีขีดความสามารถสูง จังหวัดเชียงใหมไดบรรจุ Smart City ในแผนพัฒนาจังหวัดไว
การลงทุนภายใตกรอบ Smart City จะไดสิทธิประโยชนตาง ๆ ทิศทางท่ีจะดําเนินการกรอบแนวคิดท้ังหมดนี้
ตองไปทบทวนวาท่ีผานมายุทธศาสตรกลุมจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัดและยุทธศาสตรชาตินั้น มีเรื่องใดท่ียัง
ไมสมบูรณหรือท่ีตองขยายผลจะตองมาทบทวน จะจัดงานท่ีเรียกวา Chiang Mai Progress ซึ่งจะเปนการ
นําผลงานท่ีหนวยงานตาง ๆ คิดคนมาจัดแสดง หนวยราชการบางหนวยงานอาจจะยังไมทราบวาตองดําเนินการ
อยางไร สิ่งสําคัญของงาน คือ ขอมูล การจัดการ การมีสวนรวม และทําแลวประชาชนมีความสุข

3) จังหวัดเชียงใหมยังยึด Chiang Mai Forum กําหนดเดือนละ 2 ครั้ง คือ สัปดาห
ท่ี 1 และสัปดาหท่ี 3 ของเดือน ท่ีผานมาดําเนินการแลว คือ ดานสุขภาพ Smart City เรื่องการทองเท่ียว
การขับเคลื่อนเมืองกาแฟ ยุทธศาสตรหลัก ๆ ไดดําเนินการไปแลว ทานใดมีความคิดเห็นหรือมีขอเสนอแนะ
ขอแจงมาท่ีจังหวัด ในปนี้จะมีการพิจารณาปรับปรุงผังเมืองรวมเชียงใหม หนวยงานตางๆ ท่ีมีขอเสนอแนะ
หรือขอคิดเห็นสามารถเขาสูเวทีเสวนาได  เพ่ือนําไปปรับปรุงผังเมืองใหถูกตองตามหลักผังเมืองตอไป

4) ในปใหม 2562 ขออวยพรใหทานและครอบครัวมีความสุขสวัสดิ์
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ

7.1 การเฝาระวังการระบาดของหนอน Fall armyworm
เกษตรจังหวัดเชียงใหม (นายสมพล  แสนคํา) ความเปนมาและสถานการณ

การระบาดของหนอน ป 2559 ระบาดในทวีปแอฟริกา ป 2561 ระบาดในประเทศอินเดีย เม่ือวันท่ี 19
ตุลาคม 2561 สํานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับรายงานจากองคการอาหารและการเกษตร
แหงสหประชาชาติ แจงเตือนเฝาระวังการระบาดในทวีปเอเชีย ป 2561 ระบาดในแปลงขาวโพดในประเทศ
ไทยหลายจังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงราย กําแพงเพชร พิษณุโลก และนาน จากการสํารวจระหวางวันท่ี 18 -
25 ธันวาคม 2561 สํารวจพบในแปลงขาวโพดของเกษตรกร จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอแมแตง
ดอยหลอ ดอยเตา เมืองเชียงใหม แมวาง แมริม แมออน สันปาตอง สันกําแพง และจอมทอง พ้ืนท่ีรวม

4,137 ไร...
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4,137 ไร พบการระบาด 251 ไร ท้ังนี้การระบาด ยังอยูในระดับไมไดรับความเสียหายในระดับ
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ อันตรายตอผลผลิตทางการเกษตร ทําลายพืชไดถึง 80 ชนิด เชน ขาว
กระเทียม มะเขือเทศ พืชตระกูลกะหล่ํา พืชตระกูลถ่ัว พืชตระกูลแตง และพืชผักอีกหลายชนิด โดยเฉพาะ
ขาวโพดสรางความเสียหายไดถึงรอยละ 73 การปองกันกําจัด พบกลุมไข ตัวหนอนใหจับทําลาย ใชสาร
ชีวภัณฑฉีดพน  เชน เชื้อ BT ใชสารเคมีฉีดพน  ไดแก สารฟลูเบนไดอะไมด (flubendiamide) 20 % WG
สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) 5.17 % SC สารคลอรฟนาเพอร(chlorfenapyr) 10 % SC
มติท่ีประชุม รับทราบ

7.2 ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเชียงใหม และการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร พานดอกไม)
สรุปรายงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา และความรูการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดใหความอนุเคราะหการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน ทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผูทรงคุณวุฒิ 2 ทาน ดําเนินการเลือกสมาชิก
วุฒิสภา เปนไปดวยความเรียบรอย  การเลือกตั้งสมาชิกผูแทนราษฎร เปนการเลือกตั้งระบบใหม
ซึ่งดําเนินการเลือกในวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการเลือกตั้งออกเปน 9 เขต
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขตละ 1 คน มีผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 1.13 ลานคน
มติท่ีประชุม รับทราบ

7.3 แจงกําหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN
Foreign Ministers’ Retreat) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) กําหนดการประชุม
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) ณ จังหวัดเชียงใหม
ระหวางวันท่ี 16 – 18 มกราคม 2562
มติท่ีประชุม รับทราบ

7.4 รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานการณเปน
ระบบราชการ 4.0

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) สํานักงาน ก.พ.ร.
รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ ของจังหวัด
เชียงใหม  โดยสรุปจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐ เพ่ือใหหนวยงานนําไปใชประโยชน
ในการพัฒนาองคการ สรุปผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ ของจังหวัดเชียงใหม
จากรายงานปอนกลับ (Feedback Report) ซึ่งผูตรวจไดทําการประเมินเฉพาะหมวด ๖ การมุงเนน
ระบบปฏิบัติการ และหมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ ประกอบกับการประเมินจากหนวยงาน (ประเมิน
ตนเอง) ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหมเปนระบบราชการ ๒.๒๕ ผลจากการประเมินตนเอง หมวดท่ีควรมีการ
พัฒนาตอยอดใหดียิ่งข้ึน ๕ หมวด คือ หมวด ๑ การนําองคการ หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และ

จัดการความรู...
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จัดการความรู และหมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ หมวดท่ีควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน
๒ หมวด คือ หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร และหมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ ผลการประเมินจาก
ผูตรวจ หมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ มีจุดท่ีควรพัฒนา คือ ควรแสดงใหเห็นกระบวนการทํางาน
ท่ีเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในทุกดานท่ีเชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบทุกกระบวนการ การวิเคราะหขอกําหนด
ท่ีสําคัญ การออกแบบข้ันตอนการทํางานโดยพิจารณาองคความรู เทคโนโลยี การลดข้ันตอน ความคุมคา
รวมท้ังการกําหนดผูรับผิดชอบ การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ หมวด ๗
ผลลัพธการดําเนินการ จุดท่ีควรพัฒนา คือ การกําหนดตัวชี้วัดในดานตาง ๆ ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค
ของกระบวนการทํางานในแตละเรื่องและคํานึงประโยชนของตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดข้ึน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผลจากการติดตามตัวชี้วัด  สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม รวมท้ังการยกระดับ
ผลการปฏิบัติงานของจังหวัดไปสูเปาหมายท่ีตองการ

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) ขอใหธรรมาภิบาล
จังหวัดเชียงใหมดูแลความเปนธรรม ดูแลความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได
มติท่ีประชุม รับทราบ
ประชุมเลิกเวลา 12.30น.

วัลยา  สิปปพันธ บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สุนทรี อินตา ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุนทรี  อินตา)

นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

1

ผลการเบิกจายเงนิงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
The Chiangmai Provincial office of the Comptroller General
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1 

  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำน ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยก ำหนดเป้ำหมำย ดังนี้ 

งบรำยจ่ำย 
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 
ร้อยละ 

ภำพรวม 32 54 77 100 

รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 

ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 18 มกรำคม  2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ
เบิกจ่ำย 

เป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 

2 

สูง/ต่ ำ 
กว่ำ

เป้ำหมำย 

คงเหลือ ล ำดับ
ประเทศ 

ภำพรวม    22,971.99   3,065.75 12,382.99 53.90      54.00 - 0.10 10,589.00 2 

ลงทุน 8,681.24 2,971.24 1,964.43 22.63      45.00 - 22.37  6,716.81 5 

ประจ ำ    14,290.75        94.51 10,418.56  72.90     57.00   15.90  3,872.19 

งบประมำณ
เหลื่อมปี 

2,022.89 954.02 842.48     41.65  1,180.41 

ปี 2561 1,740.26      768.84 762.38     43.81     977.88 

ก่อนปี 2561 282.63     185.18 80.10     28.34     202.53 

ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนมีดังนี้ 

ผลกำรเบิกจ่ำย... 
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หนว่ย : ล้านบาท
ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่

ได้รับ
ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย 

(PO)
เบกิจา่ย ร้อยละ

เบกิจา่ย
งบประมาณ

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 132 หน่วยงาน 8,681.24 2,971.24 1,964.43 22.63 6,716.81
สว่นราชการ 129 สว่นราชการ 8,233.83 2,971.24 1,700.96 20.66 6,532.86

1 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 286.86 0.00 286.86 100 0.00
2 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ 181.93 0.00 181.93 100 0.00
3 ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงใหม่         0.81 0.00 0.81 100 0.00
4 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชยีงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100 0.00
5 ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.46 0.00 0.46 100 0.00
6 สถานพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.19 0.00 0.19 100 0.00
7 สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวียงพงิค์          0.10 0.00 0.10 100 0.00
8 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1               0.05 0.00 0.05 100 0.00
9 ส านกังานประมงจงัหวัดเชยีงใหม่      0.02 0.00 0.02 100 0.00
10 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชยีงใหม่     0.02 0.00 0.02 100 0.00
11 ศูนยท์อ่งเที่ยวกฬีาและนนัทนาการจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100 0.00
12 ศูนยว์ิจยัขา้วเชยีงใหม่ 0.25 0.00 0.25 99.84 0.00
13 ส านกังานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่ เขต ๓ เชยีงใหม่    0.12 0.00 0.12 99.76 0.00
14 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชวีศึกษาภาคเหนอื 0.02 0.00 0.02 98.00 0.00
15 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรเชยีงใหม่ 0.39 0.00 0.37 97.21 0.01
16 ส านกังานการปฏรูิปที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.94 0.00 0.87 93.05 0.07
17 ส านกังานจดัหางานจงัหวัดเชยีงใหม่               0.81 0.00 0.75 92.01 0.07
18 ส านกังานแรงงานจงัหวัดเชยีงใหม่           0.06 0.00 0.05 74.64 0.02
19 ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6 1.41 0.00 0.97 69.01 0.44
20 ส านกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 เชยีงใหม่  27.96 9.53 18.43 65.92 9.53
21 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม่       36.30 12.76 23.54 64.85 12.76
22 วิทยาลัยนาฏศิลป เชยีงใหม่                5.60 1.93 3.55 63.42 2.05
23 เรือนจ ากลางเชยีงใหม่ 1.63 0.00 1.01 62.08 0.62
24 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่   0.40 0.15 0.25 61.71 0.15
25 ส านกังานสนบัสนนุบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวัดเชยีงใหม่ 2.91 0.21 1.42 48.64 1.50
26 ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่ 1.45 0.00 0.66 45.72 0.79
27 ม.ราชภฏัเชยีงใหม่ 287.38 102.65 120.69 42.00 166.69
28 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8       1.19 0.00 0.50 41.47 0.70
29 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชยีงใหม่      41.21 12.22 16.81 40.80 24.40
30 ศูนยว์ิจยัขา้วสะเมงิ 0.42 0.24 0.16 38.10 0.26
31 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 10 จงัหวัดเชยีงใหม่ 0.75 0.34 0.28 36.90 0.47
32 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดเชยีงใหม่ 127.25 21.66 42.93 33.74 84.32
33 ต ารวจภธูรจงัหวัดเชยีงใหม่   5.58 3.91 1.67 30.00 3.91
34 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญท่ี่ 1 1,432.64 1,009.27 394.58 27.54 1,038.06
35 โครงการชลประทานเชยีงใหม่  569.53 80.50 149.65 26.28 419.88
36 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 2 318.69 191.98 77.60 24.35 241.09
37 ส านกัทางหลวงที ่1 (เชยีงใหม่) 92.81 14.26 20.61 22.20 72.20
38 ส านกังานพฒันาภาค3 หนว่ยบญัชาการทหารพฒันา 390.11 21.28 84.03 21.54 306.08
39 ส านกังานศึกษาธิการจงัหวัดเชยีงใหม่ 4.18 0.00 0.83 19.84 3.35
40 ศูนยป์ฏบิติัการพฒันาที่ดินโครงการหลวง    14.99 0.00 2.88 19.20 12.11
41 ศูนยพ์ฒันาศักยภาพและอาชพีคนพกิารหยาดฝน จงัหวัดเชยีงใหม่ 1.14 0.00 0.21 18.73 0.92
42 ส านกัชลประทานที ่1 240.12 3.40 42.02 17.50 198.10

ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน จงัหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2562
ขอ้มลู ณ วันที่ 18 มกราคม 2562

(เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบกิจา่ย)
เป้าหมายไตรมาสที่ 2 เฉล่ียถึงเดือน มกราคม 2562 ร้อยละ 28.33          เบิกจ่ายร้อยละ 28.33 ขึ้นไป         ร้อยละ  28.32 - 20         ต่ ากว่าร้อยละ 20
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ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย 
(PO)

เบกิจา่ย ร้อยละ
เบกิจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

43 ส านกังานเกษตรจงัหวัดเชยีงใหม่            1.11 0.00 0.17 15.48 0.94
44 ส านกังานที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่          2.75 0.52 0.42 15.26 2.33
45 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์            15.73 7.36 2.39 15.21 13.34
46 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 303.15 59.72 42.05 13.87 261.10
47 ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม่) 413.31 263.66 53.32 12.90 359.99
48 ด่านศุลกากรทา่อากาศยานเชยีงใหม่          5.73 3.85 0.71 12.43 5.01
49 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่1      13.95 7.33 1.29 9.22 12.66
50 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 1 330.31 248.34 29.68 8.99 300.63
51 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชยีงใหม ่         41.89 8.51 3.54 8.46 38.34
52 ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่ 28.94 5.77 2.44 8.44 26.50
53 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 92.06 35.89 7.61 8.27 84.44
54 แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม ่     281.93 252.85 23.00 8.16 258.94
55 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 3 283.59 169.28 22.49 7.93 261.10
56 โรงพยาบาลนครพงิค์ 113.81 25.38 7.77 6.83 106.04
57 ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชยีงใหม่ 1.38 1.22 0.09 6.72 1.29
58 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 4 64.36 12.99 4.32 6.71 60.04
59 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.45 0.00 0.03 6.39 0.42
60 ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่ 6.50 5.13 0.40 6.12 6.10
61 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 1 (เชยีงใหม่) 2.04 1.92 0.12 5.92 1.92
62 โรงพยาบาลประสาท เชยีงใหม่                59.39 29.11 3.52 5.92 55.88
63 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  6 15.22 12.28 0.70 4.61 14.52
64 ส านกังานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชยีงใหม่) 1.93 1.83 0.08 4.36 1.84
65 สถานพีฒันาที่ดินเชยีงใหม่               70.38 7.61 3.02 4.29 67.36
66 ส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดเชยีงใหม่         5.20 0.00 0.20 3.91 4.99
67 ศูนยว์ิจยัการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่ 12.88 6.15 0.47 3.64 12.41
68 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9      1.33 1.29 0.05 3.47 1.29
69 ส านกังานศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่ 72.45 2.05 2.33 3.22 70.12
70 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  1 53.52 11.96 1.55 2.90 51.97
71 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 10.95 9.41 0.26 2.42 10.69
72 ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5 11.11 0.00 0.23 2.07 10.88
73 โรงพยาบาลสวนปรุง 19.65 3.36 0.29 1.47 19.36
74 โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชยีงใหม่ 95.95 81.00 1.32 1.38 94.63
75 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี ่16 (เชยีงใหม่) 202.80 7.36 2.07 1.02 200.73
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 98.07 48.81 0.97 0.99 97.10
77 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  2 48.44 20.52 0.40 0.82 48.04
78 ศูนยอ์ตุุนยิมวิทยาภาคเหนอื               13.29 0.00 0.09 0.68 13.20
79 ส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวัด เชยีงใหม่        417.22 0.00 2.72 0.65 414.50
80 ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดเชยีงใหม่ 16.24 0.00 0.10 0.60 16.14
81 ส านกังานปศุสัตว์เขต 5 12.31 4.81 0.06 0.46 12.26
82 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.25 0.86 0.01 0.39 2.24
83 กองบนิ 41 49.50 42.12 0.00 0.00 49.50
84 โรงเรียนโสตศึกษาอนสุารสุนทร 22.73 20.61 0.00 0.00 22.73
85 วิทยาลัยการอาชพีจอมทอง 24.52 20.05 0.00 0.00 24.52
86 ต ารวจภธูรภาค 5 94.80 6.80 0.00 0.00 94.80
87 ส านกังานขนส่งจงัหวัดเชยีงใหม่            5.40 5.40 0.00 0.00 5.40
88 กองบงัคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3  6.18 4.78 0.00 0.00 6.18
89 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3 17.09 3.96 0.00 0.00 17.09
90 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  5 20.70 3.92 0.00 0.00 20.70
91 วิทยาลัยสารพดัชา่งเชยีงใหม่              3.94 3.28 0.00 0.00 3.94
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92 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม่        2.78 2.78 0.00 0.00 2.78
93 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 3 35.40 2.74 0.00 0.00 35.40
94 โรงพยาบาลดารารัศม ีโรงพยาบาลต ารวจ 2.16 2.16 0.00 0.00 2.16
95 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม่       1.90 1.89 0.00 0.00 1.90
96 วิทยาลัยเทคนคิเชยีงใหม่ 32.18 1.79 0.00 0.00 32.18
97 ด่านศุลกากรเชยีงดาว 1.98 1.59 0.00 0.00 1.98
98 ส านกังานคลังจงัหวัดเชยีงใหม่             1.29 1.21 0.00 0.00 1.29
99 วิทยาลัยเทคนคิสารภี 2.60 0.83 0.00 0.00 2.60
100 กลุ่มพฒันาความร่วมมอืทนัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 0.56 0.56 0.00 0.00 0.56
101 โรงเรียนฝางชนปูถมัภ์ 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26
102 มณฑลทหารบกที ่33 1.56 0.12 0.00 0.00 1.56
103 ส านกังานจงัหวัดเชยีงใหม ่   (งบพฒันาจงัหวัด) 267.33 0.00 0.00 0.00 267.33
104 ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ 197.39 0.00 0.00 0.00 197.39
105 ส านกัจดัการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่) 27.54 0.00 0.00 0.00 27.54
106 โรงเรียนกาวิละอนกุลู 16.90 0.00 0.00 0.00 16.90
107 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว 14.11 0.00 0.00 0.00 14.11
108 โรงเรียนราชประชานเุคราะห3์1 12.20 0.00 0.00 0.00 12.20
109 โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 10.64 0.00 0.00 0.00 10.64
110 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 10.59 0.00 0.00 0.00 10.59
111 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชยีงใหม่ 6.41 0.00 0.00 0.00 6.41
112 ส านกังาน กศน.จงัหวัดเชยีงใหม่               4.26 0.00 0.00 0.00 4.26
113 โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์30 2.86 0.00 0.00 0.00 2.86
114 วิทยาลัยการอาชพีฝาง 2.56 0.00 0.00 0.00 2.56
115 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม ่  2.49 0.00 0.00 0.00 2.49
116 วิทยาลัยเทคนคิสันก าแพง 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
117 วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงใหม่ 1.38 0.00 0.00 0.00 1.38
118 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวัดเชยีงใหม่     1.10 0.00 0.00 0.00 1.10
119 ส านกังานศุลกากรภาคที่ 3 0.98 0.00 0.00 0.00 0.98
120 ส านกังานคลังเขต 5 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84
121 ศูนยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7  0.81 0.00 0.00 0.00 0.81
122 ส านกังานศึกษาธิการภาค 15 0.57 0.00 0.00 0.00 0.57
123 ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.38 0.00 0.00 0.00 0.38
124 ส านกังานเจา้ทา่ภมูภิาคที่ 1 0.26 0.00 0.00 0.00 0.26
125 ที่ท าการนคิมสร้างตนเองเขื่อนภมูพิล               0.14 0.00 0.00 0.00 0.14
126 ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14
127 ส านกังานพลังงานจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.09 0.00 0.00 0.00 0.09
128 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่           0.05 0.00 0.00 0.00 0.05
129 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน           0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

รัฐวสิาหกิจ 44.07 0.00 12.15 27.58 31.91
1 องค์การสวนพฤษกศาสตร์ 44.07 0.00 12.15 27.58 31.91

องค์การมหาชน 403.35 0.00 251.31 62.31 152.04
1 สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 29.00 0.00 29.00 100 0.00
2 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน) 374.35 0.00 222.31 59.39 152.04
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2. หนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ

หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว1 ลงวันที่ 2 มกรำคม 2562  เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วย
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีกำรน ำผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เงินงบประมำณถูกพับ
ไปมำใช้กับเงินงบประมำณในปีใหม่ 

ด้วยหน่วยงำนของรัฐหลำยแห่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี  ท ำรำยงำน
ขอซื้อหรือขอจ้ำง  กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในแต่ละวิธีไปจนถึงขั้นตอนประกำศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
แต่ไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำหรือข้อตกลงได้ เนื่องจำกเงินงบประมำณนั้นถูกพับไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงำนของรัฐจะต้องยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมนัยมำตรำ 67 วรรคหนึ่ง (1) 
แต่เนื่องจำกหน่วยงำนของรัฐยังมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้พัสดุ และมีเงินงบประมำณปีใหม่รองรับกับกำรด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงดังกล่ำว 

คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ (คณะกรรมกำรวินิจฉัย) พิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนของรัฐ จึงก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้หน่วยงำนของรัฐที่ได้
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกเงินงบประมำณปีที่ผ่ำนมำจนได้ตัวผู้ชนะหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกแล้ว แต่ไม่สำมำรถลง
นำมในสัญญำหรือข้อตกลงได้ เนื่องจำกเงินงบประมำณถูกพับไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แต่หน่วยงำนของรัฐยังมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้น และมีเงินงบประมำณปีใหม่รองรับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วดังกล่ำว หำกหน่วยงำนของรัฐพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ใหม่จะล่ำช้ำ และอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อหน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์สำธำรณะ จึงมีควำมประสงค์จะน ำผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งก่อน ที่เงินงบประมำณถูกพับไปมำใช้กับเงินงบประมำณในปีใหม่ ก็ให้กระท ำได้โดยไม่ต้องด ำเนิน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงใหม่ 

------------------------------------------------ 
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3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

๑) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

๑. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์
การปฏบิตัิงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ปรับเปลี่ยนเปนการใชแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เปนเคร่ืองมือ
ในการติดตามผลการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
ปงบประมาณตอๆ ไป

2. ทบทวนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

3. หนวยรับงบประมาณควรมีการทบทวนตัวช้ีวัดและคาเปาหมายของตัวช้ีวัดใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ

2. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์
การปฏบิตัิงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตอ)

4. สงเสริมการทํางานแบบบูรณาการและเครือขายการปฏิบัติงาน โดยการมีสวนรวม
ทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

5. หนวยรับงบประมาณตองกํากับดูแลการกําหนดเปาหมายบริการของหนวยงานและขอรับ
การจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน รวมถึงกํากับดูแล
ผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด

Page 45



๒) กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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๓.๑.๓ การบริหารงบประมาณ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

1. การดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดในพืน้ที่

ที่ตองไดรับอนุมตัิ/อนุญาต

1. ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ/แนวทางการใชพื้นท่ี/ท่ีดินดังกลาวขางตน รวมท้ังการปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

2. ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด ในเร่ืองความพรอมของพื้นท่ี
ดําเนินงาน

๒. มาตรการดานการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท

1. เปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมรวมงบกลาง)

รวม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
-ภาพรวม 100 32 54 77 100
-รายจายประจํา 100 36 57 80 100
-รายจายลงทุน 100 20 45 65 100
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3. มาตรการดานการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท (ตอ)

2. มาตรการดานการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
2.1 พิจารณาแผนงาน/โครงการ หากมีความสอดคลองกับแผนแมบทขอใหเรงรัดดําเนินการ

2.2 พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงรายการท่ีมีลําดับความสําคัญนอยกวาและไมอยูในแผนแมบทภายในแผนงาน
เดียวกันไปดําเนินการ

2.3 สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณสวนท่ีเหลือ เพ่ือนําไปใชจายและกอหน้ีผูกพันตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ หรือนําไปดําเนินการตามท่ีกําหนด ในขอ 2.1 และ 2.2

2.4 สามารถดําเนินการกอหน้ีผูกพันไดตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ เมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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๓.๑.๔ ขอสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

๑. การดําเนนิการตามขอสั่งการจากการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํแหงชาติ คร้ังที่ 4/2561

1. เรงรัดดําเนินการสรางความมั่นคงของน้ําเพื่อการผลิตโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนในที่ตั้ง

2. ขับเคลื่อนวางแผนแกไขปญหาอุทกภัยเชิงพื้นที่  และเปนหนวยงานหลักในการปรับตัว
หนีภัยน้ําทวม (สํานักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม)

3. เรงรัดการแกไขปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ํา

4. วางแผนอนุรักษฟนฟูสภาพปาฯ และกําหนดเจาภาพในแตละพื้นที่ใหชัดเจน โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บูรณาการรวมกับกระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชนในพื้นที่ปา

5. เฝาระวังสถานการณน้ําในพื้นที่หากเกิดภัย พรอมทั้งแจงเตือนประชาชนโดยเร็ว

๒. การดําเนนิการตามขอสั่งการจากการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้าํแหงชาติ คร้ังที่ 4/2561 (ตอ)
6. ใหหนวยงานที่เก่ียวของกับพื้นที่ที่มีปญหาน้ําแลงหรือน้ําทวมซ้ําซากเหมือนเดิมทุกป พิจารณา
แกไขปญหาใหเบ็ดเสร็จอยางเรงดวน เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยบูรณาการการทํางาน
ทุกภาคสวน

7. ใหทุกหนวยงานดําเนินการตามกุลยุทธ/แผนงาน ตาม (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป เพื่อใหเปาหมายบรรลุผลอยางเปนรูปธรรม

8. ใหทุกหนวยงานเรงรัดดําเนินการ สถานภาพความพรอม เพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ใหสอดคลองกับ (ราง) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดย สทนช. ทําหนาที่กํากับ
และบูรณาการขับเคลื่อน

9. หากมีสถานการณเรงดวนใหรายงานจังหวัดทราบโดยเร็ว

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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๓.๑.๕ ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลําปาง
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

ขอมูลหนาถัดไป

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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สาระส าคัญและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
1. การศึกษาและสร้าง
กลไกการขับเคลื่อนการใช้
ศักยภาพความเข้มแข็ ง
ของภาคเหนือตอนบนใน
ด้าน MICE, Medical & 
Wellness Hub, Creative 
LANNA และ Food Valley 
เชื่อมโยงกับ EEC, GMS, 
BIMSTEC  

ให้ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการใช้ศักยภาพ
ภาคเหนือตอนบนด้าน MICE, Medical & Wellness Hub, 
Creative LANNA และ Food Valley เชื่อมโยงระหว่างแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ 
(Greater Mekong Subregion Economic Cooperation: GMS) 
กับมาตรการการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร แผนพัฒนา
ภาคเหนือภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 
2580) เพ่ือยกระดับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ไปสู่การเป็น
ภูมิภาคที่ มีศั กยภาพในการ เติบโตสู่ ความมั่ งคั่ ง  ( Northern 
Regional Potential Enrichment) 

- ส านักงานสภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- ส านักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและ
นิทรรศการ  
(องค์การมหาชน)  
- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

2. การศึกษาเพ่ือส่งเสริม
ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เชื่อมโยงเมืองเก่าล าพูน 
ล าปาง เชี ยงใหม่  และ
แม่ ฮ่องสอน สู่ การเป็น
เมืองแห่งการท่องเที่ยว
เชื่อมอารยธรรมล้านนา 
ร ว ม ทั้ ง ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว
ธรรมชาติ และสุขภาพ 

ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในพ้ืนที่พิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมือง
เก่าล าพูน ล าปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ทั้งนี้  ควรน าผล
การศึกษาที่ได้ไปก าหนดแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน เพ่ือให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยให้ความส าคัญ
กับรูปแบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน/
ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเตรียมความ
พร้อมให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีด้วย 

- กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา  
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง  
- ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในพื้นท่ี 

3. การแก้ไขปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น 
กระเทียม สับปะรด ล าไย 
เป็นต้น โดยบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
แก้ ไ ขปั ญหาอย่ า ง เป็ น
ระบบให้ยั่งยืน 

ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงกลาโหมพิจารณาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรที่
ส าคัญในพ้ืนที่ เช่น กระเทียม สับปะรด ล าไย เป็นต้น โดยบูรณาการ
แก้ไขปัญหาตั้งแต่การพัฒนาคุณภาพดิน การจัดหาพันธุ์ที่เหมาะสม 
การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบสู่ เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมแปรรูป  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน การจัดหาตลาดที่
มีศักยภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศรองรับ ตลอดจนกวดขัน
การลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตรโดยผิดกฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงการคลัง  
- กระทรวงกลาโหม 
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ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
4. การจัดสวัสดิการด้าน
การส าธ า รณสุ ข ให้ กั บ
ประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดาร
ห่างไกลให้เกิดความเท่า
เทียมกัน โดยก าหนดพ้ืนที่
ทุรกันดารทางสาธารณสุข
อย่างชัดเจน สร้างมาตรการ
จู ง ใจบุคลากรด้ านการ
สาธารณสุขไปปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่  รวมทั้ง จัดให้มี
อุปกรณ์ที่ จ า เป็ นอย่ า ง
เพียงพอ 

ให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาจัดสวัสดิการด้ านการ
สาธารณสุขให้กับประชาชนในพ้ืนที่ทุรกันดารให้เกิดความเท่าเทียม
กัน โดยเฉพาะพ้ืนที่ห่างไกลในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น บริการแพทย์
ฉุกเฉิน (Emergency physician) บริการแพทย์เฉพาะทางในสาขาที่
มีความจ าเป็นต่อพ้ืนที่จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานที่จ าเป็น (เช่น เครื่อง Computed Tomography scan: 
CT scan ฯลฯ) รวมทั้งการสร้างมาตรการจูงใจบุคลากรทางการแพทย์
ไปปฏิบัติงาน เป็นต้น หากโครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนและ 
มีความพร้อม ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานส านักงบประมาณ
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มาด าเนินการโดยด่วน 

- กระทรวงสาธารณสุข 
- ส านักงบประมาณ 
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ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
1. การพัฒนาและถ่ายทอด
ความรู้ดิจิทัลเพ่ือพาณิชย์ 
อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์
สมัยใหม่ (Northern  
e–Commerce and 
Modern Logistics Digital 
Transformation Center 
for Community 
Enterprise) 

ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณาการพัฒนาและ
ถ่ายทอดความรู้ดิจิทัลเพ่ือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโลจิสติกส์
สมัยใหม่ (Northern e–Commerce and Modern Logistics 
Digital Transformation Center for Community Enterprise) 
โดยค านึงถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้ประกอบการและธุรกิจชุมชน
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ การเพ่ิมช่องทางการตลาดผ่าน
ทางพาณิชย์ อิ เล็กทรอนิกส์  (e–Commerce)  การปรับปรุ ง
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น 

- กระทรวงพาณิชย์ 
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม  
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่  
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

2. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
พฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior 
Wellness Center) เพ่ือ
เป็นศูนย์ต้นแบบรองรับ
สังคมผู้สูงอายุในภาคเหนือ 
และใช้ Digital Health 
Platform ให้เกิดระบบ 
Ecosystem ยกระดับ
คุณภาพชีวิตการดูแล
ผู้สูงอายุ และสร้างความ
เข้มแข็งทางด้านบริการ
สุขภาพ 

ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่พิจารณาจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center) และ
ใช้ Digital Health Platform ให้เกิดระบบ Ecosystem ยกระดับ
คุณภาพชีวิตการดูแลผู้สูงอายุ และสร้างความเข้มแข็งทางด้าน
บริการสุขภาพ เพ่ือให้เกิด Elderly Healthcare Service ส าหรับ
กลุ่มผู้สูงอายุแต่ละประเภทที่อาศัยอยู่ที่บ้าน โดยค านึงถึงความ
พร้อมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ในพื้นท่ีให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

- กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ 

3. การยกระดับอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(Northern Science 
Park) สู่การเร่งสร้าง
ผู้ประกอบการธุรกิจ
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุน
และเชื่อมโยงองค์ความรู้
จากสถาบันการศึกษา
ทั่วปรเทศ 

ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ (Northern Science Park) สู่การเร่งสร้างผู้ประกอบการ
ธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนและเชื่อมโยงองค์ความรู้จาก
สถาบันการศึกษาทั่วปรเทศ โดยการน าความรู้และงานวิจัยมา
พัฒนา Start up และ SMEs ที่มีความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับศักยภาพเชิงพ้ืนที่ในเรื่อง Cosmetic Valley, Bio 
Economy, Food Innovation และ Medical & Wellness Hub 
โดยค านึงถึงความพร้อมและความคุ้มค่าในการด าเนินการ รวมทั้ง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน หากโครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความ
พร้อมเชื่อมโยงกับศักยภาพที่มีอยู่ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประสานส านักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
โดยด่วนต่อไป 

- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
- กระทรวงอุตสาหกรรม  
- กระทรวงสาธารณสุข  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
- สถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่  
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
4. การยกระดับกาแฟ 
อาราบิก้าอย่างครบวงจร 
(Northern Boutique 
Arabica Coffee Hub) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต เพ่ือสร้างมูลค่า 
เพ่ิมกาแฟอาราบิก้าไทยสู่
ตลาดโลก เช่น การทดสอบ
คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน 
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ผลิตและการตลาด เป็นต้น 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับกาแฟอาราบิก้าอย่างครบวงจร 
(Northern Boutique Arabica Coffee Hub) โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมกาแฟอาราบิก้าไทยสู่
ตลาดโลก เช่น การทดสอบคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐาน พัฒนา
บุคลากรด้านการผลิตและการตลาด เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการแบบครบวงจรบนพ้ืนฐานของศักยภาพและ 
อัตลักษณ์ของกาแฟ การพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตในระดับ
ฟาร์มถึงผู้บริโภค และการเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟของภูมิภาค
ต่อไป 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงศึกษาธิการ  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
- หนว่ยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

5. การยกระดับ Northern 
Thailand Food Valley 
สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคตสู่ตลาด
สากล  
(Northern Thailand 
Food Valley Scale up 
for Future Food 
Innovation to 
International Market) 
โดยการปรับเปลี่ยนฐาน
การผลิตของผู้ประกอบการ
อาหารในภาคเหนือสู่การ
ผลิตอาหารแห่งอนาคต 
(Functional Food, 
Medical Food, Organic 
Food, Novelty Food) 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ยกระดับ Northern Thailand Food Valley สู่การขับเคลื่อน
นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตสู่ตลาดสากล (Northern Thailand 
Food Valley Scale up for Future Food Innovation to 
International Market) โดยการปรับเปลี่ยนฐานการผลิตของ
ผู้ประกอบการอาหารในภาคเหนือสู่การผลิตอาหารแห่งอนาคต 
(Functional Food, Medical Food, Organic Food, Novelty 
Food) โดยให้บูรณาการใช้ศูนย์ความเป็นเลิศอาหาร (Center of 
Food Excellence: CoFE) ที่กระจายในแต่ละภูมิภาค เชื่อมโยง
การท างานกับ Food Innopolis อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
(Northern Science Park) และเชื่อมโยงกับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 
(Industry Transformation Center: ITC) ในแต่ละภูมิภาค 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

6. การพัฒนายกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนด้วย 
อัตลักษณ์ล้านนาเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม MICE 
(Creative Lanna MICE 
Heritage) โดยพัฒนา
คุณภาพสินค้า OTOP 
เชื่อมโยงชุมชนนวัตวิถี 
ให้ได้มาตรฐาน MICE 

ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนร่วมกับ
ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องพิจารณายกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนด้วยอัตลักษณ์ล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรม MICE (Creative Lanna MICE Heritage) โดย
พัฒนาคุณภาพสินค้า OTOP เชื่อมโยงชุมชนนวัตวิถีให้ได้มาตรฐาน 
MICE หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีความพร้อม ให้กระทรวง 
มหาดไทยประสานส านักงบประมาณพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มาด าเนินการในโอกาสแรก 

- กระทรวงมหาดไทย  
- กรมการพัฒนาชุมชน 
- ส านักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและ
นิทรรศการ  
(องค์การมหาชน)  
- หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ 

ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
1. การเพิ่มศักยภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
1.1 ก่อสร้างระบบระบาย
น้ าปลายคลองแม่แตง-แม่
ขาน จังหวัดเชียงใหม่ 

ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเร่งรัดก่อสร้างระบบระบายน้ าปลายคลองแม่แตง-
แม่ขาน จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือจัดเข้าแผนงานบูรณาการ
จัดการน้ าของประเทศต่อไป 

- ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

2. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
ขอเร่งรัดด าเนินการ 
2.1 ก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองแม่ริม 

รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) ของกระทรวงคมนาคม และให้กระทรวง
คมนาคมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแผนงาน/โครงการตาม
ความจ าเป็นเร่งด่วนสอดคล้องตามกรอบและเป้าหมายการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการทุกหน่วยงานและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดน าผลการด าเนินโครงการของรัฐบาลไปชี้แจง
ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องด้วย 

- กระทรวงคมนาคม 

2.2 ก่อสร้างทางเลี่ยง
เมืองสันก าแพง  

2.3 ก่อสร้างสถานีขนส่ง
สินค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
(Truck Terminal)  
 

ขอรับการสนับสนุน 
2.4 การเสริมสร้างเชียงใหม่
เมืองอัจฉริยะ โดยการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
บริเวณถนนนิมมานเหมินทร์ 
“Smart Nimman”  
โดยการน าสายไฟฟ้าและ
สายสื่อสารลงใต้ดิน  
วางระบบท่อส่งน้ าประปา
ใหม่ การปรับปรุงทางเดิน
เท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
โดยการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงคมนาคม 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การประปาส่วนภูมิภาค 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และ
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการเสริมสร้างเชียงใหม่เมือง
อัจฉริยะ โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณถนนนิมมาน - 
เหมินทร์ “Smart Nimman” โดยการน าสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร
ลงใต้ดิน วางระบบท่อส่งน้ าประปาใหม่ การปรับปรุงทางเดินเท้า 
ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวง
คมนาคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ เพ่ือขอรับ
การสนับสนุนตามขั้นตอน 

 

- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงคมนาคม 
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- การประปาส่วนภูมิภาค 
- องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ 
- เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ข้อเสนอเชิงพ้ืนที่ 

ข้อเสนอ ข้อสั่งการ หน่วยงาน 
ขอรับการสนับสนุน 
2.5 การศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจรบริเวณ
โดยรอบท่าอากาศยาน
นานาชาติเชียงใหม่  
เพ่ือรองรับการปรับปรุง
และขยายท่าอากาศยานฯ 

รับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ 
ล า พูน  ล าปาง แม่ ฮ่องสอน)  ของกระทรวงคมนาคมและ 
ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดล าดับความส าคัญแผนงาน/
โครงการตามความจ าเป็นเร่งด่วนสอดคล้องตามกรอบและ
เป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2580) ทั้งนี้ ให้ส่วน
ราชการทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดน าผลการด าเนิน
โครงการของรัฐบาลไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

- กระทรวงคมนาคม 
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3.1.๖ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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เปาหมายการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมเปาหมายการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
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ผลการดําเนินงานในห้วงเดือนมกราคมผลการดําเนินงานในห้วงเดือนมกราคม

Page 59



29/01/62

3

2323 มกราคมมกราคม 25622562จังหวัดเชียงใหม ประชุมจังหวัดเชียงใหม ประชุมจัดทําแผนการลาดตระเวนและเฝาระวังไฟปาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาจัดทําแผนการลาดตระเวนและเฝาระวังไฟปาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนา
อุทยานแหงชาติดอยสุเทพอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ--ปุยปุย ((ยุทธการสุเทพยุทธการสุเทพ--ปุยปุย)) แผนการลาดตระเวนและเฝาระวังไฟปาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาอุทยานแผนการลาดตระเวนและเฝาระวังไฟปาพ้ืนท่ีบริเวณดานหนาอุทยานแหงชาติแหงชาติ
สุสุเทพเทพ--ปุยปุย จะจะครอบคลุมในพ้ืนท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี 55 ตําบลตําบล 33 อําเภอ สําหรับการปฏิบัติงานเฝาระวังไฟปาในพ้ืนท่ีอําเภอ สําหรับการปฏิบัติงานเฝาระวังไฟปาในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนดังกลาวเปนการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการปฏิบัติงานเชิงบูรณา
การรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชนการรวมระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน

11..ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องกําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาดในพ้ืนท่ีประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องกําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาดในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25622562

22.. ประกาศจังหวัดประกาศจังหวัดเชียงใหมเชียงใหม เรื่องเรื่อง จังหวัดเชียงใหมเมืองปลอดภัยจากฝุนจังหวัดเชียงใหมเมืองปลอดภัยจากฝุนละอองละออง ((รางราง))

ประกาศและคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประกาศและคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25622562 (( ))
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เดือน ป

กําหนดวันหามเผา ป
2562

ม.ค.-62 ก.พ.-62 มี.ค.-62 เม.ย.-62 พ.ค.-62

10 วัน
ควบคุม
การเผา

19 - 28 ก.พ.

10 วัน
ควบคุม
การเผา

1 - 10 พ.ค.

61 วันหามเผา
1 มี.ค. - 30 เม.ย.

มาตรการมาตรการ ชวงเวลาชวงเวลา เงื่อนไขเงื่อนไข
10 วัน ควบคุมการเผา (กอน) 19 – 28 กุมภาพันธ 2562 หากจะเผาตองขออนุญาต

6161 วันหามเผาวันหามเผา 11 มีนาคมมีนาคม -- 3030 เมษายนเมษายน 25622562 หามเผาเด็ดขาดหามเผาเด็ดขาด !!!!!!

10 วัน ควบคุมการเผา (หลัง) 1 – 10 พฤษภาคม 2562 หากจะเผาตองขออนุญาต

1010 วนัควบคุมการเผาวนัควบคุมการเผา((ก่อนก่อน)) 1010 วนัควบคุมการเผาวนัควบคุมการเผา((หลงัหลงั))6161วนัห้ามเผาวนัห้ามเผา

11..ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องกําหนดชวงเวลาประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องกําหนดชวงเวลา
หามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาดในหามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาดในพ้ืนท่ีพ้ืนท่ี

จังหวัดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ..ศศ.. 25622562
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เอกสารเอกสารใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนินงานใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนินงาน
หมอกควันและไฟปาจังหวดัเชยีงใหมหมอกควันและไฟปาจังหวดัเชยีงใหม

1.ยุทธศาสตรการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.ปายประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.แผนพับการรณรงค การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 1)

4.แผนพับการรณรงค การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 2)

5.Road Map การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.ปายประชาสัมพันธปญหาและสาเหตุของการเกิดหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม

7.ปายประชาสัมพันธและคําขวัญการแกไขปญหาหมอกควันและ
ไฟปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนินงานหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
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๓.๑.๗ การแกไขปญหาฝุนละออง (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม)

๒.
จงัหวดัเชียงใหมเ่มอืงปลอดภยัจากฝุ่ นละออง (ร่าง)

คาคุณภาพอากาศจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนมกราคม 2562
(ค่าPM10 และ PM2.5)
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มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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3.1.๘ การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)

๑) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

การขับเคลื่อนบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"
ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ผลการดําเนินการ

1. มีการส่ือสารจากผูบริหารองคการใหบุคลากรไดรับรูและเขาใจอยางท่ัวถึงตอนโยบายการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงานภาครัฐ



2. มีการแตงต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีผูบริหารองคการเปนประธานคณะทํางานและ
ผูแทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝาย

อยูระหวางนําเสนอรางตามมติการประชุมเมือ่
วันท่ี 22 มกราคม

3. มีการสํารวจ วิเคราะห และจัดเก็บขอมูลปริมาณขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติกหูห้ิว และแกวนํ้าพลาสติก
แบบใชครั้งเดียว ของหนวยงาน

อยูระหวางการรวบรวม ซึ่งจะไดผลภายใน
วันท่ี 1 กุมภาพันธ

4. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางและกรอบใหบุคลากรถือเปนหลัก
ปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยมีผูบริหารองคการใหความเห็นชอบ

อยูระหวางนําเสนอรางตามมติการประชุมเมื่อ
วันท่ี 22 มกราคม

5. มีกิจกรรมเสริมสรางความรู ความเขาใจ เพ่ือใหบุคลากรมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยใน
หนวยงาน



6 มีการประชาสัมพันธใหบุคลากรและประชาชนท่ีมาใชบริการทราบและมีสวนรวมในการดําเนินการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอยในหนวยงาน



7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานเพ่ือนําไปใชประโยชนตามความเหมาะสมของหนวยงาน 

8. มีการงดใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ท่ีต้ังในหนวยงาน และในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน 

9. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชแกวนํ้าสวนตัวเพ่ือลดการใชแกวนํ้าพลาสติกแบบใชครั้งเดียว 

10. มีกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม เพ่ือลดการใช
ถุงพลาสติกหูห้ิว
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กิจกรรมลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
◦ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) “การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน

หนวยงานภาครัฐ” กับหัวหนาสวนราชการในจังหวัดเชียงใหม
◦ วันที่ 9 มกราคม 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเจตจํานงในการดําเนินงานดานการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน

อาคารสํานักงาน และพ้ืนที่ของทุกหนวยงานภายในศูนยราชการ และกิจกรรมรณรงคลด และคัดแยกขยะมูลฝอยบริเวณโรงอาหารและ
ตลอดประชารัฐ
◦ วันที่ 22 มกราคม 2562 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม จัดประชุมโครงการ ทําดีดวยหัวใจ ลดภัย

สิ่งแวดลอม “กิจกรรม มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ” ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหแกหนวยงานภายใน
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม จํานวน 57 หนวยงาน

กิจกรรมรณรงคเพ่ือลด และคัดแยกขยะมูลฝอย
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โครงการเมืองเชียงใหมไรขยะ ไรพลาสติก ไรโฟม
(Chiang Mai No Waste No Plastic No Foam)

กิจกรรมรณรงคทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก
อปท. หนวยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน รวมจัดกิจกรรม ประชาสมัพันธ และรณรงคลดรบั
ลดให ลดใชถุงพลาสติกและงดใชโฟม

การสนับสนุนการขับเคล่ือนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม

การประชุมปฏิบัติการเชียงใหมไรขยะ ไรพลาสติก ไรโฟม เพ่ือนําเสนอเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและใหคําปรึกษาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะใหแก อปท. เมื่อวันท่ี 17 มกราคม
2562 ณ หองประชุมแกรนดรอยัล โรงแรมเชียงใหมออคิด
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การปรับปรุงประสิทธิภาพสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย

๒) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม

ประชาชนรบัรูและเกดิการมีสวนรวมในการจัดการ
ขยะในครัวเรือนดวยการคดัแยกขยะกอนทิ้ง

หมูบาน/ชุมชน มีการจัดการขยะอินทรีย
ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และการคดัแยกขยะ

แยกตามประเภทอยางถูกตอง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทกุแหงมีการจัดทํา
สัญลกัษณแยกประเภทขยะตามแนวทางที่กําหนด

องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดทําถังขยะ
แยกประเภทในพืน้ที่สาธารณะ อยางนอย ๒ ประเภท

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทกุแหง
มีประกาศกําหนดวัน เวลาในการเกบ็ขนขยะ

แยกตามประเภทตามแนวทางที่กําหนด

มีขอสรุปการรวมกลุมพืน้ที่ (Cluster)
และมีขอสรุปในการกําหนดวิธีการกําจัดขยะ

ในแตละกลุมพืน้ที่ (Cluster)

ประชาสัมพันธใหทกุครัวเรือนรบัรู และจัดอบรมผูนาํชุมชน
ครูใน ร.ร. อปท. ใหความรูวิธีการคดัแยกขยะ

รณรงคใหทกุครัวเรือนมีถังขยะอนิทรีย
และแยกขยะตามประเภทตั้งแตตนทาง

อปท. จัดใหมีการจัดทําขอบญัญตั/ิเทศบญัญตัิ
และประกาศกําหนดแนวทางจัดทําสัญลกัษณขยะ

แยกประเภท เพื่อความสะดวกในการจัดเกบ็ขยะของ จนท.

จัดใหมีถังขยะแยกประเภท อยางนอย 2 ประเภท
(ถังขยะทั่วไปและถังขยะรีไซเคิล)

อปท. จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลาในการเกบ็ขน
เพือ่ใหประชาชนรบัรูโดยทั่วกนั

จังหวัดเชียงใหม ไดแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน
การรวมกลุม Clusters เพื่อหาขอสรปุการรวมกลุม

และกําหนดวิธีการกําจัดขยะ

มอบประกาศนียบตัรใหกบัหมูบาน/
ชุมชนที่มีการดําเนนิการได 100%

การขับเคลื่อนตามเปาหมายแผนรณรงคแยกกอนท้ิง
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แผนการดําเนินงาน
ตามแผนรณรงคแยกกอนท้ิง

จังหวัดเชียงใหม Kick Off เม่ือวันที่ 9 ม.ค. 62
“ประกาศเจตจํานง แยกกอนทิ้ง”

เริ่มตนจาก ขรก. พนง.
รวมทั้งอําเภอ และ อปท.

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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3.1.๙ การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป
2562 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562

วันท่ี 1 - 3 กุมภาพันธ 2562
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด

*****************

จังหวัดเชียงใหม   เปนดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปนเมืองแหงดอกไมบานตลอดป
มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยูทามกลางหุบเขา ดอกไมและแมกไมนานาพันธุท่ีสวยงามตามธรรมชาติ  มีวัฒนธรรม
ประเพณี  เปนเอกลักษณของตัวเอง ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทําใหสภาพความเปนเมืองท่ีสวยงาม  มากดวยวัฒนธรรมท่ีดีงาม  ถูกบดบังและทดแทนดวยวัตถุนิยม
จนนาวิตก  ชาวเชียงใหมเริ่มตระหนักตอสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วรวมท้ังปญหาท่ีอาจจะตามมา
จึงเกิดการรวมตัวและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ การเปนดินแดนเอ้ืองเหนือนาม“นพบุรี  ศรีนครพิงค”
เปน “เมืองแหงดอกไมบานตลอดป”ใหคงอยูตลอดไป จึงได มีการจัดตั้งสมาคมกลวยไม เชียงใหม
ในพระบรมราชินูปถัมภ  ชมรมไมดอกไมประดับเชียงใหม ข้ึน

จังหวัดเชียงใหม  ไดเล็งเห็นถึงความรวมมือ รวมใจ ความตั้งใจของประชาชนทุกหมูเหลา
ในการฟนฟูเมืองเชียงใหมใหสวยงามดั่งอดีต  จึงไดมีการหารือระหวางหนวยงานภาคราชการ องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  เทศบาลนครเชียงใหม  การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและภาคเอกชนหลอหลอม
แนวความคิดจนกอเกิดเปนงาน “สัปดาหไมดอกไมประดับเชียงใหม ครั้งท่ี ๑” ข้ึน เม่ือวันท่ี ๖-๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๒๐ และสิ่งท่ีประทับอยูในความทรงจํา  สรางความปลื้มปติยินดีของชาวเชียงใหมตลอดมา
คือ การท่ีชาวเชียงใหมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ไดเสด็จ
ทรงเปนองคประธานในพิธีเปดงาน  เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๐และในปพ.ศ. ๒๕๓๐ จังหวัดเชียงใหม
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปนองคประธาน
พิธีเปดงานการประกวดรถบุปผชาติและนางงามบุปผชาติ ในวันเสารท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ ณ บริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ และทรงทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการไมดอกไมประดับ ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด

ในป พ.ศ.2558 งานมหกรรมไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัล “Flower
Festival of the year” ซึ่งมีการมอบรางวัลในการประชุม Flower And Garden Conference ณ เมือง
โตรอนโต ประเทศแคนนาดา สรางชื่อเสียงความภาคภูมิใจใหกับชาวเชียงใหมและชาวไทยท้ังประเทศ

สําหรับในป  พ.ศ. ๒๕62 จังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรภาครัฐ  เอกชน และประชาชน
ไดพรอมใจกันจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งท่ี 43 ใหยิ่งใหญ สวยงาม ตระการตา ระหวางวันท่ี
1 - 3 กุมภาพันธ ๒๕62 โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ ๒๕62 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ
เชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปลอยขบวนแหรถบุปผชาติ ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณ
หนองบวกหาดเพ่ือใหประชาชนไดชื่นชมความงาม และชมพิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43
ประจําป 2562 ในวันศุกรท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ณ เวทีกลางในสวนสาธารณหนองบวกหาด เวลา
18.00 น.

3.1.๙ การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป
2562 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562

วันท่ี 1 - 3 กุมภาพันธ 2562
ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด

*****************

จังหวัดเชียงใหม   เปนดินแดนท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปนเมืองแหงดอกไมบานตลอดป
มีสภาพภูมิประเทศตั้งอยูทามกลางหุบเขา ดอกไมและแมกไมนานาพันธุท่ีสวยงามตามธรรมชาติ  มีวัฒนธรรม
ประเพณี  เปนเอกลักษณของตัวเอง ตอมาไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ทําใหสภาพความเปนเมืองท่ีสวยงาม  มากดวยวัฒนธรรมท่ีดีงาม  ถูกบดบังและทดแทนดวยวัตถุนิยม
จนนาวิตก  ชาวเชียงใหมเริ่มตระหนักตอสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วรวมท้ังปญหาท่ีอาจจะตามมา
จึงเกิดการรวมตัวและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ การเปนดินแดนเอ้ืองเหนือนาม“นพบุรี  ศรีนครพิงค”
เปน “เมืองแหงดอกไมบานตลอดป”ใหคงอยูตลอดไป จึงได มีการจัดตั้งสมาคมกลวยไม เชียงใหม
ในพระบรมราชินูปถัมภ  ชมรมไมดอกไมประดับเชียงใหม ข้ึน

จังหวัดเชียงใหม  ไดเล็งเห็นถึงความรวมมือ รวมใจ ความตั้งใจของประชาชนทุกหมูเหลา
ในการฟนฟูเมืองเชียงใหมใหสวยงามดั่งอดีต  จึงไดมีการหารือระหวางหนวยงานภาคราชการ องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม  เทศบาลนครเชียงใหม  การทองเท่ียวแหงประเทศไทยและภาคเอกชนหลอหลอม
แนวความคิดจนกอเกิดเปนงาน “สัปดาหไมดอกไมประดับเชียงใหม ครั้งท่ี ๑” ข้ึน เม่ือวันท่ี ๖-๑๒
กุมภาพันธ ๒๕๒๐ และสิ่งท่ีประทับอยูในความทรงจํา  สรางความปลื้มปติยินดีของชาวเชียงใหมตลอดมา
คือ การท่ีชาวเชียงใหมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ ไดเสด็จ
ทรงเปนองคประธานในพิธีเปดงาน  เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ ๒๕๒๐และในปพ.ศ. ๒๕๓๐ จังหวัดเชียงใหม
ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเปนองคประธาน
พิธีเปดงานการประกวดรถบุปผชาติและนางงามบุปผชาติ ในวันเสารท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๐ ณ บริเวณเชิง
สะพานนวรัฐ และทรงทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการไมดอกไมประดับ ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาด

ในป พ.ศ.2558 งานมหกรรมไมดอกไมประดับของจังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัล “Flower
Festival of the year” ซึ่งมีการมอบรางวัลในการประชุม Flower And Garden Conference ณ เมือง
โตรอนโต ประเทศแคนนาดา สรางชื่อเสียงความภาคภูมิใจใหกับชาวเชียงใหมและชาวไทยท้ังประเทศ

สําหรับในป  พ.ศ. ๒๕62 จังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกรภาครัฐ  เอกชน และประชาชน
ไดพรอมใจกันจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับครั้งท่ี 43 ใหยิ่งใหญ สวยงาม ตระการตา ระหวางวันท่ี
1 - 3 กุมภาพันธ ๒๕62 โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ ๒๕62 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ
เชิงสะพานนวรัฐ จะมีการปลอยขบวนแหรถบุปผชาติ ซึ่งจะเคลื่อนไปจอด ณ บริเวณสวนสาธารณ
หนองบวกหาดเพ่ือใหประชาชนไดชื่นชมความงาม และชมพิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43
ประจําป 2562 ในวันศุกรท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ณ เวทีกลางในสวนสาธารณหนองบวกหาด เวลา
18.00 น.

3.1.๙ การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป
2562 (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

การจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม
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1 - 3 กุมภาพันธ ๒๕62 โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ ๒๕62 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณ
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หนองบวกหาดเพ่ือใหประชาชนไดชื่นชมความงาม และชมพิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43
ประจําป 2562 ในวันศุกรท่ี 1 กุมภาพันธ 2562 ณ เวทีกลางในสวนสาธารณหนองบวกหาด เวลา
18.00 น.
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นอกจากนี ้ย ังมีนิทรรศการ การประกวดไมดอกไมประดับ และการจัดสวน การจัด
นิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑชุมชน(OTOP)ของจังหวัดเชียงใหม  การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม
และนางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมลานนา
ของสถาบันการศึกษา ณ ลานอเนกประสงคขวงประตูทาแพ

สําหรับการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43 ประจําป ๒๕62 จังหวัดเชียงใหม
ไดกําหนดรายละเอียดการจัดงาน ดังนี้

1. กําหนดการจัดงาน - ระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ ๒๕62
2. สถานท่ีจัดงาน - พิธีเปดงานบริเวณขวงสวนสาธารณะหนองบวกหาด

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
- พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ เชิงสะพานนวรัฐ

3. วัตถุประสงคการจัดงาน
3.1 เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและเขาใจอัตลักษณ ตํานาน มรดก คุณคาของวัฒนธรรม

อันเปนทุนทางวัฒนธรรมลานนา
3.2 เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรอัตลักษณ ตํานาน มรดกทางวัฒนธรรมลานนาใหเปนไป

ในวงกวาง
3.3 เพ่ือเชื่อมโยงเสนทางการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม

4. กิจกรรมในป 2562 มีกิจกรรมหลักรวม 9กิจกรรม ดังนี้
4.1 การจัดนิทรรศการ การประกวดไมดอกไมประดับและการจัดสวน ระหวางวันท่ี

1 – 3 กุมภาพันธ 2562 ณ  สวนสาธารณะหนองบวกหาดกิจกรรม ประกอบดวย
1. การจัดซุมภาพถาย   โดยชมรม/สมาคม/ผูปลูกเลี้ยงไมดอกไมประดับ จํานวน 13 จุด
2. การประกวดไมดอกไมประดับ ประจําป 2562
3. การจําหนายพันธุไมดอกไมประดับของชมรม/กลุม ผูปลูกเลี้ยงไมดอกไมประดับจังหวัด

เชียงใหม
4.๒ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 ตั้งแตเวลา

08.00 น. เปนตนไป จากบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปถึงสวนสาธารณะหนองบวกหาด
ในป ๒๕62 จังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศกําหนดหลักเกณฑการจัดรถบุปผชาติ

เขารวมประกวดในงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43 ประจําป ๒๕62 มี 2 ประเภท คือ
- ประเภทสวยงาม
- ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค

รางวัลยอดเยี่ยม ถวยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1
รางวัล

1) ประเภทสวยงาม
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พรอมโลรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรอมโลรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท พรอมโลรางวัล
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พรอมโลรางวัล
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2) ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พรอมโลรางวลั
รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พรอมโลรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท พรอมโลรางวัล
รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

รางวัลการประกวดขบวนรถบุปผชาติ  จังหวัดเชียงใหมไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานถวยรางวัล
ใหแกหนวยงานท่ีรถบุปผชาติไดรับรางวัลชนะเลิศ ตอเนื่องมาจํานวน9ป ถือเปนสิริมงคลและสรางความปลื้มปติ
ยินดีสําหรับพสกนิกรชาวเชียงใหมเปนลนพน

4.3 การแสดงและจําหนายสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี
1 - 3 กุมภาพันธ ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด โดยเชิญท้ัง 25
อําเภอ จัดทํารานเพ่ือแสดงสินคา OTOP และมีการประกวดราน  โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
รับผิดชอบดําเนินการ

4.4 การแสดงดนตรีในสวน(Orchestra) ระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ ๒๕62
เวลา ๑6.๐๐ – 18.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด

4.5 การแสดงนาฏศิลป และศิลปวัฒนธรรมลานนา ของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด ระหวางวันท่ี 2-3 กุมภาพันธ เวลา 19.00 - 23.00 น.

การแสดงงานไมดอกฯ วันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๑.การบรรเลงและขับรอง ดนตรีพ้ืนเมืองรวมสมัย ๔๕ นาที
๒.การแสดงชุดฟอนสวยดอก ๕ นาที
๓.การแสดงชุด “ฟอนฮอก” ๑๐ นาที
๔.การแสดงละครพ้ืนบานลานนา เรื่องขุนนางนอนคีรี ๑ ชั่วโมง

- ระบําสาวนอยหาบน้ํา
- ระบํานกยูงสิบสองปนนา
- ระบําหมูปา
- ระบําทุงบัวตอง
- ระบํามากัณฐัก

๕.การบรรเลงและขับรอง ดนตรีพ้ืนเมืองรวมสมัย ๑ ชั่วโมง
การแสดงงานไมดอกฯ วันท่ี ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๑.การบรรเลงและขับรองวงอาครูสติก ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที
๒.การแสดงสรางสรรคชุด “จตุภิรมย”
๓.การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน “จักรีอวตาร”

-เทวสภา
-ฝายพลับพลา
-ฝายลงกา
-รําถวายพระพร รัชกาลท่ี ๑๐
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4.6 การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมลานนา ของสถาบันการศึกษา ใ น วั น ท่ี 1 - 3
กุมภาพันธ๒๕62 เวลา 18.00– ๒๒.๐๐ น. ณ  เวทีลานอเนกประสงคขวงประตูทาแพ โดยเทศบาลนคร
เชียงใหม และศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม รับผิดชอบดําเนินการ ซึ่งไดจัดใหมีการบรรเลงดนตรี และแสดง
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนา ของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

4.7 การตกแตงเมืองดวยไมดอกไมประดับ บริเวณประตูเมือง รอบคูเมืองท้ัง 4 ดาน
และเสนทางท่ีขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผาน (เทศบาลนครเชียงใหม)

1. ตกแตงถนนดอกไมตามเสนทางท่ีรถบุปผชาติเคลื่อนผานตั้งแตถนนเจริญเมือง-ถนนทาแพ
2. จัดทําและตกแตงเวทีหนาจวนผูวา และ ลานทาแพ
3. ตกแตงกระเชาดอกไม ตามเสนทางท่ีรถบุปผชาติ เคลื่อนผานตั้งแต ถนน คชสาร –

ราชเชียงแสน-ชางหลอ-บุญเรืองฤทธิ์
4. ตกแตงซุมงานไมดอกไมประดับ บริเวณเกาะกลางแจงกูเฮือง, ประตูสวนปรุง , บริเวณ

เกาะบริเวณยูเทิรน (หนาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ)
4.8 การจัดสวนไมดอกไมประดับ ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาดโดยองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหมใหการสนับสนุนงบประมาณเขามาดําเนินการ ซึ่งกิจกรรมนี้จะสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเท่ียวเปนอยางยิ่ง เหมือนกิจกรรมการแหขบวนรถบุปผชาติ แบงการจัดสวนออกเปน 4 โซน ภายใต
แนวคิด Chaingmai Welcome Smile ประกอบดวย

โซน A ภายใตแนวคิด “กุหลาบเวียงพิงค”
โซน B ภายใตแนวคิด “สุขสราญ งามบุปผา ลานนานครพิงค”
โซน C ภายใตแนวคิด “ตองมนตพรรณไมงาม”
โซน D ภายใตแนวคิด “มหัศจรรยคัลเลอรฟูล”
โซนดานหนาสวนสาธารณะหนองบวกหาด Chiangmai Welcome Smile (จุด

ถายภาพ) บงบอกถึง รอยยิ้ม และความเบิกบาน ในงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43
4.9 การประกวดนางงามบุปผชาติ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ

- ชุดการแตงกายสําหรับผูเขาประกวด เปนชุดราตรีสั้น หรือเดรสสั้น ประดับตกแตง
ดวยดอกไมใหมีท้ังความสวยงาม ความคิดสรางสรรค และความเหมาะสมภายใตแนวคิด “สีสัน เทศกาลดอกไม
เปดมุมมองใหมของการทองเท่ียว”

- สาวงามท่ีไดรับตําแหนงจะตองเขารวมในพิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ
ครั้งท่ี 43 และขบวนแหขบวนคานิวัล ในวันเสารท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 (องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม)

การยกระดับการจัดงาน โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน.สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) ดําเนินการในกิจกรรม ดังนี้

การดําเนินการจัดกิจกรรม เทศกาลเชียงใหมเบิกบาน หรือ Chiang Mai Blooms 2019
จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ  จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43

ประจําป 2562ในระหวางวันท่ี 1 – 3 กุมภาพันธ 2562 มีวัตถุประสงคเพ่ือเชิดชูและคงไวซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเปนการแสดงออกถึงความงดงามตระการตาของ
ดอกไมนานาพันธุ อันเปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับการยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ
และสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) กลุมสมาชิกวิศิษฐลานนา (Visit Lanna) รวมกับ สํานักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ สสปน. ไดจัดกิจกรรม เทศกาลเชียงใหมเบิกบาน หรือ Chiang
Mai Blooms 2019 เปนการเปดบานตอนรับนักเดินทางสูเมืองแหงหมูมวลดอกไมนานาพันธุ ตลอดเดือน
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กุมภาพันธ ใหมีปฏิทินทองเท่ียวโดยใชดอกไมนําทางอยางยั่งยืน โดยอาศัยดอกไมเปนเรื่องราวหลักท่ีจะสราง
ความประทับใจแกนักเดินทาง

เพ่ือสรางความตอเนื่องในการยกระดับงานไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43
โดยเทศกาลในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมหลากหลายมากกวา 30 กิจกรรม มีผูประกอบการธุรกิจตางๆ รวมถึง
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหมเขารวมกวา 50,000 คน และคาดวาจะมีนักทองเท่ียวผู เขาชมงานกวา
100,000 คน

กิจกรรมดังกลาว เปนการรวมมือการทํางานระหวางภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ
ประชารัฐ เพ่ือใหเกิดการสรางงานอยางตอเนื่องและยั่งยืน อีกท้ังยังชวยกันยกระดับและตอยอดมหกรรม
ไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหมใหเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงนักธุรกิจ
ท่ีจะเขามาทองเท่ียวและประชุมในจังหวัดเชียงใหม อันสงผลใหเกิดสภาพเศรษฐกิจท่ีดีตอไปในอนาคต

เพ่ือใหการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานฯ  จังหวัดเชียงใหมไดใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ
เทศกาลเชียงใหม เบิกบาน ป 2562 ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจกรรมมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 43 ดังนี้

1. การจัดทํารถขบวน Chiang Mai Blooms เขารวมในงานเทศกาลไมดอกไมประดับ
เชียงใหม ครั้งท่ี 43

2. การจัดตกแตงดอกไม Landmark ใน 25 อําเภอ เพ่ือประชาสัมพันธงาน Chiang Mai
Blooms 2019

3. การจัดตกแตงดอกไมใหสวยงามท่ัวจังหวัดเชียงใหมในจุดทองเท่ียวสําคัญ เชน ประตู
เมือง ท้ัง 5 ประตู รวมถึงสถานท่ีสําคัญ เชน สนามบิน ขนสง ฯลฯ

4. การจัดกิจกรรมประกวดฟอนเล็บระดับมัธยมศึกษา 25 อําเภอ ชิงทุนการศึกษามากกวา
100,000 บาทซึ่งทีมท่ีชนะเลิศจะไดแสดงฟอนเล็บ ณ ลานทาแพ ในชวงพิธีปลอยขบวน ในวันเสาร ท่ี
2 กุมภาพันธ 2562

5. ปรับภูมิทัศนและแหลงทองเท่ียวในอําเภอดอยสะเก็ดใหเต็มไปดวยดอกไมในเดือน
กุมภาพันธ

6. จัดกิจกรรม Flower in the Jungle ทําเสนทางทองเท่ียวดอกไมในจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือสรางแรงจูงใจ ใหกลุมเปาหมายและนักเดินทางทองเท่ียวไดสัมผัสประสบการณดอกไมในรูปแบบใหม
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เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีกรประชาสัมพันธงานและการเตรียมการในพิธีเปดสวนนิทรรศการ
เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน

 พิธีกรกลาวตอนรับประธานในพิธี
 การแสดงจากสมาคมกลองและศิลปะการแสดงลานนา
 เชิญประธานในพิธีตัดริบบิ้น เขาชมสวนนิทรรศการไมดอกไมประดับฯ
 ประธานและหัวหนาสวนราชการ เขาชมสวนนิทรรศการไมดอกไมประดับฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น. เสร็จสิ้นพิธีเปดสวนนิทรรศการงานไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป
๒๕๖๒

*************************

กําหนดการ
พิธีเปดสวนนิทรรศการงานไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป๒๕๖๒

วันศุกรท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.
ณ บริเวณดานหนาประตูทางเขาสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม
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กําหนดการ
พิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี๔๓ ประจําป ๒๕๖๒

วันศุกรท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น.
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม

เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีกรประชาสัมพันธงานและการเตรียมการในพิธีเปดงาน
เวลา ๑๘.๔๐ น. แขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการจัดงาน สื่อมวลชน พรอมกัน ณ บริเวณพิธี

 การแสดงดนตรีรวมสมัย
 การแสดงศิลปวัฒนธรรม

เวลา ๑๘.๕๐ น. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธีเดินทางถึง
บริเวณพิธี
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีเปดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒

 พิธีกรกลาวตอนรับประธานในพิธี
 การแสดงชุดพิธีเปด “สุขสราญ งามบุปผา นามล้ําคานครพิงค”
 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวรายงาน
 ประธานมอบโลท่ีระลึกใหแกผูสนับสนุนการจัดงาน
 ประธานมอบโลรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดไมดอกไมประดับและมอบใบ

ประกาศเกียรติคุณผูใหการสนับสนุนการจัดการประกวดไมดอกไมประดับ
 นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานพิธีกลาวเปด

งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี๔๓ประจําป ๒๕๖๒
 ประธานในพิธี ทําพิธีเปดงาน
 เทคนิคเอฟเฟกตประกอบพิธีเปดงาน
 การบันทึกภาพรวมกันบนเวที

เวลา ๑๙.๒๕ น. พิธีกรกลาวขอบคุณ และเชิญชมการแสดงพิเศษ
เวลา ๒๐.๐๐ น. เสร็จสิ้นพิธีเปด

*************************
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เวลา ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียนผูเขาประกวด
เวลา ๒๐.๐๐ น. เริ่มการประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒

- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ชุดท่ี๑
- การประกวดนางงามบุปผชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบโชวตัว)
- การประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบโชวตัว)
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ชุดท่ี๒
- พิธีกรแนะนําคณะกรรมการ
- ประกาศผลผูผานเขารอบการประกวดนางงามบุปผชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (๑๐

หมายเลข)
- ประกาศผลผูผานเขารอบการประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒

(๑๐ หมายเลข)
- การประกวดนางงามบุปผชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบแนะนําตัว)
- การประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบแนะนําตัว)
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ชุดท่ี๓
- ประกาศผลผูผานเขารอบการประกวดนางงามบุปผชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (๕

หมายเลข)
- ประกาศผลผูผานเขารอบการประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒

(๕ หมายเลข)
- การประกวดนางงามบุปผชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบตอบคําถาม)
- การประกวดนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒ (รอบตอบคําถาม)
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา ชุดท่ี๔
- ประกาศผลพรอมมอบรางวัลผูชนะการประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาติ

นานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒
- พิธีกรเชิญคณะกรรมการบันทึกภาพรวมกันบนเวที

เวลา ๒๒.๓๐ น. เสร็จสิ้นการประกวด

*************************

กําหนดการ
การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ ประจําป ๒๕๖๒

วันศุกรท่ี ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น.
ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม
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เวลา ๐๖.๐๐ น. รถบุปผชาติของหนวยงานตางๆ ประจํา ณ จุดท่ีกําหนด บริเวณถนนเจริญเมือง
ตั้งแตเชิงสะพานนวรัฐไปจนถึงสถานีรถไฟ

เวลา ๐๗.๐๐ น. การแสดงจากวง Orchestra จากมหาวิทยาลัยพายัพ
เวลา ๐๗.๓๐ น. หัวหนาหนวยงาน องคกรทุกภาคสวน ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทานพรอม

ณ บริเวณปะรําพิธีหนาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เวลา ๐๘.๐๐ น. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธีเดินทางถึง

บริเวณพิธี
 การแสดงตอนรับ “ทิพยมวลบุปผา ม่ิงนครา นครฟา นครพิงค” (5 นาที)
 พิธีกรนําเขาสูพิธีการ
 นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวรายงานการ

จัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ (พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ)
 ประธานในพิธีกลาวเปดพิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติ
 การแสดง ชุด “นพบุรี ม่ิงสะหรี ศรีเจียงใหมแกว”โดยชางฟอนเล็บ จํานวน

๕๐๐ คน (8 นาที)
 ขบวนรถบุปผชาติเริ่มเคลื่อนท่ี โดยมีรูปขบวนรถดังนี้

* รถประชาสัมพันธของเทศบาลนครเชียงใหม
* รถนําขบวนของตํารวจทองเท่ียว
* ปายงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒
* ขบวนพาเหรด Colorful Blossom Carnival
* วงโยธวาทิต
* ขบวนอันเชิญถวยรางวัลพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
* ขบวนรถบุปผชาติ (รายละเอียดตามแนบ)

 ขบวนรถบุปผชาติทุกคันเคลื่อนผาน ใหตัวแทนข้ึนรับของท่ีระลึกจาก
ประธานในพิธี

เวลา ๑๑.๐๐ น. เสร็จสิ้นการเคลื่อนขบวนรถบุปผชาติ

*************************

กําหนดการ
พิธีปลอยขบวนรถบุปผชาติงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒

วันเสารท่ี ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม
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เวลา ๑๘.๐๐ น. - ผูแทนหนวยงาน องคกรที่รับรางวัลยอดเยี่ยม, รางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดบั ๑, รองชนะเลิศ
อันดับ ๒ และรางวัลชมเชย การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในการจัดงานมหกรรมไมดอกไม
ประดับ จังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒ พรอมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา ๑๘.๓๐ น. - รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม นายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สื่อมวลชนและแขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ บริเวณพิธี

เวลา ๑๘.๕๕ น. - นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
 การแสดงตอนรับประธานในพิธี
 ขบวนอัญเชิญ ถวยรางวัลพระราชทานลงจากรถบุษบกถึงบริเวณพิธี

เวลา ๑๙.๐๐ น. - พิธีกรเรียนเชิญทานประธานในพิธีข้ึนบนเวทีเพื่อเปดกรวยดอกไมทําความเคารพพระฉายาลักษณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยืนประจําจุดที่กําหนดบนเวที เพื่อรอรับการ
กลาวรายงาน

- นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม กลาวรายงานผลการประกวดขบวน
รถบุปผชาติ พรอมทั้งเบิกตัวแทนหนวยงาน องคกรที่ไดรับรางวัลยอดเยี่ยมเขารับถวย
พระราชทานตอหนาพระบรมฉายาลักษณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี จํานวน ๑ รางวัล ประธานมอบโลรางวัลใหแกผูแทนหนวยงาน องคกรที่ไดรับ

รางวัลตามลําดับ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทสวยงาม
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและความคิดสรางสรรค
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑,อันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ประเภทสวยงาม
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑,อันดับ ๒ และรางวัลชมเชย ประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และความคิดสรางสรรค

- ประธานในพิธีกลาวแสดงความยินดีแกผูไดรับรางวัลฯ และขอบคุณผูที่มีสวนสนับสนุน
การจัดงาน

- เสร็จพิธี
เวลา ๒๐.๐๐ น. เร่ิมการแสดงศิลปวัฒนธรรม

*************************
หมายเหตุ : การแตงกาย (ประธานฯ และเจาหนาที่ในพิธีฯ ขาราชการ : ชุดปกติขาว)

๑. ผูเขารวมรับพระราชทานถวยรางวัล ขาราชการ : ชุดปกติขาว / หนวยงานเอกชน : ชุดสากล
๒. ผูเขารับโลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑, ๒ และชมเชย : ชุดสุภาพ
๓. หนวยงานที่เขารวมพธิี แขกผูมีเกียรติ : ชุดพื้นเมืองหรือชุดสุภาพ

กําหนดการมอบถวยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบุปผชาติ
งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒

วันเสาร ท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
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วันเสารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐-๑๘.๒๐ น. การบรรเลงและขับรอง ดนตรีพืน้เมืองรวมสมัย
เวลา ๑๘.๔๐-๑๙.๕๐ น. พิธีมอบถวยรางวัลพระราชทานการประกวดขบวนรถบปุผชาติ
เวลา ๒๐.๐๐ น. การแสดงชุดฟอนสวยดอก (๕ นาที)
เวลา ๒๐.๑๐ น. การแสดง “ฟอนฮอก” (๑๐ นาที)
เวลา ๒๐.๒๐ น. การแสดงละครพืน้บานลานนา เร่ืองขุนนางนอนคีรี (๑ ชั่วโมง)

 ระบําสาวนอยหาบน้าํ
 ระบํานกยูงสบิสองปนนา
 ระบําหมูปา
 ระบําทุงบัวตอง
 ระบํามากัณฐัก

เวลา ๒๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

วันอาทิตยที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๓๐-๑๙.๐๐ น. การบรรเลงและขับรองวงอาครูสติก (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที)
เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงสรางสรรคชุด “จตุภิรมย”
เวลา ๑๙.๒๐ น. การแสดงโขนเร่ืองรามเกียรติ์ ตอน “จักรีอวตาร”

 เทวสภา
 ฝายพลบัเพลา
 ฝายลงกา
 รําถวายพระพร รัชกาลที่ ๑๐

เวลา ๒๑.๓๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

*****************************

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

กําหนดการ
งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๔๓ ประจําป ๒๕๖๒
วันท่ี ๒-๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด
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๓.๑.๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามกฎหมายใหม และการเตรียม
ความพรอมในการจัดการเลือกตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2560

นายพีรเดช อินตะ๊วงศ์

นายไพโรจน ์ แสงภู่วงษ์

พ.ต.อ.วฒันะ  คณะเจริญ

นายเอกชยั  เรือนคาํ

นายวิชิต  บุญกงัวาน นายเสถียร  คาํศิริ
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29/01/62

1

“ระบบจัดสรรปันส่วนผสม”วธีิการวธีิการ
คดิคะแนน ส.ส.

จดัสรร ส.ส.ให้
ทุกพรรคตาม

สัดส่วนคะแนน

ตวัอย่าง
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29/01/62

2

เวลาการออกเสียงลงคะแนนเวลาการออกเสียงลงคะแนน

0808..0000 –– 1717..0000 นน..

17 มนีาคม 2562

24 มนีาคม 2562

การดําเนินการ

ใบดาํ
(เพกิถอนสิทธิสมคัร)

ใบแดง
(เพกิถอนสิทธิ 10 ปี)

ใบส้ม
(ระงบัสิทธิ 1 ปี)

ใบเหลอืง
( ลงสมคัรได้)

ก่อนประกาศผล
(กกต.มอีาํนาจ)

หลงัประกาศผล
(กกต. )
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29/01/62

3

เขต
1 อาํเภอเมอืงเชียงใหม่
2 อาํเภอสารภี , อาํเภอหางดง

3
อาํเภอสนักาํแพง , อาํเภอดอยสะเกด็ ,
อาํเภอแม่ออน

4
อาํเภอสนัทราย , อาํเภอพร้าว ,
อาํเภอแม่แตง (เฉพาะ ตาํบลแม่หอพระ)

5
อาํเภอแม่แตง (ยกเว้น ตาํบลแม่หอพระ)
อาํเภอแม่ริม , อาํเภอสะเมิง
อาํเภอกลัยาณิวัฒนา

6
อาํเภอไชยปราการ , อาํเภอเชียงดาว ,
อาํเภอเวยีงแหง

7 อาํเภอฝาง , อาํเภอแม่อาย

8
อาํเภอแม่วาง , อาํเภอดอยหล่อ ,
อาํเภอสนัป่าตอง ,อาํเภอจอมทอง

9
อาํเภออมกอ๋ย , อาํเภอดอยเต่า ,
อาํเภอฮอด , อาํเภอแม่แจ่ม

มี 9 (ส.ส. 9 คน)

จงัหวดัเชียงใหม่ มีราษฎร 1.74 ลา้นคน
1.31 ลา้นคน

ให้ผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใดปิดประกาศ

กกตกกต.. กาํหนดกาํหนด
ต้อง กกตกกต..กาํหนดกาํหนด

การติดประกาศหรือป้ายหาเสียงการติดประกาศหรือป้ายหาเสียง
ของผู้สมคัรของผู้สมคัร

ประกาศ กกต.
.ศ. 2561
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( ๑ ) ให้ ผวจ.

( ๒ )

(๓)
ณ

การกาํหนดการกาํหนด ปิดประกาศปิดประกาศ

ให้ ผอ.สนง.กกต.จว.

การกาํหนดการกาํหนด
ปิดปิดแผ่นแผ่น

เห็นสมควร
โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด

ทัศน
ไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ และจะต้องไม่เป็นการ
กดีขวางทางสัญจรและการจราจร
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การการ
(( 2828 มม..คค.. –– 1919 กก..พพ.. 6262))

ประเภท แบบ หลกัฐาน

ส.ส. 1/14
(คนเดียวหรือ
รายกลุ่ม)

-สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน
-
หลกัฐานวา่

1.

เอกอคัรราชทูต

2. (ถือวนั
ประทบัตรา)
3. internet
(
นอกราชอาณาจกัร)
http://election.bora.go.th/ectoutvote/
( 19 ก.พ.62 เวลา24.00 น.)

ส.ส. 1/15
(คนเดียวหรือ
รายกลุ่ม)

-สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน

นอกราชนอกราช
อาณาจกัรอาณาจกัร ส.ส 1/7 (นร) -
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๓.๑.๑๑ ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

1) ผลความกาวหนาประจําเดือน มกราคม 2562
2) แผนการเชิดชูเกียรติวาระจังหวัดเชียงใหม

เกณฑการคัดเลือก
1) มีการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน
3) มีการจัดทําแผนชุมชน
4) มีกลุมอาชีพเกิดข้ึน
ประเภทของรางวัล มี 3 ประเภท
1) ครัวเรือน
2) หมูบาน/ชุมชน
3) กลุม/องคกร
ระยะเวลาการดําเนินงาน
มกราคม 2562 – กันยายน 2562
ข้ันตอนการดําเนินงาน
1) คณะทํางานระดับหมูบาน  ตําบล และอําเภอ คัดเลือกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง

หมูบาน และกลุม/องคกร ท่ีมีผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหมดีเดน ระดับอําเภอ สงใหจังหวัด
2) คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด คัดเลือกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง หมูบาน และกลุม/

องคกร ท่ีมีผลการขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงใหมดีเดน จํานวน 3 ประเภท ๆ ละ 6 รางวัล และเสนอรายชื่อ
เพ่ือรับมอบเกียรติบัตร ในท่ีประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด จํานวน 1 ครั้ง ในระยะเวลา 2 เดือน
โดยเริ่มครั้งแรกในเดือน มีนาคม ,พฤษภาคม และกรกฎาคม 2562

3) จังหวัด จัดกิจกรรม Show Case แสดงผลสําเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) ประจําป 2561 / 2562
ระหวางเดือน สิงหาคม - กันยายน 2562

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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3.2 โดยเอกสาร

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2562
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

๑ – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ งานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี ๔๓

สวนสาธารณะหนอง
บวกหาด

๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมเจริญพระพุทธมนตและ
จิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙
และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา

-วัดเจ็ดยอด
พระอารามหลวง

-วัดศรีโสดา
พระอารามหลวง

-วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร

-วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

-วัดสวนดอก
พระอารามหลวง

-วัดเจดียหลวงวรวิหาร
-วัดศูนยกลาง
จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
ระดับอําเภอ

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ๑๖.๐๐ น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จ
พระเจาอยูหัวมหาวชริาลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๕ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
๕.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
๕.๒ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส ขันใส)
๕.๓ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย)
๕.๔ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
๕.๕ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)
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ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ
๖.๑ การดําเนินงานโครงการ “การฟนฟูระบบนิเวศชุมชนปาเสื่อมโทรมจากการทําเกษตร

เชิงเดี่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา)

1

การฟนฟูระบบนิเวศปาตนนํ้า บานสองธาร ตําบลบานทับ
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เลขท่ี 128 ถนนสุเทพ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 50300
โทรศัพท 0 5392 1444 0 5326 6516 # 1006 โทรสาร 0 53266 6522

2

หนวยงานภาคีรวมดําเนินงาน
1. กรมปาไม
2. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม
3. บริษัท เชียงใหมวสิาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
4. สํานักงานอําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
6. มูลนิธนิวัตกรรมเกษตรอินทรียไทย
7. องคการบริหารสวนตาํบลบานทบั อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม
8. คณะกรรมการรวมภาคเอกชนเชียงใหม
9. ผูนําชุมชนและชาวบานบานแมข้ีมูก ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัด

เชียงใหม
10.กองทุนสัตวปาโลกสากล ประเทศไทย (WWF Thailand)
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1/29/2019

: 1

ภาพรวมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ : ระยะที่หน่ึง

3

สภาพพื้นท่ีกอน
ดําเนินงาน

ความรวมมือ 3 ฝาย
มทร.ลานนา กรมปาไม และ CSE

หนังสืออนุญาตใช ม.19
ในพื้นท่ี จากกรมปาไม

การปรับพื้นท่ีสรางอางเก็บนํ้า
ฝาย บอพรวง คลองไสไก ใน

พื้นท่ี 200 ไร

ตรวจวัดคุณสมบัติของ
ดิน เพื่อหาแนวทางการ

ฟนฟูดิน

จัดทําระบบนํ้าหยดและ
ระบบซับนํ้าในพื้นท่ีเกษตร

รวมลงนามบันทึกขอตกลง

สภาพพื้นท่ีปจจุบัน

การฟนฟูระบบ
นิเวศปาตนนํ้า
บานสองธาร
อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม

4““ภาพจากโครงการการอภาพจากโครงการการอ ข้อมลูระบบข้อมลูระบบ ””
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: 2

5““ภาพจากโครงการการอภาพจากโครงการการอ ข้อมลูระบบข้อมลูระบบ ””

6

ภาพถายทางอากาศ พ้ืนทีศึ่กษา (19 มีนาคม 2560)
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: 3

7

สภาพลํานํ้าในฤดูแลง

สภาพลํานํ้าในฤดูฝน

8

ภาพถายทางอากาศ พ้ืนทีศึ่กษา (20 สิงหาคม 2560)
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9

ลักษณะภูมิประเทศ

10

การจัดทําแนวซับน้ําในพ้ืนท่ี
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: 5

11

ระบบซับน้ําในพ้ืนท่ี

บอพลวง

ฝาย

คลองไสไก
แนวสาธิตปลูกพืชยืนตน

แปลงสาธิตเกษตร
ขั้นบันได

แนวซับนํ้า

12

การเพาะปลูกชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
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: 6

13

ความเพียงพอของน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา

25,340.2
29,176.4

26,313.4
28,653.2

33,707.2

38,407.0

45,091.8

30,364.4

46,805.3

35,721.1
31,919.2

51,017.8

-

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปร
ิมา

ณน้ํ
า(

ลบ
.ม.

)

เดือน

แผนภูมิแสดงความตองการน้ําในพ้ืนท่ีศึกษา

ปริมาณนํ้าท่ีพืชตองการ

ฝนใชการ

ปริมาณนํ้าในอางเก็บนํ้า

 ในระยะเวลา 1 ป มีปริมาณน้ําที่พืชตองการ 422,517.0 ลูกบาศกเมตร
 ในชวงที่มีฝนตกมากจะมีปริมาณน้ําเพียงพอตอความตองการของพืช เพราะอยูในชวงฤดูฝน คือ ชวงเดือนมิถุนายนถึง

เดือนกันยายน
 แตในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน้ําไมเพียงพอตอความตองการน้ําของพืชในการเพาะปลูก
 พ้ืนที่ศึกษามีความตองการใชน้ําตลอดระยะเวลา 1 ป มีปริมาณทั้งหมด 210,673.9 ลูกบาศกเมตร

ติดตั้งอุปกรณวัดวิเคราะหขอมูล

14

 ปริมาณนํ้าฝน
 ปริมาณนํ้าทา
 ปริมาณตะกอน
 ความเร็วลม
 ความชื้นสัมพัทธ
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ปริมาณน้ําฝนและน้ําทาสะสม
เมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2560

15
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ปริมาณน้ําฝนสะสม
ปริมาณน้ําทา สะสม

ปริมาณนํ้าฝนสะสม
361,790 ลบ.ม.
และนํ้าทาสะสม
124,998 ลบ.ม.
คาสัมประสิทธิ์น้ําทา
0.46

16

ปริมาณตะกอน

จากการเก็บตัวอยางนํ้าเพ่ือวัดคาตะกอนท่ีมากับนํ้าทา ในชวงท่ีเกิดพายุฝน
ในวันท่ี 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2560 จํานวน 13 ตัวอยาง ตามการเปลีย่นแปลงของ
ระดับนํ้า พบวาในชวงเวลาดังกลาว มีตะกอนท้ังสิ้น 10,105.34 กิโลกรัม หรือคิดเปน
ตอพ้ืนท่ี เทากับ 56.03 กิโลกรัมตอไร ปริมาณตะกอนจะข้ึนอยูกับปริมาณฝน ท่ีตกใน
ชวงเวลาน้ันๆ
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จุดทดสอบการซึมน้ําผานผิวดิน

17

อัตราการซึมของน้ําผานผิวดิน

18

0.0

5.0
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15.0
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25.0

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0

อัต
รา

กา
รซ

ึม(
cm

/h
r)

เวลาที่ใชสะสม (min)

ปาไม 1 (ทางสัญจร)
ปาไม2(กลางปา)
ไรขาวโพด
พื้นที่รกราง
นาขาวบันได
พื้นที่ซับนํ้า เหนือฝาย 1
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ภาพรวมผลการดําเนินงานที่ผานมา

19

6.5 ไร
3%

14.7 ไร
7% 12.7 ไร

6%
24.1 ไร
12%

24.2 ไร
12%

26.7 ไร
13%11.2 ไร

6%

26.9 ไร
13%

30.8 ไร
15%

25.8 ไร
13%

29.2 ไร
12.5%

จํานวนพืน้ที่เพาะปลกู (ไร)

นายนคร ประโยม
นายทองดี สุขไส
นายธนากร สารินจา
นายคําปน เตจะแกว
นายอุทัย ยืนยง
นายดวงแกว แกวมูล
นายบุญ สุขใส
นายณรงค นันยา
นายบุญมา แหลมคม
นายอินสร มอนตา
ผูใชประโยชนตางหมูบาน

ส่วนประกอบของระบบซบั
และรายงานจากบนัทึก รายงานการตรวจ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

20

คนคน มอีงคค์วามรูก้ารจดัการป่าและ

การพฒันาหตัถกรรมชุมชน ฯลฯ

ภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่าย ความร่วมมอืและการ

มคีวามอุดมสมบูรณ์
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21

1)

2)

เชยีงใหม่
3)

ลาดชนั
4)
เศรษฐกจิ
5)

6) ชอ่งทางการจาํหน่ายพชืผลทางการเกษตรและหตักรรม

กรอบแนวคิดการดําเนินงาน

อําเภอ/อบต./
ชุมชน

กรมปาไม

มูลนิธินวัตกรรม
เกษตรอินทรียไทย

มทร.ลานนา
- พัฒนาฐานขอมูลเชิงพื้นที่
- วิเคราะห/ถอดบทเรียน
- บริหารจัดการระบบการปลูกพืชอาหารและพืช
รายไดบนที่ลาดชัน
- ศึกษาการฟนคืนของดนิน้ําปาดวยภาพถายจาก
Drone
- ชองทางการจําหนายพืชผลทางการเกษตรและ
หัตกรรมสูสากล

- การนําหลักศาสตรพระราชามาใหในการฟนฟู
พื้นที่

- นโยบายและแผนปฏิบัติการ การกําหนดกรอบ
การใชพื้นที่ตามนโยบายรัฐ

- หนวยสนับสนนุองคความรูการจัดการพื้นที่แบบ
เกษตรอินทรียและการควบคุมระบบรับรอง
มาตรฐาน

ชุมชนในพืน้ทีต่นแบบ/พื้นที่อืน่

- การอนุรักษดินน้ําปาดวย
ศาสตรพระราชา

- การจัดการฟนฟูปา
-การปลูกพืชที่เหมาะสมบน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและความม่ันคงทาง
อาหารที่สอดคลองกับวิถี
ชีวิต ชุมชน

- การนําฐานขอมูลที่ไดมาใช
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและผลผลิต

จัดการตนเองได

ตนแบบการฟนฟูระบบนิเวศชุมชนปาเสื่อม
โทรมจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของชุมชน

-รูปแบบการปลูกปา 3 อยางประโยชน 4
อยาง
-รูปแบบการอนุรักษดินและการจัดการแหลง
นํ้าเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศ
-รูปแบบการจัดระบบปลูกพืชเพ่ือ
สรางอาหารและรายไดของชุมชน
ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและระบบนิเวศปา

ส่ิงท่ีคาดหวัง

ทํางานแบบ
บูรณาการ

สูเปาหมาย

ชุมชนในพ้ืนท่ี เรียนรูจาก
ปฏิบัติ (active learning)

• ติดตอประสานงานในพืน้ที่

• ผลักดันแผนงานสูการปฏิบัติจริงใจพื้นที่

• สนับสนนุงบประมาณพัฒนาชุมชนเพื่อการเรียนรู

• ขยายผลสูชุมชนอื่น

สรางความรวมมือแกไขปญหาหนี้สินและพัฒนา
อาชีพ เพื่อสรางรายไดอยางย่ังยืนดวยความ
สมดุลระหวางชุชนและปาดวยพลังประชารัฐ
ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ธกส.

บริษัทเชียงใหมวิสาหกิจ
เพื่อ สังคม จํากัด

- ดําเนินการขับเคลื่อนการแกไขปญหาเศรษฐกิจทองถิ่น
ตามหลักการ Local Food

- เชื่อมโยงพันธมติรทุกฝายใหเกิดความรวมมือในการ
ดําเนินงาน

กรอบแนวคิดการดําเนินงานในระยะท่ีสอง
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ตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

ประเด็น “พืชผักปลอดภัย”
การบริหารจัดการพืชผักปลอดภยั
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและการ

จําหนาย

ประเด็น “พืชแปรรูปปลอดภยั”
การสรางมูลคาเพ่ิมสินคาท่ีผลิตจาก

พืชแปรรูปปลอดภยั ไดแก พืช
สมุนไพร ฝายและพืชใหส ีดวยการ
ใชเทคโนโลย ีนวัตกรรม และภูมิ

ปญญา

ประเด็น “ไมผลปลอดภัย”
การสรางมูลคาเพ่ิมจากไมผล

ปลอดภยั ไดแก กลวย สบัปะรด
มะมวง ดวยการใชเทคโนโลยี

นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่น

กระบวนการผลิตผักปลอดภยัของ
เกษตรบานแมขี้มูก เพ่ือเปนชุมชน
ตนแบบเกษตรปลอดภัยสําหรับการ

บริโภคและการจําหนาย

การสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน
การเพ่ิมมูลคาพืชผักปลอดภัย

การบริหารจัดการและขยายผล
สินคาพืชผักปลอดภยัเพ่ือเขาสูเชงิ

พาณิชย

กระบวนการผลิตพืชแปรรูป
ปลอดภยั เพ่ือเปนชุมชนตนแบบ
เกษตรปลอดภัย และขยายผล

ความรูและวิธีการผลติสูเกษตรกร
รายใหม

การผลิตเพ่ือสรางอัตลักษณและ
แปรรูปดวยเทคโนโลย ีนวัตกรรม

รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น  ยกระดบั
ใหเปนพืชแปรรูปปลอดภยัเดน
ประจําทองถิ่น และการบริหาร

จัดการกลุม

การบริหารจัดการและขยายผล
สินคาจากพืชแปรรูปปลอดภยั

ไดแก สมุนไพร ฝาย และพืชใหสี
เพ่ือเขาสูเชงิพาณิชย

วิธีการผลิต/เทคโนโลยี นวัตกรรมท่ี
เหมาะสมกับพ้ืนท่ี/เกษตรกร ลด
การสูญเสยีและความเสยีหายจาก
กระบวนการผลิตและการเก็บเก่ียว

รวมถึงการแปรรูป

การพัฒนาระบบตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานการผลิต “ไมผลปลอดภัย” ท่ี
เหมาะสมกับพื้นท่ี/เกษตร สรางระบบ

เฝาระวังอยางมีสวนรวมโดยผูผลิต
ผูบริโภค และตลาดคาปลีกสมัยใหม

(Modern Trade)

การบริหารจัดการ และขยายผล
สินคาไมผลปลอดภยั ไดแก กลวย
สับปะรด และมะมวง เพ่ือเขาสูเชิง

พาณิชย

กรอบแนวคิดการวิจัย

การดําเนินงานโครงการยอยการดําเนินงานโครงการยอย

24

นวตักรรม
ฐานรากในชมุชนดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ

แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

นวตักรรมและเทคโนโลยสีนบัสนุนการ การพฒันาผลติภณัฑแ์ปรรปูดว้ยแนวคดิ
ป่าใหส้ี

การจดัการห่วงโซ่อุปทานพชืผกัปลอดภยั ชุมชน

ระบบการจดัการขอ้มลูและการพฒันาช่องทางการ

เชยีงใหม่

การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการธุรกจิชุมชน

อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

วเิคราะหคุ์ณภาพชวีติดา้นเศรษฐกจิและวางแผน

อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่

ทางอาหารในชุมชน

ตาํบลบ้านทบั อาํเภอแม่แจ่ม จงัหวดั
เชยีงใหม่ ดว้ยแนวคดิป่าใหส้แีละ

กระบวนการยอ้มสธีรรมชาติ

สธีรรมชาติ

การบรโิภคบน
ตาํบลบ้านทบั อาํเภอแม่แจ่ม

จงัหวดัเชยีงใหม่

ภาชนะบรรจุอาหาร
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ระยะเวลาการดาํเนินงานระยะเวลาการดาํเนินงาน

25

สรุปบทเรียน พฒันาโจทย์วิจยั

พฒันาโครงการวิจยัและ
พิจารณาข้อเสนอโครงการ

จดัทําสญัญา

12 เดอืน (1 ธ.ค.61-30 พ.ย.62)

ติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน

สรุป รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1 ธนัวาคม 2561 – 14 ธนัวาคม 2562

ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรมภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม

26

ฝาย
คลองไสไก

แนวสาธิตปลูกพืชยืน
ตน

แปลงสาธิตเกษตร
ขั้นบันได

แนวซับนํ้า
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ภาพประกอบการดําเนินกิจกรรมภาพประกอบการดําเนินกิจกรรม ((ตอตอ))

27

ลงพื้นท่ีเพื่อพบปะกับแกนนํา
ชุมชน เพื่อหารือการดําเนินงาน

ในระยะท่ีสอง

พัฒนากรอบและ
พิจารณา

โครงการวิจัย

28
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29

จบการนําเสนอ
ขอบคุณครับ
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๖.๒ การบันทึกบัญชีรับจายในครัวเรือนและบัญชีตนทุนประกอบอาชีพโดยใช mobile
application "Smart me" ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม)

โปรแกรมบัญชีรายบุคคล

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

:Mobile Application: SmartMe

เปน Application สําหรับเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป
- ใชบันทึกบัญชีครวัเรอืน (รายรับ -
รายจาย)
- ใชบันทึกบัญชตีนทุนประกอบอาชีพ
(รายได และ ตนทุน/คาใชจาย) เพ่ือ
การวางแผนการใชจายและการ
ประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ

Me เรารูSmart
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บญัชคีรวัเรือน

Me เรารูSmart

แสดงรายรับ - รายจาย

บญัชตีนทุนประกอบอาชีพ

Me เรารูSmart

แสดงรายได – ตนทุน/คาใชจาย
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สําหรับ Android

สําหรับ IOS

................................................................................

Me เรารูSmart

วิธกีาร Download

ติดต้ัง

..........................................................................................................................................

สแกน QR Code

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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๖.๓ การจัดงานทองเท่ียวสวนพันป และชมของดีผลิตภัณฑ ๓ ชนเผา ครั้งท่ี ๑๐ ประจําป
๒๕๖๒ (อําเภอกัลยาณิวัฒนา)

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัดงาน “ทองเท่ียวสวนสนพันป และชม
ของดีผลิตภัณฑ 3 ชนเผา ครั้งท่ี 10 ประจําป ๒๕๖2” ระหวางวันท่ี ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕6๒ ณ
บริเวณศูนยราชการอําเภอกัลยาณิวัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลแจมหลวง อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือ
เปนการเชื่อมความสัมพันธของชนเผา และเผยแพรผลผลิต ผลิตภัณฑชุมชนตางๆ ในพ้ืนท่ีใหเปนท่ีรูจัก
อยางแพรหลาย เปนการเพ่ิมชองทางการตลาดใหผลิตภัณฑของชุมชน รวมท้ังเปนการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการทองเท่ียวของอําเภอกัลยาณิวัฒนาท้ังสามตําบล

กิจกรรม
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานและการแสดงกลุมชาติพันธุ
- การออกรานนิทรรศการสินคา OTOP ผลิตภัณฑชุมชนและของดีอําเภอกัลยาณิวัฒนา
- การออกรานสาธิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชนอําเภอกัลยาณิวัฒนา
- การประกวดรองเพลงประสานเสียง
- การจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- การจัดนิทรรศการศูนยการเรียนรู / ภูมิปญญาชาวบาน
- การจัดลานวัฒนธรรมทองถ่ิน
- การประกวดผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว
- การจัดกิจกรรมดานความบันเทิงตางๆ

ฯลฯ
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๖.๔ การจัดงานมหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผา อําเภอแมแจม ครั้งท่ี ๒๖ ประจําป
๒๕๖๒ (อําเภอแมแจม)
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๖.๕ การจัดงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 18 ประจําป 2562
(อําเภอสะเมิง)

ขอเชิญเท่ียวงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี 18 ประจําป 2562
ระหวางวันท่ี 6 -10 กุมภาพันธ 2562 ณ บริเวณรอบท่ีวาการอําเภอสะเมิง โดยมีพิธีเปดในวันเสารท่ี 9
กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.09 น. ณ หนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม

กําหนดการพิธีเปด “งานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งท่ี ๑8 ประจําป ๒๕62”
วันเสารท่ี 9 กุมภาพันธ ๒๕62

ณ เวทีถนนหนาโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
******************************************

เวลา ๐7.2๐ น. - ขบวนแหรถบุปผาชาติสตรอรวเบอรรี่ฯ เคลื่อนเขาสูบริเวณงาน
เวลา ๐8.0๐น. - แขกผูมีเกียรติพรอมกัน ณ บริเวณปะรําพิธี
เวลา ๐8.49 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมประธานพิธีเดินทางมาถึงบริเวณปะรําพิธีเปดงาน

- ชมขบวนแหรถสตรอวเบอรี่เคลื่อนเขาสูบริเวณงาน ณ บริเวณถนนหนาโรงเรียน
สะเมิง พิทยาคม

เวลา ๐9.09 น. *พิธีเปด
- ชมการเดินแบบ ชุดสบายสไตลสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง
- ชมการแสดงของแมบานตําบลสะเมิงใต
- ชมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1 ชุด
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมกลาวตอนรับผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ประธานในพิธี แขกผูมีเกียรติและผูรวมงาน

- นายอําเภอสะเมิงกลาวรายงานวัตถุประสงคพรอมเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
มอบประกาศเกียรติคุณแกผูท่ีสนับสนุนการจัดงานเทศกาลสตรอวเบอรรี่ฯ

- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมประธานพิธีกลาวเปดงาน
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมอบเกียรติบัตรแกผูสนับสนุน, มอบรางวัลชุดสบาย

สตอวเบอรรี่
- ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมประธานพิธีเปดงานโดยกดปุมเปดงาน
- ชมการแสดงของนักเรียน โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 1 ชุด
- วงโยธวาทิต และกลองสะบัดชัย บรรเลงเพลงมหาฤกษ
- นายอําเภอสะเมิงมอบกระเชาของท่ีระลึกใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมประธานใน
พิธีและแขกผูมีเกียรติ

เวลา ๑0.59 น. -นายอําเภอสะเมิง พรอมดวยหัวหนาสวนราชการ เชิญผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมประธานพิธี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และแขกผูมีเกียรติ
เยี่ยมชมบริเวณงานประกอบดวย รานจําหนายสตรอวเบอรรี่นิทรรศการของ
สวนราชการตาง ๆ และการออกรานของภาคเอกชนการจําหนายผลผลิตทางการ
เกษตร ผลิตภัณฑ OTOP กาดม่ัวคัวฮอม ตลาดประชารัฐ ตลาดสีเขียว การประกวด
สตรอเบอรี่ผลผลิตทางการเกษตรการประกวดสินคา OTOP

เวลา 11.30 น. - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหเกียรติเปนประธานในการจับรางวัล ธกส.

หมายเหตุกําหนดการอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม
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