
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 10/2561

วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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

การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนตุลาคม 2561

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

2.1 การมอบเกียรติบัตรพรอมปายสัญลักษณหนูนิดติดดาว จํานวน 11 รานคา และการมอบ
โลพรอมเกียรติบัตรแกผูประกอบการตลาดสดติดดาว จํานวน 5 แหง  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2561 จํานวน
3 รางวัล  โดย ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

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

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม คือ
4.1 นายวิรุฬ พรรณเทวี

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด

4.2 นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 นายคมสัน สุวรรณอัมพา
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
4.4 นางมันทนา กันสิทธิ์

ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

4.5 นางวันทนา คันธาเวช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
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4.6 นายจรินทร คงศรีเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ

4.7 นายไพรัตน ทับประเสริฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา

4.8 นายวรเชษฐ เตชะรัก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน

4.9 นางสาวชิดชนก นาคสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.10 นายธนู ธิแกว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยา

4.11 นางสาวภัคนันท วินิจฉัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงาน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตอกโฮลม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัด/ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.3 ความคืบหนาการจัดเตรียมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม
ประจําป 2562 และงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
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3.1.4 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.5 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
- รอยใจรักษ (อําเภอแมอาย)

3.1.6 รายงานความคืบหนาการเตรียมความพรอมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.1.7 รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2561/62
- โครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบ

ธุรกิจเกษตร
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2561
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

20-23 พฤศจิกายน
2561

การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม ประจําป 2561

แมน้ําปงบริเวณ
ดานหนาเทศบาลนคร
เชียงใหม
อนุสาวรีย สามกษัตริย
และขวงประตูทาแพ

28 พฤศจิกายน 2561 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร
ชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

29 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายมนัส  ขันใส)
5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย)
5.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ)
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป 2561 (เทศบาลนครเชียงใหม)
6.2 การจัดงานนิทรรศการ36ปศูนยฯหวยฮองไคร (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย

ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ
6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ (มหาวิทยาลัยพายัพ)
6.4 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค (คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค)
6.5 การขยายความคุมครองพระราชบัญญัติเงินทดแทน ไปยังพนักงาน ลูกจาง ของสวน

ราชการ (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
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การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนตุลาคม 2561

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

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

2.1 การมอบเกียรติบัตรพรอมปายสัญลักษณหนูนิดติดดาว จํานวน 11 รานคา และการมอบ
โลพรอมเกียรติบัตรแกผูประกอบการตลาดสดติดดาว จํานวน 5 แหง  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2561 จํานวน
3 รางวัล  โดย ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

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

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม คือ
4.1 นายวิรุฬ พรรณเทวี

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูวาราชการจังหวัดรอยเอ็ด

4.2 นายมนัส ขันใส
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม

4.3 นายคมสัน สุวรรณอัมพา
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
4.4 นางมันทนา กันสิทธิ์

ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดกําแพงเพชร

4.5 นางวันทนา คันธาเวช
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี

4.6 นายจรินทร คงศรีเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทาโบสถ
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4.7 นายไพรัตน ทับประเสริฐ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษา

4.8 นายวรเชษฐ เตชะรัก
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงพยาบาลลําพูน

4.9 นางสาวชิดชนก นาคสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดฉะเชิงเทรา

4.10 นายธนู ธิแกว
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดพะเยา

4.11 นางสาวภัคนันท วินิจฉัย
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงาน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานสตอกโฮลม
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี 9/2561 เม่ือวันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 39 หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2561

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2561

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๙/2561

วันศุกรท่ี 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม
รายช่ือผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม
๒. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม
4. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
5. นายสุพัฒน ปกษาจนัทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
6. นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
7. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกูล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
8. นายธนา นวลปลอด (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม
9. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม
10. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม
11. นางสาวธนพร เหมแกว (แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
12. นายสุภาพ ชมภูม่ิง รกน. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม)
13. นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10

ลําปาง
14. นายทรงศักดิ์ มาอู (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด
17. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม
18. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
19. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม
20. นางศิริพร รือเรือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1

อําเภอ...
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อําเภอ
21. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม
22. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง
23. นางสุภาพรรณ บุญถนอม นายอําเภอสารภี
24. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย
25. นายอนุพงษ วาวงศมูล นายอําเภอสันกําแพง
26. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด
27. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม
28. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง
29. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด
30. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเชียงดาว
31. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอพราว
32. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
33. นายสุรพล บุญมิตร (แทน) นายอําเภอไชยปราการ
34. นายชาตรี กิตติธนดิตถ นายอําเภอสะเมิง
35. นายวิสุทธิ์ จรบุรี (แทน) นายอําเภอเวียงแหง
36. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง
37. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง
38. นายนิรันดร สายมน (แทน) นายอําเภอแมอาย
39. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย
40. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแจม
41. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา
42. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง
43. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอแมออน
44. นายอรุณ ศรีใส นายอําเภอดอยหลอ
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
46. นางพวงพยอม หานวงษา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
47. พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
48. พ.ต.ต.ธีรัตน ชูดละออง (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
49. พ.ต.ท.จักรินทร ถํ้าแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
50. ร.ต.อ.รุจนประภัทร ตระกูลจันทรทาว (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ 5 กองกํากับการฝก

พิเศษฯ
51. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ ตะมะพุฒ (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม
52. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ...
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52. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชมชื่น สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 4
53. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายชินวัตร เนือยทอง (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
55. นายนราธิป ธารากรสันติ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
56. นางสาวจิรวรรณ จันทรสวาง อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
57. นางพรพรรณ สุริยะวิภาดา (แทน) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทาง

กฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
58. นางสาวจีระพร จรอุโมงค (แทน) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคเหนือ
59. นางราตรี จักรแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
60. นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
61. นายสุรชัย เงินคําคง (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย

เชียงใหม
62. นางลัดดา สุขกิจประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม
63. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม
64. พลตรี กรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท)
65. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1
66. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
67. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33
68. พ.ต.ศุภชาติ ศุภสาร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
69. พ.อ.พัสกร เกษสมบูรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
70. ร.ต.ภูมิพิทักษ อนันตฤทธิ์กุล (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาท่ี 3
71. ร.อ.ศรันย พุมอินทร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
72. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม
73. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
74. พ.อ.หญิง ทิพทพัฒนา เอมะสุวรรณ (แทน) หัวหนาสวนบังคับการศูนยพัฒนาปโตรเลียม

ภาคเหนือ
75. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกตุ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
76. พล.ต.บรรณวัฒน พรหมจรรย ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี 7
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
77. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5
78. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม
79. นายนิพนธ นิลพันธุ (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

80. นายสมชาย ...
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80. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5
81. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม
82. นายภยันต บรรเทาทุกข (แทน) สรรพากรภาค 8
83. นางภัคภร ศรีทัย (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1
84. นางพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2
85. นายพัฒนศักดิ์ มงคลปญญา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) /
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม

86. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
87. นางชลิดา พันธกระวี ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3
88. นางมนทิรา เชิดชู นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
89. นายพีรพล นวพันธจิรา (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต

เชียงใหม
90. นายสรรเสริญ ศีติสาร (แทน) ผู อํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย

สํานักงานเชียงใหม
91. นายจักรพงษ สิทธิหลอ (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชยีงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
92. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
93. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุน

วิชาการ 10
94. นางกัญญารัตน หมวกสังข (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม
95. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน
96. นายสุรศักดิ์ หนูพรหม ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน
97. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
98. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
99. นายไพฑูรย พัชรอาภา ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
100. นางนลินี โลหชิงชัยฤทธิ์ หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
101. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
102. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม
103. นางจงดี หลีกาญจนา หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 1
104. นายกฤษดา สมบูรณ หัวหนาสํานักงานการเคหะชุมชนเชียงใหม 2
105. นางปยา เบญจศิวกร ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม

106. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม
110. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นายอํานวย ทับเลื่อน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
113. นางสาวจุไรพร แกวทิพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6
114. นางสุพัตรา จีรัตน (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม
115. นายเก้ือกูล มานะสมัพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
116. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
117. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5
118. นางเกศรา บุญเลิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7
119. นางจินตนา นิวาส (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
120. นายนเรศ หาญพิทักษกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตท่ี 1
121. นางสุดคนึง อินทะนนท (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ

ท่ี 9
122. นางสุนี บูรณพานิชพันธุ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม
123. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1
124. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม)
125. นายชวลิต ชัยวงค (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม เขตภาคเหนือ
126. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
127. นางวัฎฐวิกา กัลลประวิตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
128. นางสาวศรีสกุล ทําดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
129. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ

เชียงใหม
130. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
131. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
132. นายนุกุล แสนหม่ืนแกว (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
133. นายธีระศักดิ์ ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

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

135. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

136. นายชัยวัจน นันทยา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
137. นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
138. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม)
140. นายกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
141. นายสุขิน รัตนเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1
142. นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
143. น.ต.มณธนิก รักงาม ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
144. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
145. นายพงศเทพ วงษเวช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1
146. นายอภินันท ประสาท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 2
147. นายชานนวิทย เผื่อนทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
148. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม
149. นางสาวกมลนัทธ นาคะรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16

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

(เชียงใหม)
151. นางสาวสุวารี สิงหเพ็ชร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1
152. นายวิทยา สิงหคํา (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
153. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
154. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
155. นางปจฉิมา ฟูกูล ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ําปง
156. นางมนัสนันท ทิพยทัศน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
157. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
158. นายวิชัย ประทีปทิพย สถิติจังหวัดเชียงใหม
159. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
160. นายนุชา คําทัปน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เขตเหนือ
161. นางสาวชฎาธช จันทนพันธ (แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

สาขาภาคเหนือตอนบน

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
162. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
163. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
164. นายสุพจน พัวพุมไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
165. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
166. นายถาวร คงม่ัน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
167. นางธิดา สุขสบาย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
168. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม
169. นายมารุต แกวอินทร (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
170. นายจรูญพรรณ ไชยบัวคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด

เชียงใหม
171. นายทวี รัตนคูหา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
172. นางสาวนุชนาฏ มุกุวะ (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
173. พ.ต.ท.สมพร ชื่นโกมล ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5
174. นายภูชิชญ จารุวัฒน ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพภาค 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
175. นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
176. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
177. นายพรชัย พินิจรัตนอนันต (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
178. นางพรปวีณ วิชิต จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
179. นางสาวรุจนจิณี สุภวิรีย ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
180. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานประจํา

ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)
181. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
182. นางฉัตรลดา สินธุสอน (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม
183. นางสาวศิริพร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม
184. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
185. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม

หนวยงานในสังกัด...
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
186. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
187. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2
188. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3
189. นางไปรผดา โปติบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4
190. นางไอชา แกวประภา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
191. นางพิมพ์ิลภัส กูลนรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6
192. นางมงคลทิพย บุญสันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม
193. นายสายัณห จันทรเส็ง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 34
194. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
195. รศ.ประเสริฐ ฤกษเกรียงไกร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
196. นายรชฏ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
197. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
198. นายชัยปฐมพร ธนพัฒปวงวัน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา
199. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
200. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

จังหวัดเชียงใหม
201. นางสาวศิริวรรณ ออนเกตุ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

ในพระบรมราชูปถัมภ
202. นางสาวบัวเรียม พรมจีน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
203. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
204. ร.อ.ภูรีวรรธน โชคเกิด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
205. นายธรรมรัตน บุญสูง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม
206. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
207. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค

208. นายทวี ...
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208. นายทวี เรืองโฉม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม

209. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
210. นายกําพล ใหลมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

เขต 1 (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
211. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
212. นายศุภกร สืบสุยะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
213. นายเมธี ลิมนิยกุล ผูอํานวยการศูนยประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําภูมิภาคภาคเหนือตอนบน
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
214. นางสุกัญญา สมทัศน (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
215. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
216. นายวิวัฒน เจริญฉํ่า ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
217. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย

เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
เขต 9 เชียงใหม

218. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม
219. นางสมจิตร ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม
220. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย

สํานักงานภาคเหนือ
221. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
ภาคเอกชน
222. นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรม
สวนทองถิ่น
223. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
224. นายสุรพล ภูบุบผา (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
225. นางสาวปนัดดา บัวศิริ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
226. นายธงชัย อัปการัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
227. นายทินกร อุตตะมะ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
228. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
229. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
230. นายดนัย สายปนตา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)

สาขาเชียงใหม
231. นายอภิรักษ ถ่ินพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
232. นายวิฑูรย ประเสริฐสุวรรณ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒

233. นางพนิดา ...

17



- ๑๐ -

233. นางพนิดา โรจนรันตศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน
234. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย

จํากัด (มหาชน)
สํานักพระราชวัง
235. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน
ผูเขารวมประชุม
236. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
237. นายพลแกว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
238. นางอัญญารัตน อภิกุลชัยสุทธิ์ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ท่ีทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม
239. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
240. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
241. นางสาวสุภาพร วงศชมภู นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
242. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
243. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
244. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
245. นายเกษม วงคมณี พนักงานพิมพ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ (Infographics) หวงเดือนกันยายน
2561 โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

๒.๑ มอบเกียรติบัตรผูชนะการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอยางระดับจังหวัด
ประจําป๒๕๖๑ จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

๒.๒ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรใหแกผูท่ีไดรับรางวัลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น
เปนสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป ๒๕๖๑ รวม ๒๕ รางวัล (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

๒.๓ มอบประกาศนียบัตรแกอําเภอท่ีไดรับรางวัลการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
“อําเภอสะอาด” ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด
เชียงใหม)

๒.๔ มอบเงินรางวัลพรอมโลรางวัลแกผูชนะการประกวดคลิปวิดีโอระดับจังหวัด หัวขอ
“พอเพียง วินัยสุจริต จิตอาสา” จํานวน ๓ รางวัล (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

๒.๕ มอบโลรางวัล...
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๒.๕ มอบโลรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแกบุคคลผูสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
เปนปูชนียบุคคลดานภาษาไทย ผูใชภาษาไทยดีเดน ผูใชภาษาไทยถ่ินดีเดน และผูมีคุณูปการตอภาษาไทย
จังหวัดเชียงใหม พุทธศักราช ๒๕๖๑ (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)

2.6 การลงนามบันทึกขอตกลง จังหวัดคุณธรรม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
๓. รับชม VTR แผนแมบทการพัฒนาพระมหาธาตุ เวลา ๘.๕๐ นาที (กองบิน ๔๑)
๔. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2561 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
๕. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม  จํานวน ๒ ทาน คือ

๕.1 นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 1 สาขาสระบุรี

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
๕.๒ นางสาวปยา เบญจศิวกร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม

ตําแหนงเดิม นักพัฒนาสังคมชํานาญการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง
จังหวัดเชียงใหม

๖. แจงรายชื่อผูบริหารและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการสังกัด
สวนกลางท่ีเกษียณอายุราชการ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จํานวน ๑๔ ทาน  ดังนี้

๖.๑ นายกฤษณ ธนาวณิช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
๖.๒ นายชาญชัย กีฬาแปง ขนสงจังหวัดเชียงใหม
๖.๓ นายมนูญ สุขศรีจันทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
๖.๔ นายชนดนัย ชนกลาหาญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
๖.๕ นายอภิวัฒน ธีระวาสน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
๖.๖ นายอภิฑูรย ภูเพชร ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ

จังหวัดเชียงใหม
๖.๗ วาท่ีรอยตรี ยงยุทธ เรืองภัทรกุล ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม
๖.๘ นายชยุต ราชาตัน ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖
๖.๙ นางอุบลรัตน คงกระพันธ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต ๓
๖.๑๐ นายสมคิด รัตนบุรี ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวง

เชียงใหม
๖.๑๑ นายศุภกร ศรีศักดา ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม

๖.๑๒ นายวิทยา...
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๖.๑๒ นายวิทยา ไชยานุกูลกิตติ ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค
สาขาเชียงใหม

๖.๑๓ นางวราพร วันไชยธนวงศ ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี เชียงใหม

๖.๑๔ นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตาม
การปลูกพืชเสพติด

๗. หัวหนาสวนราชการท่ีลาออกจากราชการ จํานวน ๑ ทาน  ดังนี้
๗.๑ นายอุบลพันธ ขันผนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) แจงตอท่ี

ประชุม ดังนี้
1) จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวาย

พระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในวันศุกรท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา
๑๖.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขอเรียนเชิญ
หัวหนาสวนราชการ  ขาราชการ และบุคลากรในสังกัดเขารวมพิธีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน การแตงกาย
ชุดพ้ืนเมือง/ ชุดสุภาพ โทนสีออน/โทนสีเหลืองออน,โทนสีฟา

๒) กิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run 2018-Run to the sky วิ่งเฉียดฟา ท่ีจัดไป
เม่ือวันอาทิตยท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท เปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญ
มีแผนงานท่ีชัดเจนเพ่ือปรับปรุงพระบรมธาตุท้ังสององค ใหเปนจุดสําคัญของพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม
และประเทศไทย รวมท้ังเปนการสนับสนุนการทองเท่ียว ในการจัดงานครั้งนี้ไดรับความรวมมือจาก
สวนราชการหลายหนวยงานขอขอบคุณในความรวมมือดังกลาว

3. การพูดคุยผานรายการทีวีหลายเรื่อง อาทิ เรื่องการปองกันบรรเทาภัยการจราจร
ทางบก ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยแมโจ เชิดชูมหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดดําเนินการรณรงค
การปองการบรรเทาสาธารณภัยไดเปนอยางดี เรื่องคลองแมขาท่ีไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ขณะนี้
โครงสรางกายภาพไดปรับปรุงไปมากแลว คงเหลือภารกิจ คือ จะทําอยางไรใหเกิดความยั่งยืน จากการท่ี
กรมชลประทาน หนวยงานพัฒนาภาค 3 เทศบาลในพ้ืนท่ี มณฑลทหารบกท่ี 33 ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ทุมเททํางาน ทําใหคลองแมขามีสภาพท่ีดีข้ึน ปญหาชาวบานท่ีบุกรุกคลองแมขาจะทําอยางไรใหยั่งยืนใน
เรื่องการบริการจัดการน้ําเสีย จะมีการประชุมการปองกันน้ําเสียตองทําอยางเปนระบบและมีการศึกษา
ไมใชเทศบาลนครเชียงใหมท่ีตองดําเนินเพียงหนวยงานเดียว แตจะมี 8 หนวยงานท่ีจะรวมกันทําแผนแมบท
ซึ่งแผนแมบทงบประมาณนาจะเกิน 50 ลานบาท เปนการออกแบบรายละเอียด  ใหแนวทางวา ตองทําแผน
แมบท คลองแมขาจะสําเร็จไดโดยความรวมมือหลาย ๆ หนวยงาน ขอบคุณทุกหนวยงาน คณะกรรมการ
คลองแมขาท่ีตั้งไวอาจจะมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือจะขับเคลื่อนใหไดขอฝากไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ขอใหชุมชน...
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ขอใหชุมชนชวยกันรักษาในสวนท่ีดําเนินการไปแลวใหมีความยั่งยืน มีการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องการจัด
ชุมชนใหดูแลความสะอาด รวมถึงการดูแลมาตรการไมใหน้ําเสียไหลลงคลอง  น้ําเสียไดรับการบําบัดท่ีถูกตอง
ฝากหนวยงานท่ีเก่ียวของ องคกรปกครองสวนทองถ่ินดูแลดวย
มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม

ครั้งท่ี ๘/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา

สวนราชการ ครั้งท่ี ๘/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 3๔ หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๘/2561 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๘/2561
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

3.1 โดยการช้ีแจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา  สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับ

งบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน 31,24.67 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 1,624.11 ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน 28,841.49 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 92.32 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย
รอยละ 8.783.68 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 2 ของประเทศ แยกเปน

1) งบประจํา จํานวน 20,505.34 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 172.22
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 19,981.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 97.44 ซึ่งมีผลการเบิกจายต่ํากวา
เปาหมายรอยละ 0.92

2) งบลงทุน จํานวน 10,736.33 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน
1,451.88 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 8,860.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 82.53 ซึ่งมีผลการ
เบิกจายต่ํากวาเปาหมายรอยละ 5.47 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 12 ของประเทศ

3) สําหรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,927.62 ลานบาท ทํา PO แลว
จํานวน 356.379 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,453.67 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 83.81

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
กรณีนี้ไดแจงตอท่ีประชุมไปแลวเม่ือเดือนกรกฎาคม แผนงานใดท่ีสามารถดําเนินการในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางได ขอใหรีบดําเนินการโดยเร็วตั้งแตเริ่มตน เราจะไดรูวามีเงินเหลือจายจํานวนเทาไร เงินเหลือจาย

จะสงคืน...

21



- ๑๔ -

จะสงคืนกรมอยางไร จะใชอยางไรใหถูกตองตามระเบียบ โดยเฉพาะงบประมาณจังหวัดเม่ือเขาสูกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางแลวในเดือนตุลาคมจะทราบเงินเหลือจาย จะไดนําเงินเหลือจายมาทําโครงการใหม หรือ
โครงการท่ีจําเปนจะไดใชเงินใหเกิดประโยชนสูงสุดและทันเวลาเบิกจายตามท่ีสวนกลางกําหนดไว ขอใหดูวา
พ้ืนท่ีทําโครงการถูกตองหรือไม การทํางานมีการจัดการตาง ๆ สมบูรณหรือไม ทําใหถูกตองตามระเบียบ
จะทําใหโครงการสําเร็จ ใหหัวหนาหนวยงานทุกหนวยตรวจสอบ กํากับดูแล อยาปลอยปละละเลย
ใหเจาหนาท่ีดําเนินการโดยไมไดกํากับดูแล หัวหนาหนวยงานจะตองดูแลดวยตนเอง
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และกลุมงาน
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 678,232,700 บาท อยูระหวางการ
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 90,624,290 บาท คิดเปนรอยละ 13.48 เบิกจายแลว จํานวน 287,626,475.43
บาท คิดเปนรอยละ 42.79 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 23,176,734.57 บาท คิดเปนรอยละ 3.45
แยกเปน

1) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
ภาคเหนือ) จํานวน 298,976,400 บาท  อยูระหวางการกอหนี้  จํานวน 63,706,690 บาท
คิดเปนรอยละ 21.31 เบิกจายแลว จํานวน 122,164,810 บาท คิดเปนรอยละ 40.86 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 7,678,500 บาท คิดเปนรอยละ 2.57

2) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนา
จังหวัด) จํานวน 379,256,300 บาท อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 26,917,600 บาท
คิดเปนรอยละ 7.21 เบิกจายแลว จํานวน 165,461,665.43 บาท คิดเปนรอยละ 44.33
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 15,498,234.57 บาท คิดเปนรอยละ 4.15

ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางศิริพร  รือเรือง) ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบประมาณภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน 424,048,200 บาท  อยูระหวางการ
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 233,973,34.15 บาท คิดเปนรอยละ 55.18 เบิกจายแลว จํานวน 98,888,087.21
บาท  คิดเปนรอยละ 18.6623.32 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 91,186,771.64 บาท คิดเปนรอยละ
21.50 ในสวนของจังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 262,782,900 บาท คิดเปนรอยละ 61.97
อยูระหวางการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 144,261,152.20 บาท คิดเปนรอยละ 54.90 เบิกจายแลว จํานวน
42,691,239.40 บาท คิดเปนรอยละ 16.25 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 75,830,508.40 บาท
คิดเปนรอยละ 28.86
มติท่ีประชุม รับทราบ

3.1.3 การรับเสด็จในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) รายละเอียดการ

รับเสด็จฯ ในเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้
1. พระเจาหลานเธอ...
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1. พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จฯ เปนการสวนพระองค
ระหวางวันท่ี 13 – 17 ตุลาคม 2561 โดยมีรางกําหนดการ ดังนี้ 1) 15 ตุลาคม 2561 เสด็จฯ ประทาน
จานดาวเทียมและอุปกรณกีฬาแกผูแทนโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือก จํานวน 4 โรงเรียน ณ โรงเรียนบานแมโต
อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม และ 2) วันท่ี 18 ตุลาคม 2561 เสด็จฯ ไปทรงติดตามการทํางานของ
โครงการรอยใจรักษ ณ บานหวยสาน ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ระหวางวันท่ี
22 – 23 ตุลาคม 2561 โดยมีรางกําหนดการ ดังนี้ 1) วันท่ี 22 ตุลาคม 2561 เสด็จฯ ไปสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 2) เสด็จฯ ไปเปด
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และ 3) วันท่ี 23 ตุลาคม 2561
เสด็จฯ ไปเปดอาคารโรงพยาบาลวัดจันทรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๔ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม)

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม (นายวิวัฒน
เจริญฉํ่า) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
เลมท่ี ๑๓๕ ตอนท่ี ๕๒ ก  วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีผลบังคับนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา มีท้ังหมด ๒๐๐ มาตรา แบงเปนหมวด ท้ังหมด ๑๑ หมวด ประกอบดวย หมวด ๑ คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หมวด ๒ การไตสวน หมวด ๓ การดําเนินการกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและผูดํารงตําแหนงเฉพาะ หมวด ๔ การดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐ หมวด ๕
การดําเนินการเก่ียวกับทรัพยสิน หมวด ๖ การขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม
หมวด ๗ การสงเสริมการปองกันและปราบปรามการทุจริต หมวด ๘ ความรวมมือกับตางประเทศ หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หมวด ๑๐ กองทุนปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หมวด ๑๑ บทกําหนดโทษ บทเฉพาะกาล เจาพนักงานของรัฐ หมายถึง
เจาหนาท่ีของรัฐ  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เจาหนาท่ีของรัฐ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจํา ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน
ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เจาพนักงานตามกฎหมายวา
ดวยลักษณะปกครองทองท่ี หรือเจาพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และใหหมายความรวมถึงกรรมการ
อนุกรรมการ ลูกจางของสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคล
ซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหใชอํานาจหรือไดรับมอบใหใชอํานาจทางปกครองท่ีจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หมายความวา (๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (๔) สมาชิกวุฒิสภา (๕) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก
(๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองผูดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติยกเวน

คณะกรรมการ...

23



- ๑๖ -

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหหมายความรวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน ผูดํารงตําแหนงระดับสูง
หมายความวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรมหรือสวนราชการท่ีมีฐานะ
เปนนิติบุคคลซึ่งมิใชผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สําหรับขาราชการพลเรือนและปลัดกระทรวงกลาโหม
ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการเหลาทัพสําหรับขาราชการทหาร และ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ และ
ใหหมายความรวมถึงผูวาราชการจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร กรรมการและผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หัวหนาหนวยงานขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แตไมรวมถึงผูวาการตรวจเงินแผนดิน กรรมการและ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานอ่ืนของรัฐ ผูดํารงตําแหนงอ่ืน ตามท่ีกฎหมายกําหนด หรือผูซึ่งดํารงตําแหนง
เทียบเทาตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด คณะกรรมการ ป.ป.ช. หมายความวา คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ หนาท่ีและอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบดวย ๑) ดานการ
ปองกันการทุจริต เสนอมาตรการ ความเห็น และขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ศาล องคกรอิสระ
หรือองคกรอัยการ เพ่ือปองกันหรือปราบปรามการทุจริต (มาตรา ๓๒) กําหนดมาตรการและกลไกท่ีจําเปน
เพ่ือใหประชาชน และหนวยงานของรัฐมีสวนรวมและใหความรวมมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
(มาตรา ๓๓) มีอํานาจตรวจสอบการดําเนินการอยางใดในหนวยงานของรัฐอันอาจนําไปสูการทุจริตหรือ
สอวาอาจมีการทุจริต (มาตรา ๓๕) กําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐท่ีไมตองยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองยื่นตอหัวหนาสวนราชการท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู (มาตรา ๑๓๐)
กําหนดใหมีกองทุนปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ (มาตรา ๑๖๒)
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและสนับสนุนภาคเอกชน
ในการเผยแพรประชาสัมพันธ หรือรณรงคในการปองกันการทุจริต เปนคาใชจายในการจัดใหมีมาตรการ
คุมครองชวยเหลือและคาทดแทนของพยาน ใชจายในการคุมครองการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรรมการ ป.ป.ช. หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ี คาใชจายอ่ืนใดท่ีจะเปน
ประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ๒) ดานปราบปรามการทุจริต (การไตสวน) กระบวนการไตสวนอํานาจตามมาตรา ๒๘
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจไตสวนและวินิจฉัยเจาพนักงานของรัฐในทุกระดับตําแหนง ในเรื่องท่ีมิใช
ความผิดรายแรง หรือเจาหนาท่ีของรัฐในระดับตั้งแตผูอํานวยการระดับสูงลงมาสามารถมอบหมายให
คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือพนักงานสอบสวนไปดําเนินการแทนได (มาตรา ๖๑ ๖๒ และ ๖๓) มีอํานาจ
ไตสวนผูให ขอให หรือรับวาจะใหสินบนแกเจาหนาท่ีของรัฐ แมเจาหนาท่ีของรัฐดังกลาวจะมิไดรับ
หรือตกลงรับสินบนดังกลาวก็ตาม (มาตรา ๓๐) อํานาจตามมาตรา ๓๔ ซึ่งมีลักษณะคลายกับมาตรา ๒๕
แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมี
จุดเดน ดังนี้ มีบทกําหนดโทษท่ีชัดเจนสําหรับผูท่ีฝาฝนคําสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ
ไตสวน หรือหัวหนาพนักงานไตสวน สามารถออกคําสั่งใหเอกชนชี้แจงขอเท็จจริง อํานวยความสะดวก
หรือใหความชวยเหลือกําหนดกรอบระยะเวลาการไตสวน โดยตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๒ ป
อาจขยายไดแตรวมแลวไมเกิน ๓ ป โดยระยะเวลาดังกลาวอยูภายใตกําหนดอายุความ (มาตรา ๔๘)
กําหนดใหมีกระบวนการ การตรวจสอบเบื้องตนเพ่ือตรวจสอบและรับคํากลาวหากอนการไตสวน
ท้ังนี้ กระบวนการดังกลาวเทียบเคียงไดกับการตรวจรับคํากลาวหา การแสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวม
พยานหลักฐานตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. วาดวยการตรวจรับคํากลาวหา การแสวงหาขอเท็จจริง
และรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ (มาตรา ๔๙) ๑. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเลขาธิการ

หัวหนา...
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หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน เปนผูไตสวนเบื้องตน ระยะเวลา ตองดําเนินการใหเสร็จ และจัดทํา
รายงานการไตสวนเบื้องตนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันท่ีไดรับมอบหมาย
โดยอาจขยายไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ๒. คณะกรรมการ ป.ป.ช. แตงตั้งคณะกรรมการไตสวน
ระยะเวลาตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทําสํานวนการไตสวนเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑ ปนับแต
วันท่ีไดรับมอบหมาย โดยอาจขยายไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ๓. คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดําเนินการไตสวนเอง ไตสวนเบื้องตน (มาตรา ๕๐) ดําเนินการเปนคณะ ประกอบดวย เลขาธิการหรือ
หัวหนาพนักงานไตสวนเปนหัวหนา พนักงานไตสวนอยางนอยหนึ่งคนรวมเปนคณะ และอาจมีผูชวยพนักงาน
ไตสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ี เพ่ือชวยในการปฏิบัติหนาท่ีดวยก็ได ในการไตสวนปากคําผูถูกกลาวหาหรือ
พยานตองกระทําโดยเลขาธิการ หัวหนาพนักงานไตสวนหรือพนักงานไตสวนหนึ่งคน และผูชวยพนักงาน
ไตสวนหรือพนักงานเจาหนาท่ีอีกหนึ่งคน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด ระยะเวลา ตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทํารายงานการไตสวนเบื้องตน เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ภายใน ๑๘๐ วันนับแตวันท่ีไดรับมอบหมาย โดยอาจขยายไดไมเกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ในการ
ไตสวนเบื้องตนใหเลขาธิการและหัวหนาพนักงานไตสวน มีอํานาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) และ (๓) ดวย
ไตสวน (คณะกรรมการไตสวน) (มาตรา ๕๑) เรื่องสําคัญมีผลกระทบอยางกวางขวาง หรือเปนกรณีมีการไตสวน
ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. แตงตั้งกรรมการไมนอยกวาสองคนและบุคคลอ่ืนเปนคณะกรรมการไตสวน อาจแตงตั้งหัวหนา
พนักงานไตสวน หรือผูทรงคุณวุฒิตามความเหมาะสมกับเรื่องท่ีไตสวนได คณะกรรมการไตสวนมีอํานาจ
แตงตั้งหัวหนาพนักงานไตสวนหรือพนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ีใหชวยเหลือคณะกรรมการไตสวน
ในการดําเนินการตามหนาท่ีไดตามท่ีเห็นสมควร ระยะเวลาตองดําเนินการใหเสร็จและจัดทําสํานวนการ
ไตสวน เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายใน ๑ ปนับแตวันท่ีไดรับมอบหมาย โดยอาจขยายไดไมเกิน ๒ ครั้ง
ครั้งละไมเกิน ๖๐ วัน ไตสวน (คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนเองท้ังคณะ) (มาตรา ๕๑) เรื่องสําคัญมี
ผลกระทบ อยางกวางขวาง หรือเปนกรณีมีการไตสวนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
หรือผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจแตงตั้งหัวหนาพนักงานไตสวนหรือ
พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ีใหชวยเหลือคณะกรรมการไตสวนในการดําเนินการตามหนาท่ี
ไดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีมีความจําเปนตองมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของกับ
เรื่องท่ีทําการไตสวน ใหมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนท่ีปรึกษา ระยะเวลาภายใน ๒ ป ขยายไดรวม
แลวไมเกิน ๓ ป ๓) ดานการตรวจสอบทรัพยสิน กระบวนการตรวจสอบทรัพยสิน ตําแหนงท่ีมีหนาท่ีตองยื่น
บัญชีตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๐๒) ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดํารง
ตําแหนงในองคกรอิสระ ขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
ซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีผูพิพากษาข้ึนไป ขาราชการอัยการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
ฝายอัยการซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแตอธิบดีอัยการข้ึนไป ผูดํารงตําแหนงระดับสูง ตําแหนงอ่ืนตามท่ีกฎหมายอ่ืน
กําหนดใหมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน
และสมาชิกสภาทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด รวมท้ังตองยื่นบัญชีของคูสมรส และบุตรท่ียัง
ไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งคูสมรสมีความหมายรวมถึงผูท่ีอยูกินกันฉันสามีภริยา โดยไมจดทะเบียนสมรสดวย
คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจกําหนดตําแหนงเจาพนักงานของรัฐท่ีตองยื่นบัญชีเพ่ิมเติมได ในการเปดเผยบัญชี
แสดงรายการทรัพยสินและหนี้สิน นอกจากกําหนดใหนายกฯ รัฐมนตรี ส .ส. ส.ว. ตองเปดเผยแลว
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ยังกําหนดใหตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ ผูดํารงตําแหนงระดับสูง และผูบริหาร
ทองถ่ิน ตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหนี้สินดวย อีกท้ังในการเปดเผยกฎหมายกําหนดให
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเจาของขอมูล และตองกําหนดระยะเวลาในการ
เปดเผยขอมูลไวดวย (มาตรา ๑๐๖) กําหนดใหในการยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินอาจใชวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได (มาตรา ๑๐๕) ในการดําเนินคดีจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสิน จงใจยื่นเท็จหรือปกปดขอเท็จจริง
ไดกําหนดข้ันตอนในกฎหมายใหชัดเจนยิ่งข้ึน โดยสํานักงาน ป.ป.ช. จะตองแจงเตือนผูมีหนาท่ียื่นบัญชีใหยื่น
บัญชีภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดกอน (มาตรา ๑๐๙) เม่ือผูมีหนาท่ียื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินไดยื่น
บัญชีแลวในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพยสินและหนี้สิน หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พบวามี
พฤติการณร่ํารวยผิดปกติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตองดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงกอน จะสงเรื่องไปยังศาล
ฎีกาดังเชนกฎหมายเดิมไมได (มาตรา ๑๑๓) กรณีผูมีหนาท่ียื่นบัญชีจงใจไมยื่นบัญชีทรัพยสิน จงใจยื่นเท็จ
หรือปกปดขอเท็จจริง และมีพฤติการณอันควรเชื่อไดวามีเจตนาไมแสดงท่ีมาแหงทรัพยสินและหนี้สิน
ใหดําเนินการ ดังนี้ (มาตรา ๑๑๔) ใหดําเนินการแจงขอกลาวหา และกําหนดระยะเวลาตามสมควรใหผูนั้นมา
ชี้แจงแกขอกลาวหา เสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ กรณีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ดํารงตําแหนงในองคกรอิสระผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และ
สมาชิกสภาทองถ่ิน ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด เสนอเรื่องตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองเจาหนาท่ีของรัฐเสนอเรื่องใหศาลอาญาคดีทุจริตดําเนินการ จากเดิมตองสงใหศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๒)) การดําเนินการกรณีร่ํารวย
ผิดปกติ กระบวนการใหนําหมวดไตสวนมาใชบังคับโดยอนุโลม ในการไตสวนคดีร่ํารวยผิดปกติ หากผูถูก
กลาวหาถึงแกความตายในระหวางไตสวน ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดําเนินการตอไปได แตตองให
แลวเสร็จภายในสองปนับแตผูนั้นถึงแกความตาย (มาตรา ๑๑๖ วรรคสาม)

เก่ียวกับสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ช. เปนสวนราชและมีฐานะเปน
นิติบุคคลข้ึนตรงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. (มาตรา ๑๔๑) ในการบริหารงานบุคคลใหคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลของสํานักงาน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒจิากบุคคลภายนอก ไมเกิน ๓ คน
และเลขาธิการเปนกรรมการ และเลขานุการ (มาตรา ๑๔๔) สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด รับผิดชอบ
ภารกิจการตรวจสอบเบื้องตน การยื่นบัญชี การตรวจสอบทรัพยสินและหนี้สิน และท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หรือสํานักงาน ป.ป.ช. กําหนด แตไมรวมถึงการดําเนินการไตสวนเบื้องตน เวนแตคณะกรรมการ ป.ป.ช.
จะมีมติมอบหมายเฉพาะกรณี(มาตรา ๑๖๑) สํานักงาน ป.ป.ช. มีอํานาจชวยเหลือคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรรมการ ป.ป.ช. กรรมการไตสวน หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีถูก
ฟองรองในคดีแพง คดีอาญา หรือคดีปกครอง อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหนาท่ี และกฎหมายยังใหความ
คุมครอง (มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง) มีบทบัญญัติคุมครองดุลพินิจโดยสุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ
ป.ป.ช. หัวหนาพนักงานไตสวน พนักงานไตสวน และพนักงานเจาหนาท่ี คลายกับพนักงานอัยการ (มาตรา
๔๑ วรรคสอง) ข้ันตอนการสงสํานวนไปยังอัยการสูงสุด (มาตรา ๗๗) กําหนดใหอัยการสูงสุดตองพิจารณา
สํานวนใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน คณะกรรมการรวม (คณะทํางานรวมตามกฎหมายเดิม) ตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน คณะกรรมการรวมมีอํานาจตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในการเรียก
บุคคลหรือเอกสารเพ่ือดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานใหสมบูรณ คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจยื่น
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คํารองขอใหศาลเพิกถอนสิทธิหรือเอกสารสิทธิท่ีเจาหนาท่ีของรัฐอนุมัติหรืออนุญาต หรือกระทําการใดไป
โดยมิชอบดวยกฎหมาย (มาตรา ๘๒) ซึ่งตามกฎหมายเดิมคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะตองสงเรื่องใหหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไปดําเนินการเอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจออกระเบียบในการมี การใช และการพกพา
อาวุธปน เครื่องกระสุนปน ยุทธภัณฑ และอุปกรณท่ีเก่ียวของ (มาตรา ๑๕๗)

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เปนกฎหมายใหมซึ่งเราตองปฏิบัติ มีความแตกตางในหลายประเด็นเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับตัวเราและ
ครอบครัวโดยตรง ถึงแมวาจะอยูกันฉันทสามีภรรยาไมจดทะเบียนสมรสก็ตองอยูภายใตกฎหมายฉบับนี้
ระยะเวลาการทํางานของ ป.ป.ช. ชัดเจนข้ึน คือ ไมเกิน ๓ ป เจาหนาท่ีของรัฐรวมถึงเจาอาวาสใหมีการยื่น
บัญชีทรัพยสินลงมาถึงระดับเจาหนาท่ีทุกคน ดังนั้น ขอใหหัวหนาสวนราชการสําเนากฎหมายฉบับนี้
พรอมท้ังชี้แจงใหเจาหนาท่ีในสังกัดไดรับทราบดวย

ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม (นายวิวัฒน
เจริญฉํ่า) ตอบคําถามของผูเขารวมประชุม ลักษณะผูอยูกินฉันทสามีภรรยา แบงออกเปน ๓ ลักษณะ คือ
๑. มีพิธีมงคลสมรสหรืออยูภายในครอบครัวท่ีบุคคลภายนอกรับทราบ ๒. แสดงใหบุคคลท่ัวไปรับรู เชน
การรับรองบุตร ทําสัญญากูเงินรวมกัน ๓.จดทะเบียนหยาแตยังอยูดวยกันเหมือนเดิม ยังถือวาเปนคูสมรม
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๕ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

ผู อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร
พานดอกไม) ท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญมาตรา 107 วุฒิสภา ประกอบดวย สมาชิกจํานวน 200 คน
มาจากการเลือกกันเองของบุคคล ซึ่งมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ อาชีพ ลักษณะ
หรือประโยชนรวมกัน หรือทํางาน หรือเคยทํางานดานตางๆ ท่ีหลากหลายของสังคม การแบงกลุม จํานวนกลุม
และคุณสมบัติของบุคคลในแตละกลุม การสมัครและรับสมัคร หลักเกณฑและวิธีการเลือกกันเอง
การไดรับเลือก ฯลฯ ใหเปนไปตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
พ.ศ. 2561 หนาท่ีและอํานาจของ ส.ว. ดานนิติบัญญัติ พิจารณา/ยับยั้งรางกฎหมาย พิจารณาพระราช
กําหนด แกไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ดานควบคุมการบริหารราชการแผนดิน ตั้งกระทูถามรัฐมนตรี ขอเปด
อภิปรายท่ัวไป เพ่ือให ครม.ชี้แจงขอเท็จจริงโดยไมมีการลงมติ ใหความเห็นชอบการแตงตั้งตุลาการศาล
รัฐธรรมนูญ ผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน หนาท่ี ส.ว. ชุดแรก (ตามบท
เฉพาะกาล) ติดตาม เสนอแนะ เรงรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทําและดําเนินการการตามยุทธศาสตรชาติ
พิจารณา พ.ร.บ.ท่ีเก่ียวของกับการปฏิรูปประเทศ พิจารณา พ.ร.บ. ท่ีถูกยับยั้งบางเรื่อง รวมกับสภาผูแทนราษฎร
ในการใหความเห็นชอบการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี ใหความเห็นชอบการยกเวนการเสนอชื่อนายกฯ นอกบัญชี
พรรคการเมือง คุณสมบัติของผูสมัคร ส.ว. (๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปในวัน
สมัครรับเลือก (3) มีความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ หรือทํางานในดานท่ีสมัครไมนอยกวาสิบป
(4) ผูสมัครตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ดวย (ก) เปนบุคคลซึ่งเกิดในอําเภอท่ีสมัคร
รับเลือก (ข) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในอําเภอท่ีสมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับ
ถึงวันสมัครรับเลือก (ค) ทํางานอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือกมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองปนับถึง
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วันสมัครรับเลือก (ง) เคยทํางานหรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือกแลวแตกรณี
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสองป (จ) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในอําเภอท่ีสมัครรับเลือกเปนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวาสองปการศึกษา ความใน (3) ไมใชบังคับแกสตรี ผูสูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ
กลุมชาติพันธุ และกลุมอัตลักษณอ่ืน ซึ่งสมัครในกลุมตามมาตรา 11 (14) และ (15) ลักษณะตองหามของ
ผูสมัคร ส.ว. เชน (3) เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใดๆ (9) เคยไดรับโทษ
จําคุกโดยไดพนโทษมายังไมสิบปนับถึงวันเลือกในระดับอําเภอ เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ (13) เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง
(15) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเปนเจาหนาท่ีอ่ืน
ของรัฐ (19) เปนขาราชการ (21) เปนสมาชิกพรรคการเมือง (24) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน เวนแตไดพนจากการเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินมาแลวไมนอยกวาหาป
นับถึงวันสมัครรับเลือก (25) เปนบุพการี คูสมรส หรือบุตรของผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ผูสมัครรับเลือกเปนสมาชิก
วุฒิสภาในคราวเดียวกัน หรือผูดํารงตําแหนงใดในศาลรัฐธรรมนูญหรือองคกรอิสระ ฯลฯ วิธีการสมัคร
2 วิธีการ คือ สมัครดวยตนเอง (ผูสมัครอิสระ) สมัครดวยตนเองพรอมหนังสือแนะนําชื่อผูสมัครจากองคกร
(สมัครจากองคกร) ผูสมัครแตละคนมีสิทธิสมัครเพ่ือเขารับเลือกไดเพียงกลุมเดียว สมัครโดยวิธีการใด
วิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียว มีสิทธิสมัครเพียงอําเภอเดียว เม่ือสมัครแลวจะถอนการสมัครมิได การแบงกลุม
บุคคลเพ่ือเลือกสมาชิกวุฒิสภาแบงออกเปน 10 กลุม ตามบทเฉพาะกาล (วาระเริ่มแรก) ๑. กลุมการบริหาร
ราชการแผนดิน และความม่ันคง ๒. กลุมกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๓. กลุมการศึกษาและ
การสาธารณสุข ๔. กลุมอาชีพกสิกรรม ปลูกพืชลมลุก ทํานา ทําสวน ทําไร ปาไม ปศุสัตว ประมง ๕. กลุม
พนักงานหรือลูกจางของบุคคลซึ่งมิใช สวนราชการหรือหนวยงานรัฐ ผูใชแรงงาน ผูประกอบวิชาชีพ/อาชีพ
อิสระ ๖. กลุมผูประกอบอาชีพดานสิ่ งแวดลอม ผัง เ มือง อสังหาริมทรัพย และสาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การสื่อสาร การพัฒนานวัตกรรม ๗. กลุมผูประกอบ
กิจการขนาดกลางและขนาดยอม ผูประกอบธุรกิจ หรืออาชีพดานการทองเท่ียว ๘. กลุมสตรี ผูสูงอายุ
คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุมชาติพันธุ กลุมอัตลักษณอ่ืน ประชาสังคม องคกรสาธารณประโยชน
๙.กลุมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา สื่อสารมวลชน ผูสรางสรรควรรณกรรม
๑๐. กลุมอ่ืน ๆ ลักษณะองคกรท่ีมีสิทธิแนะนําชื่อผูสมัครรับเลือกเปน ส.ว. เปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
มาแลวไมนอยกวา 3 ป และมิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรมาแบงปนกันหรือดําเนินกิจกรรม
ทางการเมือง และไดดําเนินการตามวัตถุประสงคขององคกรมาอยางตอเนื่อง เปนองคกรท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง
โครงสรางการบริหารจัดการเพ่ือใหไดมาซึ่ง ส.ว. ระดับอําเภอ คณะกรรมการระดับอําเภอ 7 คน ประกอบดวย
นายอําเภอ เปนประธาน  หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ 3 คน ผูทรงคุณวุฒิ 2 คน ปลัดอําเภอท่ี
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการและเลขา ผูอํานวยการการ
เลือกตั้งระดับอําเภอ ระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับจังหวัด 7 คน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน หัวหนาสวนราชการ/บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 3 คน ทรงคุณวุฒิ 2 คน
ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งจังหวัด เปนกรรมการและเลขา ระดับประเทศ
ประกอบดวย คณะกรรมการระดับประเทศ ผูอํานวยการการเลือกระดับประเทศ (เลขาธิการ กกต.) วิธีการเลือก
เลือกกันเองในกลุมผูสมัครและแตละวิธีการสมัคร เลือกตัวเองได ใชวิธีการเขียนเลขอารบิกลงบนบัตร
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ลงคะแนน  เลือกไดไมเกิน 2 คน ระดับอําเภอ ผูสมัครอิสระ 10 กลุม ผูสมัครจากองคกร 10 กลุม ผูได
คะแนน 3 ลําดับแรกของแตละกลุม และแตละวิธีการเปนผูไดรับเลือกระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ผูสมัคร
อิสระ 10 กลุม  ผูสมัครจากองคกร 10 กลุม ผูไดคะแนน 4 ลําดับแรก ของแตละกลุมและแตละวิธีการเปน
ผูไดรับเลือกระดับจังหวัด ระดับประเทศ ผูสมัครอิสระ 10 กลุม ผูสมัครจากองคกร 10 กลุม ผูไดคะแนน
10 ลําดับแรกของแตละกลุม และแตละวิธีการเปนผูไดรับเลือกระดับอําเภอ ขอหามและความผิด (ท่ีสําคัญ)
หามมิใหผูใดกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  เพ่ือจูงใจใหผูอ่ืนสมัครเขารับเลือกเปน ส.ว. หรือถอน
การสมัคร หรือกระทําการใดๆ อันไมชอบดวยกฎหมาย ใหผูนั้นหมดสิทธิท่ีจะเลือกหรือไดรับเลือก หรือเพ่ือ
จูงใจใหผูสมัคร หรือผูมีสิทธิเลือกลงคะแนนหรือไมลงคะแนนใหแกผูใด (1) จัด ทํา ให เสนอให สัญญาวาจะ
ให หรือจัดเตรียมเพ่ือจะให ทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดแกผูใด (2) ทําการ
แนะนําตัวดวยการจัดใหมีมหรสพหรือการรื่นเริงตางๆ (3) เลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผูใด (4) หลอกลวง บังคับ
ขูเข็ญ ใชอิทธิพลคุกคาม ใสรายดวยความเท็จ หรือจูงใจใหบุคคลอ่ืนเขาใจผิดในคุณสมบัติ ความรู
ความสามารถ หรือชื่อเสียงเกียรติคุณของผูสมัครใด หามมิใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกมากกวา 1 กลุม หรือ
มากกวา 1 อําเภอ หามมิใหผูมีสิทธิเลือกผูใดใชเครื่องมือ หรืออุปกรณใดถายภาพบัตรลงคะแนนท่ีตนได
ลงคะแนนแลว หามมิใหผูใดเรียกหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอ่ืนใดเพ่ือลงสมัครรับเลือก หรือไมลง
สมัครรับเลือก เพ่ือประโยชนแกผูสมัครผูใด หามมิใหผูมีสิทธิเลือกผูใด เรียกรับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเพ่ือเลือกหรืองดเวนไมเลือกผูใด

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี
134 ตอนท่ี 40 ก เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2561 มีผลใชบังคับเม่ือพนกําหนด 90 วัน นับแตวันท่ีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ม.2) บทเฉพาะกาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 268 ตองดําเนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.
ภายใน 150 วัน นับแตวันท่ี พ.ร.ป. ส.ส. , พ.ร.ป. ส.ว. , พ.ร.ป.กกต. และ พ.ร.ป.พรรคการเมือง  มีผลใช
บังคับ ประกอบดวยสมาชิก จํานวน 500 คน ดังนี้ มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 350
คน มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จํานวน 150 คน ให คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเก่ียวกับการเลือกตั้ง ดังนี้ 1. กําหนดวันเลือกตั้ง 2. กําหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้ง
3. จํานวน ส.ส. ท่ีแตละจังหวัดจะพึงมี 4. สถานท่ีท่ีพรรคการเมืองจะสงบัญชีรายชื่อผูสมัคร แบบบัญชี
รายชื่อ การแบงเขตเลือกตั้ง  โดยใชจํานวนราษฎรท่ีประกาศปสุดทายกอนปท่ีมีการเลือกตั้ง เฉลี่ยดวยจํานวน
ส.ส. 350 คน จํานวนราษฎรตอ ส.ส. 1 คน  จังหวัดใดมีราษฎรไมถึงเกณฑจํานวนราษฎรตอ ส.ส. 1 คน
ใหมี ส.ส. ในจังหวัดนั้น จํานวน 1 คน  จังหวัดใดมีราษฎรเกินจํานวนราษฎรตอ ส.ส. 1 คน ใหมี ส.ส.
ในจังหวัดนั้นเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน ทุกจํานวนราษฎรท่ีถึงเกณฑจํานวนราษฎร ตอ ส.ส. 1 คน จังหวัดเชียงใหม
มี 9 เขตเลือกตั้ง (มีจํานวน ส.ส.แบบแบงเขตเลือกตัง้ ได 9 คน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
เชียงใหม จะปดประกาศ และประชาสัมพันธ รูปแบบการแบงเขตเลือกตั้ง จํานวน 3 รูปแบบ เพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนระหวางวันท่ี 4 – 13 ตุลาคม 2561 (10 วัน) การถูกจํากัดสิทธิ
กรณีไมไปใชสิทธิเลือกตั้งและมิไดแจงเหตุ หรือแจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว แตเหตุนั้นมิใชเหตุ
อันสมควรจะถูกจํากัดสิทธิ (1) รองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส. (2) สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. , ส.ถ. , ผ.ถ. และ
สมัครรับเลือกเปน ส.ว. (3) สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน (4) ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง
และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง (5) การดํารงตําแหนงรอง ผ.ถ., เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ผ.ถ.,
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ประธานท่ีปรึกษา/ ท่ีปรึกษา/ คณะท่ีปรึกษา ผ.ถ. มีกําหนดเวลา 2 ป นับแตวันเลือกตั้ง (ครั้งท่ีไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง) การสมัครรับเลือกตั้ง  ระยะเวลาการสมัครไมนอยกวา 5 วัน กรณีสมัครแบบแบงเขตเลือกตั้งยื่น
เอกสารหลักฐานการสมัครตอ ผอ.กต.เขต จัดทําบัญชีรายชื่อพรรคละไมเกิน 150 รายชื่อยื่นตอ กกต.
พรรคการเมืองท่ีสงผูสมัครแจงรายชื่อบุคคลตามมติพรรคเพ่ือใหความเห็นชอบแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรี
ไมเกิน 3 รายชื่อตอ กกต. กอนปดการรับสมัคร คุณสมบัติของผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 1. มีสัญชาติไทย
โดยการเกิด 2. มีอายุไมต่ํากวา 25 ป นับถึงวันเลือกตั้ง 3. เปนสมาชิกพรรคการเมือง (พรรคเดียว)
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 4. ผูสมัครรับเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง ตองมี
ลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ดวย (ก) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งมาแลว
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง (ข) เปนบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับ
เลือกตั้ง (ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีสมัครรับเลือกตั้งเปนเวลาไมนอยกวา 5 ปการศึกษา
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดท่ีสมัคร
รับเลือกตั้ง แลวแตกรณีเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ป บุคคลตองหามมิใหสมัครรับเลือกตั้ง เชน
เปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนบุคคลลมละลายทุจริต  เปนเจาของหรือผูถือหุนในกิจการหนังสือพิมพ
หรือสื่อมวลชนใดๆ  อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้ง เคยตองคําพิพากษาอันถึงท่ีสุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง  เปนขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํานอกจากขาราชการการเมือง การลงคะแนนกอนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง
ผูมีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยูนอกเขตเลือกตั้งท่ีตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานติดตอกันครั้งสุดทายเปนเวลาไมนอยกวา
90 วันมีสิทธิใชสิทธิลงคะแนนกอนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง(จํานวน 350 เขตเลือกตั้ง) การยื่นคําขอใช
สิทธิเลือกตั้ง ยื่นตอ กกต.เขตเลือกตั้ง ท่ีตนมีสิทธิเลือกตั้ง หรือยื่นตอ กกต.เขตเลือกตั้ง ท่ีประสงคจะใชสิทธิ
เลือกตั้งก็ได  ระยะเวลาการลงคะแนนตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. การลงคะแนนเลือกตั้ง
ลงคะแนนดวยบัตรเลือกตั้ง  ทําเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในชองทําเครื่องหมาย  การอํานวยความสะดวก
แกคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุ กรณีลักษณะทางกายภาพทําใหไมสามารถทําเครื่องหมายลงใน
บัตรเลือกตั้งได บุคคลอ่ืนหรือ กรรมการประจําหนวยเลือกตั้งเปนผูกระทําการแทน ตามเจตนาของผูนั้น
การประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง  ผูสมัครท่ีไดรับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนเสียงมากกวา
คะแนนท่ีไมเลือกผูใดเปนผูไดรับเลือกตั้ง เขตใดท่ีผูสมัครไดคะแนนเสียงนอยกวาคะแนนเสียงท่ีไมเลือกผูใด
ใหจัดใหมีการเลือกตั้งใหม และมิใหนําคะแนนของผูสมัครแตละคนไปใชในการคํานวณ โดยใหมีการสมัครใหม
และผูสมัครรายเดิมไมมีสิทธิสมัครในการเลือกตั้งท่ีจัดข้ึนใหม การคํานวณหา ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ
๑. นําคะแนนรวมท้ังประเทศท่ีพรรคการเมือง ทุกพรรคไดรับจากการเลือกตั้ง แบบแบงเขตเลือกตั้ง หารดวย
500 2. นําผลลัพธตาม 1 หารคะแนน ท่ีพรรคไดรับ 3. นําจํานวน ส.ส. ท่ีแตละพรรคจะพึงมีลบดวย
จํานวน ส.ส. แบบแบงเขตเลือกตั้งท่ีพรรคนั้นจะไดรับ4. พรรคใดได ส.ส. แบบแบงเขตเทากันหรือสูงกวา
จํานวน ส.ส. ท่ีพรรคนั้นจะพึงมีตาม 2 พรรคนั้นไมมีสิทธิไดรับการจัดสรร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่ออีก
(เกิด Overhang)

คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 13/2561 เรื่อง การ
ดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง (เพ่ิมเติม) ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 135 ตอนพิเศษ 255 ง วันท่ี 14 กันยายน 2561 ใหพรรคการเมืองดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
1. จัดใหมีทุนประเดิมจํานวน 1,000,000 บาท และแจงนายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ ภายใน 180 วัน
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นับแตวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใชบังคับ 2. จัดใหมีสมาชิก จํานวนไมนอยกวา 500 คน ชําระคาบํารุงพรรคการเมือง
สําหรับป พ.ศ. 2561 ภายใน 180 วัน นับแตวันท่ีคําสั่งนี้ มีผลใชบังคับ 3. จัดใหสมาชิกชําระ
คาบํารุงพรรคการเมืองใหไดจํานวนไมนอยกวา 5,000 คน ภายใน 1 ป นับแตวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใชบังคับ
และใหไดจํานวนไมนอยกวา 10,000 คน ภายใน 4 ป นับแตวันท่ีคําสั่งนี้มีผลใชบังคับ กอน พ.ร.ป. วาดวย
การเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ พรรคการเมืองท่ีประสงคจะดําเนินกิจกรรมทางการเมือง
ในเรื่องท่ีกําหนด ใหแจง กกต.ทราบลวงหนา ไมนอยกวา 5 วัน (เม่ือไดแจงใหถือวาไดรับอนุญาตจาก คสช.)
เชน แกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับ คําประกาศอุดมการณทางการเมือง และนโยบายของพรรคการเมือง
เลือกตั้งหัวหนาพรรคการเมือง เลขาธิการพรรคการเมือง เหรัญญิกพรรคการเมือง นายทะเบียนพรรค
การเมืองและกรรมการบริหารอ่ืนของพรรคการเมือง จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง หรือแตงตั้งตัวแทนพรรค
การเมืองประจําจังหวัด ในการเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งแรก  ไมนําวิธีการสรรหาผูสมัครรับเลือกตั้ง (Primary Vote)
มาใชท้ังแบบแบงเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เปนเรื่องการชี้แจง โอกาสตอไปตองเชิญนายอําเภอมารับทราบการชี้แจงระเบียบการปฏิบัติ  ในเบื้องตน
กระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมแจงหลักเกณฑแลว แตอาจจะมีคําถามจึงขอใหผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหมเปนผูดําเนินรายการ และตอบคําถาม เนนการปฏิบัติท่ีถูกตอง กํากับดูแลใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย เนนการทํางานรวมกัน เนนการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัตฉิบับนี้
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๖ รายงานสถานการณน้ําจังหวัดเชียงใหม (โครงการชลประทานเชียงใหม)
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล  มานะสัมพันธสกุล)

ปริมาณน้ําฝนสะสมตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ สนามบินเชียงใหม มีปริมาณฝนสะสม
จํานวน ๗๓๓ มม. คิดเปนรอยละ ๗๘ ของเกณฑเฉลี่ย  ฝายแมแตง มีปริมาณฝนสะสม จํานวน ๑,๐๕๖ มม.
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเกณฑเฉลี่ย เข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณฝนสะสม จํานวน ๑,๐๕๒ มม.
คิดเปนรอยละ ๑๐๓ ของเกณฑเฉลี่ย เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณฝนสะสม จํานวน ๑,๑๕๙ มม.
คิดเปนรอยละ ๑๒๒ ของเกณฑเฉลี่ย  ศูนยอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลําพูน มีปริมาณฝนสะสม จํานวน ๘๒๑ มม.
คิดเปนรอยละ ๑๐๓ ของเกณฑเฉลี่ย ภาพรวมปริมาณน้ําฝนมากกวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ ๓ สภาพน้ําทาสะสม
ตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ แมน้ําปง ณ จุด P1 ปริมาณน้ําทาสะสม ๗๑๐ ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ ๘๗ ของเกณฑเฉลี่ย  เข่ือนแมงัดสมบูรณชลปริมาณน้ําทาสะสม ๑๓๑ ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ ๖๔ ของเกณฑเฉลี่ย ฝายแมแตง ปริมาณน้ําทาสะสม ๓๕๗ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๙๘
ของเกณฑเฉลี่ยเ ข่ือนแมกวงอุดมธาราปริมาณน้ําทาสะสม ๑๑๒ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๙๒
ของเกณฑเฉลี่ย ภาพรวมปริมาณน้ําทาสะสมนอยกวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ ๑๕ สถานการณน้ําปจจุบัน
เข่ือนขนาดใหญ จํานวน ๒ แหง คือ เข่ือนแมงัดมีปริมาณน้ํา ๑๘๔ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๖๙ ของความ
จุเข่ือน เข่ือนแมกวงอุดมธารามีปริมาณน้ํา ๑๑๑ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๔๒ ของความจุเข่ือน ภาพรวม
มีปริมาณน้ํารอยละ ๕๖ ขนาดกลางกลาง จํานวน ๑๒ แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ ๖๔ และเข่ือน
ขนาดเล็กความจุตั้งแต ๑ แสน ลบ.ม. จํานวน ๑๑๗ แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ ๕๙ สถานภาพ
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ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเชิงเดี่ยว ขนาดเล็กและขนาดกลาง ภาพรวมมีปริมาณน้ํา คอนขางนอยจะตอง
พิจารณา ปลูกพืชใชน้ํานอย และวางแผนการใชน้ําอยางรอบคอบ เปาหมายการปฏิบัติ ปรับแผนการ
กักเก็บน้ํา ใหสอดคลองกับสภาพน้ําฝน เพ่ือรับมือฤดูแลง ใหมีน้ําใชอยางเพียงพอ พิจารณาจัดสรรน้ํา
ตามลําดับความสําคัญ 1) น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 2) น้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศน 3) น้ําเพ่ือการเกษตร
4) น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม และการทองเท่ียว สถานการณน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ป 2561 ปริมาณน้ํา
ณ วันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน 185 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 70 ปริมาณน้ําใชการ 173
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 6๕ (ราง) แผนการบริหารจัดการน้ําเข่ือนแมงัดฯ ฤดูแลง ป 2561-62
คาดการณหลังสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ําในเข่ือน จํานวน 213 ลาน ลบ.ม. เพียงพอสําหรับการใชน้ําในฤดูแลง
ของโครงการฯ แมงัด จํานวน 55 ลาน ลบ.ม. พ้ืนท่ีสองฝงแมน้ําปง จํานวน 95 ลาน ลบ.ม. สนับสนุนชวง
วิกฤต ,สํารองไวใชกรณีฝนท้ิงชวง ป 2562 จํานวน 53 ลาน ลบ.ม. น้ํากนอาง จํานวน 10 ลาน ลบ.ม.
สถานการณน้ําในเข่ือนแมกวงอุดมธารา ป 2561 ปริมาณน้ํา ณ วันท่ี 28 กันยายน ๒๕๖๑ จํานวน
111 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 42ปริมาณน้ําใชการ 97 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 3๙ (ราง) แผนการ
บริหารจัดการน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา ฤดูแลง ป 2561-62 คาดการณหลังสิ้นสุดฤดูฝน จะมีน้ําในเข่ือน
143 ลาน ลบ.ม. ลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกขาวนาปรัง ปลูกพืชใชน้ํานอย สวนน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประปา
เพียงพอ มาตรการบริหารจัดการน้ํา 1. วางแผนเก็บกักน้ํา เพ่ือสํารองน้ําในเข่ือนขนาดใหญ ขนาดกลาง
และขนาดเล็กใหเพียงพอ 2.วางแผนการจัดสรรน้ําโดยปรับเปลี่ยนการปลูกพืชฤดูแลงใหเหมาะสมกับ
สภาพน้ําตนทุน (พืชใชน้ํานอย) 3.ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบสถานการณน้ําอยางตอเนื่อง
4. เตรียมความพรอมเครื่องสูบน้ํา รถบรรทุกน้ํา ยานพาหนะ เครื่องจักรพรอมใหการสนับสนุนไดทันที
เม่ือเกิดภัย

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอบคุณโครงการชลประทานเชียงใหมท่ีไดชี้แจงสถานการณน้ําและแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
หนวยงานทุกหนวยงาน อําเภอทุกอําเภอไดรับทราบขอมูลในวันนี้แลว อาจจะตองเชื่อมโยงการทํางานกับ
พ้ืนท่ี หรือตองมีการซักซอม การประสานงานรวมกัน หนวยงานเกษตรใหบริหารจัดการใหสอดคลองกัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๗ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยดินโคลนถลม (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา นวลปลอด) สถานการณและการใหความชวยเหลือ สืบเนื่องจากสภาพอากาศชวงวันท่ี 26-28
กันยายน 2561 มรสุมตะวันตกเฉียงใตกําลังออนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอาวไทย
ทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนตกนอย ชวงวันท่ี 29 กันยายน 2561 บริเวณความกดอากาศสูงปกคลุมประเทศ
ไทยตอนบน ทําใหรองมรสุมท่ีพาดผานภาคเหนือมีกําลังแรงข้ึน ทําใหบริเวณภาคเหนือมีฝนเพ่ิมมากข้ึนกับมี
ฝนตกหนักบางแหง จังหวัดเชียงใหมมีเมฆบางสวน กับมีฝนฟาคะนอง รอยละ 30 ของพ้ืนท่ี จังหวัดเชียงใหม
การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไปแลว 15 อําเภอ 52 ตําบล
362 หมูบาน ประกอบดวย อําเภอฮอด แมแจม อมกอย จอมทอง สันปาตอง หางดง ฝาง แมอาย พราว
เวียงแหง ไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา เชียงดาว แมออน และอําเภอแมแตง การเตรียมความพรอมรับมือ
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อุทกภัย วาตภัย และดินถลม กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการ
ดังนี้ จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขอุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2561 ( One Map ) หรือแผน
พิทักษพ้ืนท่ีเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และอําเภอเมืองเชียงใหม จัดประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขอุทกภัย และดินโคลนถลม ป 2561 (One Map ) ลําน้ําแมตาชาง อําเภอ
หางดง รวมกับอําเภอและหนวยงานท่ีเก่ียวของในวันท่ี 7 กันยายน 2561 ณ หองประชุมชั้น 2 ท่ีวาการ
อําเภอหางดง เตรียมแผนรองรับลุมน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอสะเมิง แมวาง สันปาตอง และดอยหลอ พ้ืนท่ีลุมน้ําขาน
ลุมน้ําในพ้ืนท่ีแมวาง ลุมน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอจอมทอง และลุมน้ําในพ้ืนท่ีอําเภอฝาง การใหความชวยเหลือ
ในเบื้องตนจังหวัดเชียงใหมไดนําถุงยังชีพ (ขาวสาร อาหารแหง) จํานวน 2,700 ชุด ไปแจกจายชวยเหลือ
ผูประสบภัยพ้ืนท่ีอําเภออมกอย (1,000 ชุด) อําเภอฮอด (200 ชุด) อําเภอไชยปราการ (300 ชุด) อําเภอ
ฝาง (500 ชุด) อําเภอแมอาย (200 ชุด) และอําเภอแมแจม (500 ชุด) ในสวนของความเสียหาย
ดานสิ่งสาธารณประโยชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดใชจายงบประมาณของทองถ่ินบรรเทาความ
เดือดรอนไป บางสวนแลว และขอมูล ณ วันท่ี 19 กันยายน 2561 ไดใชจายเงินทดรองราชการชวยเหลือ
ผูประสบอุทกภัยเปนเงินรวม 309,090.50 บาท

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขณะนี้ฝนเริ่มเบาบางเนื่องจากเขาสูฤดูหนาว แตอยางไรก็ตามตองติดตามสถานการณอากาศเปนชวง ๆ
บางครั้งอาจจะมีพายุฝน หรือพายุจากประเทศขางเคียง  พายุโซนรอนในประเทศขางเคียงอาจจะมีฝนตก
แตการปองกันติดตามสถานการณตองเขมขนเหมือนเดิม ตองดูแลใหดี
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๘ มาตรการควบคุมโคมลอย โคมควัน ในเทศกาลลอยกระทง (ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นางอัญญารัตน อภิกุลชัยสุทธิ)
ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน
ข้ึนไปสูอากาศ ลงวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบรวมกันของคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
และสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้
๑. หามมิใหผูใดจุดและปลอย หรือกระทําการอยางใด เพ่ือใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใด
ท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนสูอากาศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายอําเภอแหงทองท่ี และไดปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ในประกาศจังหวัดเชียงใหม ๒. ผูใดจุดและปลอย หรือกระทําการอยางใด เพ่ือใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน
(วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ ใหกระทําไดในหวงระยะเวลา ดังนี้ ใหกระทําไดในวัน
ลอยกระทง (กระทงเล็ก) ซึ่งตรงกับวันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทยของทุกปโดยใหจุดและ
ปลอยตั้งแตเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป ยกเวน เฉพาะการปลอยโคมควัน
(วาวฮม) ใหกระทําการจุดและปลอยตั้งแตเวลา ๑๐.00 นาฬิกา ถึงเวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา (ป พ.ศ.๒๕๖๑
ตรงกับวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ใหกระทําในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทยของ
ทุกป (กระทงใหญ) โดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐ นาฬิกา ของวันถัดไป
(ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรงกับวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ใหกระทําไดในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม
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ในชวงคืนวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของทุกป โดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๑.๐๐
นาฬิกา ของวันถัดไป ๓. ชนิด และขนาดของโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันท่ีจะทําการจุด
และปลอยข้ึนไปสูอากาศจะตองมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.๘๐๘/๒๕๕๒ ชนิด และ
ขนาดของโคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันท่ีจะทําการจุดและปลอยข้ึนไปสูอากาศ ท่ีมีขนาด
ปริมาตรเกิน ๑ ลูกบาศกเมตร การจุดและปลอยตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ หามพวงหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือสิ่งอ่ืนใดไปกับโคมขณะปลอย โดยผลิตภัณฑจะตอง
แสดงถึงชื่อผูผลิต และสถานท่ีการผลิตอยางชัดเจน เพ่ือทราบแหลงท่ีมา ๔. สถานท่ีจุดและปลอยฯ สถานท่ี
จุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศท่ีอยูในเขต
และนอกเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหมในพ้ืนท่ีเฝาระวังพิเศษ ระดับ ๑ คือ บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยง
ตามแนว ข้ึน – ลง สนามบิน ท่ีอยูหางจากทาง ข้ึน – ลง ของเครื่องบิน หางขางละ ๔.๖ กิโลเมตร และ
ระยะทางยาว ๑๘.๕ กิโลเมตร จากหัวทางวิ่งท้ัง ๒ ดาน และเสนทางการบินเขา – ออก สนามบินเชียงใหม
ตามรายชื่อตําบลของอําเภอท่ีแนบทายประกาศนี้ ตองยื่นขอรับใบอนุญาตลวงหนากอนวันจุดและปลอย
ไมนอยกวา ๑๕ วัน เพ่ือใหอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีและแจงประสานทาอากาศ
ยานเชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ทราบลวงหนา ๗ วัน ๕. ประกาศฯ ไดกําหนดมาตรการ
ในการปองกันมิใหมีการเลนการพนัน ๖. ประกาศฯ ไดกําหนดมาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย
และการอ่ืนใด เพ่ือความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนและประชาชน
๗. ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือท้ังจําท้ังปรับ ๘. ผูไดรับอนุญาตตามประกาศฯ ไมถือเปนเหตุพนผิดหากการจุดและปลอย หรือกระทํา
การอยางใดๆ ท่ีกอใหเกิดความเสียหายแกอากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน

ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา  นวลปลอด) การเตรียมการปองกันอุบัติภัยในชวงลอยกระทง ๒๕๖๑ ดังนี้ 1. ใหนายทะเบียน
ทองท่ีเขมงวด กวดขัน การพิจารณาอนุญาต ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอาวุธปน เครื่องกระสุนปน
วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปน พ.ศ. 2490 โดยเครงครัด 2. ตรวจตราอาคารสถานท่ี โปะ
ทาเทียบเรือโดยสารท่ีมีสภาพไมม่ันคง แข็งแรง 3. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล พ.ศ. 2551 โดยเครงครัด 4. ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอน
จากการจุดและปลอยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ๕. เตรียม
ความพรอมดานบุคลากร อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช ๖. เขมงวด กวดขัน ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การปองกันอุบัติเหตุทางถนน ๗. จัดชุดเจาหนาท่ีและสั่งใชสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) และ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยพิจารณาประสานการปฏิบัติรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจ
ฝายทหารและเจาหนาท่ีกรมเจาทาดําเนินการ ดังนี้ เฝาระวังสถานการณท่ีท่ีตอการเกิดอัคคีภัย และอุบัติเหตุ
อ่ืนๆ จัดระเบียบและอํานวยความสะดวกดานการจราจร ตรวจสอบความปลอดภัยบริเวณโปะ ทาเทียบเรือ
โดยสาร สถานท่ีริมน้ํา สําหรับประชาชนใชลอยกระทง และเสนทางคมนาคมทางท่ีเปนจุดเสี่ยงตอการเกิด
อันตราย จัดหนวยเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณดับเพลิง อุปกรณกูภัยและไฟฟาสองสวาง หนวยบริการทาง
การแพทยฉุกเฉิน (EMS) เตรียมความพรอมประจํา ณ สถานท่ีท่ีมีผูไปรวมลอยกระทง ๘. รณรงค
ประชาสัมพันธใหประชาชน ตลอดจนภาคสวนท่ีเก่ียวของดังแตบัดนี้เปนตนไป
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ประเด็นท่ีอยากจะเนนย้ํา มี ๒ ประเด็นคือ ๑. ตองสรางการรับรูใหมากท่ีสุด รูเฉพาะหนวยราชการ
ไมเพียงพอ เพราะผู เ ก่ียวของคือประชาชน ผูจัดงานเทศกาลตาง ๆ ตองประชาสัมพันธใหมากท่ีสุด
ออกรายการวิทยุ หรือชองทางตาง ๆ รวมท้ังสื่อออนไลน สื่อออนแอร และมีการจัดประชุมชี้แจงประชาชน
ออกรายการวิทยุชวยประชาสัมพันธไดมาก ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมตองหาเวลาไปออกรายการวิทยุ
๒. การกํากับดูแลของอําเภอ การควบคุมมาตรการของโคมลอยใหเปนไปตามท่ีกําหนดไว หนาท่ีของอําเภอ
คือชวยกันกํากับดูแล โคมลอยตองไดมาตรฐาน มผช. เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย ไมใหมีขนาดใหญเกินไป
มีไฟมากเกินไปทําใหลอยสูงมากและเม่ือตกลงมาอาจจะไมปลอดภัย ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดตรวจสอบวาโคมลอยท่ีขายมีมาตรฐาน มผช. หรือไม ถาไมถูกตองใหดําเนินการตามกฎหมาย
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๙ การลดอุบัติเหตุทางถนนในหวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา  นวลปลอด) จากรายงานสถานการณความปลอดภัยทางถนนขององคการอนามัยโลก
เม่ือ พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนถึง 22,356 คน และกอใหเกิดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ถึงปละ 4.75 แสนลานบาท  มติคณะรัฐมนตรีไดมี เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน
2553 ไดกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน ตามทศวรรษแหงความปลอดภัยทางถนน ตามขอเสนอแนะ
ขององคการสหประชาชาติ ใหลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ํากวา 10 คนตอหนึ่งแสน
ประชากร ใน พ.ศ. 2563 อุบัติเหตุทางถนนตลอดท้ังป ในชวง 5 ป ท่ีผานมา จังหวัดเชียงใหมมีอัตรา
ผูเสียชีวิตเฉลี่ย 5 ปยอนหลังจํานวน 466 คนตอป ซึ่งอัตราการเสียชีวิต  มีแนวโนมลดลง สาเหตุหลัก คือ
การขับรถเร็วกวากําหนด เมาสุรา และการตัดหนากระชั้นชิด ยานพาหนะท่ีเกิดอุบัติ เหตุหลัก คือ
รถจักรยานยนต ซึ่งมีการจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 817,000 คันรองลงมาคือรถปคอัพ
และรถเกง ชวงเวลาท่ีเกิดเหตุสวนใหญอยูในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 – 20.00 น.อุบัติเหตุ ทางถนน
ชวงเทศกาลปใหม 5 ปยอนหลังและปใหม 2561ในชวงเทศกาลปใหมนั้น มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 5 ป
ยอนหลังท่ี 12 คนตอป ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกวากําหนด ยานพาหนะ
ท่ีกอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนคือจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 82.14 ชวงเวลาท่ีเกิดเหตุสวนใหญจะอยู
ในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 – 20.00 น. ผูประสบเหตุเปนคนในพ้ืนท่ีเปนหลัก สถิติการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 ภาพรวม เปนลําดับท่ี 2 ของประเทศ จํานวน 127 ครั้ง ลดลงจากปกอน
25 ครั้ง สถิติผูบาดเจ็บเปนลําดับท่ี 2 ของประเทศ จํานวน 135 ราย ลดลงจากปกอน 29 ราย สถิติ
ผูเสียชีวิต เปนลําดับท่ี 13 ของประเทศ จํานวน 10 ราย ลดลงจากปกอน 1 รายอุบัติเหตุ ทางถนนชวง
เทศกาลสงกรานต 5 ปยอนหลังและสงกรานต 2561 เทศกาลสงกรานต มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 5 ป
ยอนหลังท่ี 11 คนตอป ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการ เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกวากําหนด ยานพาหนะ
ท่ีเกิดเหตุหลัก คือจักรยานยนตคิดเปนรอยละ 85.51 ชวงเวลาจะอยูในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 –
20.00 น. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ภาพรวม เปนลําดับท่ี 1
ของประเทศ จํานวน 133 ครั้ง ลดลงจากปกอน 25 ครั้ง สถิติผูบาดเจ็บ เปนลําดับท่ี 1 ของประเทศ
จํานวน 142 ราย ลดลงจากปกอน 22 ราย สถิติผูเสียชีวิตเปนลําดับท่ี 5 ของประเทศ จํานวน 11 ราย
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เทากับปท่ีผานมาอําเภอกลุมเสี่ยงในชวงเทศกาลการจัดกลุมอําเภอเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัดเชียงใหม มีอําเภอเสี่ยงและเฝาระวังเปนพิเศษ จํานวน 9 อําเภอ หลังจากการดําเนินมาตรการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีอําเภอจํานวน 4 อําเภอ ท่ีสามารถลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุได
และมีอําเภอเสี่ยงปานกลาง 16 อําเภอ หลังจากการดําเนินมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
มีอําเภอจํานวน 6 อําเภอ ท่ีสามารถลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุไดมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดท้ังป ในสวนของการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงปกติของจังหวัดเชียงใหม
ไดดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 4 ดาน ดังนี้ ๑. ยุทธศาสตรการปฏิรูประบบการจัดการดานความปลอดภัย
ทางถนน จังหวัดเชียงใหมใหความสําคัญกับการบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในลักษณะประชารัฐ
ท่ีเก่ียวของในการหามาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอยางเปนรูปธรรมโดยเนนการขับเคลื่อนของ
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีการนํา
ขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมาวิเคราะหผานคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนในแตละระดับ นําไปสูการแกไข อาทิ การแกไขปญหาจุดเสี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 118 , 108
และ 107 การพิจารณาปดจุดกลับรถท่ีเสี่ยง การติดไฟและสัญญาณเตือน เปนตน มีการสืบสวนอุบัติเหตุ
เชิงลึก โดยทีมสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ หรือเปนท่ี
นาสนใจ อาทิ การสืบสวนอุบัติเหตุรถรับสงนักเรียนท่ีอําเภอแมแจม เปนตน การตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุ จังหวัดเชียงใหม มีการเตรียมความพรอมในดานสาธารณสุข อุปกรณการสื่อสาร อุปกรณทาง
การแพทยตองมีการตอบสนองอยางรวดเร็ว ๒. ยุทธศาสตรการสรางเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน
อยางยั่งยืน มีการวางเปาหมายเชิงกลยุทธ ในทุกชวงวัย โดยการประชาสัมพันธปลูกจิตสํานึกใหเกิดความ
ตระหนักในการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อาทิ การอบรมเยาวชนปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในสถานศึกษา การประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ โดยมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง การดําเนินมาตรการ
องคกร ซึ่งในป 2561 ไดแกมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งไดรับรางวัลระดับประเทศ โดยการนํามาตรการองคกร
มาบังคับใชกับบุคลากร และนักศึกษาในสถานศึกษา ๓. ยุทธศาสตรประเทศไทยขนสงทางถนนปลอดภัย
4.0 ไดกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ โดยนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาชวยในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนใหเกิดความปลอดภัย โดยจังหวัดเชียงใหมไดนํานวัตกรรมกลอง Speed Camera หรือ
กลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ มาใชท่ีอําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอจอมทอง มีการนํานวัตกรรม
กลองวงจรปด CCTV มาใชตรวจจับผู ไมสวมหมวกนิรภัยท้ังผู ขับข่ีและผูซอนทายรถจักรยานยนต
๔. ยุทธศาสตร ประชารัฐเพ่ือถนนปลอดภัยเปนการสรางความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มจากศูนยปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และอําเภอ เขามามีสวนรวมในการสงเสริมความ
ปลอดภัยทางถนน การใชนโยบายประชารัฐ ในสวนของภาครัฐ และภาคประชาชน และจิตอาสา เขามามี
สวนรวม ท้ังนี้ ในป 2560 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัล Prime minister Road Safety Award ในฐานะ
เปนจังหวัดท่ีมีผลการดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนยอดเยี่ยม มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชียงใหมมาตรการสําคัญในชวงเทศกาล แบงออกเปน 7 ดาน คือ
๑. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่องเปาหมาย
คือ รถจักรยานยนต และเขมงวดเวลาท่ีเกิดอุบัติเหตุบอยคือชวง 16.00-20.00 น. ๒. มาตรการลดปจจัย
เสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกถนนในพ้ืนท่ีเปนถนน
ตัวอยางดานความปลอดภัยโดยการลดปจจัยเสี่ยงทางดานสภาพถนนใหมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
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จราจร โดยการปรับปรุงถนนใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ ๓. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ
จังหวัดมีการควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลเปนศูนย มีการตรวจสภาพ
รถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทางทุกครั้ง ๔. มาตรการดูแลความปลอดภัยของ
นักทองเท่ียว ไดมีการกําชับ เขมงวด เพ่ิมความเขมขนในแหลงทองเท่ียวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย ไดแก
ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา โดยมีการประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสาร
ขนาดใหญข้ึนดอยในชวงเทศกาล รวมไปถึงการกําหนดชวงเวลารถข้ึนลงของดอยสุเทพ ๕. มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา ไดมีการจัดหนาท่ีตรวจตรา โปะ แพ ใหมีความม่ันคงและปลอดภัย ๖. มาตรการดานการ
ชวยเหลือหลังเกิดเหตุ มีการเตรียมความพรอมท้ังหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ
ยานพาหนะและระบบสื่อสาร ใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ๗. มาตรการดานประชารัฐ ใหประชาชน
มีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ โดยการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในลักษณะ เคาะประตูบาน
เพ่ือแนะนําความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ การใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ในการเขามา
มีสวนรวมในเรื่องการสกัดผูมีพฤติกรรมเสี่ยง ไมใหขับข่ียานพาหนะ

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เวลาท่ีจะปองกันอุบัติภัยทางถนน หลักสําคัญตองทําทุกป  การปองกันอุบัติภัยตองดูท้ังรถจักรยานยนต
รถยนต รถโดยสาร และรถอ่ืน ๆ ท่ีผานมาขอชมเชยหนวยงานกระทรวงคมนาคม อุบัติเหตุใหญ ๆ จากรถ
โดยสารนอยลงมาก ปใหมปท่ีแลวแทบจะไมมี ใหมีตรวจสภาพรถโดยสารกอนเดินทางลวงหนา ใหเขมงวดกับ
รถจักรยานยนต เนื่องจากอุบัติเหตุรอยละ ๘๐ เกิดจากกับรถจักรยานยนต โดยมีสาเหตุหลัก คือ การฝาฝน
กฎหมาย การดื่มสุราแลวขับข่ี การไมสวมหมวกนิรภัย ๕ ปท่ีผานมาประเด็นเหลานี้เปนประเด็นหลัก
ประสานตํารวจวาอยากไดโลโกหรือรูปการตูน ภาพถายอยางไร ใหออกแบบแลวสงมาท่ีสํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เพ่ือจะไดประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําปายรณรงคใหทัน
เทศกาล  การจัดทําปายคัตเอาทตาง ๆ เทาท่ีเห็นสมควร ท่ีผานมาอุบัติเหตุในจังหวัดเชียงใหมอยูลําดับตน
ของประเทศ จะลดอยางไรเราตองชวยกัน ขอใหเรงรัดจัดประชุมเตรียมการตั้งแตเนิ่นๆ แตงตั้งคณะกรรมการ
ใหเรียบรอย และใหมีการประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๐ การเตรียมความพรอมการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม (นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา) การเตรียมความพรอมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
ประจําปงบประมาณ 2562 จากการประชุมเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2562 เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน คณะทํางานศูนยอํานวยการ
สั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมไดทําการถอดบทเรียนจากป 2561 หามาตรการ
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันในปงบประมาณพ.ศ. 2562 ตลอดจนแผนในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหมในปพ.ศ. 2562 ดังนี้ 1.แผนการดําเนินงาน
และมาตรการปฏิบัติงานมีการกําหนดหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน และมาตรการในการดําเนินงาน
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แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2562 แบงออกเปน 3 มาตรการ
ไดแก มาตรการเตรียมการและปองกัน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) มาตรการรับมือ ( กุมภาพันธ
2562 - เมษายน 2562) มาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม 2562 – กันยายน 2562)
2.ประชาสัมพันธเชิงรุกอยางจริงจังเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพ คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท่ีดีมากยิ่งข้ึนเพ่ิม
ชองทางการสื่อสารหลายชองทางเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลของการแกไขปญหาหมอกควันและไฟ
ปาของจังหวัดไดงาย คือ Online ,On air และ On ground กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอก
ควันไฟปาจังหวัดเชียงใหม Kick Off จะจัดข้ึน ในวันท่ี 17 ตุลาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
เวลา 09.00 น. ภายใตชื่อกิจกรรม “ชาวเชียงใหมรวมใจ สูภัยหมอกควันและไฟปา เพ่ือสุขภาพท่ีดี
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือเศรษฐกิจท่ีดี” ภายในงานจะมีการแถลงขาวเปดตัวสื่อประชาสัมพันธท่ีจะสงใหกับ
หอกระจายขาวหมูบาน/ชุมชนและวิทยุชุมชนของจังหวัดเชียงใหมพรอมท้ังมีเวทีเสวนา หยุดหมอกควันไฟปา
ดวยวีถีลานนาอยางยั่งยืน 3.ใชระบบสั่งการแบบ single command และกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบบูรณาการ
ทุกภาคสวนดําเนินการภายใตระบบ Single Command อําเภอ/ตําบล/หมูบาน 4. กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงานพรอมท้ังบูรณาการทุกภาคสวนดําเนินการภายใตระบบ Single
Command อําเภอ/ตําบล/หมูบาน เพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณอยางบูรณาการ โดยใหมีการแตงตั้ง
คณะทํางาน การพิจรณาแผนในการจัดการดานงบประมาณเก่ียวกับหมอกควันและไฟปา โดยมีเสมียนตรา
จังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน เพ่ือการเผยแพรขอมูลขาวสารใหเปนปจจุบัน ใหมีการแตงตั้งคณะทํางาน
โดยมีประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมเปนหัวหนาคณะทํางาน เพ่ือจัดหางบประมาณเพ่ือสมทบทุนสนับสนุน
กองทุนหมอกควันและไฟปาเพ่ิมเติมโดยการจัดกิจกรรมระดมทุนในรูปแบบตางๆ และกระจายงบประมาณ
สวนหนึ่งใหกับศูนยการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาระดับอําเภอ 25 อําเภอ 5.การนอมนํา
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชกับ 25 อําเภอ เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหาดานหมอกควันไฟปาและการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 6.การปรับแผนและมาตรการการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาใหมีความ
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนท่ีเพ่ือใหสามารถเขาถึงและแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 7.ดําเนินงาน
การสรางความเขาใจและเตรียมความพรอมกับเจาหนาท่ีระดับทองถ่ินเพ่ือใหเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาระดับทองถ่ินใหประสบความสําเร็จ เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประสบ
ความสําเร็จดวยดี จังหวัดเชียงใหมใครขอความรวมมือทุกภาคสวน พ่ีนองประชาชนมารวมเปนสวนหนึ่ง
ในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาอยางยั่งยืน เพ่ือ “ชาวเชียงใหมมีสุขภาพท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดีและ
เศรษฐกิจท่ีดี” ตามวิสัยทัศนของจังหวัดเชียงใหมท่ีวา“นครแหงชีวิตและความม่ังค่ัง" (City of Life and
Prosperity)

ประชาสัมพันธการลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติกและโฟมพกถุงผาไป
ชอปปงแทนถุงพลาสติก พรอมท้ังแจกถุงผาใหหัวหนาสวนราชการในท่ีประชุมนําไปใช

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) จังหวัด
เชียงใหมไดมอบหมายใหนายอําเภอเปนผูสั่งการในพ้ืนท่ี เม่ือนายอําเภอรับนโยบายจากผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมไปแลว ตองกลับไปจัดทําแผนของตนเองวาจะทําอยางไรใหพ้ืนท่ีเกิดจุด Hot Spot นอยลงหรือ
ไมเกิดข้ึน อําเภอตองบอกวิธีการและมาตรการลดจุด Hot Spot ได หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน ศูนยควบคุมไฟปา
หนวยงานสังกัดกรมปาไม หนวยงานสังกัดกรมอุทยานตองบอกวิธีการลดจุด Hot Sport ใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบไดดวยเชนกัน หากมีคําแนะนําเพ่ิมเติมก็ใหแจง ความสําคัญอยูท่ีการเขมงวดของนายอําเภอ
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ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
เรื่องหมอกควันไฟปา ถาพูดเรื่องนี้กับคนเชียงใหมไมวาภาคการทองเท่ียวจะถามทุกครั้งวาเม่ือไหรจะหมด
เม่ือไหรจะลด หรือจะเลิกมีปญหานี้สักที เปนคําถามทางสังคมท่ีสําคัญคงตองรณรงคทําอยางจริงจัง ทานรอง
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) ไดพูดไป เปนหนาท่ีของนายอําเภอท่ีตองรับผิดชอบ
ฝากนายอําเภอดวย เปนเรื่องท่ีตองทําในพ้ืนท่ี ขอใหนําเรื่องนี้ไปทําแผน ทําเปาหมาย ตามแนวทางท่ี
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมใหไวเปนแนวทางท่ีสมบูรณ และสามารถเปน
แนวทางการทํางานระดับพ้ืนท่ีได ประเด็นสําคัญ คือ การ Kick off ตองเร็ว ตองเตรียมตัว การรับรู ใหจัดทํา
รางคําสั่งเตรียมไว เพราะรูอยูแลว ศูนยสั่งการตองจริงจัง นายอําเภอเปนผูอํานวยการศูนยสั่งการ ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ทองถ่ิน ตองดูแลรวมกัน ไฟปาท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการเผาปาไมใชเผาโดยธรรมชาติ
ใหกําหนดชวงเวลาการเขาไปหาของปา ชวงเวลาไหนเขาไดตองใหลงชื่อ ชวงเวลาไหนหามเขาตองไมใหเขา
เด็ดขาด เพ่ือควบคุมคนหาของปา  ใหนายอําเภอรวบรวมรายชื่อคนหาของปาแลวประสานมาทาง
ผูวาราชการจังหวัด หรือสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เราจะจัดอบรม
อาชีพใหเขา การจัดอบรมเอาคนท่ีอยูรอบปาและคิดวาใหเขามีอาชีพ มีรายไดมากข้ึน นี่คือพ้ืนฐาน
การแกปญหา ซึ่งในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ไดพระราชทานแนวทางการแกปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีสูง
พระองคทานนําเรื่องอาชีพมาสูประชาชน เชนเดียวกันกับเรื่องเผาปาทําอยางไรใหประชาชนมีรายไดดี
มีชีวิตท่ีดี การท่ีจะทําใหเกิดปญหาการเผาปาลดลง หรือแมแตเกษตรกรท่ีทําการเกษตรท่ีเผาตอฟาง
ใชวิกฤตครั้งเดียวลดตนทุน มีรายไดสูง หนวยงานเกษตร หนวยงานสงเสริมอาชีพ ตองชวยกันเพ่ือให
ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน จะลดปญหาไดมากข้ึน อําเภอแมแจม มี แมแจมโมเดล  ปญหาของแมแจมโมเดล
ท่ีเห็นไดชัด คือ ขาดกําลังคน ขาดเงิน ขาดแรงงาน หรือขาดเรื่องใดก็ใหนํามาพูดคุยกัน จะแกไขปญหา
อยางไร กรรมวิธีตองชัดเจน ฝากนายอําเภอแมแจมทําเรื่องนี้อยางจริงจัง การใหเงินเดือนขาราชการ
ผูวาราชการจังหวัดไดกันเงินไวสวนหนึ่งเพ่ือขับเคลื่อนงานนี้ รวมถึงเรื่องการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาดวย
สวนราชการใดอยูภายใตระเบียบท่ีสามารถใหเงินเพ่ิมพิเศษได จะดูแลในสวนนี้ สําหรับคนท่ีทํางานฝาก
นายอําเภอดูดวย

มติท่ีประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๑ การรณรงคการบริหารจัดการขยะ งดใชโฟม (สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม)
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ) กรอบดําเนินงาน

ตนทางมีการลดปริมาณขยะและการสงเสริมการคัดแยกขยะท่ีตนทาง จัดกิจกรรมโดยใชแนวทาง 3 ช.
ใชนอย ใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม จัดใหมีภาชนะแยกขยะ 4 สี 4 ประเภท มีจุดรวมขยะอันตราย สรางเครือขาย
อาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก (อถล.) กลางทางมีการจัดทําระบบเก็บและขนอยางมีประสิทธิภาพการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การเก็บขนขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลายทางขยะมูลฝอยไดรับการกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ ปรับปรุงบอขยะและแกไขปญหาขยะตกคาง การขับเคลื่อนการรวมกลุม Cluster
การดําเนินงานตามเปาหมายแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดเชียงใหม
ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนถูกนําไปใชประโยชน รอยละ 30 ชุมชน/หมูบานมีเครือขายอาสาสมัครทองถ่ิน
รักษโลกเพ่ือสงเสริมการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย รอยละ 50 หมูบาน/ชุมชนมีการจัดตั้งจุดรวบรวม
ขยะอันตรายจากชุมชน รอยละ 100 องคกรปกครอง สวนทองถ่ินมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยก
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ประเภทในสวนสาธารณะและสถานท่ีทองเท่ียว รอยละ 100 ขยะมูลฝอยชุมชนท่ีเกิดข้ึนไดรับการกําจัด
อยางถูกตองตามหลักวิชาการ รอยละ 40 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไมถูกตองตามหลักวิชาการท่ัวประเทศ
ไดรับการปรับปรุงแกไข ปด หรือบําบัดฟนฟู รอยละ 20 ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีถูกนํากลับมา
ใชประโยชน จํานวน 33,171.90 ตัน รอยละ 8.8 มีเครือขายอาสาสมัครทองถ่ินรักษโลก จํานวน 99,420
ครัวเรือน รอยละ 12.80 มีจุดรวบรวมขยะอันตรายชุมชน จํานวน 2,344 จุด ใน 2,310 หมูบาน/ชุมชน
รอยละ 100 ไดรับความรวมมือจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดใหมีถังขยะแยก 4 ประเภทครบทุกแหง
รอยละ 100 สามารถนําไปกําจัดไดอยางถูกตองตามระบบ จํานวน 339,947.81 ตัน  รอยละ 91.11
ประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการปรับปรุงแกไขโดยการกลบบอขยะเดิมท่ีมีขยะมูลฝอยตกคาง
จํานวน 91 บอ รอยละ 100

ผูแทนเทศบาลนครเชียงใหม (นายสุรพล  ภูบุบผา) เทศบาลนครเชียงใหม
ไดจัดทําโครงการ เชียงใหมตองการคุณ เพ่ือการลดปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม โดยเริ่มตนจาก
ภายในองคกร เชน ใชกระดาษ ๒ หนาคุมคากวาหนาเดียว ในอาคารลดการใชพลาสติกดวยการดื่มน้ําจาก
แกว ใชขวดเล็กลงไมเกิน ๒๕๐ มิลลิลิตร แทนขวดใหญลดขยะประหยัดทรัพยากรน้ํา ภายนอกองคกรมีการ
สรางเครือขายในการทํางานดานการจัดการขยะ รณรงคดานการจัดการขยะจากตลาดภายในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม รณรงคดานการจัดการขยะจากโรงเรียนภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม รณรงคดานการ
จัดการขยะจากโรงแรมภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมไดมีการประชุมหาแนวทางในการลดขยะพลาสติก/
โฟม เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประชุมหาแนวทางในการลดขยะพลาสตกิ/โฟม เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม
๒๕61 รวมกับผูคาในถนนคนเดินทาแพ – ไนทบาซาร ขอสรุปในการประชุมกับผูคาในถนนคนเดินทาแพ –
ไนทบาซาร ถนนคนเดินทาแพงดการใชโฟมแลว ไนทบาซารจะเริ่มงดการใชโฟมตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน
๒๕๖๑ ถาลูกคาไมรับถุงพลาสติก ทางรานคาจะมีสวนลดให 1 บาท รานท่ีเขารวมโครงการ จะไดรับ
สติ๊กเกอรเพ่ือเปนสัญลักษณ ประชุมรวมกับผูคาตลาดประตูเชียงใหม เม่ือวันท่ี 24 สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอสรุปในการประชุมกับผูคาตลาดประตูเชียงใหม พรอมเริ่มดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน ๒๕๖๑
เปนตนไป งดการใชโฟมและไมรับถุงพลาสติก ลดราคา 1 บาท ประชุมรวมกับผูคายานหายยา ประตูชางเผือก
ดานหนาสนามกีฬาเทศบาล หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลาดสมเพชร เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม ๒๕๖๑
ขอสรุปในการประชุมกับผูคายานหายยา ประตูชางเผือก ดานหนาสนามกีฬาเทศบาล หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม
งดใชโฟมตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน ๒๕61 ลูกคานําถุงผามาเอง หรือไมรับถุงพลาสติก ลด 1 บาท ประชุม
รวมกับผูคาตลาดวโรรส-ตนลําไย แกวนวรัฐ กองเมือง เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ขอสรุปในการประชุม
กับผูคายานตลาดวโรรส-ตนลําไย แกวนวรัฐ กองเมือง งดใชโฟมตั้งแตวันท่ี 15 กันยายน ๒๕61 ลูกคานําถุงผา
มาเอง หรือไมรับถุงพลาสติก ลด 1 บาท ขอสรุปจากการประชุมรวมกับผูแทนตลาดในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2561 คือ ผูแทนตลาดขอความรวมมือจากเทศบาลฯ ในการสนับสนุน
โครงการ เทศบาลนครเชียงใหมพรอมสนับสนุนดานสาธารณูปโภคใหกับตลาดท่ีใหความรวมมือ เริ่มจากการ
ปรับปรุงถนนบริเวณตลาดศิริวัฒนา และเจเจมารเก็ต ตลาดวโรรสปลอดโฟมแลว และขอเวลาดําเนินการ
เรื่องถุงพลาสติก และขอการสนับสนุนโครงการ ตลาดตนลําไยบังคับงดใชโฟมตั้งแตตนปและสงเสริม
ใหนําภาชนะชานออยมาขาย ตลาดอ่ืนๆ จะเริ่มดําเนินการงดโฟม ตลาดท่ีดําเนินการแลว (งดโฟม) คือ เจเจ
มารเกต บานทอ วโรรส ตนลําไย กาดมณี ศิริวัฒนา ตลาดท่ีจะดําเนินการในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ คือ
ประตูเชียงใหม ตลาดท่ีจะดําเนินการในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คือตลาดชางเผือก ประตูกอม ม่ิงเมือง
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บริบูรณ หนองหอย สันปาขอย ชางเผือก ตนพยอม 1-2 ตลาดท่ียังไมไดขอสรุป คือ ตลาดเมืองใหม เมืองสมุทร
ทองคํา ประสานประธานชุมชนเรื่องการงดโฟมกับผูคาอาหารตามสั่ง เตรียมขยายผลการดําเนินงานไปยัง
กลุมผูประกอบการโรงแรม ศึกษาดูงาน Best practice ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีโรงแรม
แชงกร-ีลา เชียงใหม เพ่ือเตรียมนําเสนอในการประชุมรวมกับสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ)

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
แผนปายท่ีมีภาพใชถุงสีเขียวติดหนาตลาด อยากใหเทศบาลนครเชียงใหมติดตั้งปายหลาย ๆ จุด ดานหนา
ตลาด เพ่ือใหคนมองเห็นหลาย ๆ จุด ประเด็นสําคัญคือตองขอความรวมมือหัวหนาสวนราชการรณรงคกับ
บุคคลากรของทานดวย หัวหนาครอบครัวนําไปแจงใหคนในครอบครัว อําเภอไปชี้แจงในท่ีประชุม
ประจําเดือนดวย อยากใหขยายผลเก่ียวกับการลดการใชถุงพลาสติก ลดหรืองดการใชโฟม ใชถุงผา ตองการ
ให No Foam ในสถานศึกษา สถานบริการทางดานสาธารณสุขดวย ถาทําเต็มพ้ืนท่ีจะดีตอสุขภาพของเรา
ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหมท่ีไดขับเคลื่อน และเอาจรงิเอาจังกับเรื่องนี้

มติท่ีประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๒ Smart City (มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (รศ.ประเสริฐ  ฤกษเกรียงไกร)
นําเสนอ CMU SMART CITY CLEAN ENERGY ยุทธศาสตรเชิงรุก นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน
สรางและพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปนตนแบบของเมืองอัจฉริยะ โดยการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ท่ีเหมาะสม เพ่ือลดคาใชจายและลดการใชทรัพยากร อยางมีสวนรวม ภายใตแนวคิด เมืองนาอยู ทันสมัย
ใหประชาคมในเมืองอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน ซึ่งจะสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ดานสิ่งแวดลอม
พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เปาหมาย มีการใชพลังงานทดแทนมากกวารอยละ 50 ซึ่งหมายถึง
การลดลงของคาใชจายดานพลังงาน มากกวารอยละ 30 และลดการปลดปลอย CO2 สูบรรยากาศไมนอย
กวาปละ 40,000 tCO2 มีระบบติดตาม ตรวจสอบ แจงเตือน พฤติกรรมการใชพลังงานตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน มีระบบประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมของการใชพลังงานของแตละ
สวนงาน มีระบบบริหารจัดการการใชพลังงาน การซื้อขายพลังงาน การ cut peak ฯลฯ เพ่ือประสิทธิภาพ
สูงสุดของการบริหารจัดการพลังงาน อัตราคาไฟฟาของแตละสวนงานจะไมเทากัน ข้ึนกับประสิทธิภาพการใช
พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการติดตั้งระบบน้ํารอนแสงอาทิตยบนหอพักนักศึกษา เปลี่ยนใชหลอด
LED ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย ติดตั้ง Solar Rooftop ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย 12 MW พรอม Energy Storage
ขนาด 1274 kWh และระบบ Smart grid ท่ีสามารถซื้อขายพลังงานขามสวนงานได นวัตกรรมระบบ
ติดตามการใชพลังงานอัจฉริยะ (Easy Smart meter) สิ่งแวดลอมอัจฉริยะ (Smart Environment ) เปาหมาย
คือ มีระบบบริหารจัดการชีวมวลและน้ําเสียไดดวยตัวเอง รอยละ100 โดยไมเปนภาระตอสังคมภายนอก
เปนตนแบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดมีการจัดตั้งศูนยบริหารจัดการชีวมวลครบวงจร การคัดแยก รณรงคและการลดใชพลาสติก การสัญจร
อัจฉริยะ(Smart Mobility) เปาหมาย มีระบบรักษาความปลอดภัย ติดตาม ตรวจสอบรถยนตและ
รถจักรยานยนต (Smart Gate + CCTV+RFID Plate) ในมหาวิทยาลัยอยางครอบคลุม มีระบบบริหาร
จัดการพ้ืนท่ีจอดรถ (ไมก้ันรถเขาออก ระบบอาน RFID) พ้ืนท่ีปลอดรถ (No Car Zone) มีการสัญจร
สาธารณะท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (รถไฟฟาพรอม application ท่ีสะดวกและใชงานงาย) พรอมท้ังสถานี
รับสงท่ีสามารถแสดงตําแหนงของรถแบบ real time สามารถลดปริมาณยานพาหนะท่ีใชเชื้อเพลิงในการ
สัญจรท่ีไมจําเปนในรั้วมหาวิทยาลัยลงไดอยางมีนัยสําคัญ โดยการเสริมทางเดินเทา ทางจักรยาน รวมท้ัง
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สนับสนุนใหมีการใชจักรยานสาธารณะเปนทางเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการติดตั้งระบบประตู
ทางเขาออกอัจฉริยะ จัดทําบัตร RFID เขาออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มีรถไฟฟาสาธารณะ รถตูพลังงานขยะ
รถจักรยานสาธารณะไวบริการ  ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) เปาหมาย ชุมชนกวา 45,000 คน
รวมท้ัง การผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมกวา 7,000 คนตอป จะอยูในสภาพแวดลอมของเมืองนาอยู
ทันสมัย มีสุข อยางยั่งยืน ในบริบทของ CMU Smart City Clean Energy มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดมีการ
พัฒนาแอปพลิเคชั่น CMU Application เปน Mobile app สําหรับ lifestyle ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม Food
safety : CMU มีการสรางความปลอดภัยทางดานอาหารในมหาวิทยาลัย รวมท้ังตอยอด และขยายผล
สูชุมชนรอบรั้วและสู เชียงใหมเมืองตนแบบดานอาหารปลอดภัย ศูนยบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (Smart Campus Management Center, SCMC) มหาวิทยาลัยเชียงใหมมีศูนยกลาง
การบริหารจัดการ กํากับดูแล ควบคุม ติดตามและตรวจสอบดานพลังงาน การสัญจร และความปลอดภัย
แบบ real-time เปนศูนยควบคุมและประสานงานจราจร ศูนยควบคุมและประสานงานลานจอดรถ
ศูนยควบคุมและประสานงาน รปภ. ศูนยควบคุมและประสานงานระบบจอดรถ ศูนยควบคุและประสานงาน
ระบบสื่อสาร ไดแก ระบบโทรศัพท ระบบวิทยุสื่อสาร ระบบแจงเตือนทางอินเตอรเน็ต ระบบเครือขายแจง
เตือนภัย ระบบสื่อสารกับหนวยงานภายนอก ศูนยควบคุมและประสานงานระบบประปา และศูนยควบคุม
และประสานงานรถไฟฟาและพลังงานทดแทน CMU Smart City Clean Energy ตนแบบสูชุมชนไปนํา
ตอยอดเปน Smart Nimman มีการจัดทําแอปพลิเคชั่นสําหรับจองท่ีจอดรถเพ่ือลดการวนหาท่ีจอดรถ
ลดการใชพลังงาน และ GHG Smart Information เปนแอปพลิเคชั่นแจงและบริหารจัดการปญหา แจงซอม
และขอรองเรียน และจัดทํา Smart Eyes

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณในเรื่อง Smart City สําคัญ เพราะจังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัด ๑ ใน ๗ จังหวัดรวม
กรุงเทพมหานคร ท่ีกําหนดเปนครั้งแรกท่ีตองทํา Smart City เราไดกําหนดท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
แตตองขยายผลมาท่ีชุมชน คือ ถนนนิมมานเหมินท อาจจะไมตองทําทุกเรื่อง ทําบางเรื่องท่ีอาจจะทําได
หลัก ๒ ขอ คือ มีสวนรวม ทําแลวคนมีความสุข และจะตองขยายชุมชนออกไป ชุมชนแรกคือ ถนนนิมมานเหมินท
ทาทายมาก ทําอยางไรใหเกิดถนนนิมมานเหมินทซึ่งเปนเสนทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว การคา
ท่ีหนาแนน เปน Smart City อาจจะขยายผลในมหาวิทยาลัย โรงเรียน ขอใหเพ่ิมเติมเขาไป จังหวัดเชียงใหม
จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ จะรองรับการทองเท่ียว รองรับการเปนเมืองสําคัญในภูมิภาค ถาทําไดการพัฒนาเมือง
เชียงใหมจะรุดหนาข้ึนไป

มติท่ีประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๓ การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Forum) สูเมืองศูนย

กลางสุขภาพ (Chiang Mai Medical and Health Hub) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
ผู แทนสํ านั กงานสาธารณสุขจั งหวัดเชียงใหม (นายพลแก ว

วัชระชัยสุรพล) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีดําริวา เชียงใหมสุขภาพดีนั้นเปนไปได เมืองสุขภาพ
จะประกอบไปดวย 2 สวน คือ คุณภาพชีวิตท่ีดี และเศรษฐกิจท่ีดี คุณภาพชีวิตท่ีดีจะทําใหประชาชนมี
สุขภาพท่ีดีและมีรายได  ในสวนของการมีรายไดดีจะประกอบไปดวย 3 สวน คือ การแพทย การบริการ
สุขภาพ ทางการแพทยในเรื่องของการแพทยทันตกรรม สมุนไพร และแพทยแผนไทยหรือแพทยทางเลือก

ตัวของ...
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ตัวของผลิตภัณฑจะมุงไปในเรื่องของความปลอดภัย เรื่องของสมุนไพร และเรื่องขอเครื่องสําอางซึ่งทํา
รายไดสูง ในเชิงสุขภาพ (Wellness) มีสปาท่ีติดระดับโลก นวดไทยกําลังจะเปนมรดกโลก น้ําพุรอนมีการ
พัฒนาในระดับหนึ่ง Long Stay /LTC คือ การดูแลผูสูงอายุและยังมีการพัฒนาเรื่องของการทองเท่ียวเพ่ือ
สุขภาพ ท้ังหมดนี้จะตองมีมาตรฐาน จะเปนมาตรฐานการแปลงเปลี่ยนหรือเปนมาตรฐานสากล  ขณะนี้จะมี
การพัฒนาตอในเรื่องของบุคลากร กับการมีเอกลักษณซึ่งในอัตลักษณลานนา Well City ความหมายท่ี
กระทรวงสาธารณสุขและหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของใหความหมาย พบวามีองคประกอบหลัก 8 ประการ คือ
ความสะอาด  ผลิตภัณฑทางสุขภาพท่ีพัฒนาจากภูมิปญญาไทย การศึกษาวิจัยท่ีรองรับการบริการและ
ผลิตภัณฑ  ผูประกอบการและประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเขมแข็ง การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ บริการทาง
การแพทยท่ีพัฒนาจากภูมิปญญาไทย  ความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีดีตอสุขภาพ
ขอมูลสําคัญ เมืองสังคมผูสูงอายุจะพบวากลุมอายุ 55 ปข้ึนไปมีจํานวน 372,903 คน คิดเปนรอยละ 29.94
กลุมอายุ 60ปข้ึนไปมีจํานวน 262,508 คน คิดเปนรอยละ 21.08 โรคท่ีเกิดจากพฤติกรรม 5 ลําดับ
สาเหตุการปวยของผูปวย ลําดับท่ี 1 ความดันโลหิตสูง  ลําดับท่ี 2 เบาหวาน ลําดับท่ี 3 การติดเชื้อของ
ทางเดินหายในสวนบน ลําดับท่ี 4 เนื้อเยื่อผิดปกติ ลําดับท่ี 5 ความผิดปกติอ่ืน ๆ ของฟนและโครงสราง
สาเหตุการตาย คือ วัยชรา หัวใจลมเหลวไมระบุรายละเอียด หัวใจลมเหลว การติดเชื้อในกระแสเลือด
ไมระบุชนดิ ความดันโลหิตสูงไมทราบสาเหตุ มะเร็ง ณ จุดเริ่มของหลอดลมและปอด มะเร็งเซลลตับ ไตวาย
เรื้อรังไมระบุรายละเอียด สมองฝอมีเขตรอบ และโรคเสื่อมของสมองในวัยชรามิไดจําแนกไวท่ีใด ตามลําดับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเชียงใหมเมืองสุขภาพจะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตร
ของกระทรวงสาธารณสุข คือ PP&P Excellence คือ การสงเสริมปองกันและคุมครองผูบริโภค Service
Excellence คือ การบริการ People Excellence คือ เรื่องบุคคล Governance Excellence คือ
เปนเลิศในเรื่องของหนวยงานของรัฐ การทํากลยุทธหลายอยางท่ีสําคัญของ PP&P Excellence คือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ ขอใหนายอําเภอใหความสําคัญและดําเนินการ การสงเสริมคานิยม
Service Excellence การบริการมีมากมาย ท้ังบริการของภาครัฐและภาคเอกชน People Excellence
เรื่องบุคคลตองมีการสืบคนตรงตนแบบท่ีมีอายุยืน สุขภาพแข็งแรง Governance Excellence ท่ีสําคัญคือ
การพัฒนาขอมูลสารสนเทศ การเขาถึงขอมูล ซึ่งจะสงผลใหเกิดแอปพลิเคชั่นสุขภาพ  หากไมมีการเปดเผย
ขอมูลสุขภาพตาง ๆ ใหกับประชาชนรับทราบก็จะไมสามารถดําเนนิกิจกรรมไปจนถึงการสรางรายได

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ประการแรก เรื่องสุขภาพสําคัญ เรื่องทองเท่ียวทําอยูแลว เมืองสุขภาพเขามาเติมใหสรางรายได
ใหม ๆ เปนเมืองนาอยู รองรับสังคมผูสูงอายุ ไปเติมเรื่องทองเท่ียว เติมเรื่อง Smart City สรางรายไดดวย
เปนเรื่องสําคัญ ประการท่ี ๒ การปฏิบัติขอใหมีแผนการปฏิบัติ เวลาทําแผนอยาไดวิตกเรื่องเงิน ใหคิดวาเรา
จะทําอะไร ขอใหวาดภาพจังหวัดเชียงใหมใหดีท่ีสุด แลวเติมรายละเอียดตาง ๆ อีกที ประการท่ี ๓ อะไรทํา
ไดใหทําทันที  เรื่องการมีแอปพลิเคชั่นตาง ๆ เก่ียวกับสุขภาพ ใหคนสามารถจองคิวไดโดยไมตองไปรอท่ี
โรงพยาบาลตั้งแตตี ๔ ใหมีการจองคิวออนไลน เพียงแตโรงพยาบาลกําหนดจํานวนท่ีสามารถใหบริการ
ไดภายในหนึ่งวัน
มติท่ีประชุม รับทราบ

๓.๑.๑๔ จังหวัดคุณธรรม (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
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จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหมใหเปนจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑
(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔)ท่ีไดมอบหมายใหหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาชีพ ภาคสื่อมวลชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และภาคสวนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหเปนไปตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติฯ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมคุณธรรม ระดับจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนให
จังหวัดเชียงใหมกาวข้ึนไปสูการเปนจังหวัดคุณธรรมตนแบบในโอกาสตอไป เพ่ือการขับเคลื่อนดังกลาวเปนไป
อยางเรียบรอยในวันนี้จึงจะไดแจงใหหัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรเอกชน และภาคสวนอ่ืน ๆ
ไดเขาใจบทบาทและการมีสวนรวมของหนวยงาน/องคกร ตนเอง แนวทางการสงเสริม พัฒนา และคัดเลือก
ตามแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 2559 – 2564) กลุมเปาหมายการสงเสริม
คุณธรรม คือ จังหวัดคุณธรรม อําเภอคุณธรรม ชุมชนคุณธรรม และองคกรคุณธรรม ยุทธศาสตรการสงเสริม
คุณธรรม ประกอบดวย 1. วางระบบรากฐานการสงเสริมคุณธรรมในสังคมไทย 2. สรางระบบการบริหาร
จัดการดานการสงเสริมคุณธรรมใหเปนเอกภาพ 3. สรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม
4. สงเสริมใหประเทศไทยเปนแบบอยางดานคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ตัวชี้วัดรวม
ระยะสั้น ทุกหนวยงานมีแผนสงเสริมคุณธรรม มีภาคีเครือขายคุณธรรม เกิดชุมชน องคกร/หนวยงาน
คุณธรรม  คุณธรรมท่ีควรสงเสริม คือ พอเพียง  วินัย สุจริต และจิตอาสา วัตถุประสงคการกําหนดเกณฑ
การสงเสริม พัฒนาและคัดเลือกองคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม เพ่ือสรางเกณฑกลางท่ีใชเปน
เครื่องมือในการสงเสริม พัฒนา องคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม  เพ่ือเปนหลักเกณฑในการประเมิน
คัดเลือกองคกร ชุมชน อําเภอ จังหวัดคุณธรรม สําหรับยกยองและขยายผลในวงกวาง แนวทางการสงเสริม
คุณธรรมมี 3 ระดับ คือ ระดับ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม ระดับ 2 องคกรคุณธรรม และระดับ 3 องคกร
คุณธรรมตนแบบ เกณฑการประเมินและคัดเลือก ระดับ 1 องคกรสงเสริมคุณธรรม 1. องคกรมีการ
ประกาศขอตกลง (เจตนารมณ) รวมกัน 2. องคกรมีการกําหนดคุณธรรมเปาหมาย ปญหาท่ีอยากแก และ
ความดีท่ีอยากทํา 3. องคกรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานสงเสริมคุณธรรม และผูรับผิดชอบ ขอ 1 –
3 อยางนอย 3 คะแนน ระดับ 2 องคกรคุณธรรม 4. องคกรมีผลสําเร็จตามคุณธรรมเปาหมาย 5. องคกร
มีการติดตาม รายงาน ประเมินผลเพ่ือพัฒนา ปรับปรุง 6. องคกรมีการยกยอง เชิดชูคุณธรรม ขอ 1 - 6
อยางนอย 6 คะแนน ระดับ 3 องคกรคุณธรรมตนแบบ 7. องคกรมีความสําเร็จตามแผนพัฒนาสงเสริม
คุณธรรม 8. องคกรมีการเพ่ิมมิติศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรม 9. องคกรมีองคความรู
และสามารถเปนแหลงเรียนรูขยายผล  ขอ 1 – 9 อยางนอย 9 คะแนน ตองทําทุกตัวชี้วัด การประเมิน
ชุมชนคุณธรรม ระดับ 1 ชุมชนสงเสริมคุณธรรม 1. ชุมชนรวมกันประกาศขอตกลง 2. ชุมชนรวมกัน
กําหนดเปาหมาย ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา 3. แผนพัฒนาสงเสริมคุณธรรมของชุมชน ขอ 1 – 3
อยางนอย 3 คะแนน ระดับ 2 ชุมชนคุณธรรม 4. ความสําเร็จตามคุณธรรมเปาหมายของชุมชน 5. ติดตาม
ประเมินผลสําเร็จ เพ่ือทบทวน ปรับปรุง แผนพัฒนาฯ 6. ประกาศยกยองเชิดชูบุคคลผูทําความดีและหรือ
บุคคลผูมีคุณธรรม ขอ 1 – 6 อยางนอย 6 คะแนน ระดับ 3 ชุมชนคุณธรรมตนแบบ 7. ความสําเร็จตาม
แผนพัฒนาสงเสริมคุณธรรม 8. กําหนดกิจกรมมิติศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมเพ่ิม
9. ชุมชนมีองคความรูสามารถเปนแหลงเรียนรูเพ่ือขยายผล ขอ 1 – 9 อยางนอย 9 คะแนน ตองทําทุกตัวชี้วัด
การประเมินอําเภอคุณธรรม ระดับ 1 อําเภอสงเสริมคุณธรรม 1. อําเภอรวมกันประกาศขอตกลง
(เจตนารมณ) 2. อําเภอมีการกําหนดคุณธรรมเปาหมายรวมปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา 3. อําเภอ
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทํางานในการดําเนินงาน ขอ 1 – 3 อยางนอย 3 คะแนน ระดับ 2
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อําเภอคุณธรรม 4. มีผลสําเร็จตามคุณธรรมเปาหมาย 5. แผนสงเสริมคุณธรรมไดรับการบรรจุเปน
ยุทธศาสตรจังหวัด 6. อําเภอมีการประกาศยกยอง เชิดชู ผูทําความดีหรือบุคคล ชุมชน องคกรดานคุณธรรม
ขอ 1 – 6 อยางนอย 6 คะแนน ระดับ 3 อําเภอคุณธรรมตนแบบ 7. ความสําเร็จตามแผนพัฒนาสงเสริม
คุณธรรม 8. เพ่ิมมิติศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรม 9. มีองคความรู และสามารถเปน
แหลงเรียนรูขยายผล ขอ 1 – 9 อยางนอย 9 คะแนน ตองทําทุกตัวชี้วัด การประเมินจังหวัดคุณธรรม ระดับ 1
จังหวัดสงเสริมคุณธรรม 1. จังหวัดรวมกันประกาศขอตกลง 2. จังหวัดกําหนดคุณธรรมเปาหมายจังหวัด
ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา 3. จังหวัดตั้งกลไกการทํางาน (คณะกรรมการ/คณะทํางาน) สงเสริม
คุณธรรมของจังหวัด 4. จังหวัดมีการถายทอดภารกิจการสงเสริมคุณธรรมไปสูระดับอําเภอ  ขอ 1 – 4 อยางนอย
3 คะแนน ระดับ 2 จังหวัดคุณธรรม 5. ดําเนินงานตามเปาหมายจนเกิดผลสําเร็จตามแผนการขับเคลื่อน
คุณธรรม 6. แผนสงเสริมคุณธรรมไดรับการบรรจุเปนยุทธศาสตรจังหวัด 7. จังหวัดมีการยกยอง เชิดชู
บุคคล ชุมชน องคกร อําเภอคุณธรรม ขอ 1 – 7 อยางนอย 7 คะแนน  ระดับ 3 จังหวัดคุณธรรมตนแบบ
8. มีผลสําเร็จการดําเนินงาน กําหนดประเด็นคุณธรรมเพ่ิม 9. เพ่ิมประเด็นคุณธรรมในมิติศาสนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีวัฒนธรรม 10. จังหวัดมีองคความรู วิทยากร และเปนแหลงเรียนรู
ขอ 1 – 10 อยางนอย 10 คะแนน ตองทําทุกตัวชี้วัด

มติท่ีประชุม รับทราบ
๓.๑.๑๕ รายงานสถานการณกระเทียมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานพาณิชย

จังหวัดเชียงใหม)
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางนิยดา  หม่ืนอนันต) สรุปความคืบหนาการ

ดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตกระเทียม จังหวัดเชียงใหม ขอมูลการผลิตกระเทียม
ป 2560/61 พ้ืนท่ีเพาะปลูก จํานวน 32,589 ไร ผลผลิตสดเฉลี่ย จํานวน 3,200 กิโลกรัม/ไร  ผลผลิต
สด จํานวน 96,937 ตัน  ผลผลิตแหง จํานวน 39,222 ตัน  ชวงเวลาผลผลิตออกสูตลาด เดือนมกราคม
เก็บเก่ียวรอยละ 5 เดือนกุมภาพันธเก็บเก่ียวรอยละ 20 เดือนมีนาคมเก็บเก่ียวรอยละ 60 และเดือน
เมษายนเก็บเก่ียวรอยละ 10 ปริมาณกระเทียมคงเหลือในมือเกษตรกร ณ วันท่ี 21 กันยายน 2561
อําเภอเวียงแหง จํานวน 4,500 ตัน  อําเภอฝาง จํานวน 2,000 ตัน อําเภอแมแตง จํานวน 500 ตัน
อําเภอไชยปราการ จํานวน 1,500 ตัน อําเภอสะเมิง จํานวน 1,800 ตัน อําเภอแมอาย จํานวน 925 ตัน
อําเภอเชียงดาว จํานวน 1,800 ตัน และอําเภออ่ืน ๆ จํานวน 146 ตัน รวมจํานวน 13,171 ตัน
สภาพปญหา ราคากระเทียมนําเขาจากตางประเทศต่ํากวาราคาในประเทศ ปญหาการลักลอบนําเขากระเทียม
จากตางประเทศ สถานการณราคากระเทียม ราคากระเทียมแหงคละท่ีเกษตรกรขายได กิโลกรัมละ
16 – 18 บาท ราคาจําหนายปลีกกระเทียมในพ้ืนท่ี กระเทียมมัดจุก กิโลกรัมละ 35 – 50 บาท กระเทียม
แกะกลีบ กิโลกรัมละ 50 – 80 บาท ผลการติดตามความคืบหนาตามแนวทางการบริหารจัดการผลผลิตฯ
1. การประสานโรงงานแปรรูปรับซื้อผลผลิต กรมการคาภายในจะจัดประชุมขอความรวมมือโรงงานแปรรูป
ท่ีใชกระเทียมเปนวัตถุดิบ โดยนําตัวอยางและขอเสนอของเกษตรกรผูปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือจัดหาตลาดเพ่ิมเติม และเรงระบายผลผลิตกระเทียมท่ีคงเหลือในมือเกษตรกร (ภายในเดือนกันยายน
2561) 2. การประสานหางคาปลีกคาสงรับซื้อผลผลิต บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เอกชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด ไดประสานการสั่งซื้อกระเทียมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผานทาง supplier (บริษัท
ตะวันพืชผล จํากัด และ บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จํากัด สรุปปริมาณกระเทียมท่ีสงมอบแลว รวมปริมาณ
15,680 กิโลกรัม 3. การขอความรวมมือผูนําเขากระเทียมจากตางประเทศชวยรับซื้อผลผลิต จากผลการ
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ประชุมหารือเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2561 ตัวแทนผูนําเขากระเทียมจากตางประเทศขอนําตัวอยาง และ
ขอเสนอของเกษตรกรผูปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหมไปหารือกับผูบริหาร เพ่ือหาแนวทางในการชวยเหลือ
รวมถึงจะชวยประสานผูคาสงรายอ่ืนใหชวยรับซื้อผลผลิตกระเทียมของเกษตรกรดวย 4. ขอความรวมมือ
หนวยงานราชการสนับสนุนสั่งซื้อ มีหนวยงานราชการใหการสนับสนุนสั่งซื้อ รวมปริมาณ 42,378.94
กิโลกรัม คิดเปนมูลคารวม 1,932,661.80 บาท หนวยงานราชการในจังหวัดฯ 225 แหง ทําการสั่งซื้อ
แลว 80 แหง ปริมาณรวม 16,345.70 กิโลกรัม ผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนแหลงผลิต) 69 จังหวัด
ทําการสั่งซื้อแลว 5 จังหวัด ปริมาณรวม 11,540 กิโลกรัม หนวยงานอ่ืนๆ เชน รานคาธงฟาประชารัฐ
กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมการเกษตร หนวยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ สํานักงานเขต กรุงเทพมหานคร
และตลาดประชารัฐวายุภักษ ปริมาณรวม 14,493.24 กิโลกรัม

ประธานในท่ีประชุม (นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขณะนี้ยอดกระเทียมคงคางจํานวน ๑๓,๐๐๐ กวาตัน เปนจํานวนท่ีเยอะมากในพ้ืนท่ี ๘ อําเภอ
ปญหาหลักคือ เกษตรกรอยากไดราคาท่ีสูงข้ึน ในการแกไขปญหามี ๒ ทาง คือ ๑. ใหโรงงานท่ีรับผลิต
กระเทียมตาง ๆ ซึ่งมียอดสั่งซื้อเขามาแบงการสั่งซื้อมาท่ีเชียงใหมมากข้ึน ๒. กระจายไปยังจังหวัดตาง ๆ
เนนย้ํากับสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมวาใหทําหนังสือไปยังจังหวัดตาง ๆ เพ่ือขอความรวมมือบริษัท
ภาคเอกชนชวยกันสั่งซื้อ พยายามหากลุมเปาหมายผูซื้อใหเพ่ิมมากข้ึน

มติท่ีประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร จํานวน 5 เรื่อง ดังนี้

3.2.1 โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหมเชิญรวมงานวันสมเด็จยา ประจําป ๒๕๖๑
3.2.2 คณะกรรมการพัฒนาเชียงใหมสรางสรรคจัดทําสรุปกิจกรรมเชียงใหม

สรางสรรค
3.2.3 ขนสงเชียงใหมอบรมใบขับข่ีรถบรรทุกและรถโดยสาร โดย สํานักงาน

ขนสงจังหวัดเชียงใหม
3.2.4 ขนสงแมเหียะเปดตอใบขับข่ีครึ่งวันเสารแรกของเดือน โดย สํานักงาน

ขนสงจังหวัดเชียงใหม
3.2.5 ขนสงเชียงใหมออกหนวยโครงการสํานักงานขนสงสาขาเคลื่อนท่ี โดย

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2561

1. วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๖๑ ณ  หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา

2. วันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ-
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
๗ รอบพระชนมพรรษา

3. วันท่ี ๑๓ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ การรับเสด็จพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
(เปนการสวนพระองค)

วันท่ี 22 ...

46



47



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 รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน ดังนี้ 

1. ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ
เบิกจ่ำย 

เป้ำหมำย
ไตรมำสที่ 

4 

สูง/ต่ ำ 
กว่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ
คงเหลือ 

ล ำดับ
ประเทศ 

ภำพรวม 31,547.99 1,363.71 29,688.24 94.11 96.00 -1.89 1,859.75 2 

ประจ ำ 20,665.15 156.73 20,344.16 98.45 98.36 -0.09 320.99   

ลงทุน 10,882.83 1,206.99 9,344.08 85.86 88.00 -2.14 1,538.75 7 

         
งบประมำณ
เหลื่อมปี 

2,932.33 354.70 2,472.24 84.31     460.09   

 

 ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนมีดังนี้ 
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 หนว่ย : ล้านบาท
ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่

ได้รับ
 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จา้ง (PO)

 เบกิจา่ย  ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 142 หน่วยงาน       10,882.83     1,206.99        9,344.09 85.86 1,538.75     
สว่นราชการ 139 สว่นราชการ       10,301.62     1,194.56        8,839.22 85.80 1,462.40     

1 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่           324.23              -             324.23 100 -            
2 มหาวิทยาลัยแมโ่จ้           176.61              -             176.61 100 -            
3 ศูนยป์ฏบิติัการพฒันาที่ดินโครงการหลวง                78.48              -              78.48 100 -            
4 ส านกังานสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่             49.72              -              49.72 100 -            
5 ส านกังานโยธาธิการและผังเมอืงจงัหวัดเชยีงใหม่             27.91              -              27.91 100 -            
6 ส านกังานพระพทุธศาสนาจงัหวัดเชยีงใหม่                 24.27              -              24.27 100 -            
7 ส านกังานปอ้งกนัควบคุมโรคที่ 1 เชยีงใหม่              17.49              -              17.49 100 -            
8 ศูนยอ์นามยัที่ 1 เชยีงใหม่             15.18              -              15.18 100 -            
9 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชยีงใหม ่                     10.66              -              10.66 100 -            
10 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม่                     9.67              -                9.67 100 -            
11 กองก ากบัการ ๕ กองบงัคับการฝึกพเิศษ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน               9.20              -                9.20 100 -            

12 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33               7.28              -                7.28 100 -            
13 ส านกังานปศุสัตว์เขต 5               6.80              -                6.80 100 -            
14 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพนัธุ์สัตว์เชยีงใหม่                 5.63              -                5.63 100 -            
15 ด่านศุลกากรทา่อากาศยานเชยีงใหม่                        3.85              -                3.85 100 -            
16 ทณัฑสถานหญงิเชยีงใหม่               3.52              -                3.52 100 -            
17 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม่                      2.98              -                2.98 100 -            
18 ศูนยว์ิจยัขา้วเชยีงใหม่               2.91              -                2.91 100 -            
19 วิทยาลัยเทคนคิเชยีงใหม่               2.89              -                2.89 100 -            
20 ศูนยพ์ฒันาศักยภาพและอาชพีคนพกิารหยาดฝน จงัหวัดเชยีงใหม่               2.71              -                2.71 100 -            
21 โรงพยาบาลประสาท เชยีงใหม่                              2.29              -                2.29 100 -            
22 ส านกังานที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่                        2.09              -                2.09 100 -            
23 วิทยาลัยเทคนคิสารภี               2.05              -                2.05 100 -            
24 ส านกังานการปฏรูิปที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่               1.81              -                1.81 100 -            
25 สถานสงเคราะหเ์ด็กบา้นเวียงพงิค์                        1.71              -                1.71 100 -            
26 ส านกังานตรวจบญัชสีหกรณ์เชยีงใหม่                       1.70              -                1.70 100 -            
27 วิทยาลัยการอาชพีจอมทอง               1.70              -                1.70 100 -            
28 ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่                         1.59              -                1.59 100 -            
29 ส านกังานขนส่งจงัหวัดเชยีงใหม่                          1.51              -                1.51 100 -            
30 ศูนยว์ิจยัขา้วสะเมงิ               1.30              -                1.30 100 -            
31 ศูนยอ์ตุุนยิมวิทยาภาคเหนอื               1.22              -                1.22 100 -            
32 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชวีศึกษาภาคเหนอื               1.21              -                1.21 100 -            
33 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวัดเชยีงใหม่               1.18              -                1.18 100 -            
34 วิทยาลัยเทคนคิสันก าแพง               1.12              -                1.12 100 -            
35 สถานพนิจิและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชยีงใหม่               0.98              -                0.98 100 -            
36 ส านกังานส่ิงแวดล้อมภาคที ่ 1                           0.86              -                0.86 100 -            
37 ส านกังานส่งเสริมและสนบัสนนุวิชาการ 10 จงัหวัดเชยีงใหม่               0.85              -                0.85 100 -            

ผลการเบกิจา่ยงบลงทนุของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน จงัหวัดเชยีงใหม ่ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอ้มลู ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561

(เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบกิจา่ย)
เปา้หมายไตรมาสที่ 4  ร้อยละ 88        เบกิจา่ยร้อยละ 88 ขึ้นไป         ร้อยละ 65.11-87.99         ต่ ากว่าร้อยละ 65.11
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ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จา้ง (PO)

 เบกิจา่ย  ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

38 ศูนยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7                0.80              -                0.80 100 -            
39 วิทยาลัยสารพดัชา่งเชยีงใหม่                            0.80              -                0.80 100 -            
40 ส านกังานสรรพากรพื้นที่เชยีงใหม ่1                      0.78              -                0.78 100 -            
41 ส านกังาน กศน.จงัหวัดเชยีงใหม่                             0.78              -                0.78 100 -            
42 วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงใหม่               0.71              -                0.71 100 -            
43 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8                     0.69              -                0.69 100 -            
44 ส านกังานพฒันาชมุชนจงัหวัดเชยีงใหม่               0.67              -                0.67 100 -            
45 ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรม ภาคที ่1                       0.58              -                0.58 100 -            
46 วิทยาลัยการอาชพีฝาง               0.58              -                0.58 100 -            
47 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชยีงใหม่                   0.54              -                0.54 100 -            
48 ส านกังานคุมประพฤติจงัหวัดเชยีงใหม ่               0.46              -                0.46 100 -            
49 ส านกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชยีงใหม่               0.45              -                0.45 100 -            
50 ศูนยท์อ่งเที่ยวกฬีาและนนัทนาการจงัหวัดเชยีงใหม่               0.31              -                0.31 100 -            
51 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชยีงใหม่               0.31              -                0.31 100 -            
52 โรงพยาบาลดารารัศม ีโรงพยาบาลต ารวจ               0.30              -                0.30 100 -            
53 ที่ท าการนคิมสร้างตนเองเขื่อนภมูพิล                             0.25              -                0.25 100 -            
54 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายบุา้นธรรมปกรณ์(เชยีงใหม่)               0.24              -                0.24 100 -            
55 ส านกังานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงใหม่               0.21              -                0.21 100 -            
56 ส านกังานแรงงานจงัหวัดเชยีงใหม่                         0.21              -                0.21 100 -            
57 ส านกังานพลังงานจงัหวัดเชยีงใหม ่               0.18              -                0.18 100 -            
58 ส านกังานพาณิชยจ์งัหวัดเชยีงใหม่                            0.10              -                0.10 100 -            
59 ส านกังานจดัหางานจงัหวัดเชยีงใหม่                             0.09              -                0.09 100 -            
60 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9                    0.04              -                0.04 100 -            
61 สถานอีตุุนยิมวิทยา               0.04              -                0.04 100 -            
62 ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1                             0.04              -                0.04 100 -            
63 ส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 6 จงัหวัดเชยีงใหม่               0.03              -                0.03 100 -            
64 ส านกังานสถติิจงัหวัด เชยีงใหม่                         0.02              -                0.02 100 -            
65 ศูนยว์ิจยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 1 (เชยีงใหม่)               0.01              -                0.01 100 -            
66 ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวัดเชยีงใหม่               9.83              -                9.83 99.99 0               
67 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนอืในพระบรมราชนิปูถมัภจ์งัหวดัเชยีงใหม่               22.55              -              22.54 99.98 0               

68 วิทยาลัยนาฏศิลป เชยีงใหม่                            12.98              -              12.98 99.96 0               
69 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 1           234.52           0.33           234.07 99.81 0.45           
70 โรงเรียนกาวิละอนกุลู               2.35              -                2.34 99.79 0.01           
71 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชยีงใหม่                   18.15              -              18.11 99.78 0.04           
72 ส านกัชลประทานที ่1           255.37  -           254.30 99.58 1.07           
73 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1           459.88           456.67 99.30 3.21           
74 ส านกังานพฒันาภาค3 หนว่ยบญัชาการทหารพฒันา           399.07           7.87           391.05 97.99 8.03           
75 สถานพีฒันาที่ดินเชยีงใหม่                         140.01           2.89           137.02 97.86 3.00           
76 ส านกังานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญท่ี่ 1         1,623.72         43.85        1,579.76 97.29 43.96         
77 แขวงทางหลวงชนบทเชยีงใหม ่               328.40           8.85           319.41 97.26 8.99           
78 โรงเรียนฝางชนปูถมัภ์               0.30              -                0.29 96.33 0.01           
79 โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย             20.09              -              19.31 96.07 0.79           
80 ส านกังานสนบัสนนุบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวัดเชยีงใหม่               5.99           0.38              5.61 93.60 0.38           
81 โครงการชลประทานเชยีงใหม่            633.45           1.48           589.24 93.02 44.21         
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ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จา้ง (PO)

 เบกิจา่ย  ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

82 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 2           293.95         19.83           272.98 92.87 20.97         
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา                  192.56         15.05           177.51 92.18 15.05         
84 ส านกังานสาธารณสุขจงัหวัดเชยีงใหม่           280.02         22.49           256.90 91.74 23.12         
85 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 4             37.80           3.05            34.64 91.64 3.16           
86 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน                         8.28           0.70              7.59 91.60 0.70           
87 ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วเชยีงใหม่                          0.05              -                0.05 90.74 0.01           
88 สถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน 19 เชยีงใหม่                 2.26           0.23              2.03 89.75 0.23           
89 ส านกังานศึกษาธิการภาค 15               1.94              -                1.73 89.46 0.20           
90 โรงเรียนไชยปราการวิทยาคม               0.95              -                0.85 89.42 0.10           
91 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี ่16 (เชยีงใหม่)           236.38         27.24           209.06 88.44 27.32         
92 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชยีงใหม่               4.03              -                3.55 88.18 0.48           
93 สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตเชยีงใหม่                  68.30           8.25            60.04 87.91 8.25           
94 ส านกัทางหลวงที ่1 (เชยีงใหม่)           246.59         30.66           215.93 87.56 30.67         
95 แขวงทางหลวงเชยีงใหม ่ที่ 3           278.76         41.31           237.45 85.18 41.31         
96 ศูนยห์มอ่นไหมเฉลิมพระเกยีรติฯ เชยีงใหม่               1.25           0.20              1.05 84.04 0.20           
97 ต ารวจภธูรจงัหวัดเชยีงใหม่               23.87           3.90            19.96 83.64 3.90           
98 เรือนจ าอ าเภอฝาง               4.16           0.50              3.42 82.19 0.74           
99 ส านกังานศิลปากรที่ 7 เชยีงใหม่           139.75         25.16           114.56 81.97 25.19         
100 ส านกัจดัการทรัพยากรปา่ไม้ ที ่1 (เชยีงใหม่)           112.42         17.14            90.05 80.11 22.36         
101 กองบงัคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3              39.55           8.17            31.38 79.34 8.17           
102 ส านกังานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม่)           415.84         88.98           326.72 78.57 89.12         
103 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  6             58.77         12.02            46.17 78.56 12.60         
104 ต ารวจภธูรภาค 5           418.28         97.09           321.19 76.79 97.09         
105 โรงเรียนราชประชานเุคราะห3์1             17.87           4.20            13.67 76.50 4.20           
106 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 34           129.76         23.31            98.94 76.25 30.81         
107 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  5             37.18           8.24            28.32 76.17 8.86           
108 ส านกังานจงัหวัดเชยีงใหม่           406.23         69.61           308.51 75.94 97.72         
109 โรงเรียนราชประชานเุคราะห ์30               5.20           0.90              3.93 75.56 1.27           
110 ม.ราชภฏัเชยีงใหม่           350.11         90.89           258.90 73.95 91.22         
111 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต 3             88.25         22.76            65.02 73.67 23.24         
112 ส านกังานปศุสัตว์จงัหวัดเชยีงใหม่                       6.91           1.82              5.09 73.66 1.82           
113 ส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่1                  65.59         20.28            45.31 69.09 20.28         
114 ส านกังานส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นจงัหวัด เชยีงใหม่                  383.13              -             258.35 67.43 124.78       
115 โรงเรียนโสตศึกษาอนสุารสุนทร             20.36           6.38            13.71 67.35 6.65           
116 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  2             54.45         17.54            35.94 66.00 18.52         
117 ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหมเ่ขต  1             63.72         22.37            41.12 64.54 22.60         
118 ส านกังานเกษตรจงัหวัดเชยีงใหม่                          4.57           1.23              2.81 61.55 1.76           
119 ส านกังานพฒันาที่ดินเขต 6               6.74           2.54              4.12 61.04 2.63           
120 กองบนิ 41             87.13         34.02            53.11 60.95 34.02         
121 โรงพยาบาลนครพงิค์           188.80         76.19           112.61 59.65 76.19         
122 โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชยีงใหม่             56.70         23.80            32.90 58.03 23.80         
123 มณฑลทหารบกที ่33             24.95         10.69            14.27 57.18 10.68         
124 ศูนยว์ิจยัการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีวีภาพเชยีงใหม่             21.99           9.52            12.47 56.73 9.51           
125 ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 3             25.51         13.29            12.22 47.92 13.29         
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ล าดับ ชื่อหนว่ยงาน งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จา้ง (PO)

 เบกิจา่ย  ร้อยละ
เบกิจา่ย

 งบประมาณ
คงเหลือ

126 ศูนยบ์ริหารศัตรูพชื จงัหวัดเชยีงใหม่                   1.75           0.79              0.74 41.95 1.02           
127 ส านกังานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชยีงใหม่)               4.88              -                1.88 38.49 3.00           
128 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่               8.60           5.31              3.08 35.83 5.52           
129 ส านกับริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑           284.85        158.71            97.70 34.30 187.15       
130 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว             11.55           8.16              3.38 29.24 8.17           
131 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์                          6.37           5.45              0.92 14.45 5.45           
132 โรงพยาบาลสวนปรุง             13.85         12.07              1.78 12.85 12.07         
133 กองบงัคับการตรวจคนเขา้เมอืง 5             37.46         33.93              3.53 9.41 33.93         
134 เรือนจ ากลางเชยีงใหม่             11.12              -                0.12 1.08 11.00         
135 ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5             10.85         10.74              0.11 1.02 10.74         
136 ส านกังานเจา้ทา่ภมูภิาคที่ 1               2.25           2.25 0 0.00 2.25           
137 ส านกังานจงัหวัดเชยีงใหม่                            12.09           9.87 0 0.00 12.09         
138 ส านกังานปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวัดเชยีงใหม่               0.99              -   0 0.00 0.99           
139 โรงเรียนเชยีงดาววิทยาคม               0.10           0.10 0 0.00 0.10           

รัฐวสิาหกิจ 42.76           -           33.97          79.44 8.79           
1 องค์การสวนพฤษกศาสตร์            42.76             -             33.97 79.44 8.79           

องค์การมหาชน 428.46         -           428.46         100 -            
1 สถาบนัวิจยัและพฒันาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน)            14.36             -             14.36 100 -            
2 สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ(องค์การมหาชน)          414.10             -            414.10 100 -            

งบกลาง 110.00         12.43       42.44          38.58 67.56         
1 ส านกัชลประทานที ่1 26.91            -           0.04             0.16 26.87         
2 โครงการชลประทานเชยีงใหม่             53.26           1.77            36.46 68.45 16.80         
3 ส านกับริหารพื้นที่อนรัุกษท์ี่ 16             15.67              -                5.94 37.90 9.73           
4 ส านกังานจงัหวัดเชยีงใหม่                            14.16         10.66 -   - 14.16         
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2. ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 19 ตุลำคม 2561

หน่วย : ล้ำนบำท 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ

เบิกจ่ำย 
งบประมำณ

คงเหลือ 
ล ำดับ

ประเทศ 

ภำพรวม 10,287.26 693.72 4,421.01 42.98 1,859.75 1 

ประจ ำ 6,479.02 3.81 3,977.06 61.38 320.99 

ลงทุน 3,808.24 689.90 443.95 11.66 1,538.75 7 

งบประมำณ
เหลื่อมปี 

1,945.93 1,580.33 128.36 6.60 1,817.57 

   ปี 61 1,667.92 1,344.56 119.75 7.18 1,548.16 

   ก่อนปี 61    278.01   235.77    8.61 3.10 269.41 

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

1) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของจังหวัดเชียงใหม
งบประมาณ 678,232,700 บาท

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 438,917,800.00

(64.71%)
239,314,900.00

(35.29%)
678,232,700.00

(100%)

พรบ. โอนคืน 6,022,500.00 - 6,022,500.00

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

401,427,500.00
(59.72%)

270,782,700.00
(40.28%)

672,210,200.00
(100%)

กันเงินแบบมีหน้ี 67,645,117.20
(10.06%)

56,339,080.50
(8.38%)

123,984,197.70
(18.44%)

การเบิกจาย 308,504,688.23
(45.89%)

169,703,013.49
(25.25%)

478,207,701.72
(71.14%)

กันเงินแบบไมมี
หน้ี

25,277,694.57
(3.76%)

44,740,606.01
(6.66%)

70,018,300.58
(10.42%)

478,207,701.72
(71.14%)

70,018,300.58
(10.42%)

123,984,197.70
(18.44%)

ผลการเบิกจาย กันเงินแบบไมมีหน้ี กันเงินแบบมีหน้ี

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

188,562,790.60
(63.07%)

46,310,169.40
(15.49%)

64,103,440.00
(21.44%)

ผลการเบิกจาย กันเงินแบบไมมีหน้ี กันเงินแบบมีหน้ี

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 193,550,000.00

(64.74%)
105,426,400.00

(35.26%)
298,976,400.00

(100%)

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

198,347,000.00
(66.34%)

100,629,400.00
(33.66%)

298,976,400.00
(100%)

กันเงินแบบมีหน้ี
ผูกพัน

51,123,077.20
(17.10%)

21,187,000.00
(7.09%)

72,310,077.20
(24.19%)

การเบิกจาย 134,748,422.80
(45.07%)

68,317,865.60
(22.85%)

203,066,288.40
(67.92%)

กันเงินแบบไมมี
หน้ีผูกพัน

12,475,500.00
(4.17%)

11,124,534.40
(3.72%)

23,600,034.40
(7.89%)

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด)
งบประมาณ 379,256,300 บาท

275,141,413.32
(73.72%)

46,418,266.18
(12.44%)

51,674,120.50
(13.84%)

ผลการเบิกจาย กันเงินแบบไมมีหน้ี กันเงินแบบมีหน้ี

รายการ งบลงทนุ งบดําเนินงาน รวม
จัดสรร 245,367,800.00

(64.70%)
133,888,500.00

(35.30%)
379,256,300.00

(100%)

พรบ. โอนคืน 6,022,500.00 - 6,022,500.00

หลังโอน
เปลี่ยนแปลง

207,877,500.00
(55.70%)

165,356,300.00
(44.30%)

373,233,800.00
(100%)

กันเงินแบบมีหน้ี
ผูกพัน

16,522,040.00
(4.43%)

35,152,080.50
(9.42%)

51,674,120.50
(13.84%)

การเบิกจาย 173,756,265.43
(46.55%)

101,385,147.89
(27.16%)

275,141,413.32
(73.72%)

กันเงินแบบไมมี
หน้ีผูกพัน

17,599,194.57
(4.72%)

28,819,071.61
(7.72%)

46,418,266.18
(12.44%)

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 27 โครงการ งบประมาณ 373,933,600 บาท

[VALUE]
(71.49%)

[VALUE]
(25.84%)

[VALUE]
(2.67%)

รายจายลงทุน รายจายประจํา คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
กลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

รายการจัดสรร งบประมาณ
รายจายลงทุน 267,326,000.00

(71.49%)

รายจายประจํา 96,607,600.00
(25.84%)

คาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

10,000,000.00
(2.67%)

รวม 373,933,600.00
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2) กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

(1) หนวยดําเนินการยังไมไดสงโครงการเพ่ือขออนุมัติ
จํานวน 5 โครงการ ดังนี้

-อนุมัติผานกลุมจังหวัดฯ / 3 โครงการ
1) สงเสริมการทองเท่ียวเมืองสุขภาพฯ/สนง.สาธารณสุข ชม. (หลัก)

2) เสริมสรางศักยภาพบคุลากรฯ/สนง.เกษตรและสหกรณ ชม.(หลัก)
3) ยกระดับการแขงขันฯ/สนง.ปศุสตัวเขต 5 (หลัก)

-อนุมัติผานจังหวัดเชียงใหม / 2 โครงการ
1) โรงงานตนแบบอุทยานอาหารฯ/สนง.อตุสาหกรรม ชม.
2) เสริมสรางศักยภาพผูประกอบการฯ/สนง.อตุสาหกรรม ชม.

(3) อยูระหวางเสนอขออนุมัติ
จํานวน 5 โครงการ

(2)กลุมจังหวัดฯ ตรวจสอบรายละเอียด
โครงการ และใหหนวยดําเนินการแกไข

จํานวน 6 โครงการ

(4) อนุมัติแลว
จํานวน 1 โครงการ

-คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (5 ลานบาท)

ขอมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.1.3 ความคืบหนาการจัดเตรียมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําป 2562 และงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.1.4 การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

สํานักงาน
Chiang Mai Provincial Office Natural Resources and Environment
2 อาคารอาํนวยการ ศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ ถ.โซตนา ต.ชา้งเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112725-6

โทรสาร 053-112674 E-Mail : mnre.cm@gmail.com

การดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่าจงัหวดัเชียงใหม่
ประจาํปีงบประมาณ 2562
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กิจกรรมรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า
จงัหวดัเชียงใหม่ Kick off

25 ตุลาคม 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ จงัหวดัเชียงใหม่

เวทีสานเสวนา “ ”
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8

ดําเนินการโดย
ยุทธศาสตร 3

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรท่ี 1
“ดึงฟนออกจากไฟ”

ยุทธศาสตรท่ี 2
“ดึงไฟจากใจคน”

ยุทธศาสตรท่ี 3
“ควบคุมไฟอยางยั่งยืนดวย

ศาสตรพระราชา”

การดําเนินงานในระยะรับมือ
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โดยจัดหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ออกไปพบปะพูดคุยกับประชาชนโดยตรง เพื่อชี้แจงใหทราบถึงผลเสีย
ของไฟปา ประโยชนของปาไม และขอความรวมมือใหประชาชนเลิกจุดไฟเผาปาและหันมารวมกันปองกันไฟปา และ
การประชาสัมพันธเคลื่อนที่แบบใชวิธีสงเจาหนาไปประชาสัมพันธในลักษณะเคาะประตูบานเพื่อพบปะกับประชาชน
โดยตรง

ประชาสมัพนัธ์อาศยั โดยจดัทําคําขวญัหรือบทความ
หรือประกาศขอความร่วมมือในการป้องกนัไฟป่า จดัทําสปอตคําขวญักระจายเสยีงทางวิทย ุจดัรายการประชาสมัพนัธ์
ทางวิทยุ เป็นต้น
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จัดทําเป็นป้ายมี
เป็นจํานวนมาก

ตีพิมพ์

ป้องกนัไฟป่า แล้วแจกจา่ยไปสูป่ระชาชนกลุม่เป้าหมาย
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นิทรรศการ

นิทรรศการ
สํานกังานพลงังานจงัหวดัเชียงใหมม่ีนิทรรศการ

ต่างๆ
นิทรรศการในงานประเพณีต่างๆ
ดงึดดูความสนใจของผู้ชม

การฝึกอบรม

จดัการฝึกอบรมหลกัสตูรเยาวชนอาสาสู้ไฟป่า ความรู้การทํา

ประชาสมัพนัธ์ป้องกนัไฟป่า และแจ้งข่าวไฟไหม้ป่า โดยมิได้มีวตัถปุระสงค์ให้เยาวชนมีสว่นร่วมในการดบัไฟป่า เพราะเป็น
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สํานกังานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ ส่งเสริมโครงการการห
แนวคิด “ฟางข้าว เทา่กบั เงิน”

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.1.5 การสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
- รอยใจรักษ (อําเภอแมอาย)

ผลการดําเนินงาน ๑ ป โครงการรอยใจรักษ ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จงัหวัดเชียงใหม

1. สรางความเขาใจ
2. บูรณาการทุกภาคสวน
3. ระบบน้ําบริโภค โดยชุมชนมีสวนรวม
4. พาผูนํา ผูแทนชุมชน ดูงาน
5. สรางทีม อสพ.
6. เก็บขอมูลพ้ืนฐาน
7. ประเมินแหลงน้ํา ปริมาณน้ําในพ้ืนที่
8. ประวัติ ความเปนมาของชุมชน

908
" พบกนั เห็นรอยยิ้ม แบบนี้

ดีกวาพบกนัทีศ่าล "

ระยะท่ี 1 : 15 พ.ย. ๖๐ - 14 ก.พ. ๖๑

1. สรางความไวใจ
2. คืนขอมูลพ้ืนฐาน ใหชุมชน
3. รับทราบปญหา ความตองการ
4. สํารวจที่ทํากิน
5. สํารวจสภาพปา
6. วางแผนการพัฒนา 12 ป
7. เริ่มจางงาน จัดทําแปลงตัวอยาง
8. กองทุนปศุสัตว ดูแลสุขภาพสัตว

908
" เราจะพฒันาพืน้ที่ รวมกัน

ใหเปนแหลงทองเที่ยว "

1. สรางความเชื่อม่ัน
2. วางแผน จัดการระบบการศึกษา
3. จางงานกลุมสตรี
4. สนามกีฬาเยาวชน
5. แตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน
6. สรางที่ประชุม ปรับปรุงสํานักงาน
7. เริ่มปลูกพืช ปลูกขาวแปลงตัวอยาง

จางงานเพ่ิม
8. วางระบบ อางพวงสันเขา

908
" นําพา ภาคเอกชน

ชวยสรางงาน สรางตลาด "

1. สรางความศรัทธา
2. สรางความเขาใจ คณะทํางานระดับ

จังหวัดและอําเภอ
3. วางกฎระเบียนชุมชน
4. ใหโอกาส อาสาทําดี
5. ลางบาน ลางใจ ลางหมูบาน ลางกลุม

อิทธิพล
6. จัดต้ังกลุมเกษตรกรผูปลูกและปลูกไมผล

ยืนตน
7. ปลูกตนไมดอกยืนตนเพ่ือเปนแหลง

ทองเที่ยวในอนาคต
8. วางแผนมาตรการปองกันยาเสพติด 3

จังหวัด 16 อําเภอ ภาคเหนือตอนบน

908
"  ......... The  RULE  OF LAW ....... "

ระยะท่ี 2 : 15 ก.พ. - 14 พ.ค. ๖๑ ระยะท่ี 3 : 15 พ.ค. - 14 ส.ค. ๖๑ ระยะท่ี 4 15 ส.ค. - 14 พ.ย. ๖๑

11 หมู่บ้าน
ตําบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่
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1

๑. ผวจ.มอบนโยบาย
และแนวปฏบิัติ

๒. สํารวจข้อมูล
๓. เขยีนแบบ/

ถอดแบบ

๔.
ราษฎรจะได้รับ

๕. คนืข้อมูล
๖. ซ่อมแซมและเสริมศักยภาพ

- สํา รว จ ข้อ มู ล ๒ ก ลุ่ ม  ได้แ ก่
๑) ความชาํรุด/เสริมศกัยภาพ

๒)
๑) นายช่าง ชป./อปท./ช่างชุมชน

ความชาํรุดเสียหาย/เสริมศกัยภาพ
๒) ปกครอง เกษตรอําเภอ เกษตร
และสหกรณ์ พช. พด. ประมงอาํเภอ
ทสจ . และป่าไม้ฯ สํารวจร่วมกับ

-
ดํา เ นิ น โ ค ร ง ก า ร แ ก่ ส่ ว น
ราชการ (หัวหน้าส่วนราชการ

)
-

(มติ > ๘๐%)

- ชป. ออกแบบ ถอดแบบ

งาน  แ ล ะแ รงงา น ตา ม
โครงการ
- กํากับดูแล ควบคุม ให้

คาํปรึกษา ทีมช่าง อปท .
ร่วมเขียนแบบ ถอดแบบ
(บูรณาการทีมช่าง อปท.)

- เ ก ษ ต ร อํา เ ภ อ  เ ก ษ ต ร แ ล ะ
สหกรณ์ พช. พด. ประมง ปศุ
สัตว์ จัดทําแผนบนกระดาษ

๑) ลดรายจ่าย (
)

๒)เหลือแบ่งปัน
๓) (ขาย)

- แผนบนกระดาษจะตอ้งนําไป
ปฏิบัติ หลังจากโครงการแล้ว
เสร็จ

- คืนขอ้มูล ๓ ชุด ไดแ้ก่
๑)

ออกแบบ วางแผน
๒)

เสริมศกัยภาพ
๓) แผนบนกระดาษ และการ

อนาคต
- ผู้เข้าร่วมประชาคมไม่น้อย

ก ว่ า ๘ ๐ % แ ล ะ  ผู ้ รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์ ต้ อ ง เ ข้ า ร่ ว ม
ประชาคม ๑๐๐%
-

-

แ ร ง ง า น จ า ก ผู้ ไ ด้ รั บ
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก โ ค ร ง ก า ร
(สละแรงงาน)
- การดาํเนินงานตามโครงการ

(จ่ายคา่จา้งแรงงาน)

ROADMAP

๑๙ ต.ค.๖๑ ๒๐ – ๓๑ ต.ค.๖๑ (รอยืนยนั) ๑ – ๓๐ พ.ย.๖๑ (รอยืนยนั) ๑ – ๑๕ ธ.ค.๖๑ (รอยืนยัน)
๑๖ ธ.ค.๖๑ เป็นต้นไป
(รอยืนยนั)

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ตัวจริงมา ไม่มีผู้แทน)

๑ ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวดัมอบนโยบายและแนวปฏิบัติ
๑๑ หมู่บ้าน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน อาํเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายก อบต.ท่าตอน (อรสา)
รองนายก อบต.ท่าตอน (เยาวธิดา)

ปลัดอําเภอแม่อาย
ผู้พนัคมิ

นายอําเภอแม่อาย

พระราชดําริ

กํานันตาํบลท่าตอนและผู้ใหญ่บ้าน ๑๕ บ้าน
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2

(ผล คือ มติ ๑๐๐%)

(กํานัน - ผู้ใหญ่บ้าน) ๑๑ หมู่บ้าน (มติ ๑๐๐%) (นายกฯ/รองนายกฯ/ปลัด และส.อบต.) มติ ๘๖% (เข้าร่วม ๒๕ คน ไม่เข้าร่วม ๔ คน)

นายอําเภอแม่อาย เดินนับด้วยตนเอง

มติเอกฉันท์ เกิน ๘๐% - ทปษ.จําเริญ ยุติธรรมสกลุ
๓ ( )

ประชุม (กลุ่มย่อย)
นําโดยปลัดอําเภอแม่อายและผู้พนัคิม พร้อมด้วยทีมงาน ๓ มูลนิธิฯ

แม่ฟ้าหลวงฯปิดทองฯปิดทองฯ

๒
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๑๒ หน่วยงานร่วมกบัชาวบา้นผูไ้ดรั้บประโยชน์ รวม ๕๗ คน

พฒันากรอาํเภอ

รพ.สต.ท่ามะแกง

ปลดัอาํเภอ
ประมงอาํเภอ มูลนิธิรากแกว้๑๒เกษตรอาํเภอ

นายช่าง อบต.ท่าตอน

ผูช่้วยนายช่าง อบต.ท่าตอน

.ท่าตอน

ชาวบา้นไดรั้บประโยชน์

ชาวบา้นไดรั้บประโยชน์

ลุงภพ แม่ฟ้าหลวงฯ

มูลนิธิรากแกว้

เลขา นายก อบต.

ชลประทานเชียงใหม่
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ประเทศพม่า

12 ตวั
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ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) วนั

(ลบ.ม.)
หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน

(ราย)
หมายเหตุ

1 ห้วยส้านโหล 1 554873.32 2217308.37 445 บา้นผาใต้ 46-0-0 8
2 ห้วยส้านโหล 2 554901.26 2217467.12 450 บา้นผาใต้ ฝายกระสอบและไม้ 24-0-0 5
3 ห้วยส้านโหล 3 555197.90 2217883.49 451 บา้นผาใต้ ฝายกระสอบและไม้ 25-1-0 6
4 ห้วยส้านโหล 4 555222.14 2218326.08 463 บา้นผาใต้ ฝายหินก่อเทปูน 66-0-0 12
5 ห้วยส้านโหล 5 554739.00 2217235.00 460 บา้นผาใต้ ฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ - 20
6 ห้วยส้านนอ้ย 1 556506.00 2216939.00 539 บา้นผาใต้ 2-0-0 1
7 ห้วยส้านนอ้ย 2 556317.00 2216997.00 514 บา้นผาใต้ 8-3-0 2
8 ห้วยส้านนอ้ย 3 556001.00 2216848.00 486 บา้นผาใต้ 18-3-0 4
9 ห้วยส้านนอ้ย 4 555772.00 2216837.00 474 บา้นผาใต้ ฝายหินเรียง 18-3-0 3
10 ห้วยจะนะ 557348.00 2215607.00 475 บา้นผาใต้ ฝายหินก่อ 6-1-0 211 ห้วยจะเมาะ 557419.00 2215565.00 471 บา้นผาใต้ ฝายคนัดิน
12 ห้วยแก่ขนุ 555818.00 2217700.00 501 บา้นผาใต้ ฝายกระสอบ 18-2-0 4

การทาํข้อตกลงกบัผู้ได้รับประโยชน์ก่อนดาํเนินการ
- ผูไ้ดรั้บประโยชน์ตอ้งสละแรงงานของตวัเองในการสร้างฝาย
- ทางโครงการไม่มีค่าตอบแทนของแรงงานให้
- มีการทาํสัญญาขอ้ตกลงกนั
-

ผูไ้ดรั้บประโยชน์ตอ้งรับทราบขอ้ตกลงร่วมกนั
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-

ความเสียหาย
-
แนวทางการปรับปรุง
-
ตะกอน เทปูนทบั

1 ฝายห้วยส้านโหล 1 บ้านผาใต้

ลําดับ พกิัด X พกิัด Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

1 ห้วยส้านโหล 1 554873.32 2217308.37 445 บา้นผาใต้ 46-0-0 8

46 ไร่

ผูไ้ดรั้บประโยชน์ จาํนวน 8 ครัวเรือน (พร้อมให้ความร่วมมือกบัโครงการฯ)

สภาพความเสียหายจากภยัธรรมชาติและมีการซ่อมแซมทุกปีโดยใชไ้มไ้ผแ่ละ
กระสอบทราย

1 ฝายห้วยส้านโหล 1 บ้านผาใต้

จุดซ่อมแซม/เสริมศกัยภาพ

ฝายห้วยส้านโหล 1
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2 ฝายห้วยส้านโหล 2 บ้านผาใต้

บริเวณพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้าหลังฝาย

-
การเกษตร
ความเสียหาย
-
มีการซ่อมแซมทุกๆปี
แนวทางการปรับปรุง
-

ลําดับ พกิัด X พกิัด Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

2 ห้วยส้านโหล 2 554901.26 2217467.12 450 บา้นผาใต้ ฝายกระสอบ 24-0-0 5

หนา้ฝาย 16.5 เมตร

สูง 1.5 เมตร

2 ฝายห้วยส้านโหล 2 บ้านผาใต้
24 ไร่ จาํนวน 5 ครัวเรือน

ฝายห้วยส้านโหล 2
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3 ฝายห้วยส้านโหล 3

-

ประโยชน์
ความเสียหาย
-
กดัเซาะ และมีตะกอนทรายทบัถมบริเวณหน้าฝาย
ชาวบา้นตอ้งตดัไมม้าซ่อมแซมทุก ๆ ปี
แนวทางการปรับปรุง
- ปรับปรุงเป็นฝายหินก่อ และวางแนวท่อ

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

3 หว้ยสา้นโหล 3 555197.90 2217883.49 451 บา้นผาใต้ ฝายไมแ้ละกระสอบ 25-1-0 6

กว้าง 7 เมตร ยาว 3 เมตรสูง 0.60 เมตร

แนวท่อ 50 เมตร

ผูไ้ดรั้บประโยชน์ 6 25 ไร่ 1 งาน

3 ฝายห้วยส้านโหล 3

บริเวณหนา้ฝาย

นายช่าง อบต.ท่าตอน

ความเสียหายบริเวณฝายเดิม
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4 ฝายห้วยส้านโหล 4 บ้านผาใต้

-

ความเสียหาย
-

ชาวบา้นตอ้งมาซ่อมแซมทุก ๆ ปี
แนวทางการปรับปรุง
- 0.50 เมตร และเทปูนเสริม

ดินดา้นซา้ยของฝาย

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน

4 หว้ยสา้นโหล 4 555222.14 2218326.08 463 บา้นผาใต้ ฝายหินก่อเทปูน 66-0-0 12

หูช้าง กว้าง 4.50 เมตร ยาว 0.5 เมตร หนา 0.5 เมตร

กว้าง 10 เมตร ยาว 2 เมตร  หนา 0.50 เมตร สูง 1.20 เมตร

66 ไร่ จาํนวน 12 ครัวเรือน

4 ฝายห้วยส้านโหล 4 บ้านผาใต้

ดิน ทราย ตะกอน ทบัถมหนา้ฝาย
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5 ฝายห้วยส้านโหล 5 บ้านผาใต้

การอุปโภคบริโภค มีระบบต่อท่อเขา้ครัวเรือน
ความเสียหาย
อายกุารใชง้านยาวนาน ตะกอนทรายทบัถมบริเวณ
หน้าฝาย
ชาวบา้นตอ้งซ่อมแซมทุกปี
แนวทางการปรับปรุง

ช่องระบายตะกอน

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย) หมายเหตุ

5 หว้ยสา้นโหล 5 554739.00 2217235.00 460 บา้นผาใต้ ฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ - 20

กว้าง 14 เมตร หนา 0.20 เมตร สูง 1.5 เมตร

ดิน ทราย ตะกอน ทบัถมหนา้ฝาย

5 ฝายห้วยส้านโหล 5 บ้านผาใต้
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6 ฝายห้วยส้านน้อย 1 บ้านผาใต้

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

6 หว้ยสา้นนอ้ย 1 556506.00 2216939.00 539 บา้นผาใต้ 2-0-0 1

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง

กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.3 เมตร สูง 0.80 เมตร

6 ฝายห้วยส้านน้อย 1 บ้านผาใต้

บริเวณหนา้ฝาย กวา้ง 3.5 เมตร หนา 0.3 เมตร สูง 0.8 เมตร 2 ไร่ จาํนวน 1 ครัวเรือน
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7 ฝายห้วยส้านน้อย 2 บ้านผาใต้

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

7 หว้ยสา้นนอ้ย 2 556317.00 2216997.00 514 บา้นผาใต้ 8-3-0 2

แนวท่อยาว 24 เมตร ลงลาํเหมือง

กว้าง 6 เมตร หนา 0.3 เมตร สูง 1 เมตร

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง

7 ฝายห้วยส้านน้อย 2 บ้านผาใต้

6 เมตร สูง 1 เมตร

วางท่อยาว 24 เมตร

8 ไร่ 3 งาน จาํนวน 2 ครัวเรือน
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8 ฝายห้วยส้านน้อย 3 บ้านผาใต้

กว้าง 3 เมตร หนา 0.3 เมตร สูง 0.80 เมตร

แนวท่อยาว 40 เมตร ลงลาํเหมือง

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

8 หว้ยสา้นนอ้ย 3 556001.00 2216848.00 486 บา้นผาใต้ 18-3-0 4

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง
ขยบัจากเดิมและสร้างเป็นฝายหินก่อ วางแนวท่อ

8 ฝายห้วยส้านน้อย 3 บ้านผาใต้
ความกวา้ง 16 เมตร  สูง 1.5 เมตร และต่อท่อยาว 40 เมตร

18 ไร่ 3 งาน ความเสียหายบริเวณหนา้ฝาย

จุดกาํหนดก่อสร้างฝาย
ลุงภพ แม่ฟ้าหลวงปลดัอาํเภอแม่อาย

นายช่าง อบต.ท่าตอน
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9 ฝายห้วยส้านน้อย 4 บ้านผาใต้

กว้าง 10 เมตร หนา 0.50 เมตร สูง 1 เมตร

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

9 หว้ยสา้นนอ้ย 4 555772.00 2216837.00 474 บา้นผาใต้ ฝายหินเรียง 18-3-0 3

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง

ระบายตะกอน

9 ฝายห้วยส้านน้อย 4 บ้านผาใต้

บริเวณหนา้ฝาย 18 ไร่ 3 งาน

หนา้กวา้ง 10 เมตร   ความสูง 1 เมตร
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10 ฝายห้วยจะนะ

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

10 หว้ยจะนะ 557348.00 2215607.00 475 บา้นผาใต้ ฝายหินก่อ 6-1-0 2

ความเสียหาย

ซ่อมแซมทุกปี
แนวทางการปรับปรุง
ขดุลอกหนา้ฝาย เสริมหนา้ฝาย หลงัฝาย และทาํช่อง
ระบายทรายแบบหินก่อ

กวา้ง 10 เมตร  สูง 1 เมตร

10 ฝายห้วยจะนะ

6 ไร่ 1 งานบริเวณหนา้ฝาย

ความกวา้ง 10 เมตร   สูง 1 เมตร

ผูใ้หญ่บา้นหมู่ 12

ชาวบา้นผูรั้บประโยชน์
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11 ฝายห้วยจะเมาะ

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

11 หว้ยจะเมาะ 557419.00 2215565.00 471 บา้นผาใต้ ฝายคนัดิน - -

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง

กวา้ง 0.40 เมตร สูง 0.50 เมตร ยาว 3 เมตร

11 ฝายห้วยจะเมาะ

บริเวณหนา้ฝาย 10

จุดก่อสร้างฝาย
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12 ฝายห้วยแก่ขุน

ลาํดับ พกิดั X พกิดั Y ระดับความสูง
(เมตร) (ลบ.ม.) หมู่บ้าน รูปแบบ (ไร่-งาน-ตร.ว)

จาํนวนครัวเรือน
(ราย)

12 หว้ยแก่ขนุ 555818.00 2217700.00 501 บา้นผาใต้ ฝายกระสอบ 18-2-0 4

ความเสียหาย

แนวทางการปรับปรุง
สร้างเป็นฝายหินก่อ

กวา้ง 3 เมตร สูง 0.80 เมตร

12 ฝายห้วยแก่ขุน

บริเวณหนา้ฝาย รับผลประโยชน์ 18ไร่ 2 งาน จาํนวน 4 ครัวเรือน
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3.1.6 รายงานความคืบหนาการเตรียมความพรอมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.1.7 รายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม)

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2561/62
- โครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบ

ธุรกิจเกษตร

นายสมพล  แสนคาํ
เกษตรจงัหวดัเชียงใหม่

ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจําเดือน ตุลาคม 2561
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2561/62 1
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สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2561
2.
3. เกษตรกร 1 2561/62 ได้ 1

สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. 15 วนัและทาํการแจ้งปลูก
ภายใน 60

3 ร่วมตรวจสอบ
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สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2561/62
24 ตุลาคม 2561

ข้อมูล / กจิกรรม ราย แปลง (ไร่)

บันทึกข้อมูล 66,906 116,414 458,127
จดัชุดตรวจสอบ 61,946 108,055 424,905
ยนืยนัผลการตรวจสอบ 42,345 74,990 288,343
ส่งข้อมูลให้ ธกส. 39,340 69,584 263,419

สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ รายละไม่เกนิ
12 ไร่ ๆ ละ 1,500 บาท หรือรายละไม่เกนิ 18,000 บาท

(ไร่ละ 1,113 บาท)
โดย

ช่วยเหลอืต่อไป
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สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคเหนือ 15 จงัหวดั
กาํแพงเพชร เชยีงราย ลาํพูน ลาํปาง
น่าน  แพร่ ตาก นครสวรรค ์พะเยา
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ์สุโขทยั
อุตรดิตถ ์และอุทยัธานี

33 จังหวดั
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเหนือ 15 จงัหวดั
นครราชสมีา  นครพนม  สกลนคร  กาฬสินธุ ์ขอนแกน่ ชยัภูมิ
บุรีรัมย ์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม  รอ้ยเอด็  สุรินทร ์ หนองคาย
หนองบวัลาํภู  อุดรธานี  และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 2 สระบุรี  และชยันาท

ภาคตะวันออก 1 จังหวัด ปราจีนบุรี

เกษตรกรเป้าหมาย 150,000 2 ล้านไร่เกษตรกรเป้าหมาย 150,000 2 ล้านไร่
ระยะเวลาดําเนินการ

กนัยายน 2561 – กนัยายน 2562
( 2561 – ก่อน 15 มกราคม 2562)
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วิธีการดาํเนินงาน
1.

 Zoning by Agri-
map

เข้มแขง็

2. การบริหารจัดการด้านตลาด
 ดําเนินการตามแนวทางประชารัฐ


(กก. ละ 8 14.5 % )
 สหกรณ์การเกษตร เป็นจุดรวบรวม/

3. การส่งเสริมการผลติ
 ส่งเสริมให้มกีารรวมกลุ่มและบริหารจัดการการผลติแบบแปลงใหญ่/สหกรณ์
 ภาคเอกชน (บริษทัเมลด็พนัธ์ุ)

–

- /เตรียมดินผ่าน ธ.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของวงเงินไร่
ละ 2,000 บาท (ไม่เกนิ 15 ไร่ต่อราย)

-

- 65
ได้รับชดเชยไร่ละ 1,500 บาท

- /
.ก.ส. ในอตัราร้อยละ 1 ต่อปี

4
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1. มสัีญชาติไทยและบรรลนิุติภาวะ
2. (ทบก.) ของ

2559 – 2561 (3 ปี ย้อนหลงั)
3. ข้าวโพด

โดยความสมคัรใจ
4.

5.
6. ต้องมบัีญชีเงินฝากออมทรัพย์

การมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

1.
ข้าวโพดหลงัฤดูทํานาให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบ

2. 19 ตุลาคม 2561 ได้มีการมอบหมายให้จงัหวดัเชียงใหม่ ทําการสํารวจ
ข้อมูลความประสงค์เข้าร่วมโครงการ และแจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบ

25 ตุลาคม 2561
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6

การมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. ผลการสํารวจความต้องการเข้าร่วมโครงการ มีการแจ้งความประสงค์ขอเข้า
23 ตุลาคม 2561 จาํนวน 3 463 ไร่

ได้แก่
3.1 อาํเภอแม่วาง 2 ตาํบล ได้แก่ ต.แม่วนิ 50 ไร่  และตาํบลทุ่ง

10 ไร่
3.2 200 ไร่
3.3 อาํเภอพร้าว 213 ไร่

รายงานความก้าวหน้า
การดาํเนินโครงการ ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกจิเกษตร

สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

- การจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอณุหภูม ิ พร้อมอปุกรณ์การผลติสตรอว์
ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนจํานวน 40 โรง
ผลการดําเนินงาน

15 ตุลาคม 2561 ได้แก่
1. 12 โรง
2. (แม่ออน) จํานวน 14 โรง
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- การถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติสตรอว์
80 ราย  แบ่งออกเป็น

1 7-13 ตุลาคม 2561 2 อบรม
14-20 ตุลาคม 2561 ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคาํ  อาํเภอเมอืง

เชียงใหม่  จังหวดัเชียงใหม่

94



29/10/61

9

ศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มสรอว์ ( ช้าง สรอว์ ) อาํเภอ  แม่แตง
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จบการนําเสนอ
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3.2 โดยเอกสาร

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2561

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
20-23 พฤศจิกายน
2561

การจัดงานประเพณีเดือนยี่เปง
เชียงใหม ประจําป 2561

แมน้ําปงบริเวณ
ดานหนาเทศบาลนคร
เชียงใหม
อนุสาวรีย สามกษัตริย
และขวงประตูทาแพ

28 พฤศจิกายน 2561 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร
ชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ-
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารหลวง
วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร

29 พฤศจิกายน 2561 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2561

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม

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

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดงานประเพณีเดือนย่ีเปงเชียงใหม ประจําป 2561 (เทศบาลนคร

เชียงใหม)

ประชาสัมพันธการจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2561
ระหวางวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลนครเชียงใหม

ภายใตแนวคิด “แอวยี่เปงเจียงใหม  ฮวมแฮงฮวมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ  ไรแอลกอฮอล”
*************

เทศบาลนครเชียงใหม และองคกรภาคีเครือขายภาครัฐและเอกชน  บูรณาการรวมกันในการจัดงาน
ประเพณีเดือนยี่ เปงเชียงใหม ประจําป 2561 ข้ึน ในระหวางวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2561
ประกอบดวยแนวคิดหลัก คือ

1. รักษาไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม : กิจกรรมขบวนแหกระทงใหญ
กิจกรรมตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง และกิจกรรมอ่ืน ๆ

2. การรณรงคในงานประเพณี : การแตงกายชุดพ้ืนเมือง ประเพณีปลอดเหลา, โนโฟม และลด
ปริมาณขยะ

3. การสงเสริมความสามารถของเด็กและเยาวชน : เปดเวทีการแสดงใหกับเด็กเยาวชนและ
หนวยงานเครือขายในจังหวัดเชียงใหมไดแสดงออกทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนารวมสมัย

โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ดังนี้

วันอาทิตยท่ี 11 พฤศจิกายน 2561
- พิธีแถลงขาวงานประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม  เวลา 18.00 น. ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย

วันอังคารท่ี 20 – วันศุกรท่ี 23 พฤศจิกายน 2561
- กิจกรรมตามผางปะตี๊ดสองฟา ฮักษาเมือง

* เปดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรียสามกษัตริย และรอบคูเมือง รวมกับชุมชนเมืองรักษเชียงใหม
วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. ฟอนบูชาเมือง จํานวน 500 คน

* จุดผางปะติ๊ดเพ่ือถวายเปนพุทธบูชา  ลานโกมลานนา ซุมสาธิตภูมิปญญาทองถ่ิน เขาวงกต
ผางปะตี๊ด   วันท่ี 20 - 23 พฤศจิกายน 2561 บริเวณลานอนุสาวรียสามกษัตริย

วันพุธท่ี 21 พฤศจิกายน 2561
- พิธีเปดงาน “ประเพณีเดือนยี่เปง ประจําป 2561” เวลา 19.00 น. ณ ขวงประตูทาแพ
- การประกวดหนูนอยยี่เปง เวลา 19.00 น. ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม

วันพุธท่ี 21- วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2561
- การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เปงเชียงใหม เวลา 18.00 น. เปนตนไป  ณ  ขวงประตูทาแพ

วันพฤหัสบดีท่ี 22 – วันศุกรท่ี 23 พฤศจิกายน 2561
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม โดย เด็กและเยาวชนและหนวยงานเครือขาย  เวลา 19.00 น.-22.00 น.

ณ สํานักงานเทศบาล

100



วันพฤหัสบดีท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 (วันลอยกระทง)
- พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดียขาว, ขอขมาแมน้ําปง  เวลา 08.09 น. เปนตนไป

ณ สํานักงานเทศบาล และทาน้ําศรีโขง
- การลอยกระทงสายสืบสานลานนา บริเวณลําน้ําปง หนาสํานักงานเทศบาลฯ เวลา 19.00 น.

วันศุกรท่ี 23 พฤศจิกายน 2561
- การประกวดขบวนแหกระทงใหญฯ  เวลา 19.00 น. เปนตนไป ณ ขวงประตูทาแพ-หนาเทศบาล

กําหนดการจัดงานประเพณีเดือนย่ีเปงเชียงใหม  ประจําป 2561
“แอวย่ีเปงเจียงใหม ฮวมแฮงฮวมใจลดขยะ ปลอดประทัดยักษ ไรแอลกอฮอล”

เทศบาลนครเชียงใหม
กิจกรรม เวลา วันท่ี / เดือน สถานท่ีจัดกิจกรรม

1. พิธีแถลงขาวงาน “ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป
2561” 18.00 11 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสาม

กษัตริย
2. กิจกรรม “ตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง”

- พิธีเปดกิจกรรม “ตามผางปะตี๊ดสองฟาฮักษาเมือง” 18.00 20 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสาม
กษัตริย

- ฟอนบูชาผางปะตี๊ด จํานวน 500 คน 18.30 20 พฤศจิกายน ลานอนุสาวรียสาม
กษัตริย

- จุดผางปะตี๊ดรอบคูเมือง 19.30 –
23.00 20 พฤศจิกายน บริเวณรอบคูเมืองดาน

ใน
- จุดผางปะตี๊ดถวายเปนพุทธบูชา, ลานโกมลานนา, ซุม

สาธิต
ภูมิปญญาทองถ่ิน, เขาวงกตผางปะตี๊ด

19.00 -
23.00

20-23
พฤศจิกายน

ลานอนุสาวรียสาม
กษัตริย

3. การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เปง 19.00 -
22.00

20-23
พฤศจิกายน

รอบคูเมือง ประตูเมือง
และแจงเมือง

4. พิธีเปดงาน“ประเพณีเดือนยี่เปงเชียงใหม ประจําป
2561” 18.00 21 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ

5. การประกวดหนูนอยยี่เปง 19.00 21 พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาลฯ

6. การประกวดเทพี – เทพบุตร ยี่เปง 19.00 –
23.00

21-22
พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ

7. พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ, เจดียขาว, ขอ ขมาแมน้ําปง 08.09 –
10.30 22 พฤศจิกายน สนง.เทศบาล , ทาน้ําศรี

โขง

8. การประกวดกระทงฝมือใบตอง – ดอกไมสด 09.00 –
15.00 22 พฤศจิกายน สํานักงานเทศบาลฯ
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กิจกรรม เวลา วันท่ี / เดือน สถานท่ีจัดกิจกรรม
9. การแสดงศิลปวัฒนธรรม

- “คีตเภรีลานนา นาฎลีลา กึกกองสองฝงปง” โดย
สมาคมกลอง

และศิลปะการแสดงลานนา
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนารวมสมัย โดย บาน

นาฎยคีตศิลป
และเครือขาย

19.00 -
22.00

22 พฤศจิกายน

23 พฤศจิกายน
สํานักงานเทศบาลฯ

10. การปลอยกระทงสายสืบสานลานนา 19.00 ,
22.00 22 พฤศจิกายน ลําน้ําปงหนาสํานักงาน

เทศบาล

11. การประกวดขบวนแหกระทงใหญ 19.00 –
23.00 23 พฤศจิกายน ขวงประตูทาแพ –

สํานักงานเทศบาล

12. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ 19.30,
21.30 23 พฤศจิกายน ลําน้ําปงหนาเทศบาลฯ

13. สืบฮีต สานฮอย ฮอมปอย ไหวสาพระสิริมังคลาจารย 10.00 –
23.00

21-23
พฤศจิกายน

พุทธสถานจังหวัด
เชียงใหม

14. ประเพณีตั้งธรรมหลวง ตามผางปะตี๊ดบูชาพระเจดีย 09.00 -
22.00

21-23
พฤศจิกายน วัดโลกโมฬี

15. ดนตรีสรางสรรค วัฒนธรรมสรางสุขไรแอลกอฮอล 18.00 –
24.00

21-23
พฤศจิกายน

หนาคริสตจักรท่ี 1 –
ขางสะพานนวรัฐ

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6.2 การจัดงานนิทรรศการ 36 ป ศูนยฯหวยฮองไคร (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6.3 ประชาสัมพันธกิจกรรมมหาวิทยาลัยพายัพ (มหาวิทยาลัยพายัพ)

งานพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 41
วันเสารที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายพั
เขตแมคาว ชมคลิปวีดิโอ

งาน เดิน ว่ิง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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มหาวิทยาลัยพายัพ จดังานการแขงขันกอลฟการกุศล
มหาวิทยาลัยพายัพ ประจําป ๒๕๖๑

ชิงถวยประทาน พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทนัิดดามาตุ

วันเสารที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 น.
ณ สนามกอลฟ กัซซัน เลกาซี
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน

โครงการเชียงใหมเมืองดนตรี ในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะมีการแสดง 2 งาน
ใหญ คือ
1. มหกรรมดนตรีและงานแขงขันดนตรีนานาชาติเชียงใหม ฮีนาสเตรา 2018
Chiang Mai Ginastera International Music Festival and Competition
2018
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การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสากล งาน Music of City “เชียงใหมเมอืง
ดนตรี
จะจัดบริเวณดานหนา ศูนยการคา เมญา ไลฟสไตล ช็อปปง เซ็นเตอร ระหวาง
วันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ต้ังแตเวลา16.00 น.เปนตนไป

มติท่ีประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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6.4 รายงานกิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค (คณะกรรมการเชียงใหมสรางสรรค)

รายงานเชียงใหมสรางสรรค
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ตุลาคม 2561

Contact us:
www.creativechiangmai.com
martin@creativechiangmai.com

8

2

รางวัลการออกแบบเชียงใหม
Chiang Mai Design Awards 2018

ดีไซนน้ันสําคัญไฉน?
“ดีไซน เปนส่ิงจําเปนสําหรับโลกเรา ชีวิตเรา มันเปน
ส่ิงที่เราออกแบบเพื่อแกปญหา เพื่อสรางสรรค เพื่อ
สุนทรียภาพและความงามอยางมีวัตถุประสงค ถาไมมี
ดีไซน…โลกนี้คงปราศจากส่ิงดีๆที่ชวยใหมนุษยเรามีความ
เปนอยูที่ดีขึ้นได ผมรูสึกดีใจที่ CDA ถูกจัดขึ้นเพื่อสงเสริม
และสนับสนุนดีไซเนอรใหมีกําลังใจในการสรางสรรคงาน
ออกแบบของเราใหดีขึ้นไปอีกครับ”

คุณสุทธิศักด์ิ สุจริตตานนท Creative Chairman,
BBDO Bangkok และกรรมการท่ีปรึกษาของ CDA

8
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1

3

รางวัลการออกแบบเชียงใหม (ตอ)
Chiang Mai Design Awards 2018

“ผมมีโอกาสไดไปดูงานแสดง CDA เมื่อปท่ีแลว
ความรูสึกแรกท่ีเห็น ประหลาดใจ ไมคิดวา
ภาคเหนือจะมีงานดีๆมากขนาดน้ี เปนงานท่ี
ประทับใจมากๆและดี ใจ ท่ีมีหนวยงานท่ีให
การสนับสนุนนักออกแบบภาคเหนือใหทํางานดีๆ
แบบน้ีออกมาเยอะๆครับ”

คุณสุรชัย พุฒิกุลางกูร
Founder/CEO Illusion, Bangkok

8

4

รางวัลการออกแบบเชียงใหม (ตอ)
Chiang Mai Design Awards 2018

8

อน่ึง พิธีมอบรางวัลการออกแบบเชียงใหม
จะจัดข้ึนในวันท่ี 8 ธันวาคม ๒๕๖๑

ณ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบเชียงใหม
(TCDC เชียงใหม) จ.เชียงใหม

ในระหวางชวง Chiang Mai Design Week
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2

5

โครงการสลาเมด (Salahmade)
โครงการสลาเมด (Salahmade) หรือในชื่อเดิมคือ แฮนดเมด-เชียงใหม

(handmade-chiangmai) ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางประเทศ อาทิ
British Council ในการชวยยกระดับกลุมหรือผูประกอบการรายยอยใหมีโอกาส
ทํางานรวมกับกลุมผูประกอบการรายใหญ

8

6

โครงการสลาเมด (Salahmade) (ตอ)
ขณะนี้มีการพัฒนาเว็บไซต Salahmade เพ่ือใชแสดงขอมูลและประชาสัมพันธ

สินคาหัตถกรรมของจังหวัดเชียงใหมใหเปนท่ีรูจักในระดับนานาชาติ

ตดิตามข่าวสารได้ทาง h t t p s : / / s a l a h m a d e . a d g i . c o . t h / t h / h o m e - 2 /

8
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3

7

โครงการสลาเมด (Salahmade) (ตอ) 8

ภาพแสดง ข้อมูลสมาชิกโครงการสล่าเมด

8

โครงการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ(Good Aging in Place) 8

มีการพัฒนาเว็บไซตเก่ียวกับโครงการ โดยสามารถติดตามขาวสารไดทาง
http://www.goodaginginplace.com/
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4

9

โครงการพัฒนาสังคมผูสูงอายุ(Good Aging in Place) (ตอ) 8

นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธและจัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับทางโครงการผานทางเฟซบุค
http://web.facebook.com/goodaginginplace/

10

TEDxChiangMai
(1) TEDxGlobal Day 2018

ภาพบรรยากาศงาน TEDxGlobal Day 2 0 1 8

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ณ ตลาดจริงใจมารเก็ต จ.เชียงใหม

8
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5

11

TEDxChiangMai
(๒)TEDxWomen 2018

8

การจัดงาน TEDxChiangMai Women 2 0 1 8

จะมีขึ้นในวันท่ี ๖ ธันวาคม 2561

12

Thank you for your attention

8
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6.5 การขยายความคุมครองพระราชบัญญัติเงินทดแทน ไปยังพนักงาน ลูกจาง ของสวน
ราชการ (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)

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