
สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 2 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอแม่แตง 

ณ เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อําเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 125 คน โดยมีนางอารีย์  ชัยขัน สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอแม่แตง เขต 1  เป็นประธานเปิดการประชุม  และนางสมจิตร์  จันทร์สําเภา                  
รองปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอแม่แตง  สรุปได้ดังน้ี   
ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ขอขอบคุณ  อบจ.เชียงใหม่ที่ได้ให้

การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ผ่าน
มาได้รับการประสานงานจากส.อบจ.
อารีย์  ชัยขัน เป็นผู้ดูแลและ
ช่วยเหลือในการประสานโครงการ
ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่อําเภอแม่แตง 
 

  

2 โครงการก่อสร้าง สายสี่แยกคนัคลอง
ไปถึงบ้านต้นผึ้ง ได้ทราบข้อมูลจาก
กรมชลประทานว่าได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง
ถนนดังกล่าว แต่ขณะนี้ยังไม่ได้
ดําเนินการเน่ืองจากไม่มีงบประมาณ  
อบจ.เชียงใหม่สามารถเข้าดําเนินการ
ได้หรือไม่ 

2.อบจ.เชียงใหม่ สามารถ
ดําเนินการได้ ในกรณีที ่
หน่วยงานกรมชลประทาน 
มีหนังสือขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณและอนุญาตให ้
อบจ.เชียงใหม่เข้าดําเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่ 
 

สํานักการช่าง 

3 พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวทางน้ําบริเวณ
แก่งดง ต้ังอยู่ถนนบายพาส สายปาย 
ติดกับแม่นํ้าปิง บ้านดงป่าลัน หมู่ 3 
ตําบลข้ีเหล็ก ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวของตําบล เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

3.อบจ.เชียงใหม่จะรับข้อมลู           
ไปพิจารณาหากต้องการให้พัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา             
ต้องประสานงานหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า  อบต.
หรือ เทศบาลในพ้ืนที่ต้องได้รับ
ความยินยอมให้เข้าดําเนินการใน
พ้ืนที่ อบจ.เชียงใหม่  จึงจะสามารถ
เข้าไปสนับสนุนได้ 
 

สํานักปลัดฯ/ 
สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ภัยแล้ง  การเจาะบ่อนํ้าบาดาล  หมูท่ี่ 

9 บ้านอินทขิล  ได้ขออนุญาตเจาะบ่อ
บาดาลท่ีจังหวัดลําปางมา 4 ปีแล้วยัง
ไม่ได้หนังสืออนุญาต อยากสอบถาม
อบจ.เชียงใหม่ว่ามี วิธีลดขั้นตอนได้
อย่างไรบ้าง จึงจะสามารถให้อบจ.
เชียงใหม่เข้าดําเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

4.ขอใบอนุญาตได้ที่งานนํ้าบาดาล 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 5  
ซึ่งต้องขอรับใบอนุญาตขุดเจาะบ่อ
บาดาลทุกบ่อ เมื่อได้รับใบอนุญาต
สามารถขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะ
บ่อบาดาลได้ที่อบจ.เชียงใหม่  ซึ่ง
ขณะนี้ส.อบจ.อารีย์ ได้ประสานขอ
งบประมาณจากอบจ.เชียงใหม่ในเขต
พ้ืนที่ตําบลสันป่ายาง  ตําบลป่าแป๋     
ตําบลสบเปิง รวม 9 บ่อ ส่วนพ้ืนที่ที่
ยังไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากเอกสาร
ไม่พร้อมและยงัไม่ได้ขอใบอนุญาต  
 

สํานักการช่าง 

5 ถนนสายบ้านสหกรณ์ ทุ่งใหม่           
ม.13 ตําบลสบเปิง เช่ือมบ้านหนอง
บัวน้อย ม.1 ตําบลสันป่ายาง อําเภอ
แม่แตง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,440 
เมตรปัจจุบันชํารุดทรุดโทรม เป็นหลุม   
เป็นบ่อ  อยากให้ปรับปรุงถนน        
ผิวถนนตลอดเส้นทาง 
 

5.อบจ.เชียงใหม่จะรับไปพิจารณา 
ให้จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่ เพ่ือทีจ่ะให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบต่อไป 

สํานักการช่าง 

6 ถนนสายร้องแกน บ้านหางดง หมู่  6 
ตําบลอินทขิล เช่ือมบ้านสันป่าตอง  
หมู่ 11 ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 กิโลเมตร   
มีประชาชนอาศัย 10 หมู่บ้าน 
ปัจจุบันถนนเป็นดินฤดูฝนจะมีปัญหา
เรื่องการเดินทาง เพราะส่วนใหญใ่ช้
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 

6.ปีงบประมาณ 2563 ได้
ดําเนินการแล้ว 300 เมตร  
อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
หากต้องการให้ได้ครบ 6 กิโลเมตร
ต้องทําโครงการเสนอให้อบจ.
เชียงใหม่พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
7 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ 

คอนกรีต ถนนสายบ้านสันป่าสักหมู่ที ่
2 ตําบลช่อแล เช่ือมบ้านกาด หมู่ที่ 4 
ตําบลแม่หอพระ กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,400 เมตร  อยากของบประมาณ
สนับสนุนเน่ืองจากเป็นดินลูกรังและไม่
ปลอดภัยในการเดินทางและขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 
 

7. อบจ.เชียงใหม่จะรับไปพิจารณา
ให้จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่ เพ่ือทีจ่ะให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบต่อไป 

สํานักการช่าง 

8 ถนนสายบ้านปง หมู่ 7 ตําบล          
อินทขิล เทศบาลเมืองแกน เช่ือมบ้าน
หนองผึ้ง หมู่ 18 ตําบลอินทขิล           
เป็นถนนลูกรังผ่านเขตป่าซึ่งประชาชน 
2 เขตใช้ถนนสายน้ี อยากขอสนับสนุน
งบประมาณจากอบจ.เชียงใหม่ 
 

8.อบจ.เชียงใหม่ ไมส่ามารถเข้า
ดําเนินการได้เน่ืองจากไม่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่ หากต้องการให้          
อบจ.เชียงใหม่เข้าดําเนินการ            
ต้องได้รับการอนุญาตจากอุทยานฯ  
 

สํานักการช่าง 

9 สะพานบ้านปางห้วยตาด หมู่ 12 
ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง เช่ือม
บ้านปางมะโอ หมู่ 9 ตําบลแม่นะ 
สนับสนุนงบประมาณ อบจ.เชียงใหม่
ขยายสะพาน 
 

9.อบจ.เชียงใหม่จะรับไปพิจารณา 
ให้จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่ เพ่ือทีจ่ะให้สํานักการช่าง
สํารวจต่อไป 

สํานักการช่าง 

10 ขอสนับสนุนเจาะนํ้าบาดาล  บ้านภูดิน 
หมู่ 9 ตําบลแม่หอพระ อําเภอแม่แตง 
เพราะบ้านภูดินมีการใช้นํ้าประปา
หมู่ บ้านมีแหล่งนํ้าแห่งเดียวและใช้
บริโภคและทําการเกษตร 
 

10.ให้ดําเนินการขอใบอนุญาต 
 เมื่อได้รับใบอนุญาตสามารถ       
ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อ
บาดาลได้ที่อบจ.เชียงใหม่   

สํานักการช่าง 

11 ขอรับการสนับสนุนไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ติดต้ังส่องสว่างถนนเช่ือมตําบลสันป่า
ยาง และตําบลข้ีเหล็ก  
 

11.ให้จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.เชียงใหม่ เพ่ือที่จะได้รวบรวม
ให้อบจ.เชียงใหม่สํานักการช่างต่อไป 

สํานักการช่าง 

12 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 
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 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่แตง  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1  ถนนคอนกรีตบ้างปงแสงทองหมู่ 11 ตําบลขี้ เหล็ก เช่ือมบ้านบวกหมื้อ            
หมู่ 11 ตําบลข้ีเหล็ก ติดกับลําห้วยแม่มาจ้อ มีลักษณะโพรงกว้างเป็นอันตรายหากถนนทรุดตัว  
จึงงบประมาณในการก่อสร้างกําแพงกันดินกล่องลวดตาข่ายบริเวณจุดที่เกิดปัญหา 
 3.2 ขอให้ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ให้มีกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 
 3 .3 ถนนบ้านทรายมูล  หมู่  5 ตําบล  ขี้ เหล็ก  เ ช่ือมบ้านสันป่ายาง  หมู่  2                 
เป็นถนนลูกรังและเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางเกษตร 
 3.4 ถนนบ้านสันป่าสัก หมู่ 2 ตําบลช่อแล เช่ือมบ้านกาด หมู่ 4 ตําบลแม่หอพระ 
เป็นถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร อยู่ในแผนของอบจ.เชียงใหม่นานแล้ว ยังไม่ได้รับการ
พิจารณา 
 3.5 ปรับปรุงหนองน้ําสาธารณบ้านผึ้ง หมู่ 3 ตําบลแม่หอพระ  อําเภอแม่แตง       
ซึ่งเป็นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยว เขตเทศบาลตําบลแม่หอพระและเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา              
โดยปรับปรุงให้สามารถเป็นถนนป่ันจักรยานและทางเดินว่ิงออกกําลังกาย 
 3.6 ถนนคอนกรีตบ้านมืดกา หมู่ 17 ตําบลอินทขิล อําเภอแม่แตง เช่ือมบ้านเป้า หมู่
ที่ 4 ตําบลบ้านเป้า ถนนชํารุดมาหลายปีอยากให้อบจ.เชียงใหม่สนับสนุนงบประมาณ 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 5 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอเวียงแหง 

ณ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 71 คน โดยมีนายอภิรักค์  พุ่มจําปา  ปลัดอําเภอเวียงแหง 
เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วย นายชุมยศ  ราหมัน ท้องถิ่นอําเภอเวียงแหง ,นายเหรียญชัย            
อ้วนคํา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเวียงแหง และนายสุรชัย   อินเฟย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเวียงแหงเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอเวียงแหง  สรุปได้ดังน้ี   
ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้าน

ห้วยหก หมู่ 5 ตําบลเมืองแหง (เข
ตอบต.เมืองแหง) เช่ือมบ้านใหม่ หมู่ 
1  ตําบลเมืองคอง  
อําเภอเชียงดาว อยากทราบว่า 
อบจ.สามารถขยายเส้นทางไปอีก 
500 เมตร เพ่ือให้ถึงดอยซาง ได้
หรือไม่  

งบประมาณของอบจ.มาจากหลาย
แหล่งที่มา เช่น โครงการบรรจุใน
แผน และโครงการที่นายกฯ
พิจารณาเน่ืองจากประชาชน
เดือดร้อนหรือเกิดภัยพิบัติ ดังน้ัน
โครงการบ้านห้วยหกขอให้เข้าบรรจุ
ในแผนเพ่ิมเติมก่อน หากต้องการ
ขยายเส้นทางเพ่ิมเติม ให้จัดทํา
โครงการเสนออบจ.เชียงใหม่ 
เพ่ือให้นายกฯพิจารณาจัดสรรเงิน
งบประมาณและสํานักการช่าง
สํารวจเส้นทางต่อไป  

สํานักการช่าง 

2 การบริหารจัดการนํ้า  อําเภอ 
เวียงแหงเป็นแหล่งต้นนํ้าที่สําคัญ 
ปัจจุบันประชาชนเดือดร้อนไม่มีนํ้า
อุปโภค บริโภค ตลอดจนเกษตรกร
ไม่มีนํ้าใช้  ต้องใช้นํ้าของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน   
 

เรื่องดังกล่าวขอให้ทุกภาคส่วน
บูรณาการร่วมกันจัดทําโครงการ
เสนอของบประมาณ แต่ทั้งน้ีให้   
ขออนุญาตเจ้าของพ้ืนที่ เช่น          
กรมอุทยานฯ  กรมเจ้าท่า          
กรมชลประทาน ส่วนราชการอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง หากไม่ได้รับการอนุญาต
มีงบประมาณมาก็ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
2 
(ต่อ) 

ลําเหมืองเป็นอํานาจหน้าที่ของอบต.
ทั้ง 3 แห่งและนายอําเภอที่จะ
พิจารณาสร้างฝายชะลอน้ํา  
หรือฝายแม้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้
ดําเนินการแล้วแต่ก็ไม่สามารถ 
ใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ   
เรื่องข้อกฎหมายอยู่ในพ้ืนที่อุทยานฯ
แต่ก็ไม่เป็นปัญหาหากทุกส่วน
ราชการจะบูรณาการร่วมกัน เพราะ
ที่ผ่านมาในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแม่แตะ   
ลุ่มนํ้าแมแ่พม ลุ่มนํ้าแม่หาด  
ลุ่มนํ้าฮ่องจุ๊ ลุม่นํ้าห้วยไคร้ ลุม่นํ้า
ห้วยนายา ซึ่งลุ่มนํ้าดังกล่าว 
มีการใช้ประโยชน์จากฝาย 
ทั้งหมด 20 ฝาย  
อยากเสนอให้ผู้มีอํานาจนายกฯ 
ทั้ง  3 อปท.และนายอําเภอ  
จัดทําโครงการของบประมาณมา
จัดทําฝายชะลอนํ้าเป็นคอนกรีต 
แบบถาวรเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในอําเภอเวียงแห่ง 

  

3 ขอสร้างสะพานข้ามลํานํ้าแตง 
เป็นเส้นทางไปโครงการพระราชดําริ  
และเป็นสะพานเก่าของกรม
ชลประทานมีความคับแคบและฐาน
รากไม่แข็งแรง เคยเสนอโครงการให้
อบต.แต่ทางอบต.ไม่มีงบประมาณ 
ขอความอนุเคราะห์อบจ.เชียงใหม่ 
ช่วยพิจารณา 
 

3.สะพานสร้างใหม่ มขีนาดกว้าง 
 7 เมตรขึ้นไป และต้องขออนุญาต 
กรมชลประทานก่อน  หากได้รับ
อนุญาตประสานสอบจ.ในพ้ืนที่
เสนอโครงการให้อบจ.เพ่ือที่จะได้
นําเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ถนนบ้านกองลมใหม ่หมู ่10 ตําบล

เมืองแหง เช่ือมบ้านปางป๋อ หมู่ 5 
ตําบลแสนไห ขอความอนุเคราะห์
งบประมาณเพ่ิมเติมให้สุดสายทางจะ
ได้บรรเทาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 

4.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ.
ประสานให้สํานักการช่างตรวจสอบ
และเสนอใหผู้บ้ริหารพิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

5 ฝายเหมืองดาด เป็นฝายขนาดกลาง
ของกรมชลประทาน และ 
กรมเจ้าท่า สามารถกักนํ้าได้มาก   
ที่ผ่านมาในฤดูฝนหน้าฝายมีแต่ทราย
และโคลนหากขุดลอกหน้าฝายจะ
สามารถเป็นนํ้าไว้ใช้ได้ เคยขอให้ 
กรมชลประทานเข้าไปดําเนินการ 
ขุดลอกแล้วแต่ไม่มีงบประมาณ  
อยากขอความอนุเคราะห์ท่านส.อบจ. 
ช่วยประสานของบประมาณอบจ.
ดําเนินการขุดลอกหน้าฝาย 
 

5.ขอรับเรื่องไว้ไปปรึกษาผู้บริหารว่า
จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างไร 
เน่ืองจากฝายดังกล่าวเป็นของ 
กรมชลประทาน  กรมเจ้าทา่  
อบจ.ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้
ด้วยข้อกฎหมาย  

 

6 การสร้างฝายเก็บนํ้าขนาดย่อม 
และการขุดลอกอ่างเหมืองจ่มและ 
อ่างเก็บนํ้าห้วยดินดํา ได้ทําหนังสือไป
ถึงอบจ.ไม่ทราบดําเนินการไปถึง
ขั้นตอนใด 
 

6.ยังไม่ได้รับหนังสือ ขอสําเนา
หนังสือโครงการดังกล่าวให้ส.อบจ.
เพ่ือที่จะได้ไปประสานสํานักการช่าง
ตรวจสอบต่อไป 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
7 อบต.เปียงหลวงจะจัดงานมหกรรม

สุขภาพ ในวันที่ 2 เมษายน  
ได้งบประมาณจาก สปสช. บางส่วน 
เช่น เครื่องเสียงและชุดต่าง ๆ  
ซึ่งยังไม่เพียงพอสําหรับการจัดงานสตรี 
แม่บ้านของเปียงหลวง อยากขอ
งบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติม 
 

7.ประธานแม่บ้านจังหวัด 
มีงบประมาณพอสมควร  
ให้ทําโครงการของกลุ่มสตร ี
จังหวัดก่อนหากไม่ได้ให้ทําหนังสือ
เสนอโครงการผ่านส.อบจ. 
เพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา  
 

สํานักปลัด 

8 ฝายชะลอน้ํา ที่ผ่านมาเทศบาลตําบล
เวียงแหงมีงบประมาณจํากัด 
จึงได้จัดทําฝายแม้วหรือฝายชะลอนํ้า
ขนาดเล็กไว้ตามแหล่งนํ้าสาขา  
ทุกปีและเกิดความเสียหาย จึงทําให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ และบางคร้ังยังเกิด
ปัญหากับกรมอุทยานฯหากอบจ. 
มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทําฝาย
คอนกรีตก็จะสํารวจพ้ืนที่เพ่ือรองรับ
โครงการและขอความอนุเคราะห์ 
ท่านส.อบจ.ช่วยประสานโครงการ 

8.อบจ.เชียงใหม่จะรับเรื่องไว้ 
โดยให้จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

9 ก่อสร้างถนนพาราซีเมนต์ 
จํานวน 2 เส้นทาง เส้นทางเวียงแหง
กับเมืองคอง ,เส้นทางเมืองแหงไป 
อําเภอปาย ของบประมาณสนับสนุน
จากอบจ.ช่วยพิจารณา เพ่ือพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจะช่วยลดระยะเวลา 
ในการเดินทางไปอําเภอปาย 

9.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป 

สํานักการช่าง 

10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต 
ห้วยหก หมู่ 5 ตําบลเมืองแหง เช่ือม
บ้านใหม่ หมู ่1 ตําบลเมืองคอง 
ขนาด 4 เมตร ยาว 40 เมตร
เครื่องจักรผ่านไม่ได้ ขอความ
อนุเคราะห์ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ข้ามลํานํ้าแตงให้ เพราะสะพาน 
เก่าคับแคบ สญัจรไปมาไม่สะดวก 
ฝากท่านส.อบจ.เข้าบรรจุไว้แผน  

10.จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 

11 สวนสาธารณะหนองเขียว  
เป็นถนนที่ว่ิงรอบหนอง  
อยากจะย้ายห้องนํ้าไป 
ติดกับป้อมยาม  เพ่ือจัดทําอาคาร
อเนกประสงค์ หากอบจ.ช่วยสนับสนุน
งบประมาณ  ทางเทศบาลจะ
ดําเนินการปรับปรุงสวนสาธารณะ
หนองเขียงต่อไป 
 

11.จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

12 ป้ายทางเข้าประตูเมืองแหง 
อยากของบประมาณอบจ.ทําป้ายถาวร 
 

12.จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

13 การเจาะบ่อบาดาล ได้งบประมาณ 
จากอบจ.ในการเจาะบ่อบาดาล
เรียบร้อยแล้ว ขาดแท้งบอลลนูกับ
ระบบประปาหมู่บ้าน และขอขอบคุณ
อบจ.เชียงใหม่ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในการเจาะบ่อบาดาล 

13.จัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผูบ้ริหาร
พิจารณาต่อไป หากเทศบาลไม่มี
งบประมาณเน่ืองจากโครงการต้อง
ได้รับประโยชน์ร่วมกันต้ังแต่ 2 
ตําบลข้ึนไป 

สํานักการช่าง/ 
สํานักปลัดฯ 

14 ขอความอนุเคราะห์ 2 เรื่อง 
-เป่าบ่อบาดาลเน่ืองจากเกิดสนิมทําให้
นํ้าขุ่น 
-ขอความอนุเคราะห์ทําแนวกันไฟ
เพราะที่ผ่านมาได้ดําเนินการแล้ว
บางส่วนอยากให้ท่านส.อบจ.
ดําเนินการต่อ 
 

14.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ.
ในพ้ืนที่ เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
15 การขุดลอกหน้าฝายของห้วยดินดํา 

ได้ทําหนังสือของบประมาณของ
จังหวัดผ่านอําเภอ ดังน้ันหนังสือ 
จึงไม่ได้เสนอท่าน ส.อบจ. 
-การจัดทําฝายหรืออ่างเก็บนํ้าห้วยดิน
ดํา ได้เคยเข้าร่วมประชุมกับกรม
อุทยานแห่งชาติผาแดง  ทางกรม
อุทยานฯ ไม่ได้มีปัญหาอะไรถึงแม้จะ
อยู่ในเขตอุทยานจริง แต่เป็นเขตกลุ่ม
อนุรักษ์ป่าต้นนํ้าห้วยดินดําเป็นผู้ดูแล
ดังน้ันในเรื่องการจัดทําอ่างเก็บนํ้า 
ห้วยดินดําเป็นการขุดอ่างเก็บนํ้า 
ขนาดเล็ก กรมอุทยานฯขอให้ทํา 
MOU ร่วมกับเจ้าของงบประมาณ 
หากอบจ.มีงบประมาณในการ
สนับสนุนในการจัดทําอ่างเก็บนํ้าห้วย
ดินดํา ก็จะสามารถช่วยเหลือ
ประชาชนในพ้ืนที่ตําบลแสนไหกับ
ตําบลเปียงหลวงและสามารถแจ้งป่าไม้
ได้ว่าช่วยสร้างระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น ขอ
ความอนุเคราะห์ของบประมาณ
สนับสนุนในการจัดทําอ่างเก็บนํ้าห้วย
ดินดําหรือขอบรรจุไว้ในแผนของอบจ. 

15.ต้ังแต่ปฏิบัติทําหน้าที่ส.อบจ. 
ยังไม่เคยเสนอโครงการจัดทําเขื่อน
มาก่อนดังน้ันในส่วนน้ีขอรับเรื่องไว้
และขอจัดทําโครงการเสนอผ่าน
หมู่บ้าน ผ่านอบต.ทั้ง 3 ตําบล 
ผ่านทางอําเภอ แล้วส่งผ่านส.อบจ.
เพ่ือที่จะได้ประสานและเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
  

สํานักการช่าง 

16 กลุ่มผูสู้งอายุอําเภอเวียงแหงมีปัญหา
การเดินทางไปร่วมงานที่จังหวัดเช่น 
งานสืบชะตาหลวงที่วัดสวนดอกหรือ 
งานต่าง ๆ ที่จงัหวัดเชียงใหม่ 
ของบประมาณสนับสนุนพาหนะและ
ประกันภัยขณะเดินทางไปร่วมงานใน
พ้ืนที่ห่างไกลด้วย 

16.ชมรมผูสู้งอายุขอรับเรื่องไว้และ 
ที่ผ่านมาได้จัดทําประกันอุบัติเหตุ 
ให้เป็นผู้สูงอายุที่ได้ร่วมประชุมคร้ังที่
ผ่านมาทุกคนและงานกีฬาผู้สูงอายุ
ทั้ง  3 โซนจัดทําโครงการเสนอ 
ของบประมาณของอบจ.ไว้แล้ว 
แต่เน่ืองจากปัญหาโรคโควิดจึงต้อง
เลื่อนการจัดงานไปก่อน  

 

17 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 
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 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอเวียงแหง  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1  ก่อสร้างกําแพงกันดิน เพ่ือแก้ไขปัญหานํ้ากัดเซาะตลิ่งพังบริเวณคอสะพานบ้าน
กองลม หมู่ 2 ตําบลเมืองแหง เช่ือมบ้านเมืองน้อย หมู่ 4 ตําบลเวียงเหนือ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 3.2  ก่อสร้างถนนบริเวณม่วงเครือ หมู่ 4 ตําบลเปียงหลวง เช่ือมบ้านม่วงป๊อก หมู่ 1 
ตําบลแสนไห  
 3.3 ปัญหาภัยแล้งได้รับความเดือดร้อนนํ้าอุปโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร 
อยากขอความอนุเคราะห์ให้ทางอบจ.ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดสรรงบประมาณสร้างอ่างเก็บนํ้า 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 6 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอแม่อาย 

ณ เทศบาลตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 82 คน โดยมีนายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตําบล
แม่อาย เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วย นางสาวศศิพิมล  ชูสินธนะศักด์ิ ท้องถิ่นอําเภอแม่อาย 
นายวัฒนา  สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายนิพนธ์  ใจวงศ์ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม และนายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์  นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะเข้าร่วมให้กําลังใจผู้เข้าร่วมการประชุมประชาคมในพ้ืนที่อําเภอแม่อาย  
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอแม่อาย  สรุปได้ดังน้ี   
ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ขอขยายไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านเกษตร

ตําบลแม่นาวาง   
1.การขยายเขตไฟฟ้าเป็นอํานาจ
หน้าที่ของอบต.หรือเทศบาลใน
พ้ืนที่ที่ประสานกับการไฟฟ้า 
สําหรับในส่วนของอบจ.จะ
ดําเนินการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณสายทางที่เป็นความ
รับผิดชอบของอบจ. 
 

เทศบาล/อบต. 

2 ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ที่ติดต้ังบ้านสันต้น
หมื้อแล้วตําบลบ้านหลวงยังไม่ได้
ติดต้ังขอให้ประสานให้ด้วย 
2.1 ถนนโอเวอร์เลย์ จํานวน 2 สาย
ทาง คือ บ้านหลวงเช่ือมตําบลเวียง
และบ้านหลวงเช่ือมสันต้นหมื้อ 
เดิมเป็นถนนโอเวอร์เลย์ แต่อบจ.ชม.
เข้าดําเนินการเป็นคอนกรีต             
ทําให้มีขนาดความกว้างแคบ            
ลงข้างละ 30 ซม.ขอให้ดําเนินการ
ตรวจสอบด้วย 
 

2.1 ขอให้ประสานส.อบจ.อําเภอ 
แม่อายรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับไฟฟ้า
โซล่าเซลล์เพ่ือติดตามท่ีสํานักการ
ช่างต่อไป 
2.2 เรื่องถนนที่มีขนาดแคบลงให้
สําเนาโครงการแล้วประสานส.อบจ.
แม่อายเพ่ือที่จะได้ให้สํานักการช่าง
เข้าไปดําเนินการตรวจสอบ และ
นําเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตไปอ่างเก็บนํ้า

ห้วยดีหมี บ้านสันโค้ง หมู่ที ่7 ตําบล
มะลิกา เช่ือมบ้านห้วยปู  
หมู่ที่ 1 ตําบลท่าตอน ระยะทาง
กว้าง6 เมตร ยาว700 เมตร เป็นดิน
ลูกรังไม่สะดวกในการสญัจร เคย
เสนอโครงการผ่านส.อบจ.แลว้แต่ยัง
ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ขอให้อบจ.ช่วย
พิจารณาด้วย 
 

3.รับเรื่องไว้และขอสําเนาโครงการ
แล้วประสานส.อบจ.ในพ้ืนที่ติดตาม 
และตรวจสอบที่สํานักการช่าง 

สํานักการช่าง 

4 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ 
บ้านสันห้าง ตําบลบ้านหลวงเช่ือม
บ้านขุนสรวย ตําบลวาวี อําเภอ 
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย เป็นถนนที่
ก่อสร้างมาต้ังแต่ปี 40 ซึ่งตอนน้ี
ชํารุดทรุดโทรมมากทางอบต. 
บ้านหลวงไม่สามารถดําเนินการได้ 
เน่ืองจากระยะทางกว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร ซึ่งงบประมาณ 
เกินศักยภาพของอบต.บ้านหลวง  
ขอความอนุเคราะห์อบจ.ช่วย
พิจารณาและบรรจุไว้ ในแผนด้วย 
 

4.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่เพ่ือจะได้นําเสนอผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
5 ถนนสายเชียงใหม่ – แม่อาย 

มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เน่ืองมีระบบไฟฟ้า 
แสงสว่างในจุดอับช่วงทางโค้งใกล ้
วัดกาวิละ ไม่เพียงพอ เคยได้นําเสนอ
หน่วยงานในพ้ืนที่แล้ว และไม่มี
งบประมาณ อยากขอความอนุเคราะห์
ให้เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่าง  ไฟกระพริบ
เตือน หรือ ถนนชะลอความเร็ว 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

5.เรื่องถนนเป็นภารกิจอํานาจหน้าที่
ของกรมทางหลวง หากประชาชน
เดือนร้อนขอให้ทําหนังสือถึงกรมทาง
หลวงและหากกรมทางหลวงไม่มี
งบประมาณก็สามารถจัดทําโครงการ
ผ่านส.อบจ.ในพ้ืนที่  เพ่ือที่จะ
นําเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
- เน่ืองจากอบจ.ไม่มีอํานาจในการ
ดําเนินการในพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน
ที่เป็นเจ้าของพ้ืนที่  อาจจะขัดข้อง 
ในเรื่องของข้อกฎหมาย แต่อบจ. 
ก็จะรับเรื่องไว้ หากมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะ
ปรึกษาหารือกันในประเด็นดังกล่าว 
 

กรมทางหลวง 

6 โรงเรียนผู้สูงอายุ ไม่มีงบประมาณจาก
หน่วยงานใดมาอุดหนุนขอความ
อนุเคราะห์อบจ.ช่วยสนับสนุน
งบประมาณให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ
ตําบลแม่สาว 

6.งบประมาณของผู้สูงอายุให้จัดทํา
โครงการระดับตําบลเสนอเทศบาล
และให้จัดทําโครงการในภาพรวม
ของอําเภอสามารถขอสนับสนุน
งบประมาณจากอบจ.ได้  
 

สํานักการศึกษา 

7 ขอความอนุ เคราะห์ ไฟโซล่า เซลล์ 
ไฟฟ้าส่องสว่างในเขตอบต.แม่สาว 
บ้านแม่ฮ้าง หมู่ 6 ตําบลแม่สาว  
เช่ือมบ้านสันป่าเหียว หมู่ 7 
ตํ าบล สัน ต้นหมื้ อ  อํ า เภอแ ม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7.รับเรื่องไว้เพ่ือประสานอบต.และ
เสนอผ่านส.อบจ.เพ่ือที่จะ 
ให้สํานักการช่างตรวจสอบและ 
เสนอให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
8 ถนนลูกรังบ้านผาใต้ หมู่ 12  

ตําบลท่าตอน เช่ือมบ้านพนาสวรรค์ 
หมู่ที่ 13 ตําบลแม่ยาว อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 4 กิโลเมตร ขอความอนุเคราะห์    
ขอขยายถนนเป็น 6 เมตร 
เพ่ือรองรับถนนลาดยางต่อไป 

8.รับเรื่องไว้เพ่ือให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบและนําเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณา 
 

สํานักการช่าง 

9 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 
 

  

 
 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่อาย เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
      3.1 ก่อสร้างถนนสายบ้านฮ่ายตํ่า หมู่ 4 ตําบลแม่นาวาง อําเภอแม่อาย เช่ือมบ้านสัน
โค้ง ตําบลมะลิกา  อําเภอแม่อาย ขอความอนุเคราะห์อบจ.ดําเนินการก่อสร้างให้สุดเส้นทางเนื่องจากเป็น
เส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 3.2 ท่อลอดเหลี่ยมบ้านฮ่างตํ่า หมู่ 4 ตําบลแม่นาวาง เช่ือมบ้านฮ่องก่อง บ้านคาย 
หมู่ 10 และหมู่ 1 ตําบลแม่นาวาง เดิมมีความคับแคบหน้าฝนทําให้ระบายน้ําไม่ทันทําให้เกิดนํ้าท่วมพ้ืนที่
ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 6 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอฝาง 

ณ เทศบาลตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 108 คน โดยมีนายโอภาพล  บัวศรี ปลัดอาวุโสอําเภอฝาง 
เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายวัชรินทร์  ศรีชุมพร รองนายกเทศมนตรีตําบลเวียงฝาง  
นางสาวนงลักษณ์  เตียตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  นายอดุลย์  บุญใส  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนายจํานง  วงค์เครา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอฝาง สรุปได้ดังน้ี   
ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 สนามกีฬาของอําเภอ  

ขอความอนุเคราะห์อบจ.เชียงใหม่
ดําเนินการปรับปรุงเพ่ือให้เป็น
สถานที่ออกกําลังกายให้กับ 
ประชาชน 

1.สนามกีฬาเป็นทรัพย์สินของ
อําเภอ อบจ.ไม่สามารถเข้าไป
ดําเนินการ  
อาจมีช่องทางท่ีสามารถดําเนินการ
ได้โดยขอความอนุเคราะห์ สส.ใน
พ้ืนที่ทําโครงการย่ืนเสนอขอ
งบประมาณโดยตรง 
 

 

2 รางระบายนํ้าพร้อมฝาปิดบ้านแม่สูน
หลวง หมู่ 1 ตําบลแม่สูน เช่ือมบ้าน
โป่งนก หมู่ 7 ตําบลแม่คะ 
ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตร 
ไม่มีไหล่ทาง และเป็นถนนอบจ. 
 

2.ข้างทางเป็นลําเหมืองและ 
อีกข้างทางติดที่ดินของเอกชน 
ขอให้สํานักการช่างรับหลักการแล้ว
สํารวจว่าจะสามารถดําเนินการ
ขยายหรือรางระบายนํ้าได้หรือไม่  
และติดปัญหาอุปสรรคอย่างไร 
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
ในพ้ืนที ่
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
2 
(ต่อ) 

เป็นถนนเช่ือมต่อบ้านแม่สูนหลวงไป
บ้านโป่งนกมีรถสัญจรเป็นจํานวน
มากเพราะเป็นเส้นทางลัดไป 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย  
จึงทําให้มีรถบรรทุกผ่านทําให้สวน
ทางกันลําบากมีรถตกไหล่ทางและ
เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง ขอความ
อนุเคราะห์อบจ.ดําเนินการวางท่อ
ระบายนํ้า ยาวประมาณ 400 เมตร
จากปากทางแม่สูนจนถึงสะพาน 

  

3 ถนนบ้านสันต้นดู่ หมู่ 8 ตําบลสัน
ทราย เช่ือมบ้านท่าสะแล หมู ่11 
ตําบลเวียง เป็นถนนลูกรัง เกิดความ
เสียหายมีหลุมลึก จากนํ้าหลาก 
ในฤดูฝน ขอความอนุเคราะห์
งบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต
กว้าง 7 เมตร ยาว 1,800 เมตร 
และฝากสอบจ.เข้าบรรจุในแผน 
 

3.1 การจะบรรจุเข้าในแผนอบจ.
ต้องเป็นถนนที่มีความกว้าง 6 เมตร 
ถ้ามีไหล่ทางขา้งละ 1 เมตร 
3.2 เดิมถนนที่เป็นคอนกรีตจะ
ดําเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมได้ 

สํานักการช่าง 

4 ที่ผ่านมาเกิดปัญหา 
ภัยแล้ง  ผู้นําหารือกันแต่เรื่อง 
อ่างเก็บนํ้าปางมะขามป้อมแต่ไม่ได้
ปรึกษาหารือกันเรื่องการจัดทําฝาย
ในลํานํ้าฝาง ให้ย่ังยืน  คือ ฝายปู่อ้วน 
ถึงตําบลเวียงระยะทาง 20 กิโลเมตร
ไม่มีฝายชะลอน้ําไว้ 
 

4.ลํานํ้าฝางเป็นอํานาจของ 
กรมเจ้าท่าไม่ได้เป็นอํานาจ 
ของอบจ.  
วิธีการ จัดทําโครงการแก้ไขอุทกภัย
และภัยแล้งซึ่งเป็นโครงการของ
รัฐบาล โดยให้ประชาคมระดับ
หมู่บ้านผ่านอบต.ส่งถึงกรมเจ้าท่า
และศูนย์เจาะบ่อบาดาล หาก
เห็นชอบก็จะออกใบอนุญาต 
ให้และให้ทางอบต.และอําเภอเซ็น 
รับรองแล้วเสนอต่อผู้ว่าฯ 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4

(ต่อ) 
ขอให้สํารวจและขอปรึกษาว่ามี
แนวทางในการสร้างฝายชะลอน้ํา
อย่างไร หากเทียบกับลํานํ้าปิงแล้ว 
จะเห็นว่ามีฝายชะลอน้ําเกิดขึ้น
มากมาย และเข้าใจว่าหากจะ
ดําเนินการทําฝายในลํานํ้าฝาง 
ต้องใช้งบประมาณเป็นจํานวนมาก 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที ่
ขอฝากส.อบจ.และผู้นําทุกภาคส่วน 
ช่วยพิจารณาด้วย 
- ลํานํ้าฝาง หน้าฝายต้ืนเขิน 
ขอให้มีการขุดลอกหน้าฝาย  
เพราะประชาชนเดือนร้อนเป็นไปได้
ขอให้ทําโครงการขุดลอกทุกปี 
ได้หรือไม่ 
 

4. การขุดลอกหน้าฝายหากจะให้ทํา
เป็นโครงการทุกปี เป็นอํานาจของ
กรมเจ้าท่า ซึ่งกรมเจ้าท่าต้องอนุญาต
ก่อนถึงจะดําเนินการได้ 
ดังน้ันให้อบต.ช้ีแจงประชาชน 
ในพ้ืนที่ทราบในเบ้ืองต้น อบต.
อาจจะทําเรื่องขอใช้เคร่ืองจักรของ
อบจ.ในการขุดลอกสามารถทาํได้ 
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

สํานักการช่าง 

5 ถนนบ้านท่าสะแก ตําบลเวียง 
เดิมเป็นถนนแคปซีล อบจ.ไป
ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ตลอด 
แต่ปัจจุบันได้ทําโครงการเสนอให้
ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมแต่ 
สํานักการช่างแจ้งว่าไม่ใช่อํานาจหน้าที่
เป็นถนนของอบต. ทําไมไม่ดําเนินการ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
ก่อนที่จะมอบให้อบต.ดูแลเพราะอบต.
ก็ไม่มีงบประมาณที่จะสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้ 
 

5. ถนนที่ถ่ายโอนให้อบต. ตาม
กฎหมายต้องใช้งบประมาณของ
อบต.เป็นหลักก่อนอบจ.ไม่สามารถ
เข้าไปดําเนินการได้ หากอบต.เห็นว่า
เกินศักยภาพก็สามารถทําโครงการ
เสนอในส่วนของโครงการประสาน
แผนได้ 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
6 ถนนหมู่ 13 ตําบลสันทราย 

เช่ือมบ้านหนองยาว หมู่ 11 ตําบล 
แม่สูน ระยะทาง 500 เมตร 
 

6.กําลังดําเนินการคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายใน  2 เดือน 
 

สํานักการช่าง 

7 ถนนบ้านเด่นเวียงไชย หมู่ 8  
ตําบลแม่ข่า เช่ือมบ้านดอยป่าไผ่ 
หมู่ 15 ตําบลแม่คะ ระยะทาง 
 5 กิโลเมตร เป็นถนนลูกรัง 
ถูกตัดเซาะในฤดูฝน อปท.ในพ้ืนที่ 
ต้องปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี  
และเป็นถนนเช่ือมระหว่าง 2 ตําบล 
อีกทั้งเป็นถนนตัดผ่านป่าชุมชน 
ซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 
สินค้าทางการเกษตร  ดังน้ันจึง 
ขอความอนุเคราะห์อบจ.จัดสรร
งบประมาณหรือบรรจุไว้ในแผนปี
ต่อไป 
 

7.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป  

สํานักการช่าง 

8 ถนนบ้านห้วยโจ้เหนือ หมู่ 4  
ตําบลแม่ข่า เช่ือมบ้านสันม่วง หมู่ 3  
สันป่าไหน่ หมู ่9 และบ้านหว้ยโจ้ใต้ 
หมู่ 13 กว้าง 6 เมตร ยาว 1,600 
เมตร ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ
จากอบจ.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นทางดังกล่าว เน่ืองจากถนน
พังทลายเป็นหลุม เป็นบ่อ ประชาชน
สัญจรไปมาได้รับความลําบาก 
ขอให้อบจ.พิจารณาด้วย 
 

8.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
9 รางระบายนํ้าคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 

1,000 เมตร สูง 1.10  เมตร 
บ้านสันป่าไหน่ หมู่ 9 ตําบลแม่ข่า 
บ้านป่าบง หมู่ 3 และ บ้านสนัมะกอก
หวาน หมู่ 9 ตําบลแม่งอน ช่วงฤดูฝน 
เกิดนํ้าท่วมขัง ทําให้ลําเหมืองพัง  
นํ้าท่วมเข้าพ้ืนที่เกษตรของราษฎร  
ขอความอนุเคราะห์อบจ.ได้บรรจุ 
ไว้ในแผนเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาอย่าง
ย่ังยืน 
 

9.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
 

สํานักการช่าง 

10 นางสาวนงลักษณ์  เตียตระกูล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
เชียงใหม่ อําเภอฝาง เขต 1 

นางสาวนงลักษณ์ เตียตระกูล  
ส.อบจ.อําเภอฝาง เสนอให้ครั้งต่อไป 
ขอให้เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายก่อสร้าง 
และเจ้าหน้าทีฝ่่ายสํารวจเข้าร่วม
ประชุมประชาคมด้วยทุกคร้ัง  
และโครงการทีจ่ะเข้าบรรจุไว้ในแผน
ควรจะแจ้งใหส้.อบจ.ในพ้ืนที่ทราบ
เพราะที่ผ่านมาไม่ตรงกับต้องการ
ของประชาชน 
 

สํานักการช่าง 

11 ถนนหมู่ 9 ตําบลเวียงเช่ือม 
หมู่10 ตําบลสันทราย ขยาย 
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร  
เป็นเส้นทางที่นักเรียนใช้สัญจร 
ไปโรงเรียนและประชาชนสัญจร 
ไปมาระหว่าง 2 ตําบล ขอความ
อนุเคราะห์อบจ.พิจารณาด้วย 

11.เป็นพ้ืนที่เทศบาลตําบลเวียง 
เช่ือมกับเทศบาลตําบลสันทราย 
แต่ได้สํารวจพ้ืนที่ดังกล่าวแล้ว 
ปรากฏว่าถนนมีความกว้าง 3 เมตร 
และยังติดปัญหาพ้ืนที่ตําบลเวียง 
ไม่สามารถขยายได้เน่ืองจากติดรั้ว
ของประชาชน  ทั้งอํานาจหน้าที่ใน
การขยายถนนเป็นของเทศบาลตําบล
สันทรายและไม่เกินศักยภาพของ
เทศบาลตําบลสันทราย  
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
12 แหล่งนํ้าเกษตรกรประสบปัญหาภัย

แล้งทุกปี อยากให้สร้างอ่างเก็บนํ้าหรือ
เขื่อนปางมะขามป้อม ขอความ
อนุเคราะห์อบจ.พิจารณาด้วย 

12.เกินอํานาจหน้าที่ของอบจ. 
อ่างเก็บนํ้าปางมะขามป้อม   
สอบจ. นายอําเภอ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องได้ทําหนังสือถึงรัฐมนตรี
กระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว 
ได้ทราบเป็นพ้ืนที่ป่าโซน C 
และยังมีปัญหาเร่ืองข้อกฎหมาย  
จึงทําหนังสือเร่งรัดให้พิจารณา 
อ่างเก็บนํ้าปางมะขามป้อมอีกคร้ัง 
 

 

13 ลํานํ้าฝาง  ที่ผา่นมาลุ่มนํ้าฝาง 
ได้ของใช้งบประมาณจากลุ่มนํ้าแม่กก
ของจังหวัดเชียงราย เน่ืองจากจังหวัด
เชียงใหม่  มีปัญหากับกรมเจา้ท่า 
ดังน้ันอยากให้อบจ.เป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดประชุมผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ในพ้ืนที่ อําเภอฝาง  อําเภอแม่อาย  
อําเภอไชยปราการ หลังจาก  
ศึกษาผลกระทบมานาน  
18 เดือนยังไม่มีข้อยุติเน่ืองจาก NGO 
ได้ศึกษาถึงผลกระทบเกี่ยวกับระบบ
นิเวศน์แต่ยังไม่ได้ศึกษาใหค้รบทั้งวงจร 
หากได้ศึกษาในภาพรวมตลอดจน 
ถึงปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ทั้ง 3 อําเภอแล้ว 
น่าจะได้รับความเห็นชอบจาก 
กรมเจ้าท่าและงบประมาณ 
ในการสร้างเข่ือน 
 

13.ปีที่ผ่านมาได้เสนอเรื่องการ 
ขุดลอกลํานํ้าฝางกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดแล้วแต่ไม่สามารถดําเนินการ
ได้เน่ืองจากเป็นอํานาจหน้าที่ของ 
กรมเจ้าท่า   
ดังน้ันผู้มีอํานาจควรเสนอใหแ้ก้ไข 
กฎหมายดีกว่าเน่ืองจากประชาชน 
เดือดร้อน มีงบประมาณแต่ไม่ 
สามารถดําเนินการได้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



~ 22 ~ 
 

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
14 ขุดลอกหนองบัวคํา เน่ืองจากหนองบัว

คํามีเน้ือที่ 25 ไร่ ขุดลอก 
ไปแล้ว 17 ไร ่ลึก 3 เมตร สามารถ
บรรจุนํ้าได้มากพอสมควร หากปัจจุบัน
สามารถขุดลอกได้เพ่ิมเติม 
ให้เต็ม 25 ไร่โดยให้ลึก 6 เมตร 
ก็จะสามารถบรรจุนํ้าไว้ใช้ได้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน 
ขอความอนุเคราะห์อบจ. 
พิจารณาด้วย 
 

12.จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ. 
ในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
 

 

15 ขอขอบคุณอบจ.ที่ได้มารับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในอําเภอฝาง
และส.อบจ.ที่ได้ติดตามโครงการ 
ต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาของประชาชน 
ในพ้ืนที่  อยากฝากส.อบจ. 
ให้ไปทบทวนปัญหาที่นําเสนอ และ
ขอให้พิจารณาแผนชุมชน 
แผนหมู่บ้าน แผนตําบล แผนอําเภอ 
ด้วยเน่ืองจากมีหลายโครงการ 
ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา   
โดยให้คํานึงของความต้องการและ
ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
เป็นสําคัญ 
 

14.ที่ผ่านได้รบัการประสานจาก 
อบต.หรือเทศบาล ในการจัดทํา 
โครงการส่งให้อบจ. แต่อบจ. 
ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการ 
ทุกโครงการที่เป็นของอบต. 
หรือเทศบาลได้  เน่ืองจากมิได้อยู่ใน 
อํานาจหน้าที่ อบจ.แต่อบจ. 
สามารถที่จะดําเนินการโครงการ 
ที่เกินศักยภาพของอปท.ในพ้ืนที่ 
 

 

16 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 
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 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่ฝาง เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
      3.1 ภัยแลง้  ขอให้อบจ.สร้างอ่างเก็บนํ้าบริเวณเขื่อนนํ้าแม่ใจ ตําบลม่อนปิน 
อําเภอฝาง ประชาชนขาดแคลนนํ้าใช้เพ่ือการเกษตร 
 3.2  ก่อสร้างสะพานข้ามลํานํ้าใจ หมู ่3 ชุมชนแจ่งหัวริน เขตเทศบาลตําบลเวียง 
 3.3  ก่อสร้างกําแพงกันดินบ้านม่อนปิน หมู่ 3 บ้านหนองบัว หมู่ 8 ลํานํ้ามาว             
กัดเซาะตลิ่งพัง 
 3.4  ขุดลอกลาํนํ้าฝางต้ังแต่บ้านสันต้นเปา หมู่ 7 บ้านห้วยโจ้ใต้ หมู่ 13                   
บ้านห้วยโจ้เหนือ หมู่ 4 บ้านแม่ข่า หมู่ 5 บ้านสบข่า และบ้านหนองอ้อม หมู ่11 เช่ือมบ้านโป่งนก         
ตําบลแม่คะ ระยะทาง 15 กิโลเมตร ช่วงฤดูแล้งลํานํ้าฝางต้ืนเขิน เป็นเกาะทราย ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้ํา
ท่วมบริเวณหมูบ้่าน 2 ตําบล สร้างความเสียหายให้กับประชาชน 
 3.5  ถนนบ้านสองแคว หมู ่7 ตําบลสันทราย เช่ือม บ้านสันต้นดู่ หมู่ 8 ตําบล         
สันทราย กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร เป็นถนนลูกรังและเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 3.6  การขุดเจาะบ่อนํ้าบาดาล ขนาดกว้าง 6 น้ิว ลึก 120 เมตร เพ่ือในการเกษตร
พ้ืนที่บ้านแม่งอน บ้านแม่สูน 
 3.7  ขอขยายไฟฟ้าใช้ในการเกษตรตามถนนอบจ. บ้านทุ่งทอง เช่ือมบ้านชัยเกษม 
ระยะทาง 3,000 เมตร พ้ืนที่ทําการเกษตรของประชาชนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพ่ือสูบนํ้าจากบ่อนํ้า         
เพ่ือลดต้นทุนในการใช้นํ้ามันซึ่งมีต้นทุนสูง 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 10 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอเชียงดาว 

ณ เทศบาลตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 119 คน โดยมีนายพงศ์สรรค์  ประดับรัตน์ ท้องถิ่นอําเภอ
เชียงดาว เป็นประธานเปิดการประชุม นายศุภกร  เบญจกัญญา ปลัดเทศบาลตําบลเชียงดาว และ                
นายพิพัฒน์พงศ์  เดชา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอเชียงดาว เขต 1  และ        
นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอเชียงดาว  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 เรื่องการจัดสรรงบประมาณไม่ครอบคลุม 

ถึงแม้ว่าในแผนปี 63- 64 และเพ่ิมเติม
อําเภอเชียงดาวจะได้รับการจัดสรร 
จากอบจ.ค่อนข้างมาก แต่โครงการ 
ก็ยังไม่ครอบคลุมส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที ่
ทต.เชียงดาว  ทต.ปิงโค้ง  และทต.ทุ่งข้าว
พวง อยากให้อบจ.พิจารณาโครงการให้กับ
อบต.เมืองคอง และทต.เมืองนะ เพราะยัง
มีโครงการที่เกินศักยภาพของอปท. 
อยู่ค่อนข้างมาก  

โครงการต่าง ๆ ที่นําไปบรรจุไว้ใน 
แผนของอบจ.น้ัน เริ่มจากปัญหา 
ที่เกิดในหมู่บ้านผ่านผู้นําหมูบ้่าน 
ประชาคมร่วมกันเป็นแผนอปท.แล้ว
เมื่อเกินศักยภาพจึงส่งให้อบจ.
พิจารณา  หากทต.เมืองนะมีสําเนา
โครงการที่จัดส่งไปให้อบจ.แล้ว 
แต่ยังไม่ได้รับพิจารณาให้สําเนา
เอกสารให้ด้วยจะได้นําไปประสาน 
เพ่ือปรับแผนในคราวต่อไป  
สําหรับอบต.เมืองคองมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในแผนแล้วและรอดําเนินการ
บรรจุในข้อบัญญัติตามจํานวน
งบประมาณที่อบจ.มีอยู่บางโครงการ 
ก็ได้ดําเนินการแล้วบางโครงการก็อยู่
ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1   - การขอความเห็นชอบโครงการ

เพ่ิมเติม ปี 63 ในครั้งน้ีเป็นเพียง
โครงการที่จะนําไปบรรจุในแผน
เพ่ิมเติม อบจ.มีโครงการต่าง ๆ  
ที่ได้รับการพิจารณาและบรรจุไว้ใน
แผนปกติและข้อบัญญัติแล้ว เช่น 
ตําบลเมืองนะปี 62 มีโครงการถนน
บ้านนํ้ารู ตําบลเมืองนะเช่ือม 
บ้านปิงโค้ง งบประมาณจ่าย 
ขาดเงินสะสม อีกจํานวน 3 โครงการ 
ได้แก่ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 1  
ตําบลเมืองนะ ,หมู่ 7 ตําบลเมืองนะ
และหมู ่12 ตําบลเมืองนะ  
ตําบลเมืองคอง มีโครงการปรับปรุง 
ผิวจราจรถนนแอสฟัลท์คอนกรีต 
บ้านหลวง ม.4  บ้านปางมะริว ม.2
ตําบลเมืองคอง เช่ือมบ้านนาเหล่า 
ม.10 ตําบลเชียงดาว อยู่ในขั้นตอน
ของพัสดุในเดือนเมษายน 63 ขอ
ช้ีแจงในเบ้ืองต้นเน่ืองจากไม่ได้
นําเสนอให้ 
ที่ประชุมทราบทั้งหมด 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
2  ขุดบ่อนํ้าเพ่ือการเกษตร   

มีงบประมาณจากกรมพัฒนาที่ดิน 
ในการขุดบ่อนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ขอความอนุเคราะห์อบจ.จัดสรร
งบประมาณมาดําเนินการ 
ขุดบ่อนํ้าเพ่ือการเกษตร เพราะเกรงว่า 
จะไม่ทันเหตุการณ์เน่ืองจากปีน้ีแล้งมาก 

ได้สอบถามอปท.และได้ทําโครงการ 
ส่งอบจ.แล้วขอสําเนาหนังสือ 
เพ่ือจะไปประสานทางอบจ. 
อีกคร้ังหน่ึงว่าโครงการที่เสนอไปน้ัน 
ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของอบจ.หรือไม่ 
เพราะอํานาจหน้าที่ของอบจ.จะต้อง 
มีประโยชน์ร่วมกันอย่างน้อย 2 อปท.
ขึ้นไป 
ส่วนพ้ืนที่เอกชนงบประมาณ 
กรมพัฒนาที่ดินขอสมทบ 2,500 
บาทแล้วขุดบ่อให้น้ัน อบจ.ไม่มี
งบประมาณ 
ในส่วนน้ี อบจ.จัดสรรงบประมาณให้ได้
คือ ต้องเป็นบ่อนํ้าสาธารณะที่สามารถ
ใช้ร่วมกัน 2 ทอ้งถิ่นขึ้นไป 
-สําหรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ตําบลเมืองนะ ให้เร่งประสาน 
ขอใบอนุญาตจากกรมทรัพยากรนํ้า 
หรือสอบถามส.อบจ.ในพ้ืนที่ 
หากได้งบประมาณมาแล้วไมม่ี
ใบอนุญาตให้โครงการดังกล่าวอาจจะ
ตกไป 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
3 หารือโครงการถนนเช่ือมบ้าน 

แม่ขอน ต.ทุ่งขา้วพวง และโครงการถนน
เช่ืองโป่งอ่าง ตําบลเมืองนะ  
ซึ่งทั้ง  2 โครงการเคยได้งบประมาณจาก
อบจ.ไปแล้วครั้งหน่ึง แต่อยู่ในพ้ืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติผาแดง  
ซึ่งตอนน้ันยังไม่ได้ขออนุญาต 
เจ้าของพ้ืนที่ทําให้โครงการถูกยกเลิกไป 
แต่ทั้ง 2 โครงการน้ีประชาชน 
ในพ้ืนที่ยังต้องการอยู่ เน่ืองจากเป็นถนน
เช่ือม 2 ตําบล ขณะนี้ ท้องถิน่และท้องที่ 
จึงได้ปรึกษากับอุทยานฯแล้วได้คําแนะนํา
ว่าเจ้าของงบประมาณซึ่งในทีน้ี่คือ อบจ.
จะต้องเป็นผู้ขออนุญาตจึงขอหารือว่าถ้า
อปท.เป็นผู้ขออนุญาตจะต้องให้ทต.เมือง
นะ หรือ ทต.ทุง่ข้าวพวงเป็นผู้ขออนุญาต 
เพ่ือที่จะได้เตรียมเสนอโครงการบรรจุเข้า
แผนอบจ.ต่อไป 

3.ปัญหาโครงถนนลูกรังที่เคยได้ 
งบประมาณแล้ว ตอนน้ันได้ผู้รับจ้าง
แล้ว แต่ต้องถกูยกเลิกเพราะอยู่ในเขต
ป่า   
 ข้อสังเกต  เริม่ต้นโครงการในพ้ืนที่ 
ใดให้พ้ืนที่น้ันเป็นผู้ขออนุญาต เช่น 
ถนนบ้านแม่ขอน ต.ทุ่งข้าวพวง เช่ือม
บ้านเมืองนะ ทต.ทุ่งข้าวพวง 
ก็ต้องเป็นผู้ขออนุญาต  หากมีข้อสงสัย
ว่าทําถนนเช่ือมบ้านแม่นะ 
เหตุใดถนนถึงทําไม่สุดทาง 
ไปยังพ้ืนที่ต.แม่นะอบจ.ทําถนน 
ตามงบประมาณที่ได้จัดสรร  
ซึ่งขณะน้ีโครงการยังไม่ได้เข้าแผน 
ก็ต้องทําเรื่องขออนุญาตจากเจ้า 
ของพ้ืนที่ก่อนแล้วจึงเสนออบจ.
พิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

4 ถนนเช่ือมบ้านหนองแขม 
ไปตําบลปิงโค้ง ติดพ้ืนที่ป่าเหมือนกัน 
ได้ปรึกษาอุทยานฯก็ได้คําแนะนําให้
โครงการไหนที่เป็นถนนเดิมอยู่แล้ว 
สามารถดําเนินการได้ แต่การทําถนน
ลูกรังของอบจ.ส่วนใหญ่จะเป็น 6 เมตร 
ดังน้ันขอให้อบจ.ปรับลดขนาดจาก 6 
เมตรเป็น 4 เมตรได้หรือไม่ เน่ืองจากถนน
เดิมเป็น 4 เมตร 

4.ถ้าเป็นถนนบดอัดลูกรัง อบจ. 
ทําตามสภาพเดิม,ถนนโอเวอร์เลย์ ทํา
ตามสภาพเดิม 3-4 เมตร แต่ให้เช่ือม
ระหว่าง 2 ท้องถิ่น แต่ถ้าก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ต้อง 6 เมตรเท่าน้ัน เช่ือมระหว่าง 2 
ท้องถิ่นขึ้นไป เกินศักยภาพของท้องถิ่น
น้ัน ๆ สําหรับอุทกภัยถนนเดิมอยู่แล้ว
ความกว้างตามสภาพเดิม  
ถนนบดอัดลูกรัง ต้อง 3-4 เมตรก็
สามารถดําเนินการได้ 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
5 การประมาณราคาต้องให้ช่างอปท. 

หรือช่าง อบจ.เป็นผู้ดําเนินการ 
เน่ืองจากจุดเริ่มต้นมีพ้ืนที่ของ
ประชาชนส่วนหน่ึงและพ้ืนทีป่่าส่วน
หน่ึงในเขตพ้ืนที่ป่า 2 กิโลเมตร ปร.4 
ปร.5 ต้องแนบกับการขออนุญาต
เจ้าของพ้ืนที่ 

5.ให้ประสานช่างอบจ.ในการ
ประมาณการ และต้องให้ประชาชน
ยินยอมทําเป็นหนังสือเป็นที่
สาธารณะหรือหากมีการประชาคม
ให้บันทึกรายงานว่าประชาชน
ยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ เพ่ือจะได้ไม่มี
ปัญหา ส่วนช่างอปท.ให้สํารวจ 
ความกว้างยาวของพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการแล้วประสานกับช่างอบจ.
เพ่ือประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป 

สํานักการช่าง 

6 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 

  

 
 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอเชียงดาว  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1 ติดตามโครงการถนนลาดยางสายสบอ้อ  – ม่วงฆ้องเ ช่ือมตําบลแม่นะ         
สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําหนังสือแจ้งให้อบต.
เชียงดาวช่วยประสานอบจ.เชียงใหม่มาดําเนินการซ่อมแซมแล้วไม่ทราบว่าอบจ.ได้รับหนังสือหรือไม่ 
 3.2 ติดตามโครงการถนนสายทุ่งหลุก – ผาลาย เช่ือมตําบลแม่นะและตําบลปิงโค้ง 
เป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ทําหนังสือแจ้งให้อบต.เชียงดาวช่วยประสานอบจ.
เชียงใหม่มาดําเนินการซ่อมแซมแล้วไม่ทราบว่าอบจ.ได้รับหนังสือหรือไม่ 
 3.3   ขอขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านใหม่ หมู่ 3 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
 3.4  ขอรางระบายนํ้าบ้านจอมคีรี หมู่ 3 ตําบลเมืองนะ เช่ือม หมู่ 1,2,11,13 ตําบล
เมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
 3.5  ขอขุดเจาะบ่อบาดาลและแทงค์เก็บนํ้าท่อ PVC เพ่ือสํารองนํ้าไว้ใช้ในหมู่บ้าน
พ้ืนที่บ้านจอมคีรี ตําบลเมืองนะ เน่ืองประสบปัญหาภัยแล้ง 
 3.6  ขอขุดลอกสระห้วยบง บ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว          
สระน้ํามีพ้ืนที่ 2 ไร่ ต้ืนเขินนํ้าไม่เพียงพอในการทําประปาหมู่บ้าน 
 3.7  ขอถนนบ้านสหกรณ์ หมู่ 8 ตําบลเมืองงาย เ ช่ือมบ้านทุ่งละคร หมู่ 14           
ตําบลเชียงดาว สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 3.8  ขอขุดลอกสระห้วยหก บ้านขุนข้อน หมู่ 7 ตําบลเมืองงาย เน้ือที่ 3 ไร่ สภาพต้ืน
เขินนํ้าไม่เพียงพอในการทําประปาหมู่บ้าน 
 3.9  ขอติดต้ังโคมไฟโซล่าเซลล์ บ้านทุ่งหลุก หมู่ 9 ตําบลเชียงดาว เช่ือมบ้าน         
ผาลาย หมู่ 16 ตําบลเชียงดาว เน่ืองจากเป็นทางขึ้นดอยผาแดงเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 11 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอพร้าว 

ณ เทศบาลตําบลเวียงพรา้ว อําเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 131 คน โดยมีนายจําเริญ  ย่างไพบูลย์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อําเภอพร้าว เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นายจักรพันธ์ุ  ทองอํ่า 
ปลัดอําเภอพร้าว นายศรศักด์ิ  ยศชนะ เกษตรอําเภอพร้าว  นายรุ่ง  ศรีโพธ์ิ  รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่  และ นางสุประภา  กันธวงค์  ผู้อํานวยการกองกิจการสภาเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมี
มติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอพร้าว  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ติดตามโครงการสะพานบ้านแม่กอยได้

สอบถามเทศบาลตําบลเวียงพร้าวแล้ว 
ทางเทศบาลแจ้งว่าอบจ.ติดขัดเรื่อง
หนังสือขออนุญาตกรมเจ้าทา่ ซึ่งตอนน้ีก็
ใช้ระยะเวลาถึง 6 ปีแล้ว อยากสอบถาม
ว่าได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนไหน เพราะ
สะพานสายน้ีเช่ือมตําบลป่าไหน่ อําเภอ
สันทรายไปจนถึงอําเภอไชยปราการ 
  

1.สะพานแม่กอย ข้อตกลงของท้องถิ่น
เมื่อมีงบประมาณจะสับเปลี่ยนกัน       
รับงบประมาณ ไม่ทราบว่าของทต.
เวียงพร้าวจะได้จัดสรรปีไหน สําหรับ
สะพานน้ีจะต้องรับหนังสืออนุญาต 
จากกรมเจ้าท่าก่อนถึงจะดําเนินการ
เข้าแผนได้ ถ้าไม่มีหนังสือจากกรม        
เจ้าท่า หากมีงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวก็จะต้องยกเลิก ดังน้ันเทศบาล
ตําบลเวียงพร้าวต้องมีความพร้อมเรื่อง
เอกสารอนุญาตต่างๆ พร้อมแบบ
แปลน เมื่อได้งบประมาณแล้วตาม
ข้อตกลงของท้องถิ่นทั้ง 10 แห่งที่ได้
ตกลงกัน ดังน้ันต้องสอบถามทาง
เทศบาลตําบลเวียงพร้าวได้รับอนุญาต
ให้ก่อสร้างสะพานจากกรมเจ้าท่าแล้ว
หรือไม่ 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1  - รับหลักการและจะประสานกองช่าง

เทศบาลตําบลเวียงพร้าวว่าได้ทํา
หนังสือของอนุญาตกรมเจ้าทา่และ
จัดส่งโครงการให้อบจ.พิจารณาหรือไม่ 
- ด้วยระยะเวลาที่ติดตามเรื่องน้ีนาน
เกินไป อาจจะต้องแจ้งให้กรมเจ้าท่า
ทราบว่าประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่เสนอรายช่ือ
ประชาชนที่ใช้ประโยชน์ในการใช้
สะพานดังกล่าว เพราะถึงอย่างไรอบจ.
ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจาก 
กรมเจ้าท่าก่อนถึงจะดําเนินการ
ก่อสร้างสะพานให้ได้ 

 

2 สอบถามโครงการที่เช่ือมระหว่างตําบล
สามารถส่งเรื่องเข้าแผนเพ่ิมเติมได้หรือไม่ 
อยากทราบกําหนดเวลาเพ่ือจะได้เป็น
แนวทางปฏิบัติที่เหมือนกันทุกอปท.
เน่ืองจากมีโครงการอีกหลายโครงการ เช่น 
ถนน สะพาน  ไฟฟ้าในสนามกีฬา เป็นต้น 

2.การจัดทําแผนของอบจ.มี 2 แบบ 
คือแผนแม่บท 5 ปี กับแผนเพิ่มเติมที่
คาบเก่ียวระหว่างปี ซึ่งถามว่ามี
ระยะเวลากําหนดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการและความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่  อปท.สามารถเสนอ
โครงการได้ แต่การจัดทําแผนมีรอบ
ของการดําเนินการ ดังน้ันเมื่ออปท.
เสนอโครงการเข้ามาก็จะอยู่ในระบบ
และเมื่อถึงรอบการจัดทําแผนก็จะ
หยิบข้อมูลที่เสนอไว้ดําเนินการจัดทํา
แผนต่อไป ขอให้ประสานผู้นําท้องถิ่น  
ท้องที่ตลอดถึงผู้แทนส.อบจ.ในพ้ืนที่
ทราบด้วย 
 

 

3 สะพานข้ามลํานํ้าแม่โก๋น บ้านแม่งัด 
หมู่ 4 ตําบลทุ่งหลวง เช่ือมบ้านทุ่งหลวง 
หมู่ 1 ตําบลทุ่งหลวง และ หมู่ 8 ตําบล 
นํ้าแพร่ สภาพสะพานคับแคบรถว่ิงสวน 
ทางกันลําบาก 

- สะพานแม่โกน บ้านแม่งัด  
อบจ.เคยมีงบประมาณ 3 ลา้นบาท 
แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า
เน่ืองจากแบบแปลนที่กรมเจา้ท่า
กําหนดต้องมีระยะเสาสะพานที่
สามารถให้เรือผ่านไปได้ โครงการน้ีจึง
ต้องยกเลิกไป 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ขุดลอกลํานํ้าแม่โกนสภาพต้ืนเขิน 

ขออนุเคราะห์ขุดลอกคลองเพ่ือใช้ใน
การเกษตร 

4. การขุดลอกลํานํ้าแม่โกนหากเป็น
ความเดือดร้อนของประชาชนให้ทํา
โครงการเสนอผ่านอปท.และประสาน
ส.อบจ.ในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
 

สํานักการช่าง 

5 การขุดเจาะบ่อบาดาลต้องขออนุญาตกรม
ทรัพยากรนํ้า อยากสอบถามให้อปท.หรือ
อบจ.ทําหนังสือในการขออนุญาต 
ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 

5.เรื่องขุดเจาะบ่อบาดาล หากได้รับ
ความเดือดร้อนและได้รับหนังสือขอ
อนุญาตแล้วก็ประสานขอรับการ
สนับสนุนจากอบจ.ได้ 

 

6 บ่อพวง เป็นการสร้างอ่างกักเก็บนํ้าใน
พ้ืนที่ต้นนํ้า อยากให้มีบ่อในการกักเก็บนํ้า 
เช่น อ่างเก็บนํ้าแม่ตะละ ซึ่งตอนน้ีอยู่ใน
ขั้นตอนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
หากอบจ.มีโครงการเรื่องการจัดหาแหล่ง
นํ้าก็จะเป็นประโยชน์กับประชาชน  
 

6.เรื่องบ่อพวงขณะนี้ยังไม่มีนโยบาย
เรื่องดังกล่าว 
 

 

7 สถานการณ์โควิด อําเภอพร้าวมีลําไยนอก
ฤดูมีปัญหาในการขนส่งสินคา้ การส่งออก
ลําไยค่อนข้างลําบาก และได้รับผลกระทบ
โดยตรงกับสถานการณ์ดังกล่าว 
อีก 4-5 เดือนลําไยในฤดูก็จะออกสู่ตลาด 
อบจ.มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรได้ 

- ผลผลิตลําไย ผลกระทบโควิด  
รับนโยบายจากกรมส่งเสริมการเกษตร
อําเภอและจังหวัดมาว่า ให้พัฒนา
คุณภาพลําไยเน่ืองจากจังหวัดจันทบุรี
ปลูกลําไยนอกฤดูมีคุณภาพลูกโต  
ยังสามารถส่งออกทําให้ประเทศจีนได้
แต่ปริมาณลดลงเน่ืองจากประเทศจีน 
ก็มีปัญหาเรื่องโรคโควิด 
ดังน้ันปัญหาดังกล่าวกระทรวงเกษตร
กําลังปรึกษาหารือว่าจะหาทางออก
ด้วยวิธีได้ หากมีนโยบายอย่างไร
จะแจ้งให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
 

เกษตรอําเภอ 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
7  -เรื่องการประกันราคาลําไย   

มีสมาพันธ์อาชีพครูที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้วได้ย่ืนเรื่องเสนอคณะ
กรรมมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรให้
รัฐบาลเตรียมรบัมือผลผลิตลําไยท่ี
กําลังจะออกมาและขณะน้ีได้มีการ
ประกันราคาพืชผลทางการเกษตรไป
แล้ว ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์   
มันสับปะหลัง ยางพารา  ปาล์มนํ้ามัน
ตอนน้ีกําลังผลักดันให้มีการประกัน
ราคาผลผลิตลาํไย AA อยู่ในราคา
กิโลกรัมละ 40 บาทและมีแนวโน้นที่
จะเป็นไปได้เน่ืองจากจะเข้าพิจารณา
ในสภาเร็ว ๆน้ีผู้ที่จะได้ราคาดังกล่าว
ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูก
ลําไยกับกรมสง่เสริมการเกษตร 
ซึ่งขณะน้ีมีผู้ไปลงทะเบียนเป็น
เกษตรกรผู้ปลกูลําไยและผลผลิตต่างๆ 
เป็นจํานวนมาก เอกสารที่ใช้ไม่
จําเป็นต้องเอาโฉนดที่ดินไปก็ได้  
สําหรับชนเผ่าผู้ปลูกในพ้ืนทีอุ่ทยานฯ 
ขอให้ทางอุทยานแจ้งพิกัดที่ดินทํากิน 
ที่อนุญาตไว้ไปแจ้งที่สํานักงานเกษตร
อําเภอ ข้อดีขอการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร คือ หากเกิดเหตุภัยแล้ง 
 ก็จะได้รับความช่วยเหลือ หากมีความ
คืบหน้าเรื่องดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบ
อีกคร้ังหน่ึง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
8 โครงการแผงโซล่าเซลล์ เพ่ือใช้ในระบบ

ประปาหมู่บ้าน เน่ืองจากประสบปัญหา 
ค่าไฟ 

8.ให้ประสานเทศบาลตําบลป่าตุ้ม 
และเสนอให้อบจ.ซึ่งจะได้ช่วยประสาน
ให้กับกระทรวงพลังงานต่อไป 
 

กระทรวงพลังงาน 

9 ขอขอบคุณท่านนายกบุญเลศิ   
บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ และท่านสอบจ.จําเริญ  
ย่างไพบูลย์ ที่ได้อนุเคราะห์โครงการ 
ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับตําบลแม่ป๋ัง  
จํานวน 8 บ่อและถุงยังชีพให้กับ
ประชาชน 
การประชาคมรับฟังความคิดเห็นในครั้งน้ี 
อยากเสนอให้อบจ.ดําเนินการ 2 เรื่อง 
1.เรื่องยุทธศาสตร์แหล่งนํ้า เน่ืองจาก
อําเภอพร้าว โดยเฉพาะตําบลแม่ป๋ัง
ประสบปัญหาน้ําแล้ง พืชผลทาง
การเกษตรเสียหาย อยากให้ปรึกษาหารือ
กันในระดับท้องถิ่น อําเภอและจังหวัด 
ว่าในปีต่อไปจะดําเนินการเรื่องแหล่งนํ้า
อย่างไร เพราะถ้าไม่มีนํ้าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค ตลอดจนถึงการเกษตร 
ประชาชนก็ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ 
 
 
 
 

9.สําหรับเรื่องแหล่งนํ้าต่างๆ ที่ได้
เสนอมาของตําบลเวียงพร้าว ที่ได้
งบประมาณปีหน้า คือ อ่างเก็บนํ้า 
แม่แวน  ส่วนอ่างเก็บนํ้าแม่ไต๋ละ  
ของตําบลโหล่งขอดกับแม่งัด 
ต้องรอดําเนินการในโอกาสต่อไป 
แหล่งนํ้าสําคัญของอําเภอ 
อบจ.สนับสนุนเต็มที่เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีนํ้าใช้เพ่ือการเกษตร 
2.เรื่องสหกรณ์ลําไยน้ันก็จะ 
นําไปหารือกันต่อไป 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
 2.เรื่องยุทธศาสตร์ผลผลิตลําไยและ 

มะม่วง อําเภอพร้าวมีเกษตรกรผู้ปลูก
ลําไยเป็นจํานวนมาก และในบางปี 
ผลผลิตตกตํ่า เพราะถูกกดราคาจาก
นายทุน(โล้งลําไย) อยากขอให้อบจ. 
มีแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร อาจจะ
จัดสรรงบประมาณในการรับซื้อลําไย 
จากประชาชน หรือ การจัดต้ังสหกรณ ์
ผู้ปลูกลําไยในพื้นที่อําเภอพร้าว 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  
อาจมียุทธศาสตร์รวมกันระหว่างอําเภอ 
ท้องถิ่น  อบจ. และระดับจังหวัด เช่น 
ของบประมาณจากพาณิชย์จังหวัด  
ของบประมาณจากอบจ.เพ่ือเป็น
งบประมาณในการประกันราคาลําไย 
 

  

10 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 

  

 
 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอพร้าว  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1  ถนนโอเวอร์เลย์บ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ 5 ตําบลนํ้าแพร่ อําเภอพร้าว เช่ือมบ้าน
พนองไร ตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว 
 3.2  ขอก่อสร้างกําแพงกันดินลํานํ้าแม่สระลวม บ้านหนองอ้อ หมู่ 5 ตําบลเวียง  - 
บ้านสันมะนะ หมู่ 3 ตําบลทุ่งหลวง บ้านป่าจี้ หมู่ 2 ตําบลทุ่งหลวง – บ้านทุ่งหลวง หมู่ 1 ตําบลทุ่งหลวง 
อําเภอพร้าว 
 3.3   ขอก่อสร้างถนนบ้านหนองปลามัน หมู่ 1 ตําบลนํ้าแพร่ เช่ือมบ้านหนองไซ 
ตําบลบ้านโป่ง อําเภอพร้าว สภาพถนนคับแคบ ต้องการให้ขยายถนนเป็น 6 เมตร พร้อมทําถนนโอเวอร์
เลย์แอสฟัลท์คอนกรีต 
 3.4  ขอก่อสร้างถนนบ้านโล๊ะป่าตอง หมู่ 5 ตําบลนํ้าแพร่ เช่ือมบ้านหนองไฮ ตําบล         
บ้านโป่ง อําเภอพร้าว สภาพถนนคับแคบผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อ ต้องการทําถนนโอเวอร์เลยแอสฟัลท์
คอนกรีต 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 13 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอแม่วาง 

ณ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทุ่งปี๊  อําเภอแม่วาง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 69 คน โดยมีนายชุมพล  อ่ินแก้ว นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งป๊ี เป็นประธานเปิดการประชุม  พร้อมด้วย นางสาววิมานทอง  ชีพสุกใส ปลัดอําเภอแม่วางและ 
นายวีระพล  ศุมเนตร ท้องถิ่นอําเภอแม่วางเข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอแม่วาง  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ในเขตอําเภอแม่วางขอให้มีโครงการ

มากกว่าน้ี ได้ทราบว่าอบจ.เชียงใหม่ 
จะมีการพิจารณาใช้เงินจ่ายขาดสะสม 
แต่อําเภอแม่วางไม่ได้รับงบประมาณ 
ในส่วนของเงินจ่ายขาดเงินสะสม   
และในอีก 2 เดือนข้างหน้าอบจ. 
จะพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมครั้งต่อไป 
อยากให้อําเภอแม่วางได้เสนอโครงการ 
เข้าแผน เพ่ือทีจ่ะได้ให้ประธานสภาฯและ
นายกอบจ.เชียงใหม่ พิจารณาโครงการ
ของอําเภอแม่วางได้มากขึ้น เช่น โครงการ
ขุดบ่อบาดาล โครงการถนนต่าง ๆ ที่
งบประมาณไม่เกิน 500,000 บาท 

1.งบจ่ายขาดเงินสะสมครั้งทีผ่่านมา 
อําเภอแม่วางก็ได้รับงบประมาณ 
การติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์
ถนนสายบ้านกาด หมู่ 5 ตําบล 
บ้านกาด เช่ือม บ้านสบวิน หมู่ 9 
ตําบลแม่วิน จาํนวน 20 จุด และ 
 บ้านป่าต้ิว หมู่5 ตําบลบ้านดอนเปา 
เช่ือมบ้านห้วยโท้ง หมู่ 8 ตําบล 
สันป่าตอง จํานวน 15 จุด ซึ่งอําเภอ
แม่วางก็ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ
ทุกช่องทาง 
มีอีก 1 โครงการ คือ ขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านทุ่งศาลา 
ตําบลบ้านดอนเปา งบประมาณ 
420,000 บาท ซึ่งอําเภอแม่วางก็ได้ 
รับงบประมาณเช่นเดียวกับอําเภอ 
อ่ืน ๆ 25 อําเภอ อบจ.พยายามดูแล 
ให้ทั่วถึงทั้งงบลงทุน และงบพัฒนา  
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
2 ขอเพ่ิมเติมแผนของอบจ.  

กระบวนการจัดทําแผนหากโครงการ 
ไม่อยู่ในแผนไม่สามารถดําเนินการได้ 
และยังมีอีกเง่ือนไข คือ เรื่องของถนน 
ต้องเช่ือมระหว่าง 2 อปท.ขึ้นไป 
ถึงจะของบประมาณของอบจ.ได้ 
และเห็นด้วยที่จะให้เสนอโครงการ 
เพ่ิมเติมในวันน้ีอาจจะเสนอโครงการ 
เบ้ืองต้น เช่น ขนาดความกว้าง  
ความยาว ในสว่นของตําบลทุ่งป๊ีขอ
โครงการโอเวอร์เลย์ทับของเก่า 
ซึ่งมีความชํารุด ถนนหมู่ 2 บ้านขี้เหล็ก 
เช่ือม หมู่ 1 ตําบลบ้านกาด และ 
จะให้ช่างอบต.ออกแบบประสาน 
ช่างอบจ.ต่อไป 
 

 2. สามารถเสนอเข้ามาได้จะเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใหส้ํานักการช่าง 
ออกสํารวจพ้ืนที่อีกคร้ัง เพ่ือพิจารณา 
บรรจุไว้ในแผนคร้ังต่อไป 

สํานักการช่าง 

3 ขอเพ่ิมเติมแผนในส่วนของ 
ตําบลบ้านดอนเปา มีถนนที่เคยได้รับ 
งบประมาณมาแล้ว500,000 บาท 
ซึ่งระยะทางยังขาดประมาณ 500 เมตร  
จึงขอเสนอเพ่ิมเติมโครงการ 
เส้นบ้านป่าต้ิว หมู่5 เช่ือมบ้านห้วยโท้ง  
 

3. สามารถเสนอเข้ามาได้จะเก็บรวบรวม
ข้อมูล และใหส้ํานักการช่าง 
ออกสํารวจพ้ืนที่อีกคร้ัง เพ่ือพิจารณา 
บรรจุไว้ในแผนคร้ังต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ขอเพ่ิมเติมแผนตําบลทุ่งรวงทอง 

1.สโลปก้ันลํานํ้าวาง ซึ่งเกินศักยภาพ 
ของอบต. เส้นบ้านแสนคันทา   
ถึง ศูนย์เศรษฐกิจ 
2.ถนนหินคลุกบดอัด กว้าง 3 เมตร  
ยาว 1,000 เมตรระหว่างหมู่ 2 ตําบล 
ทุ่งรวงทอง เช่ือม หมู่ 5 ตําบลทุ่งป๊ี 
3.สะพาน กว้าง 8 เมตร ยาว 17 เมตร 
บ้านดอนปิน หมู่ 8 ตําบลทุ่งรวงทอง 
เช่ือมบ้านทุ่งสะโตก หมู่ 9 ตําบลทุ่ง
สะโตก อําเภอสันป่าตอง 
4.ถนนโอเวอร์เลย์ บ้านแสนคันธา หมู่ 2 
ตําบลทุ่งรวงทอง เช่ือมบ้านไร่หลวง หมู่ 3 
ตําบลทุ่งรวงทอง ถนนชํารุดตามอายุ 
การใช้งาน 

 4. หากถนนสภาพเดิมเป็นลูกรังกว้าง  
3-4 เมตร ทําเรื่องประสานอปท.เสนอ 
ให้อบจ.ได้แต่หากต้องการก่อสร้างเป็น
คอนกรีตต้องกว้าง6 เมตรขึ้นไป 
-การก่อสร้างสะพานต้องกว้าง 7 เมตรขึ้นไป
ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าแล้วทําหนังสือ
ประสานอบจ.บรรจุไว้ในแผนและพิจารณา
จัดสรรงบประมาณเข้าข้อบัญญัติต่อไป 
-หากต้องการขยายสะพานให้ทําหนังสือขอ
อนุญาตกรมเจ้าท่าและให้เจ้าของพื้นที่แจ้งว่า
ไม่มีงบประมาณเพียงพออบจ.จึงจะสามารถ
ดําเนินการได้ 
-การขออนุญาตถ้าความต้องการเริ่มต้นใน
พ้ืนที่ใดให้อปท.น้ันเป็นผู้ทําหนังสือขอ
อนุญาต  
- อปท.ต้องมีความพร้อม เส้นทางเช่ือม
ระหว่าง 2 อปท.ขึ้นไป เป็นอํานาจและ 
ความรับผิดชอบของอบจ.การก่อสร้างถนน
ใหม่ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร  
ลํานํ้าวางต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
ดังน้ันการจัดทําแผนอบจ.มีทกุปีและได้
ประสานกับอบจ.เชียงใหม่ตลอดการออก
ประชาคมในวันน้ีขอให้เสนอโครงการที่
เร่งด่วน เท่าที่จําเป็นและเข้าหลักเกณฑ์  
อีกทั้งต้องบรรจุอยู่ในแผนทั้ง 2 อปท.น้ัน ๆ 
ด้วย การเสนอโครงการเพ่ิมเติมเข้าในแผน 
อบจ.จําเป็นต้องเข้าหลักเกณฑ์ของอบจ.ด้วย 
 

สํานักการช่าง 

5 ถนนวังนํ้าค้าง เช่ือมห้วยโท้ง - 
ห้วยแก้ว รถบรรทุกผ่านตลอด  
ถนนชํารุดอยู่ในพ้ืนที่ตําบลดอนเปา  
เคยเสนอโครงการไปแล้วยังไม่ม ี
การตอบรับ 
 

 5. เคยได้งบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ 
สุดสายทาง และยังอยู่ในแผนของอบจ. 
รอจัดสรรงบประมาณ 
 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
6 ถนนสายบ้านป่าต้ิว หมู่ 5 เช่ือม 

บ้านห้วยโท้ง อบต.ดอนเปา 
ยังมีความต้องการอยู่เพราะอยู่ในเขต
รับผิดชอบของอบจ.แต่ถนน 
สายบ้านกาด – บ้านเฝ้าไร่ 
อบต.ดอนเปาได้ขอขึ้นทะเบียน 
ทางหลวงท้องถิ่นแล้วเป็นของอบต. 
ดอนเปาแล้ว ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากกรมส่งเสริมฯ มา 2 ปี ปีละ  
10 ล้านบาท และถนนสายหว้ยแก้ว- 
เฝ้าไร่ ก็ขอขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น 
เป็นของอบต.ดอนเปาแล้ว ได้รับ
งบประมาณจากกรมส่งเสริมฯ ปี 63 
ได้รับงบประมาณ 10 ล้านบาท 
 ได้ 3.5 กิโลเมตร แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 65 และอยู่ในแผน
ของกรมส่งเสริมฯหากบรรจุอยู่ในแผน
อบจ.เกรงว่างบประมาณจะซ้ําซ้อน 
 

- ถ้าเป็นงบปกติประจําปีของอบจ. 
อําเภอแม่วางได้โควต้า 2 ล้าน การที่จะให้ 
ทุกอปท.จะทําให้ได้งบประมาณไม่เพียงพอ 
อําเภอแม่วางจึงได้ตกลงกันว่าแต่ละปี 
จะให้ 2 อปท.สับเปลี่ยนกันไปตามลําดับ 
สําหรับแผนเพ่ิมเติมน้ี หมายถึง 
ของบประมาณเร่งด่วน ที่อบจ.จะพิจารณา 
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมแต่ 
โครงการที่จะเสนอต้องเข้าหลักเกณฑ์ 
ของอบจ.ด้วย 
 

สํานักการช่าง 

7 สะพานข้ามลํานํ้าวาง บ้านแสนคันธา  
โครงสร้างของสะพานชํารุด ขณะนี้ผู้รับ
จ้างไม่ได้ดําเนินการ อยากทราบว่าจะ
ดําเนินการอย่างไรต่อไป 
 

7.สะพานดังกล่าวมีการตอกเสาเข็มผิดสเปก 
ผู้รับจ้างตอกเสาเข็ม 4 เส้น ซึ่งตามแบบ 
ต้อง 8 เส้น จึงได้แจ้งให้หยุดดําเนินการ 
และต้องดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการเทคอนกรีตเสาเข็ม 
ใหม่เพ่ือดําเนินการตอกเสาเหล็กใหม่  
สะพานกว้าง 7 เมตร ยาว 17  เมตร  
1 กับ เท่ากับ 7 ต้น ต้องเพ่ิมเป็น 14 ต้น 
ซึ่งเพ่ิมเป็นอีก 1 เท่า เป็นความรับผิดชอบ 
ของผู้รับจ้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ประมาณกลางเดือนเมษายน 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
8 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ 

อสม.อําเภอแม่วาง เคยเสนอโครงการ 
ให้อบจ.พิจารณาแล้ว แต่ไม่ได้รับการ 
พิจารณา จึงอยากจะเสนอให้เข้าบรรจุ 
ในแผนของอบจ.ด้วย 
 

8. ที่ผ่านมาท่านนายกอบจ.เชียงใหม่ 
ได้ให้การสนับสนุนเรื่องการดูแลสุขภาพ 
ตลอดจนถึงการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
ต่าง ๆ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
คือ ฝ่ายพัฒนาสังคม สํานักปลัดฯ  
ดังน้ันให้จัดทําโครงการที่เป็นภาพรวม 
ของอําเภอแล้วประสานว่าที่ส.อบจ. 
เสนอของบประมาณให้ผู้บรหิารพิจารณา 
ต่อไป 

สํานักปลัด 

9 ถนนที่อบจ.ได้ไปปรับบดอัด  
หมู่ 6 ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ  
หมู่ 6 เช่ือม หมู่ 1 ตําบลบ้านแม 
ซึ่งตอนน้ีประชาชนได้ใช้เส้นทางหลัก  
เป็นเส้นทางผ่านไปโรงเรียนสารศาสตร์ 
บางช่วงถนนกว้าง 8 เมตร จงึขอ
อนุเคราะห์อบจ.ให้ทําเป็นถนนลูกรัง 
และขอให้อบจ.บรรจุไว้ในแผนทําเป็น 
ถนนคอนกรีต ระยะทาง 2 กิโลเมตร 
ในอนาคต 

9.อําเภอแม่วางก็ได้เสนอปัญหาความต้องการ
ไปพอสมควร อบจ.ต้องดูแลทั้ง 25 อําเภอ 
210 อปท. การเสนอขอโครงการ 
มากเกินไปก็จะทําให้ติดขัดในเรื่อง 
ของงบประมาณแต่จะให้งบประมาณ 
ลงไปทุกอําเภอก็ไม่ได้ เพราะอําเภอแม่วาง 
ก็เป็นอําเภอหน่ึงที่ต้องการได้รับการดูแล 
จากอบจ.เช่นเดียวกัน 
 

สํานักการช่าง 

10 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่
เพ่ิมเติม 

  

 
 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอแม่วาง  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1   ถนนบ้านเตาไห หมู่ 6 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง เช่ือมบ้านท่าจําปี ตําบล 
ทุ่งสะโตก อําเภอสันป่าตอง สภาพชํารุดถนนแตกร้าว กว้าง  4 เมตร ยาว 138 เมตร 
 3.2 ถนนบ้านปางขี้เหล็ก หมู่ 1 ตําบลทุ่งป๊ี อําเภอแม่วาง เช่ือม บ้านห้วยนํ้าริน          
หมู่ 1 ตําบลทุ่งรวงทอง สภาพเป็นถนนลูกรังผ่านสวนลําไยไปสํานักงานหน่วยอุทยานแห่งชาติแม่วาง 
 3.3  ถนนบ้านเตาไห หมู่ 6 ตําบลทุ่งรวงทอง อําเภอแม่วาง เช่ือมบ้านต้นแหน หมู่ 7 
ตําบลท่าวังพร้าว อําเภอสันป่าตอง สภาพชํารุดถนนแตกร้าว 
 3.4  ถนนโอเวอร์เลย์ทับถนนเดิม บ้านริมขาน หมู่ 8 ตําบลดอนเปา เช่ือมบ้านแม 
ตําบลบ้านแม  อําเภอสันป่าตอง กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
 3.5  สะพานบ้านรินขาน หมู่ 8  เช่ือมบ้านแม ตําบลบ้านแม อําเภอสนัป่าตอง 
เน่ืองจากสะพานได้ก่อสร้างมานานและคับแคบ 
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สรุปรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 13 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอสันปา่ตอง 

ณ องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเวียงทา่กาน  อําเภอสันปา่ตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 101 คน โดยมีนายเทียมทัน  ปัญญา นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเวียงท่ากาน เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.รุ่งฤทธ์ิ  โพธิโกสุม ผู้ทรงคุณวุฒิ
และนางสาววราศิณี  สุนทร เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอแม่วาง  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ขอขอบคุณนายกอบจ.เชียงใหม่ 

ที่จะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ 
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามลํานํ้าแม่ขาน บ้านทุ่งหลุก  
ตําบลท่าวังพร้าว อ.สันป่าตองและ 
ขอขอบคุณอปท.ทุกอปท.ที่ยกมือ 
เห็นชอบให้โครงการน้ีผ่านมติที่ประชุม 
 

  

2 ศูนย์ดํารงธรรมชุมชน ปัจจุบันมี 
พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพากชุมชนทําให้ 
ทุกตําบลมีศูนย์ดํารงธรรมชุมชน 
และมีประชาชนมาใช้บริการการดังกล่าว 
เป็นจํานวนมาก ดังน้ันจึงได้ขอความ
อนุเคราะห์อบจ. 2 เรื่อง 
1.ด้านโครงการก่อสร้างศูนย์ยุติธรรม
ชุมชน 
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในอําเภอสันป่าตอง 
 

2.การของบประมาณก่อสร้าง 
อาคารศูนย์ดํารงธรรมชุมชน 
อบจ.เชียงใหม่ไม่มีอํานาจหน้าที่ 
ที่จะดําเนินการได้ แนะนําใหป้ระสาน
อบต./เทศบาลในพ้ืนที่ เพ่ือทีจ่ะได้ 
ปรึกษาหารือกันอาจขอใช้พ้ืนที่ของ 
อปท. 
-เรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ให้ทําจัดโครงการเป็นภาพของ 
อําเภอประสานสอบจ.ในพ้ืนที่นําเสนอ
ให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
3 ขอความอนุเคราะห์อบจ. 3 เรื่องดังน้ี 

1.สะพานบ้านท่าเด่ือ หมู่ 12 
ตําบลบ้านแม เช่ือม บ้านป่าซี  
ตําบลทุ่งสะโตก สภาพคับแคบ 
ฤดูฝนนํ้าท่วม มีเศษวัสดุติดคอสะพาน 
ทําให้เกิดความเสียหาย อยากขอความ 
อนุเคราะห์อบจ.ช่วยก่อสร้างสะพานยก
สะพานให้สูงขึน้ 
2.ระบบนํ้า  บ้านแมมีจุดเช่ือม 
ลําเหมืองเจ้าเช่ือมบ้านยุหว่า และส่งนํ้า 
ไปในหลายพ้ืนที่ตําบลบ้านกลาง 
เดิมทางทหารได้ก่อสร้างรางส่งนํ้า 
แต่ต่อมางบประมาณหมด  
อยากขอความอนุเคราะห์อบจ. 
ก่อสร้างระบบรางส่งนํ้าลําเหมืองเจ้า 
พ้ืนที่บ้านฉิมพลี หมู ่4 บ้านแม เช่ือม 
บ้านอุเม็ง หมู่ 1 ตําบลยุหว่า 
3.ขอความอนุเคราะห์ระบบไฟฟ้า 
ส่องสว่างโซล่าเซลล ์ประชาชนสัญจร 
เวลากลางคืน ถนนสายบ้านเด่น หมู่ 2 
ตําบลบ้านแม เช่ือมบ้านหนองห้า ตําบล 
นํ้าบ่อหลวง ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร 
และถนนสายบ้านเปียง หมู่ 13 ตําบล 
บ้านแม เช่ือมบ้านหนองพันเงิน 
ตําบลยุหว่า ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
เน่ืองจากไฟฟ้าแรงตํ่าของการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคไปไม่ถึงและมแีสงสว่าง 
ไม่เพียงพอ ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
 

1.สะพานท่าเด่ือต้องขออนุญาต 
กรมเจ้าท่า หากกรมเจ้าท่าม ี
งบประมาณไม่เพียงพอจึงให้ 
อบจ.เข้าไปดําเนินการ  
หลักเกณฑ์ของอบจ.ในการก่อสร้าง 
สะพานต้อง กว้าง 7 เมตร 
หากสะพานกว้าง 2 เมตร จะทําได้ 
เพียงแค่ปรับปรุงเท่าน้ัน ดังน้ัน 
ให้ประสานขออนุญาตกรมเจ้าท่าก่อน 
ของบประมาณจากอบจ. 
2.ระบบนํ้าการพัฒนาแหล่งนํ้า 
ขอรับหลักการไว้แล้วจะดําเนินการ 
ประสานสํานักการช่างตรวจสอบ 
ว่าได้รับการถ่ายโอนเป็นของท้องถิ่น 
หรือไม่และจะประสานกองช่างอปท. 
ต่อไป 
3.ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลลใ์ห้จดัทํา 
รายละเอียดโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณาและบรรจุไว้ในแผนอบจ.
ต่อไป 

สํานักการช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 42 ~ 
 

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ขอความอนุเคราะห์อบจ. 2 เรื่อง 

1.เรื่องติดตามโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
ตําบลทุ่งสะโตก ที่ได้เสนอโครงการไป 
ในปีงบประมาณ 62 แต่ยังไม่ได้รับ 
การตอบรับว่าได้งบประมาณหรือไม่ 
2.ขอสอบถามอบจ.ว่าการขอ 
งบประมาณโครงการไฟฟ้าโซล่าเซลล ์
หากจะทําโครงการติดต้ังบนถนนที ่
มิใช่ถนนของอบจ.สามารถของบประมาณ 
ได้หรือไม่  เพราะประชาชนต้องการ 
ให้ติดบริเวณประปาหมู่บ้าน 
 

1.ขอสําเนาหนังสือที่เสนอโครงการ 
ประสานผ่านส.อบจ.ในพ้ืนที่ 
เพ่ือจะได้ประสานสํานักการช่างและ
สอบถามความคืบหน้าของโครงการ
ต่อไป 
2.เรื่องระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ 
หากมิใช่สายทางของอบจ. 
อบจ.ไม่สามารถดําเนินการได้ 
เว้นแต่เจ้าของพ้ืนที่ไม่มีงบประมาณ 
อนุญาตให้อบจ.เข้าดําเนินการและ 
เป็นความเดือดร้อนของประชาชน 
ก็สามารถเสนอโครงการเพ่ือให้ 
ผู้บริหารพิจารณา 
 

สํานักการช่าง 

5 สอบถามความอนุเคราะห์งบประมาณด้าน
การศึกษา วัฒนธรรม  
สาธารณสุข 2 เรื่อง 
1.การแจกหน้ากากอนามัย คาดว่าอยู่ใน
อํานาจหน้าที่ของอบจ.เน่ืองจากประสบ
ปัญหาในภาพรวมของจังหวัด อบจ.
สามารถแจกให้ทุกอปท.ได้หรือไม่ 
2.การเสนอโครงการด้านการศึกษา 
วัฒนธรรม  สาธารณสุข เพ่ือขอ
งบประมาณอบจ.จะต้องบรรจุอยู่ในแผน
หรือสามารถเสนอโครงการของบประมาณ
ได้เลย 
 

1.เรื่องหน้ากากอนามัย ปัญหาโควิด
ทางอบจ.ให้ความสําคัญ ซึ่งขณะน้ี 
อบจ.ได้จัดซื้อหน้ากากอนามัย 
124,000 ช้ิน แจกไปแล้วบางส่วน 
ให้กับผู้สูงอายุ  เด็ก และประชาชน 
ทั่วไป ขณะนี้หน้ากากอนามัยยัง 
ขาดตลาด  ซึ่งอาจจะทําให้ไม่ทั่วถึง 
อบจ.จําเป็นต้องแจกให้ผู้ทีม่ ี
ความเสี่ยงก่อน 
2.อบจ.มีโครงการด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมและสาธารณสุข เป็น
โครงการใหญ่ หากอปท.จะทําโครงการ
ของบประมาณก็สามารถทําได้ 
โดยให้จัดทําโครงการในภาพรวม 
ของอําเภอเสนอผ่านส.อบจ.ในพ้ืนที่ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบของอบจ. 
ด้านการศึกษาก็คือสํานักการศึกษาฯ 
และด้านสาธารณสุขก็คือฝ่ายพัฒนา 
สังคม สํานักปลัดฯ 
 

สํานักการศึกษา 
สํานักปลัด 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
6 ภัยแล้ง  ตําบลน้ําบ่อหลวง 

ประสบปัญหาภัยแล้ง หน้าฝายไม้ไร่ 
ดอน หมู่ 7 ลํานํ้าขาน และฝายเกาะไม้ตัน 
ไม่มีนํ้าใช้ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับ 
ความเดือดร้อน อยากขอความอนุเคราะห์ 
อบจ.นําเคร่ืองจักรมาขุดลอกหน้าฝายและ 
สนับสนุนเคร่ืองสูบนํ้าขนาดใหญ่สูบนํ้า 
 

1. อบจ.มีเครือ่งจักรพร้อมให้ 
การสนับสนุนแต่จะต้องได้รับ 
อนุญาตจากกรมชลประทาน 
อบจ.ถึงจะสามารถเข้าได้ดําเนินการได้ 
หากได้รับการอนุญาตแล้วให ้
ประสานผ่านส.อบจ.ในพ้ืนที่ 
เสนอโครงการเพ่ือให้ผู้บริหาร 
พิจารณา 
- บ้านแมได้จัดทําโครงการขุดลอก 
และได้การอนุเคราะห์แล้วเน่ืองจาก 
เป็นลําเหมืองของหมู่บ้านจึงไม่ได้ 
ขออนุญาต เกษตรกรหอมหัวใหญ่
เดือดร้อนจึงได้ช่วยประสานอบจ.ให้ 
หากตําบลนํ้าบ่อหลวงมีความต้องการ 
ให้ขออนุญาตกรมเจ้าท่าก่อนเน่ืองจาก 
ลํานํ้าขานเป็นอํานาจของกรมเจ้าท่า 
หากได้รับอนุญาตแล้วจะช่วยประสาน 
และติดตามโครงการ 

 

7 การขุดลอกคลองส่งนํ้าเร่งด่วน 
จะต้องประมาณการและวัดระดับ 
ก่อนส่งโครงการให้อบจ.ก่อนหรือไม่ 
เพราะขณะน้ีได้ให้อปท.ทั้ง 4 แห่ง 
จัดทําประมาณการและวัดระดับ 
หรือไม่ต้องประมาณการ ทั้ง 4 อปท. 
ก็อยากจะขอความอนุเคราะห์ อบจ. 
ช่วยดําเนินการขุดลอกคลองส่งนํ้า 
อย่างเร่งด่วนเน่ืองจากเกษตรกร 
ผู้ปลูกลําไยได้รับความเดือดร้อน 
 

กรมเจ้าท่าแจ้งว่าจะขุดลอกลํานํ้า 
ขานต้ังแต่ปากทางจนถึงลํานํ้าปิง 
จนถึงตําบลนํ้าบ่อหลวง เน่ืองจาก
อธิบดีกรมเจ้าท่าได้สั่งการแล้ว 
ให้รอกรมเจ้าทา่ประสานอปท. 
ทั้ง 4 อีกคร้ัง 
- กรมเจ้าท่าขดุลอกแต่ลํานํ้าขาน 
และคลองส่งนํ้าไม่ได้ขุดลอก 
ประชาชนก็ไม่สามารถใช้นํ้าได้ 
เน่ืองจากระดับนํ้าไม่เท่ากัน 
-ทําหนังสือขออนุเคราะห์ 
เครื่องจักรผ่านส.อบจ.ในพ้ืนที่ 
ประสานสํานักการช่างเพ่ือให้ 
ผู้บริหารพิจารณา หากต้องใช้
เครื่องจักรเข้าพ้ืนที่ของประชาชนให้
ประสานแจ้งประชาชนเจ้าของพ้ืนที่ 
ทราบและยินยอมด้วย 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
8 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่เพ่ิมเติม 
  

 
 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอสันป่าตอง  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1 ซ่อมแซมฝายเกาะไม้ตัน บ้านเหมืองฟู่ หมู่ 1 ตําบลบ้านแม เช่ือมบ้านหนองไหว 
หมู่ 7 ตําบลนํ้าบ่อหลวง สภาพปัจจุบันชํารุดไม่สามารถเก็บกักนํ้าส่งเข้าพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน 
 3.2 ปรับปรุงถนนบ้านเหมืองฟู หมู่ 1  ตําบลบ้านแม เช่ือมบ้านสันเหนือ หมู่ 6  
ตําบลนํ้าบ่อหลวง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
 3.3 สัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกบ้านไร่ หมู่ 5 ตําบลทุ่งต้อม อําเภอสันป่าตอง 
เช่ือมบ้านเหล่า หมู่ 10 ตําบลทุ่งต้อม เป็นเส้นทางไปจังหวัดลําพูน ช่วงกลางคืนมืดแสงสว่างไม่เพียงพอ 
และเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่
จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 

วันที่ 17 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอหางดง 
ณ เทศบาลตําบลหางดง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 96 คน โดยมีนายศาสตรา  ใบง้ิว รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหางดง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสาวสไบพรรณ  เทพวรรณ ท้องถิ่นอําเภอ 
หางดงและนางสาวฌาญาณนันท์  สุริยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม 
ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอหางดง  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้บรรจุ

ในแผนมีแต่เขต 2 ไม่มีโครงการของเขต 
1 บ้างอยากให้ช่วยพิจารณา 
เรื่องปัญหาภัยแล้งตอนน้ีประสบปัญหา 
อยากให้สร้างอ่างเก็บนํ้า 

1.โครงการที่บรรจุในแผนได้จัดทํา
โครงการเสนอไว้นานแล้วและเขต 1 
ส่วนใหญ่เป็นถนนของอบจ.ถ้าชํารุด
เสียหายสํานักการช่างจะเข้าสํารวจ
และซ่อมแซม แต่หากมีโครงการก็ให้
เสนอผ่านส.อบจ.มาจะได้ช่วยประสาน
อบจ.ให้ 
  เรื่องปัญหาภัยแล้ง เป็นปัญหาสําคัญ
มิใช่ตําบลนํ้าแพร่อย่างเดียว ตอนน้ี
อําเภอหางดงประสบปัญหาเรื่อง 
ภัยแล้ง อปท.ควรจะปรึกษาหารือกัน
แล้วอนุญาตกรมชลประทานก่อน
จัดทําโครงการเสนอผ่านส.อบจ.แล้ว
จะได้ช่วยประสานอบจ.และให้
ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 
- หากประชาชนมีความเดือนร้อนให้
เสนอโครงการผ่านอปท.หรือส.อบจ.ใน
พ้ืนที่ และผู้บรหิารจะพิจารณา 
ตามความสําคัญ เร่งด่วน 
สํานักการช่างออกสํารวจและบรรจุไว้
ในแผนและดําเนินการประชาคม 
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินโครงการ
ต่อไป   
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
  ปัญหาภัยแล้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ

เป็นจํานวนมาก เช่น  กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรฯ แหล่งนํ้ามีพ้ืนที่
จัดเก็บเกิน 2 ล้านเป็นของส่วน
ภูมิภาค ตํ่ากว่า 2 ล้านเป็นแหล่งนํ้าที่
อปท.รับโอนเป็นแหล่งนํ้าท้องถิ่นก็ต้อง
ดูแล แต่หากอปท.ไม่มีงบประมาณ 
หรือเกินศักยภาพก็สามารถขอ
งบประมาณอบจ.โดยมีหลักเกณฑ์ว่า
ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2 อปท.ขึ้นไป 
 

 

2 เสนอขอความอนุเคราะห์ 2 เรื่อง 
1.เรื่องปัญหาภัยแล้ง อยากให้อบจ.ใน
ฐานะเป็นอปท.ที่มีขนาดใหญม่ีศักยภาพ 
ช่วยพิจารณาโครงการสร้างอ่างเก็บนํ้า 
ธนาคารนํ้า เพราะเคยเสนอโครงการ
เก่ียวกับการสร้างอ่างเก็บนํ้าเมื่อ 10 ปี
ก่อนไม่ได้รับการพิจารณา และอําเภอ 
หางดง มีแม่นํ้าไหลผ่าน 2 แหล่ง คือ  
แม่นํ้าปิงและแม่นํ้าท่าช้าง ปลายนํ้าอยู่ใน
พ้ืนที่ตําบลหนองตอง ซึ่งขณะน้ีแม่นํ้าท่า
ช้างไม่มีนํ้า หน้าฝนนํ้าท่วม หน้าแล้งไม่มี
นํ้าใช้ แต่ดูจากโครงการเพ่ิมเติมในวันน้ีไม่
มีเรื่องเก่ียวกับการสร้างอ่างเก็บนํ้า  
2.คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตามท่ีอบจ.ได้
เสนอโครงการพิจารณาแผนเพ่ิมเติม 63 -
65 ไม่ได้มีเรื่องคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
เน่ืองจากรัฐบาลได้กําหนดให้สังคม 
ผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติ  และได้ให ้
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 ด้าน 
คือ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี 
อบจ.สามารถทําได้เน่ืองจากมีทั้ง
งบประมาณและบุคลากรขอให้พิจารณา 
เรื่องดังกล่าวด้วย 
 
 

1.เรื่องอ่างเก็บนํ้า ได้ผลักดันโครงการ
ตลอด ปัญหาภัยแล้งเป็นเรื่องที่อบจ.
ให้ความสําคญัและขอให้ท้องถิ่น ท้องที่
ร่วมมือร่วมใจกัน ปรึกษาหารือ แล้ว
จัดทําโครงการเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณา 
2.เรื่องคุณภาพชีวิต อยู่ในอํานาจ
หน้าที่ของอบต./เทศบาล เป็นผู้ดูแล 
ในเบ้ืองต้น หากไม่มีงบประมาณ หรือ 
เกินศักยภาพให้เสนอโครงการเป็น 
ภาพรวมของอําเภอแล้วเสนอให ้
ผู้บริหารอบจ.พิจารณาต่อไป 
- อบจ.จัดสรรงบประมาณในด้าน
คุณภาพชีวิตไว้ประมาณ 4 ลา้นบาท 
หากอปท.มีโครงการสามารถเสนอ
โครงการให้ผู้บริหารพิจารณาได้ 
ในส่วนของผู้สงูอายุปีน้ีได้จัดทํา
โครงการกีฬาผู้สูงอายุโซนเหนือ กลาง
และใต้ ผู้บริหารได้พิจารณาโครงการ
แล้วแต่ต้องเลื่อนออกไปเน่ืองจาก
ปัญหาสถานการณ์โรคติดต่อโควิด 
 

สํานักการช่าง 
สํานักปลัด 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
3 ขอความอนุเคราะห์อบจ.พิจารณา 

โครงการและสนับสนุนงบประมาณ 
ให้ครอบคลมุทกุเขตในอําเภอหางดง 
โดยเฉพาะโครงการที่เก่ียวข้องกับอสม. 
เน่ืองจากอสม.เป็นกลุ่มแรกทีต้่องให้ 
บริการประชาชนเมื่อมีโรคอุบัติใหม ่
อยากให้พิจารณาในเรื่องของการให้ 
ความรู้และจัดฝึกอบรมให้กับอสม.ด้วย 
 

3.อบจ.มีโครงการด้านคุณภาพชีวิตใน
แผนประจําปีมงีบประมาณจัดสรรแล้ว 
หากอสม.หางดงต้องการจัดฝึกอบรม
แต่ไม่มีงบประมาณให้จัดทําโครงการ
เสนอให้ผู้บริหารอบจ.พิจารณาได้แต่
ต้องเป็นในภาพรวมของอําเภอ 
-เรื่องของบประมาณไม่เท่ากันอยู่ที่ 
อปท.ในพ้ืนที่ไปสํารวจความต้องการ 
ของประชาชนแล้วจัดทําโครงการ 
เสนออบจ.พิจารณา โดยมีเกณฑ์ว่า
ต้องได้ประโยชน์ 2 ตําบลข้ึนไป 
จึงจะสามารถได้รับงบประมาณ
สนับสนุน  การที่จะให้อบจ.ไป
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน 

สํานักปลัด 

4 นํ้าแก้มลิง หากจะเสนอโครงการ 
ให้เสนอไปที่กระทรวงที่รับผิดชอบ 
จะรวดเร็ว เน่ืองจากเป็นความต้องการ 
และเดือดร้อนของประชาชน เพราะหาก
ทําได้ผู้ใช้ประโยชน์มิใช่ตําบลหนองควาย 
แต่ใช้ได้ทั้งอําเภอ 
-เรื่องพนังก้ันดิน ป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ 
ของประชาชน  
-เรื่องไฟโซล่าเซลล์บ้านสันป่าสัก 
ยังขาดอยู่ขอความอนุเคราะห์ด้วย 
-เรื่องคลองชลประทาน ชํารุดเสียหาย 
ไม่สะอาด มีคนอยู่อย่างแออัด 
ทําให้เกิดขยะขว้างคลองอยากให้ทํา 
คลองชลประทานใหม่และขุดลอกคลอง
ชลประทานบ้านขุนคงขอฝากสอบจ. 
ทั้ง 2 เขต ใหม้องประโยชน์ของ 
ประชาชนเป็นหลัก เพ่ือประโยชน์ 
ของประชาชนในอําเภอหางดง 
 

4.เรื่องแก้มลิงได้เสนอโครงการ 
แล้วแต่ปัญหาอยู่ที่เจ้าของพ้ืนที่ 
ไม่อนุญาตให้ดําเนินการ คือ  
เป็นของอุทยานฯ หากเรามี
งบประมาณก็ไม่สามารถดําเนินการได้ 
ดังน้ันขอให้ประชาชนในอําเภอหางดง 
ร่วมมือกัน ปรกึษาหารือและแสดงให้
ถึงความเดือดร้อนแล้วเสนอโครงการ 
ไปถึงเจ้าของพ้ืนที่เพ่ือขออนุญาต 
ต่อไป หากได้รับการอนุญาต 
เรื่องงบประมาณจึงขอให้อบจ.
สนับสนุนต่อไป 
-เรื่องโซล่าเซลล์ได้จัดทําโครงการ 
เสนออบจ.แล้ว สํานักการช่าง 
แจ้งว่างบประมาณเงินจ่ายขาด 
ได้พิจารณาไปแล้ว จึงได้นําโครงการ 
โซล่าเซลล์ของอําเภอหางดง  
เสนอกับกองทุนพลังงานแทน 
จะรับไปประสานเรื่องหลักเกณฑ์ 
ของกองทุนพลังงานต่อไปเพ่ือมา 
ปรับโครงการต่อไป 

สํานักการช่าง 
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 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอหางดง  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้อบจ.
เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
 3.1 เรื่องกําแพงกันดิน คสล.และสะพานข้ามนํ้าแม่ท่าช้าง บ้านท้าวคําวัง หมู่ 1 ตําบล
หางดง เช่ือมบ้านช้างคําน้อย หมู่ 4 ตําบลบ้านแหวน สภาพหน้าฝนนํ้ารากทําให้นํ้าท่วมถ้าทํากําแพงกันดิน
ตลอดแนวจะทําให้นํ้าไม่ท่วม และก่อสร้างสะพานข้ามนํ้าแม่ท่าช้าง สะพานคับแคบไม่ได้มาตรฐาน ขอความ
อนุเคราะห์สร้างสะพานใหม่ 
 3.2 เรื่องพลังแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ บ้านป่าตาล หมู่ 4 ตําบลสันผักหวาน 
เน่ืองจากการผลิตนํ้าประปาในหมู่บ้าน มีค่าใช้จ่ายในการชําระค่าไฟฟ้าเป็นจํานวนมาก ต้องการ                    
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิต จึงขอความอนุเคราะห์แผงโซล่าเซลล์ 
 3.3 เรื่องก่อสร้างถนนและสะพาน หมู่ 10 ตําบลนํ้าแพร่ เช่ือมบ้านทุ่งเสี้ยว ตําบล         
สันกลาง อําเภอสันป่าตอง สภาพเป็นเขตติดต่อระหว่างตําบลสันกลางกับนํ้าแพร่ ช่วงฤดูฝนนํ้าพัดถนนและ
สะพานขาดประชาชนในพ้ืนที่ต้องรวบรวมเงินในการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ จึงขอความอนุเคราะห์ก่อสร้าง
ถนนและสะพาน 
 3.4 เรื่องถนนลูกรัง บ้านขุนคง หมู่ 5 ตําบลขุนคง เช่ือมบ้านร้องแหย่ง หมู่ 5 ตําบล 
หนองแก๋ว สภาพเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อและเป็นเส้นทางขนสินค้าทางการเกษตร ขอความอนุเคราะห์
ก่อสร้างถนนสายพญาบ้านสรร  
 3.5 เรื่องถนนและสะพานบ้านกาด หมู่ 6 ตําบลขุนคง เช่ือมบ้านหนองคํา หมู่ 5 
ตําบล สบแม่ทา เน่ืองจากถนนเส้นน้ีเป็นถนนเช่ือมระหว่างตําบลและเป็นถนนทางไปจังหวัดลําพูนใช้เป็น
เส้นทางมาหมูบ้่านถวาย สภาพทรุดโทรม ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนและสะพาน 
 3.6 เรื่องถนนและสะพาน บ้านต้นแก้ว หมู ่1 ตําบลขุนคง เช่ือมบ้านเกาะ หมู่ 3 
ตําบลสบแม่ข่า อําเภอหางดง เพ่ือใช้เป็นทางเช่ือมตําบลไปสารภี และจงัหวัดลําพูน เพ่ือระบายการ
คมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
5 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่เพ่ิมเติม 
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 สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 19 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอสะเมิง 

ณ เทศบาลตําบลสะเมิงใต้  อําเภอสะเมิง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 57 คน โดยนายสุวรรณ  แสงประสิทธ์ิ นายกเทศมนตรีตําบล
สะเมิงใต้ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายปรีชา  ศิรินาม ปลัดอําเภอสะเมิง และนายประสิทธ์ิ                 
แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติเห็นชอบ          
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอสะเมิง  สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 นายพัฒนพงษ์  ไชยสุภา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่สาบ 
ถนนสายแม่รมิ-สะเมิง เป็นเสน้ทาง
สายเก่าที่เดินทางผ่านอําเภอแม่ริม  
สะเมิงไปจนถึงอําเภอแม่วาง  
อยากให้อบจ.พัฒนาเส้นทางดังกล่าว 
เรื่องงบประมาณด้านประเพณี
วัฒนธรรมอําเภอสะเมิงไม่ได้ขอใช้
งบประมาณด้านน้ีเลยอยากฝาก
คณะกรรมการประสานแผนในเรื่องน้ี
ด้วย เน่ืองจากอําเภอสะเมิงมีพระธาตุ
ที่เก่าแก่ เช่น พระธาตุม่อนเป๊ียะและ 
มีประเพณีสรงน้ําพระทุกปี 
 

 

2 ขุดลอกลํานํ้าแม่ขานเป็นช่วง ๆ ในพ้ืนที่
ตําบลแม่สาบประสบปัญหาภัยแล้ง มี
หมู่บ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีนํ้าใช้
ได้แก่ หมู ่7 ผาส้มป่อย หมู่ 2 อมลอม 
และหมู ่1 แมข่าน ประชาชนในพ้ืนที่ได้มี
นํ้าใช้ในการเกษตร ได้รับความเดือดร้อน 
ขอความอนุเคราะห์อบจ.ดําเนินการ
เร่งด่วนและฝากท่านส.อบจ.ช่วย
ประสานงานกับอบจ. 
 

2.ได้เสนอโครงการเร่งด่วนไปแล้ว 
และประสานกับอบจ.แล้วแต่
เครื่องจักรอยู่ในหลายพ้ืนที่ 
ขณะนี้ติดตามและประสานขอใช้
เครื่องจักรอบจ.อย่างเร่งด่วน 
หากเข้ามาในพ้ืนที่อําเภอสะเมิงก็จะ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
3 ขอเพ่ิมเติมแผนของอบต.สะเมิงใต้ 

ดังน้ี 
1.ถนนสายทางห้วยคอก หมู่ 3 ถึง 
สามแยกสะเมงิรีสอร์ท  
ถนนหน้าอําเภอไปจนถึงหมู่ 3  
ห้วยคอกเป็นของกรมทางหลวงเดิมเป็น
ถนนสายหลักไปทุกตําบลและไปถึงอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา ควรเป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเพราะ มรีถบรรทุกผ่านไม่สามารถ
รับนํ้าหนักได้ จึงขอปรับแผนเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
ในส่วนของกรมทางหลวงหากได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนอบจ.และงบประมาณจาก
อบจ.ขอความอนุเคราะห์อบจ.ทําหนังสือ
ของอนุญาตก่อสร้างถนนจาก 
กรมทางหลวง 
2.เส้นทางเดียวกันขอก่อสร้างสะพาน 
ข้ามลํานํ้า 2 สาย และก่อสร้างบล็อก 
คอนเวิร์ส  
3.โครงการอ่างเก็บนํ้าห้วยทาขอบรรจุไว้
ในแผนอบจ.ไว้ก่อน เรื่องน้ีได้ทําเรื่อง
ชลประทานและโครงการหลวงแล้ว 
แต่อนุญาตเข้าแผนของอบจ.ไว้ก่อน 
 

3.โครงการที่เสนอเพ่ิมเติมน้ี 
จะเสนอสํานักการช่าง ตรวจสอบ 
หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
อบจ.ก็จะบรรจุในแผนต่อไป 
-โครงการที่ขอเพ่ิมเติมต้องขออนุญาต
จากกรมทางหลวงก่อนถึงจะบรรจุ 
เข้าในแผนอบจ.ได้ เน่ืองจากหาก 
บรรจุไว้ในแผนและได้รับงบประมาณ 
แต่เจ้าของพ้ืนที่ไม่อนุญาตอบจ. 
ก็ไม่สามารถเขา้ดําเนินการได้ 
ดังน้ันทางเทศบาลหรืออบต. 
ต้องดําเนินการขออนุญาตจาก 
กรมทางหลวงและกรมชลประทาน 
กรมเจ้าท่า ในกรณีที่ขอก่อสร้าง
สะพานมิใช่อบจ.เป็นผู้ขออนุญาต 
-อบจ.ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการ 
ในพ้ืนที่หน่วยงานอ่ืนได้ เน่ืองจาก 
หน่วยงานราชการน้ัน ๆ มีงบประมาณ 
ในการจัดทําโครงการอยู่  
ดังน้ันหลักการของบประมาณอปท.
ต้องใช้งบประมาณของตนเองก่อน 
หากมีงบประมาณไม่เพียงพออปท. 
สามารถของบประมาณจากหน่วยงาน
โดยตรงคือ ของบอําเภอและจังหวัด 
กับของบประสานแผน ซึ่งหากเกิน
ศักยภาพสามารถและมคีวามเดือดร้อน
ก็ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับ 
อําเภอพิจารณาโดยใช้งบประมาณของ
อบจ.ได้ 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 สะพานข้ามลํานํ้าบ้านเหล่าข้ามไปบ้าน

แสนตอง มีความชํารุดเสียหายสะพาน
เอียงตัวไม่เหมาะสมกับการสญัจรไปมา
เคยทําเรื่องเข้าเทศบาลแล้ว เทศบาลแจ้ง
ว่าต้องให้สะพานทรุดตัวลงเอง 
ถึงจะใช้งบประมาณอุทกภัยหรือใช้
งบประมาณอ่ืนๆ ได้ อยากเสนอให้อบจ.
ช่วยพิจารณาด้วย 
 

4.เรื่องสะพานหมู่ 9 ตําบลแม่สาบ 
เทศบาลได้จัดทําโครงการ 
และประสานกับอบจ.เพ่ือบรรจุ 
ไว้ในแผนแล้ว จะรีบติดตามไปที่ 
สํานักการช่างตรวจสอบโครงการ 
ว่าอยู่ในขั้นตอนใดและจะได้ดําเนินการ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็ว 

สํานักการช่าง 

5 เสนอบรรจุไว้ในแผน 3 เรื่อง 
1.เรื่องถนนทางไปตําบลบ่อแก้ว ตําบล 
ย้ังเมิน  เช่ือมไปอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ชํารุดเสียหายอยากจะเสนอเข้าบรรจุไว้ใน
แผนอบจ.และ 
2.ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สลําเมือง 
ป่ากล้วยที่เทศบาลตําบลใต้เสนอไป 
น้ัน อยากให้ก่อสร้างเป็นสะพานเน่ืองจาก
หากเป็นบล็อกคอนเวิร์ส เกรงว่าจะ 
รับนํ้าหนักไม่ไหวเน่ืองจากมีรถบรรทุก
ผ่านเส้นทางน้ี 
3.ฝายนํ้าล้นพ้ืนที่บ้านนํ้ารินและ 
บ้านห้วยคอก เคยขอกรมชลประทาน 
ก่อสร้างยังไม่ได้ดําเนินการ  
หากจะดําเนินการเองก็เกินศักยภาพ 
อยากจะขอให้อบจ.พิจารณาด้วย 
4.อยากสอบถามว่าเรื่องถนน สะพาน 
ที่เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน สามารถบรรจุ 
ไว้ในแผนอบจ.ได้หรือไม่ 
 

5.หลักเกณฑ์ของอบจ.ถนนต้อง 
กว้าง 6 เมตร และต้องเช่ือมระหว่าง 
 2 อปท.ขึ้นไป หากเข้าเกณฑ์น้ี 
สํานักการช่างต้องเข้าสํารวจว่า 
เช่ือมหรือไม่   
เรื่องฝายนํ้าล้นไม่สามารถทําได้
เน่ืองจากต้องได้รับประโยชน์ต้ังแต่ 
 2 ตําบลข้ึนไป การทําฝายนํ้าล้น 
ต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า 
-ปัญหาภัยแล้งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เป็นจํานวนมาก เช่น กรมชลประทาน 
กรมทรัพยากรฯ แหล่งนํ้ามีพ้ืนที่
จัดเก็บเกิน 2 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น
ของส่วนภูมิภาค ตํ่ากว่า 2 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งนํ้าทีอ่ปท. 
รับโอนเป็นแหล่งนํ้าท้องถิ่นก็ต้องดูแล 
แต่หากอปท.ไม่มีงบประมาณ หรือ 
เกินศักยภาพก็สามารถของบประมาณ
อบจ.โดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 2 อปท.ขึ้นไป 
 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
6 ขอความอนุเคราะห์อบจ. 2 เรื่อง 

1.เรื่องปรับปรุงขยายถนนหมู่ 10 
 เช่ือมหมู่ 3 เป็นเส้นทางใช้สัญจรและ
ระบายรถในช่วงเทศกาลสตอเบอร์รี่ 
 ยาว 2,500 เมตร  
2.เรื่องถนนสะเมิงสายเก่าเช่ือมบ้านแม่
คอก ถึงศาลเจา้มีดินสไลด์ลงมาไม่สามารถ
สัญจรไปมาได้อยากให้อบจ.ช่วย
ดําเนินการ 

1.ถนนที่จะปรบัปรุงขยายน้ัน 
ต้องเข้าหลักเกณฑ์ของอบจ. 
คือถนนต้องมีความกว้าง 6 เมตรขึ้นไป 
และเช่ือมระหว่าง 2 อปท. 
 
2.ถนนเส้นห้วยทาเป็นถนนของ 
ทางหลวง ดังน้ันให้เทศบาลจดัทํา 
หนังสือถึงอําเภอ เพ่ือที่จะให้อําเภอ 
แจ้งเจ้าของพ้ืนที่ดําเนินการต่อไป 
 

อําเภอสะเมิง/ 
กรมทางหลวง 

7 ขอความอนุเคราะห์อบจ. 2 เรื่อง 
1.สะพานบ้านปางขุม ตําบลย้ังเมิน 
สภาพคับแคบ อยากเสนอบรรจุ 
ไว้ในแผนอบจ. 
2.นํ้ากัดเซาะถนนสายบ้านปางขุม 
ไปที่โบสถ์เป็นถนนคอนกรีตแต่นํ้ากัดเซาะ 
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นแล้ว 
แต่ยังชํารุดอีกในฤดูฝน ขอเสนอให้บรรจุ
ไว้ในแผนอบจ.เพ่ือดําเนินการแก้ไขต่อไป 

ขอให้ประสานอบต./เทศบาล 
แล้วจัดทําโครงการเสนอผ่าน 
ส.อบจ.เพ่ือที่ประสานอบจ. 
ให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป 

สํานักการช่าง 

  ขอบคุณอบจ.และท่านนายกอบจ.
เชียงใหม่ที่เห็นความสําคัญของอําเภอ
สะเมิง จะเห็นว่าอําเภอสะเมิง 
ยังต้องได้รับความช่วยเหลือจาก 
อบจ.อีกมากไม่ว่าจะเรื่องแหล่งนํ้า 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  ปัญหาความ
ต้องการต่าง ๆ เหล่าน้ีเกิดจากความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ต้องมี
การสํารวจข้อมูลในระดับหมูบ้่าน 
ตําบล อําเภอ เมื่อมีปัญหาความ
ต้องการแล้วต้องมีการตรวจสอบข้อมูล 
มีแบบแปลน แผนผัง หรือรายละเอียด
โครงการด้วย อบจ.และหน่วยงานต่าง 
ๆ มีกระบนการทําแผน ซึ่งการประชุม 
ประชาคมเป็นหัวใจหลักของการ 
จัดทําแผน  
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
  จึงขอให้ประชาชนได้จัดลําดับ

ความสําคัญ เข้าสู่แผนพัฒนาตําบล
และแยกไป 2 ส่วน คือแผนระดับ
ตําบลและแผนอําเภอ ซึ่งงบประมาณ 
ก็จะมีอยู่ 3 สว่น คือ ทําเองได้  
ขอรับการสนับสนุนจากอปท.  
ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ
อ่ืน ซึ่งหากเกินศักยภาพจะเสนอขอรับ
การสนับสนุนไปยังระดับจังหวัดและ
อบจ.ต่อไป 

 

8 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่เพ่ิมเติม 
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สรปุรายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิตักิารประชาคมรับฟงัความคดิเหน็แผนพฒันาท้องถ่ิน 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2565) ในเขตพืน้ที ่

จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปงีบประมาณ 2563  ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2563 
วันที่ 20 มีนาคม 2563  ประชาคมอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ณ หอประชุมอําเภอกลัยาณิวัฒนา  อําเภอกลัยาณวัิฒนา  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 
  1.ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวน 46 คน โดยนายบุญนงค์  สุริยะชัยพันธ์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนางสาววราศิณี  สุนทร ผู้อํานวยการ          
กองแผนและงบประมาณและพ.ต.อ.ดร.รุ่งฤทธ์ิ  โพธ์ิโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ิมเติม 
  2.ประเด็นคําถามและข้อเสนอแนะ จากการประชาคมในอําเภอกัลยาณิวัฒนา สรุปได้ดังน้ี   

ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
1 ขอปรับปรุงซ่อมแซมถนนบ้านแจ่มหลวง 

กว้าง 4 เมตร ยาว 3 กิโลเมตร 
ชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกินศักยภาพ 
ของอบต. 

1.หากจะของบประมาณอบจ.มี
หลักเกณฑ์ต้องได้ประโยชน์ต้ังแต่ 
 2 อปท.ขึ้นไป และเกินศักยภาพของ
อบต. หากเข้าหลักเกณฑ์น้ีให้ทํา
หนังสือประสานอบต./เทศบาลในพ้ืนที่
ก่อนแล้วจัดทําโครงการส่งอบจ.  
ช่องทางในการของบประมาณ คือ  
ทําหนังสือผ่านอปท.ผ่านส.อบจ. 
ให้สํานักการช่างตรวจสอบและ
ผู้บริหารอบจ.พิจารณา อีกช่องทาง
หน่ึง คือ ผ่านทางอําเภอประสานแผน
ระดับอําเภอ และส.อบจ.รับเรื่อง
ประสานสํานักการช่างตรวจสอบพ้ืนที่
อีกคร้ัง 

สํานักการช่าง 

2 ถนนคอนกรีตบ้านหนองแดง หมู่ 6 
ตําบลบ้านจันทร์ เช่ือมบ้านเมืองแปง  
หมู่ 4 อําเภอปาย ระยะ 90 เมตร 
ขอเพ่ิมเติมในปี 65 อีก 100 เมตร 

เรื่องถนนคอนกรีตได้งบประมาณ 
จ่ายเงินจ่ายขาดเงินสะสมได้ผู้รับจ้าง
แล้วและระยะทางที่ขอเพ่ิมเติม 
ส.อบจ.รับเรื่องเพ่ือเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณา 

สํานักการช่าง 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านแม่ตะละใต้ หมู่ 3 ตําบลแม่แดด 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา เช่ือมบ้านแม่ซา  
หมู่ 2 ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจม่ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร สภาพ 
เป็นหลุมเป็นบ่อ หน้าฝนเละ หน้าแล้งฝุ่น 
เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร
และรับส่งผู้ป่วย 

รับเรื่องไว้ เพ่ือให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
สําหรับการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
อาจจะทําถนนพาราซีเมนต์ก่อน 
และจะจัดทําถนนคอนกรีตต่อไป 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
4 ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 

7,000 เมตร บ้านแม่ตะละมง้ หมู่ 7 
ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา เช่ือม
บ้านขุนขาน หมู่ 5 ตําบลย้ังเมิน 
อําเภอสะเมิง สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 

ส.อบจ.แจ้งใหส้ํานักการช่างสํารวจ 
และมีแนวทางดําเนินการ 2 แนวทาง 
คือใช้งบประมาณอบจ.ในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือใช้เคร่ืองจักรของอบจ.ไปปรับ
เกลี่ยและขยายเส้นทาง ส.อบจ.รับ
เรื่องไว้เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณา
ต่อไป 

สํานักการช่าง 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็กบ้านแม่ตะละม้ง หมู่ 7 
ตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
เช่ือมบ้านสบผาหลวง หมู่ 13 
ตําบลแม่นาจร อําเภอแม่แจม่ 
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจร 
ลําบากเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเกษตร 
 

รับเรื่องไว้ เพ่ือให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
สําหรับการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
อาจจะทําถนนพาราซีเมนต์ก่อน 
และจะจัดทําถนนคอนกรีตต่อไป 

สํานักการช่าง 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านห้วยปู หมู่ 5 ตําบลแม่แดด 
เช่ือมบ้านซา หมู่ 2 ตําบลแม่นาจร 
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร 
สภาพเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หน้าฝนเป็นโคลน หน้าแล้งเป็นฝุ่น 
 

รับเรื่องไว้ เพ่ือให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
สําหรับการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
อาจจะทําถนนพาราซีเมนต์ก่อน 
และจะจัดทําถนนคอนกรีตต่อไป 

สํานักการช่าง 

7 บ่อบาดาลบ้านดงสามหมื่น  
ซึ่งผู้รับจ้างมาเจาะบ่อบาดาล 
แต่ใช้งานไม่ได้ได้ติดตามผู้รับจ้างแล้วก็
ติดต่อไม่ได้ขออบจ.ช่วยประสานงาน 
ผู้รับจ้างด้วยให้มาแก้ไขเพราะสูบนํ้าไม่ได้ 
และประชาชนไม่มีนํ้าใช้ 
 

ได้สอบถามยังไม่ได้มี 
การเบิกจ่ายงบประมาณเน่ืองจาก 
ผู้รับจ้างทํางานไม่เรียบร้อย 
และได้ประสานให้ผู้รับจ้างมา
ดําเนินการแก้ไขแล้ว 

สํานักการช่าง 
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ที ่ ประเดน็คําถาม/มตทิีป่ระชมุ ข้อเสนอแนะ หน่วยงานรับผดิชอบ 
8 ปัญหาภัยแล้ง หมู่ 7 บ้านแม่ตะละม้ง  

มีอ่างเก็บนํ้าเก่า กว้าง 40 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึก 3 เมตร สภาพต้ืนเขิน ขออบจ.
ดําเนินการขุดลอกและขยายอ่างเก็บนํ้า 
เน่ืองจากเกินศักยภาพของอบต. 

ปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาใหญใ่ห้ทํา
เรื่องของบภัยแล้งที่อําเภอ และอําเภอ
จะทําเรื่องประสานปภ.ให้มา
ดําเนินการ เรื่องน้ีปรึกษาปลัดอําเภอ
อีกคร้ัง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา 

9 ถนนบ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ 2 
ตําบลแม่แดด เช่ือมบ้านแม่ชา หมู่ 2 
ตําบลแม่นาจร กว้าง 6 เมตร ยาว 400 
เมตร สภาพเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 

รับเรื่องไว้ เพ่ือให้สํานักการช่าง
ตรวจสอบและเสนอให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป 
สําหรับการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น 
อาจจะทําถนนพาราซีเมนต์ก่อน 
และจะจัดทําถนนคอนกรีตต่อไป 

สํานักการช่าง 

10 บ่อบาดาลบ้านแม่แดดน้อย ขอเจาะบ่อ
บาดาล ปี 61 ได้ใช้ปี 63 ซึ่งใช้ระยะ
เวลานานมาก และปี 63 ขอเจาะบ่อ
บาดาล จํานวน 2 จุดแต่สํานักการช่าง
แจ้งว่าได้  1  จุด ขอให้ส.อบจ.ช่วย
ติดตามโครงการให้ด้วย  

เหตุล่าช้า 1.หาผู้รับจ้างไม่ได้ 
2.ปัญหาเกิดจากพ้ืนที่ขุดเจาะ 
จะรับดําเนินการติดตามโครงการให้ 
ต่อไป 

 

11 สะพานห้วยเขียด มีขนาดเล็ก  ใช้ขนส่ง
ทางการเกษตร หัวสะพานชํารุด เป็นหลุม
เป็นบ่อ ทําให้สัญจรไปมาลําบาก 

การก่อสร้างสะพานน้ีกว้าง 4 เมตร 
หลักเกณฑ์ของอบจ.การก่อสร้าง
สะพาน กว้าง 7 เมตร ต้องได้รับ
อนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ดังน้ันการแก้ไขเบ้ืองต้น ส.อบจ. 
บริจาคเงินส่วนตัว เพ่ือซ่อมแซม 
หัวสะพาน จํานวน 20,000 บาท 
โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่ลงแรง 
ช่วยกันซ่อมแซม 
 

 

12 ขออนุเคราะห์รถบรรทุกนํ้าของอบจ. รถบรรทุกนํ้าให้ทําเป็นหนังสือ 
เสนอผ่าน ส.อบจ. เพ่ือให้ผู้บริหาร
พิจารณาต่อไป  
 

 

13 มติที่ประชุม เห็นชอบร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นอบจ.เชียงใหม่เพ่ิมเติม 
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 3. ประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  เสนอปัญหาความต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้
อบจ.เชียงใหม่ นําไปพิจารณาดําเนินการดังนี้ 
  3.1  ถนนบ้านดงสามหมื่น หมู่ 6 ตําบลแม่แดด เช่ือมบ้านแม่อีล้อ หมู ่5 ตําบลโปงสา 
อําเภอปาย กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร สภาพเป็นดินลูกรัง ขอความอนุเคราะห์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  3.2 ถนนบ้านปกกะโหล้ง หมู่ 1 ตําบลแมแ่ดด เช่ือมบ้านสบแม่ผาปู ตําบลแม่นาจร กว้าง 
6 เมตร ยาว 500 เมตร สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ฤดูฝนเป็นโคลนขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
  3.3 ถนนบ้านแม่ตะละใต้ หมู่ 3 ตําบลแมแ่ดด เช่ือมบ้านใหม่ห้วยปู หมู่ 5 ตําบลแมแ่ดด 
สภาพเป็นดินลูกรัง ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 
และจุดที่ 2 กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร 
  3.4 ถนนบ้านแม่แดดน้อย หมู่ 4 ตําบลแมแ่ดด เช่ือมบ้านแม่สบรวม หมู่ 1 ตําบลแมน่า
จร ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 400 เมตร สภาพเป็นดินแดง ฤดู
ฝนต้องใช้รถโฟล์วิลเท่าน้ัน 
  3.5 สะพานบ้านโป๊กกะหล้ง หมู่ 1 ตําบลแม่แดด เช่ือมบ้านโปงสะแง หมู่ 1 ตําบลแมน่า
จร เดิมเป็นสะพานแขวนเร่ิมหมดอายุการใช้งานรถยนต์ว่ิงใต้สะพานได้เฉพาะฤดูแล้ง ขอความอนุเคราะห์
ก่อสร้างสะพาน กว้าง 5 เมตร ยาว 65 เมตร 
  3.6 ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแจ่มหลวงหมู่ 6 ตําบลแจ่มหลวง เช่ือมบ้านใหม่พัฒนา หมู่ 
2 ตําบลแจ่มหลวง สภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  3.7 ถนนคอนกรีตทางเข้าหน่วยจัดการต้นนํ้าขุนแม่แจม่ บ้านดงสามหมื่น หมู่ 6 ตําบล 
แม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา การสัญจรลาํบากในหน้าฝน 
  3.8 โครงการวางท่อระบายนํ้าพร้อมปรับเกลี่ยพ้ืนที่ตําบลแจ่มหลวง ถนนเป็นลูกรัง 
บ้านแม่ละอุป หมู่ 3  ตําบลแจ่มหลวงเช่ือมบ้านแม่หยอด หมู่ 9 ตําบลแม่ศึก 
  3.9 ถนนบ้านนะโน หมู่ 2 ตําบลแม่แดด เช่ือมบ้านแม่แจ๊ะ หมู่ 13 ตําบลแม่นาจร 
สภาพเป็นดินลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ 
  3.10 บ่อนํ้าบาดาลปนเป้ือนสารเคมี บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ 2 ตําบลแม่แดด 
ต้องการนํ้าบริโภคหน้าแล้ง 
  3.11 ขุดสระนํ้า 2 บ่อ เพ่ือใช้ทําการเกษตรพ้ืนที่บ้านดงสามหมื่น หมู่ 6 ตําบล 
แม่แดด กว้าง 30 เมตรยาว 50 เมตร ลึก 2 เมตร ขอความอนุเคราะห์อบจ.ช่วยขุดลอกและขยายสระน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 58 ~ 
 

 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่แตง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่แตง 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอเวียงแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอเวียงแหง 

 
  



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่อาย (เช้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่อาย (เช้า) 

 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอฝาง (บ่าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอฝาง (บ่าย) 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอเชียงดาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอเชียงดาว 

 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่วาง (เช้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่วาง (เช้า) 

  



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอพร้าว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอพร้าว 

 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอสะเมิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอสะเมิง 

 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่สันป่าตอง (บ่าย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอแม่สันป่าตอง (บ่าย) 

 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอหางดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการประชาคมรับฟังความคิดเห็น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  

(พ.ศ.2561 – 2565) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 อ าเภอหางดง 

 
 


