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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม   
ครั้งที่  12/2561 

วันพฤหัสบดีท่ี  27  ธันวาคม  2561  เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

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

การประชาสัมพนัธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนธันวาคม 2561  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

2.1  การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม  ประจําป  2561  จํานวน 3  ราย  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

3. การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ ทําดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม “กิจกรรม             
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ”  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม)  

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตาํแหนงใหม  
5.1 นางปริษา    ปานพรหม 

 ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร 

5.2 นายเอกนรินทร จินทะวงค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
 ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 

5.3 นายธวัช เพงพินิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
 ตําแหนงเดมิ นายดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย 

5.4 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา   

5.5 ดร.อมาวสี อมัพันศิริรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี  สงขลา 
5.6 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ 

 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดเทศบาลเมืองทาโขลง  จังหวัดปทุมธาน ี
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1.1 การพัฒนาจังหวัดในรอบป  2561 
1.2 งานอุนไอรัก คลายความหนาว  “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2561  เม่ือวันจันทรที่ 3  ธันวาคม  2561    
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร      
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  3.1.3  การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัยจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.4 การสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม) 
  3.1.5 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.6  แผนปฏิบัติการ 60 วัน  “แยกกอนทิ้ง”   (สํานักงานสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.7  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
  3.1.8  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2562  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
  3.1.9  การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2562 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   3.1.10  รายการความคืบหนาการจัดเตรียมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 43 ประจําป 2562  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม) 
 3.2 โดยเอกสาร   
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2562  
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

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

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

28 ธันวาคม  2561  –  
8 มกราคม  2562 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม 

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

-วัดเจ็ดยอด 
 พระอารามหลวง  
-วัดศรีโสดา  
 พระอารามหลวง  
-วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ราชวรวิหาร 

-วัดพระสิงห 
วรมหาวิหาร  

-วัดสวนดอก  
 พระอารามหลวง 
-วัดเจดียหลวงวรวิหาร  
-วัดเจาคณะอําเภอ 
 ทุกอําเภอ 
–วัดใกลบานทุกวัด 

1 มกราคม  2562 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม                    
ปพุทธศักราช 2562 

ณ เรือนรับรอง                 
พระตําหนัก 
ภูพิงคราชนิเวศน 

15- 18 มกราคม  2562 
 

16 มกราคม  2562 

 
 

10.00 น. 

รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
-เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

 
 
โรงเรียนสันปาตอง 

17 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช 
 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ                
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 
18 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวางพุมสักการะ 

วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

พระสถูปสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช  
ตําบลเมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว 

21 - 25 มกราคม  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไลออนส  
มหาจักร 9 อ.แมแตง 
- ออนเซน็แอทมอนแจม
รีสอรท แอนส โฮมสเตย 
อ.แมริม 
-มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แมริม 
- สุสานสันกูเหล็ก   
อ.เมืองเชียงใหม 

22 มกราคม –  
3 กุมภาพันธ  2562 

 
 

รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ                      
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ                        
อัครราชกุมารี 

- สถานีเกษตรหลวง 
  อางขาง  
- มหาวิทยาลัยแมโจ 

26 - 27 มกราคม  
2562 

 การแสดงโขนพระราชทาน ลานอนุสาวรีย 
สามกษัตริย  

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

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 มกราคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2562 
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที ่6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) 
        - การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ กอช.                 
ในระดับพื้นที ่
   6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
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ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ 
  7.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 5 เรื่อง  

- การเฝาระวังการระบาดของหนอน Fall armyworm 
- โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2562 
- โครงการสรางความเขมแข็งเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
- โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2562 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจ

เกษตร 
7.2   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม  

- ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเชียงใหม และการเลือกตั้ง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

7.3   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
- แจงกําหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN 

Foreign Ministers’ Retreat) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 
7.4  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม    
  รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานการณเปนระบบ         

ราชการ 4.0           
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  

   2.1  การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม  ประจําป  2561  จํานวน 3  ราย  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

3. การลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) โครงการ ทําดีดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม “กิจกรรม             
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ”  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม)  

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2561 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตาํแหนงใหม  
 

  
5.1 นางปริษา    ปานพรหม 

 ตําแหนงปจจุบัน ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดกําแพงเพชร 

5.2 นายเอกนรินทร จินทะวงค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
 ตําแหนงเดมิ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงลําปางท่ี 1 

5.3 นายธวัช เพงพินิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
 ตําแหนงเดมิ นายดานศุลกากรทาลี่ จังหวัดเลย 

5.4 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา   

5.5 ดร.อมาวสี อมัพันศิริรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ รองผูอํานวยการกลุมอํานวยการ  วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนีสงขลา 
5.6 นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ 

 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดเทศบาลเมืองทาโขลง  จังหวัดปทุมธาน ี
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การพัฒนาจังหวัดในรอบป  2561 

1.2 งานอุนไอรัก คลายความหนาว  “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” 
      สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหจัดงานอุนไอรัก คลายความหนาว  

“สายน้ําแหงรัตนโกสินทร”  ระหวางวันที่ 9 ธันวาคม  2561 – 19 มกราคม  2562  รวมระยะเวลาทั้งสิ้น  
42 วัน  ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  และสนามเสือปา  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัดงาน
เปนลักษณะยอนยุค เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความผูกพันระหวางสถาบันพระมหากษัตริยกับราษฎรที่มีมาอยาง
ยาวนาน รวมทั้งเปนการสืบสานรักษาตอยอดวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย เพ่ือใหผูเขาชมงานไดเกิดการเรียนรู
ในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยที่ทรงทํานุบํารุงคูคลอง  เพ่ือประโยชนแกราษฎรและเกิดการตระหนักรู
เพ่ือชวยกันสืบสานอนุรักษแมน้ําลําคลอง  ทั้งนี้  จึงขอเชิญชวนสวนราชการเขารวมชมงานอุนไอรัก คลายความ
หนาว “สายน้ําแหงรัตนโกสินทร” และเยี่ยมชมรานคาในพระบรมวงศานุวงศและรานคารับเชิญ การแตงกาย     
ชุดไทยยอนยุค 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2561  เม่ือวันจันทรที่ 3  ธันวาคม  2561    

       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา                
สวนราชการ ครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันจันทรที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม               
เฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 
           เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร  30 หนา โดยมี นายศุภชัย 
เ อ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต                
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่ 11/2561  ทั้งนี้  ไมมีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม   

       จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา                  
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  11/2561 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำน ผลกำรเบิกจ่ำยเงิน และหนังสือเวียน  เพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

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

งบรำยจ่ำย 
เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) 

ไตรมำสที่ 1 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 2 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 3 
ร้อยละ 

ไตรมำสที่ 4 
ร้อยละ 

ภำพรวม 32 54 77 100 

รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 

 

  ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วนัที่ 21 ธันวำคม  2561 

หน่วย : ล้ำนบำท 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ

เบิกจ่ำย 
เป้ำหมำย
ไตรมำสที่1 

สูง/ต่ ำ 
กว่ำ

เป้ำหมำย 

คงเหลือ ล ำดับ
ประเทศ 

ภำพรวม 14,777.47 2,805.94 7,355.45 49.77 32 17.77 7,422.02 2 

ลงทุน 6,361.33 2,725.89 1,285.35 20.21 20 0.21 5,075.98 7 

ประจ ำ 8,416.14 80.04 6,070.10 72.12 36 36.12 2,346.04   
         
งบประมำณ
เหลื่อมปี 

   2,017.63    1,101.76       677.93  33.60     1,339.70    

ปี 2561    1,739.70       894.62       627.72    36.08    1,111.98   

ก่อนปี 2561      277.93       207.14        50.21    18.07         227.72    
 

 ส ำหรับผลกำรเบิกจ่ำยรำยหน่วยงำนมีดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

ผลกำรเบิกจ่ำย... 
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ

ที่ได้รับ
ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย

 (PO)
เบิกจา่ย ร้อยละ

เบิกจา่ย
งบประมาณ

คงเหลือ

รวมทั้งสิน้ 124 หน่วยงาน 6,361.33 2,725.89 1,285.35     20.21 5,075.98
ส่วนราชการ 121 ส่วนราชการ 6,099.80 2,725.89 1,036.08     16.99 5,063.71

1 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 17.09 0.00 0.00          -   17.09

2 กองบิน 41 60.52 3.39 0.00          -   60.52

3 ส านักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 252.26 31.02 34.91      13.84 217.36

4 ส านักงานคลังเขต 5 0.84 0.00 0.00          -   0.84

5 ส านักงานคลังจงัหวัดเชียงใหม่             1.29 1.21 0.00          -   1.29

6 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 0.98 0.00 0.00          -   0.98

7 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่         5.73 3.85 0.71      12.43 5.01

8 ด่านศุลกากรเชียงดาว 1.98 1.59 0.00          -   1.98

9 ศูนยท์่องเที่ยวกฬีาและนันทนาการจงัหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01      83.68 0.00

10 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่     41.21 16.00 2.52       6.11 38.69

11 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จงัหวัดเชียงใหม่ 0.75 0.62 0.00          -   0.75

12 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่    0.02 0.00 0.02      96.46 0.00

13 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์          0.10 0.00 0.10      98.91 0.00

14 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จงัหวัดเชียงใหม่ 1.14 0.00 0.02       1.58 1.12

15 ส านักชลประทานที่ 1 129.07 2.95 28.11      21.78 100.96

16 โครงการชลประทานเชียงใหม่  527.55 67.32 73.78      13.99 453.77

17 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 1,419.21 1,028.48 373.08      26.29 1,046.13

18 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 209.98 39.94 21.77      10.37 188.21

19 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่         1.01 0.00 0.81      80.04 0.20

20 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 2.04 1.92 0.12       5.92 1.92

21 ส านักงานประมงจงัหวัดเชียงใหม่      0.02 0.00 0.02    100.00 0.00

22 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม ่  0.40 1.09 0.00          -   0.40

23 ศูนยว์ิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ 9.61 2.81 0.16       1.62 9.45

24 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 11.46 0.00 0.06       0.49 11.41

25 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่         3.12 0.00 0.05       1.63 3.07

26 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 0.97 0.97 0.00          -   0.97

27 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่              12.83 2.28 1.14       8.87 11.69

28 ศูนยป์ฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง    2.88 0.00 2.88    100.00 0.00

29 ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1      10.85 8.32 0.30       2.74 10.55

30 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่  0.39 0.07 0.31      80.07 0.08

31 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03    100.00 0.00

32 ส านักงานเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่            0.17 0.00 0.06      35.30 0.11

ผลการเบิกจา่ยงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน จงัหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562
ขอ้มูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561

(เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจา่ย)
เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20        เบิกจา่ยร้อยละ 20 ขึ้นไป  ร้อยละ  13.33 - 20       ต่ ากว่าร้อยละ 13.33
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

เบิกจา่ย ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

33 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9      1.33 0.00 0.05       3.47 1.29

34 ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 9.41 5.77 0.25       2.64 9.16

35 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่ 0.94 0.00 0.87      93.05 0.07

36 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1               0.05 0.00 0.00          -   0.05

37 ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.25      99.84 0.00

38 ศูนยว์ิจยัขา้วสะเมิง 0.42 0.40 0.00          -   0.42

39 ศูนยพ์ัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่7  0.81 0.00 0.00          -   0.81

40 ส านักงานขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่            5.40 5.40 0.00          -   5.40

41 ส านักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 46.67 16.72 16.74      35.86 29.94

42 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1 328.44 258.51 10.57       3.22 317.87

43 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 316.78 222.87 42.00      13.26 274.78

44 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 3 267.55 172.75 12.32       4.61 255.23

45 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่      259.64 236.95 13.71       5.28 245.93

46 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 197.82 137.25 16.88       8.53 180.95

47 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 108.35 2.10 0.01       0.01 108.34

48 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 24.67 0.00 0.00          -   24.67

49 ศูนยอ์ตุุนิยมวิทยาภาคเหนือ               6.15 0.09 0.00          -   6.15

50 ส านักงานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม่ 0.09 0.00 0.00          -   0.09

51 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่) 1.93 1.83 0.08       4.36 1.84

52 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่          34.39 7.48 2.02       5.88 32.37

53 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 0.14 0.00 0.00          -   0.14

54 ส านักงานที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่          2.75 0.15 0.38      13.82 2.37

55 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 6.24 0.00 0.09       1.47 6.14

56 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัด เชียงใหม่        189.35 0.00 0.29       0.16 189.06

57 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50    100.00 0.00

58 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัดเชียงใหม่ 0.20 0.00 0.19      96.51 0.01

59 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 1.63 0.11 0.89      54.77 0.74

60 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.48 0.00 0.61      41.25 0.87

61 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.25 0.87 0.00          -   2.25

62 ส านักงานแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่           0.06 0.00 0.00          -   0.06

63 ส านักงานจดัหางานจงัหวัดเชียงใหม่               0.81 0.00 0.00          -   0.81

64 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่ 1.38 0.09 0.00          -   1.38

65 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.46    100.00 0.00

66 ส านักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 57.45 0.00 1.37       2.39 56.08

67 วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่                5.60 3.48 2.00      35.75 3.60

68 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.57 0.00 0.00          -   0.57

69 ส านักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่               4.26 0.00 0.00          -   4.26

70 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่ 3.97 0.83 0.00          -   3.97

71 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8       1.19 0.00 0.30      24.82 0.90
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

เบิกจา่ย ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

72 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 22.73 20.61 0.00          -   22.73

73 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถมัภ์จงัหวัดเชียงใหม่ 2.49 0.00 0.00          -   2.49

74 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 16.90 0.00 0.00          -   16.90

75 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 6.41 0.00 0.00          -   6.41

76 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  1 35.57 10.65 1.17       3.29 34.40

77 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  2 36.08 20.21 0.00          -   36.08

78 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 3 17.17 0.40 0.00          -   17.17

79 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ อ.ฝาง 0.26 0.00 0.00          -   0.26

80 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2.86 0.00 0.00          -   2.86

81 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 22.30 10.36 4.09      18.32 18.22

82 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  5 10.38 0.00 0.00          -   10.38

83 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต  6 15.22 7.39 0.00          -   15.22

84 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 14.11 0.00 0.00          -   14.11

85 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 10.59 0.00 0.00          -   10.59

86 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 12.20 0.00 0.00          -   12.20

87 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 62.05 31.73 2.75       4.43 59.31

88 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 1.80 0.00 0.00          -   1.80

89 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.50 0.00 0.00          -   1.50

90 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1.38 0.00 0.00          -   1.38

91 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่       1.90 0.00 0.00          -   1.90

92 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม ่             3.94 3.28 0.00          -   3.94

93 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 24.52 0.00 0.00          -   24.52

94 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.02      98.00 0.00

95 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 1.00 0.00 0.00          -   1.00

96 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 245.42 102.11 120.69      49.18 124.73

97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา        65.22 3.60 0.97       1.48 64.25

98 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 122.22 0.00 122.22    100.00 0.00

99 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 52.69 0.00 52.69    100.00 0.00

100 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม่       36.32 12.76 23.54      64.81 12.78

101 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 105.46 37.97 26.62      25.24 78.84

102 โรงพยาบาลนครพิงค์ 91.87 58.63 0.00          -   91.87

103 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่                44.51 9.79 1.29       2.90 43.22

104 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 64.81 47.17 0.18       0.27 64.63

105 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  27.96 13.94 14.02      50.13 13.94

106 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่        4.00 2.78 0.00          -   4.00

107 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวัดเชียงใหม่ 1.63 1.43 0.20      12.40 1.43

108 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์            15.75 9.10 0.65       4.14 15.09

109 โรงพยาบาลสวนปรุง 10.01 0.09 0.20       2.01 9.80

110 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 0.56 0.56 0.00          -   0.56
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ล าดับ ชื่อหน่วยงาน งบประมาณ
ที่ได้รับ

ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

เบิกจา่ย ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

111 ศูนยอ์นามัยที ่1 เชียงใหม่ 5.52 5.13 0.40       7.21 5.13

112 ส านักงานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต ๓ เชียงใหม่    0.12 0.00 0.12      99.76 0.00

113 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม่     0.80 0.00 0.00          -   0.80

114 โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลต ารวจ 2.20 2.16 0.00          -   2.20

115 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3  6.18 4.78 0.00          -   6.18

116 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 10.95 9.41 0.26       2.42 10.69

117 ต ารวจภูธรภาค 5 9.57 6.80 0.00          -   9.57

118 ต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม่   6.26 5.58 0.00          -   6.26

119 ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 5 0.25 0.00 0.23      93.40 0.02

120 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 96.30 0.00 0.00          -   96.30

121 ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่ 132.93 0.00 0.00          -   132.93
รัฐวสิาหกิจ 24.22 0.00 11.96     49.37 12.26

1 องค์การสวนพฤษกศาสตร์ 24.22 0.00 11.96      49.37 12.26
องค์การมหาชน 237.31 0.00 237.31   100.00 0.00

1 สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์กรมหาชน) 15.00 0.00 15.00    100.00 0.00

2 สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) 222.31 0.00 222.31    100.00 0.00
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2. หนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ

หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2561 
เรื่อง มำตรกำรด้ำนกำรงบประมษณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 และเพ่ือให้กำรใช้จ่ำยภำครัฐเป็นกลไกสนับสนุนกำรขยำยตัวทำง 
เศรษฐกิจของประเทศ โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 (ไม่รวมงบกลำง) ดังนี้ 

ไตรมำสที่ 1   - ภำพรวม  ร้อยละ 32 ของงบประมำณรำยจ่ำย 
       - รำยจ่ำยลงทุน รอ้ยละ 20 ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 
        - รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ 36  ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 

ไตรมำสที่ 2   - ภำพรวม  ร้อยละ 54 ของงบประมำณรำยจ่ำย 
       - รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 45 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 
       - รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ 57  ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

ไตรมำสที่ 3   - ภำพรวม  ร้อยละ 77 ของงบประมำณรำยจ่ำย 
       - รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 65 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 
        - รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ 80  ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

ไตรมำสที่ 4   - ภำพรวม  ร้อยละ 100 ของงบประมำณรำยจ่ำย 
       - รำยจ่ำยลงทุน ร้อยละ 100 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 
       - รำยจ่ำยประจ ำ ร้อยละ 100  ของงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน 

ทั้งนี้ เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละไตรมำส เป็นค่ำเป้ำหมำยเฉลี่ยที่พิจำรณำจำกผลใช้จ่ำย
งบประมำณในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ และเป้ำหมำยตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น หำกหน่วยงำนใดสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนฯ ที่ก ำหนดไว้
แล้วแต่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเฉลี่ย ให้ถือว่ำได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยในไตรมำสนั้นแล้ว ส ำหรับหน่วยงำนที่ไม่สำมำรถ
เบิกจ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำมเป้ำหมำยและหรือแผนฯ ที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงบประมำณจะน ำมำเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2563 ต่อไป 

------------------------------------------------- 
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  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร      
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
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   3.1.3  การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ-
ภัยจังหวัดเชียงใหม) 
 

การเตรียมการภัยหนาว 
 1. จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ ภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม ประจําป  2562  ลว.  6 พ.ย. 61  
 2. มีหนังสือ ที่ ชม 0021/ว45782 ลว.6 พ.ย.61 ใหอําเภอจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ                 
ภัยหนาว ระดับอําเภอ และจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยหนาว ระดับอําเภอ 
ประจําป 2562 พรอมทั้งแจง อปท.จัดตั้งศูนยและจัดทําแผนฯ ระดับ อปท. 
 3. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มีนโยบายขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากทางภาครัฐ/เอกชน/
ประชาชน หนวยงาน องคกร และมูลนิธิตางๆ โดยสั่งการใหอําเภอสํารวจความตองการเครื่องกันหนาว
สงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 25 อําเภอ มีผูไดรับความเดือดรอน จํานวน             
3๘๘,๙๗๐ คน ประกอบดวย  
 1) ผูสูงอายุ    จํานวน   174,078 คน  
 2) เด็กไรผูอุปการะ   จํานวน   4,237     คน 
  3) คนพิการทุพพลภาพ   จํานวน   35,494   คน 
 4) ผูมีรายไดนอย   จํานวน   60,142   คน         
 5) ผูประสบความเดือดรอน  จํานวน   115,019 คน  
โดยมีความตองการเครื่องกันหนาว รวมทั้งสิ้น จํานวน 429,055 ชิ้น 
 1) ผาหมนวม   จํานวน   298,511 ชิ้น 
 2) ผาหมไหมพรม   จํานวน    37,978   ชิ้น  
 3) เสื้อกันหนาว  จํานวน    74,270   ชิ้น 
    4) เครื่องกันหนาว    จํานวน    18,296   ชิ้น 
จํานวนผาหมซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร และมูลนิธิตาง ๆ 

1. มูลนิธิราชประชานุเคราะห  จํานวน  3,500 ผืน 

2. บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) จํานวน  3,000 ผืน 

3. สมาคมราชกรีฑาสโมสร จํานวน  643 ผืน 

4. ธนาคาร ICBC จํานวน  500 ผืน 

5. เทสโก โลตัส จํานวน  500 ผืน 

6. บริษัท ซูซูกิ มอเตอร (ประเทศไทย) จํานวน  500 ผืน 

7. บริษัท หางราน ฯลฯ จํานวน  70 ผืน 

          รวมทั้งสิ้น จํานวน  8,713 ผืน 
 
 
    
มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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   3.1.4 การสงเสริมการทองเที่ยวในชวงฤดูกาลทองเที่ยว (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม) 
 
 
 
 

หนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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  3.1.5 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

 

สรุปการเตรียมการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 จังหวัด
เชียงใหม 

 หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 

 ชวงเวลาการดําเนินการ กําหนดเปน 2 ชวง ดังนี้ 
o ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค ระหวางวันท่ี 1 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2561 
o ชวงควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 

ภาพรวม
เทศกาลป
ใหม 

 เทศกาลปใหมนั้น มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 3 ปยอนหลังท่ี 9 คนตอป  

 สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา และขับรถเร็วเกินกวากําหนด  

 ยานพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนคือจักรยานยนต คดิเปนรอยละ 82.14 รองลงมาคือ              
รถปคอัพ  รอยละ 8.4 

 ชวงเวลาที่เกิดเหตุสวนใหญจะอยูในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 – 20.00 น. รอยละ 28.4 
รองลงมาคือชวง 8.00 – 12.00 น. รอยละ 18.4 

 ผูประสบเหตุเปนคนในพื้นที่เปนหลัก รอยละ 65.5 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2561 ภาพรวม เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ จํานวน 
127 ครั้ง ลดลงจากปกอน 25 ครั้ง 

 สถิติผูบาดเจ็บ เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ จํานวน 135 ราย ลดลงจากปกอน 29 ราย 

 สถิติผูเสียชีวิต เปนลําดับที่ 13 ของประเทศ จํานวน 10 ราย ลดลงจากปกอน 1 ราย 
 ป พ.ศ. จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต 
2559 139 137 7 
2560 152 164 11 
2561 127 135 10 

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 139 145 9  

เปาหมาย  ใหประชาชนเดินทางสัญจรอยางปลอดภัยและมีความสุขในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 

 ใหจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลงเม่ือเทียบกับสถิติ
ในชวงเทศกาลปใหมเฉลี่ย ๓ ปยอนหลัง 

 ใหจํานวนอําเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีสม และสีแดง มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหม
เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 
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 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ของอําเภอที่มีความเสี่ยงใน
ระดับสีแดง  สีสม และสีเหลือง มีสถิติลดลง โดยสามารถลดระดับความเสี่ยงเมื่อเทียบกับระดับความ
เสี่ยงชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

อําเภอ
เสี่ยง
ในชวง
เทศกาลป
ใหม 

สีแดง 1 อําเภอ ไดแก สันทราย 
สีสม 6 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม ฝาง ดอยสะเก็ด สันปาตอง พราว และแมริม 
สีเหลือง 17 อําเภอ ไดแก แมอาย เชียงดาว สารภี จอมทอง แมแตง ฮอด ดอยหลอ หางดง ดอยเตา               
ไชยปราการ สะเมิง แมออน สันกําแพง อมกอย แมแจม แมวาง และเวียงแหง 
สีเขียว 1 อําเภอ ไดแก กัลยาณิวัฒนา 

มาตรการ
ปองกัน
และลด
อุบัติเหตุ
ทางถนน
ชวง
เทศกาล 
ของ
จังหวัด
เชียงใหม 

มาตรการสําคัญในชวงเทศกาล แบงออกเปน 7 ดาน คือ 
1. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง 

เปาหมายคือรถจักรยานยนต และเขมงวดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบอยคอืชวง 16.00 – 24.00 น.  
2. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณา

คัดเลือกถนนในพ้ืนที่ เปนถนนตัวอยางดานความปลอดภัย โดยการลดปจจัยเสี่ยงทางดานสภาพถนน 
ใหมีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร โดยการปรับปรุงถนนใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  

3. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ จังหวัดมีการควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ
ตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอน
การเดินทางทุกครั้ง 

4. มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ไดมีการกําชับ เขมงวด เพ่ิมความเขมขนในแหลง
ทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย ไดมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนหัวหนา
คณะทํางานดูแล ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา โดยมีการประกาศ                  
เจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยในชวงเทศกาล รวมไปถึงการกําหนดชวงเวลา    
รถขึน้ลงของดอยสุเทพ  

5. มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา ไดมีการจัดหนาที่ตรวจตรา โปะ แพ ใหมีความมั่นคงและปลอดภัย 
6. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ มีการเตียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล 

บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสาร ใหมีความพรอมตลอด 24 ชัว่โมง 
7. ดานประชารัฐ ใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ โดยการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานในลักษณะ เคาะประตูบาน เพ่ือแนะนําความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ การใช
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการเขามามีสวนรวมในเรื่องการสกัดผูมีพฤติกรรมเสี่ยง ไมให
ขบัขี่ยานพาหนะ 

การ
ดําเนินการ
สําคัญ 

1. ใชแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 เปนกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติการ และใหแตละพื้นท่ีกําหนดเปาหมายการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและ
ความเสี่ยงของแตละพื้นท่ี 

2. บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑๐                
รสขม (ขับรถเร็ว ยอนศร ฝาสัญญาณไฟ ไมคาดเข็มขัด ไมมีใบขับข่ี แซงในที่ขับขัน เมาสุรา ไมสวม
หมวกนิรภัย  มอเตอรไซดไมปลอดภัย ใชโทรศัพทขณะชับรถ) ขอใหเขมงวดการบังคับใชกฎหมาย 
100 เปอรเซ็นตในกรณีขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ และไมสวมหมวกนิรภัย  

3. คัดเลือกอําเภอสันทรายใหเปนพื้นที่เพ่ือสรางรูปแบบ “1 จังหวัด 1 อําเภอปลอดภัย” ใหมีความ
จําเปนตองไดรับการแกไขปญหาโดยเรงดวน 
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4. ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดจัดตั้งคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุท่ีมีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ หรืออุบัติเหตุที่นาสนใจ 

5. ใหกําชับใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีดานวินัยจราจร
ในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามมาตรการ 4 หาม 3 ตอง (ไมขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนดเมา
ไมขับ โทรไมขับ งวงไมขับ การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ตองมีใบอนุญาตขับรถ) 

6. ใหทุกหนวยงานดําเนินการรณรงคประชาสัมพันธการปฏิบัติตนตามมาตรการองคกรอยางเขมขน 
7. กรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 ใหเจาหนาที่ตํารวจสอบถามขอเท็จจริงหาก

พบวาผูกระทําความผิดเปนขาราชการ ลูกจาง พนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ใหแจงใหหนวยงานตนสังกัด
ในพื้นที่รับทราบและใหหนวยงานตนสังกัดรายงานขอเท็จจริงใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทาง
ถนนอําเภอทราบ 

8. บุคลากร เจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติหนาที่ประจําในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 เชน ประจําดาน
ตรวจ ดานชุมชน ณ จุดท่ีมีการจัดงานเฉลิมฉลอง ผูปฏิบัติหนาที่ตองมีปริมาณแอลกอฮอลเปนศูนย  
 

   
การเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนน 

ชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2562 (ขอมูล ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2561 : 16.00 น.) 

1. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงปใหม 2561 
ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2561 จังหวัดเชียงใหมเกิดอุบัติเหตุทางถนนจํานวน 127 ครั้ง บาดเจ็บ 135 

ราย เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุหลักเกิดรถจักรยานยนตถึงรอยละ 48.14 เมาสุรา และขับรถเร็วเกินกําหนด 
โดยผูประสบเหตุสวนใหญเปนคนในพื้นที่ และในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 และจังหวัดเชียงใหม               
ไดตั้งเปาหมายลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหนอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ไดแก จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนตองนอยกวา 139 ครั้ง บาดเจ็บนอยกวา 145 รายและเสียชีวิตนอยกวา 9 ราย 

 สําหรับการดําเนินการในชวงเตรียมการและรณรงค จังหวัดไดใหความสําคัญกับการรณรงค สรางความรับรู
มาโดยตลอดอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการท้ัง 
On Line : ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค และมีการตั้งกลุม line             
เพ่ือกระจายขาวดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
On Air : ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อวิทย ุโทรทัศน รายการสด และสปอตโฆษณาในสื่อทุกรูปแบบ 
On Ground : โดยการรณรงคประชาสัมพันธ การเดินขบวนปลอยแถวรณรงค ใหกํานัน ผูใหญบาน                
แจงประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 

 นอกจากนี้จังหวัดไดใชกลุมสื่อมวลชนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คนรวมกันกระจายขาวสารใหความรู             
แกประชาชน  

มาตรการหลัก 
จังหวัดเชียงใหมไดดาํเนินมาตรการครอบคลุมถึงปจจัยเสี่ยงดานตาง ๆ ดังนี ้

 มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน 
o จังหวัดสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของ ทั้งทหาร ตํารวจ ฝายปกครองบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของอยาง

จริงจัง และตอเนื่อง  
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o หากเกิดเหตุอันควรสงสัยวาขับขี่รถแลวเมาสุรา จังหวัดไดสั่งการ ใหมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล           
ผูขับข่ีทุกราย รวมถึงกรณีเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหตํารวจประสานกับโรงพยาบาลตรวจวัดแอลกอฮอล           
ผูขับขี่ทุกราย 

 มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม 
o จังหวัดไดใหหนวยงานที่เก่ียวของ สํารวจ ตรวจสอบปายเตือน ปายสัญลักษณตาง ๆ สัญญาณจราจร  

ไฟสองสวาง ปรับปรุงภูมิทัศนขางทาง เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณตามหลัก
วิศวกรรมจราจร และขอความรวมมือกอสรางถนนใหแลวเสร็จและคืนพ้ืนผิวจราจรใหแลวเสร็จกอน
เทศกาล ทั้ง 9 จุด 

o มีการตรวจสอบจุดเสี่ยง บริเวณจุดตัดทางรถไฟจํานวนทั้งสิ้น 11 จุด รวมถึงทางลักผานที่ไมมีเครื่องก้ัน 
o ไดแจงขอความรวมมือผูประกอบการรถบรรทุกใหหยุดการดําเนินการชั่วคราวชวงเทศกาล  
o มีการกําหนดมาตรการเขมขนในถนนสายสําคัญที่เขาสูตัวจังหวัดเชียงใหม ทั้ง 6 เสนทาง รวมถึงถนนใน

อําเภอที่มีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีสม (สีแดง 1 อําเภอ:สันทราย สีสม 6 อําเภอ: เมืองเชียงใหม ฝาง 
ดอยสะเก็ด สันปาตอง พราว และแมริม) 

o ในเสนทางหลวงสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย และทางหลวงสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง ไดใช
กลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ Speed Camera ชวยในการปองกันผูที่ขับรถเร็วเกินกวากําหนด 
เนื่องจากเปนจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหต ุ

 มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานพาหนะ 
o ไดมีการกําชับใหรถโดยสารสาธารณทุกคันรับผูโดยสารในสถานี หรือสถานที่ที่กําหนดเทานั้น และไมให

มีผูโดยสารตกคาง (รถขาเขา 2,745 เที่ยว / รถขาออก 2,693 เที่ยว) 
o จังหวัดไดใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตรวจความพรอมรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถ                

หากรถสาธารณะคันใดตรวจสอบแลวไมผานเกณฑใหผูประกอบการแกไขหรือเปลี่ยนรถโดยดวน ในสวน
ของพนักงานขับรถจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในลมหายใจ “แอลกอฮอลตองเปนศูนย”  

o ควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะไมใหเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยใชระบบเครื่องบันทึก
การเดินทางของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกสาธารณะ (GPS) 

o ไดสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของ ประชาสัมพันธใหรถทุกคันทําประกันภัยภาคบังคับ โดยเฉพาะ
รถจักรยานยนต 

o ไดใหสํานักงานขนสงจังหวัด เขมงวดตรวจสอบรถบรรทุกน้ําหนักเกินและรถโดยสาร 2 ชั้น 

 มาตรการดานกฎหมาย 
o บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑๐ รสขม              

(ขับรถเร็ว ยอนศร ฝาสัญญาณไฟ ไมคาดเข็มขัด ไมมีใบขับขี่ แซงในที่ขับขัน เมาสุรา ไมสวมหมวก
นิรภัย มอเตอรไซดไมปลอดภัย ใชโทรศัพทขณะชับรถ) และมีการเขมงวดการบังคับใชกฎหมาย 100 
เปอรเซ็นตในกรณีขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด ดื่มแลวขับ และไมสวมหมวกนิรภัย 

o นํากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา และสถานบริการ                
ในสถานที่ทองเท่ียวทางน้ํา เชน แพ ในพ้ืนที่ที่อยูในการดูแลของภาครัฐ เชน อุทยานแหงชาติ                     
ไมอนุญาตใหจําหนายจายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

o ดําเนินการยึดรถกรณีเมาแลวขับ ตามคําสั่ง คสช. ที่ 46/2558 เรื่องมาตรการแกไขปญหาอันเกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะ อยางจริงจังและตอเนื่อง 

 มาตรการดานชุมชน 
o จังหวัดไดให กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อปพร. อสม. “เคาะประตูบาน” ประชาสัมพันธใหประชาชน

เกิดความตระหนักดานความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 
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o จังหวัดขอความรวมมือจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ชวยสอดสองผูมีพฤติกรรมเสี่ยง และชวย
ประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน 

o ตั้งดานชุมชน จํานวน 355 จุด ครอบคลุม 2,066 หมูบาน 
o จังหวัดไดดําเนินมาตรการ “1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย” จํานวน 211 สาย 

นอกจากนี้ยังใหความสําคัญในการดูแลความปลอดภัยทางน้ํา ดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 
โดยเฉพาะในสถานท่ีที่มีนักทองเที่ยวหนาแนน รวมไปถึงมีการกํากับดูแลเสนทางข้ึนดอยสําคัญทั้ง 4 ดอย โดย
มอบรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 4 ทานดูแล รวมกับอําเภอ อปท. และชุมชน (ดอยสุเทพ:รองพุฒิพงศ 
ดอยคํา:รองวิรุฬ ดอยอินทนนท:รองคมสัน ดอยอางขาง:รองมนัส) 

2. การจัดกิจกรรมเคาทดาวน 

 สถานที่จัดกิจกรรม 
สถานที่จัดกิจกรรมเคาทดาวนในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 4 แหง ไดแก บริเวณลานพระบรมราชานุ
สาวรียสามกษัตริย/ ศูนยการคาเมยา/ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหมไนทซาฟารี ซึ่งคาดวา 
ผูเขารวมประมาณ 10,000 คน 

 มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณเคาทดาวน 
o จังหวัดเชียงใหมไดบูรณาการดานขอมูลขาวสารกับหนวยงานดานความมั่นคง ทหาร ปกครอง ตํารวจ 

และหนวยงานดานการขาวพื้นที่ ประเมินสถานการณขาวสารในพื้นที่ จัดกําลังทหาร ปกครอง ตํารวจ 
ทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ในการตรวจตราความสงบเรียบรอยในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม
เคาทดาวน โดยใหเตรียมพรอมตลอด 24 ชม. เมื่อไดรับแจงเหตุ 

o ใหมีการประชุมเพ่ือติดตามสถานการณ ท่ีมีผลกระทบดานความมั่นคง เปนประจําตลอดชวงเทศกาล  
o มีการตั้งจุดสกัด และชุดเคลื่อนที่เร็วของตํารวจภูธร จํานวน 45 ชุด เพ่ือเขาระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุโดย

ทันท ี

3. การจัดกิจกรรมสวดมนตขามป 

 สถานที่จัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรมสวดมนตขามป ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม วัดสําคัญ จํานวน 6 วัด ไดแก วัดเจ็ดยอด วัดพระ
สิงห วัดศรีโสดา วัดสวนดอก วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดียหลวง รวมถึงวัดตาง ๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 1,355 วัด จํานวนผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 323,200 รูป/คน 

 การอํานวยความสะดวกและประชาสัมพันธ 
o จังหวัดไดอํานวยความสะดวกในดานการจราจรใหกับผูเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป และมีการรักษา

ความปลอดภัยใหแกผูรวมกิจกรรม 
o ไดเนนการประชาสัมพันธชักชวนใหประชาชนเขารวมกิจกรรมสวดมนตขามป 

4. การรักษาความสงบ เรียบรอย โดยรวมในชวงเทศกาลปใหม 2562 

 ดําเนินมาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 

 มีการจัดตั้งศนูยอํานวยการรวม บูรณาการทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย 
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 สนธิกําลังท้ังฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เก่ียวของ               
ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานที่สําคัญ และสถานที่ราชการ และแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มี
ประชาชนหนาแนน 

 ตรวจตราดูแลความปลอดภัยในสถานที่ที่มีการจุดพล ุในจุดเคาทดาวน และสถานบริการท่ีมีความเสี่ยง
ตอการเกิดเพลิงไหม 

 มจีุดตรวจบูรณาการ จํานวน 47 จุด มีเจาหนาที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด 11,893 คน 

 จุดสกัด/จุดบริการ จํานวน 167 จุด 

 จุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงเชียงใหม จํานวน 16 จุด 

 จุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 112 จุด 

 มทบ 33 จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบในเสนทางหลักที่เขาสูจังหวัดเชียงใหม 6 สาย                       
(สายแมริม-เชียงใหม สายพราว-เชียงใหม สายดอยสะเก็ด-เชียงใหม สายสันกําแพง-เชียงใหม สาย
ลําปาง-เชียงใหม และสายดอยหลอ-เชียงใหม) 

 
ประเด็นขอส่ังการ รอง นรม. ในคราวประชุมเตรียมความพรอมในการรักษาความปลอดภัย 

อํานวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงวันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม ๒๕๖๒  

โดย พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ  ประธานการประชุม 

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

๑. ใหสํานักขาวกรองแหงชาติ  เปนหนวยงานหลักในการบูรณาการและเพ่ิมความเขมขน  ในงาน

ดานการขาวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันข้ึนปใหมอยางตอเนื่อง 

๒. ใหทุกหนวยงานเพ่ิมความเขมงวดในมาตรการความปลอดภัย และใหมีความตื่นตัว  ในการ

เฝาระวังเรื่องการกอวินาศกรรม เฝาระวังปองกันเหตุจุดเสี่ยงตางๆ เชน สนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟฟา สถานี

ขนสงผูโดยสาร ทาเรือ ยานชุมชน และศูนยการคาที่มีประชาชนจํานวนมาก เพ่ิมเติมจากจุดเสี่ยงอ่ืน ๆ  

๓. พื้นที่จัดงานที่มีประชาชนจํานวนมาก ใหจัดตั้งศูนยอํานวยการบูรณาการกําลังเจาหนาที่

รวมกันทุกฝาย จัดทําแผนเผชิญเหตุ และซักซอมการปฏิบัติโดยเฉพาะจุดที่มีการจัดงาน COUNTDOWN และ   

สวดมนตขามป, สนามบิน, สถานีขนสงรถไฟ รถยนตทุกประเภท ใหตรวจสอบกลองวงจรปด และไฟฟาสองสวาง ให

อยูในสภาพที่สามารถใชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. ใหกองบังคับการตํารวจทางหลวง เปนผูรับผิดชอบหลักในการกําหนดแผนการปฏิบัติ        

บนถนนทุกเสนทาง โดยบูรณาการกับทุกหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวก ลดอุบัติเหตุ และ        

การสูญเสียในชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม ประสานหนวยทหาร สวนราชการ และภาคเอกชน              

ที่มีพ้ืนที่ริมถนนสายหลัก เพ่ือใหเปนท่ีพักผอนหรือพักรถของประชาชน 

๕. ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพ่ิมมาตรการดูแลในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน ดวยการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด ตลอดจนการดูแลอาคารบานพักของ

ประชาชน เพ่ือปองกันเหตุลักขโมย ประสานหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการบูรณาการกลอง CCTV     

ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยงกันทุกจุด เพ่ือประโยชนในการสืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมผูกระทํา

ความผิด และใหขอตรวจวัดแอลกอฮอลผูขับขี่กรณีเกิดอุบัติเหตุแลวมีผูไดรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทุกราย        

พรอมทั้ง พิจารณาดําเนินคดีตามกฎหมายดวย 
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๖. ใหทหาร และ ตร. เพิ่มความเขมในการตรวจอาวุธสงคราม และวัตถุระเบิดบริเวณ จุดจัด

งาน COUNTDOWN  ๕ จุดสําคัญ ในพื้นที่ กทม. เพ่ือปองกันเหตุและจะตองไมใหเกิดเหตุโดยเด็ดขาด 

๗. ใหกระทรวงคมนาคม สํารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง และซอมแซมถนน จุดตัดทางรถไฟ      

การขนสงทางน้ํา และทางอากาศ ใหมีความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักทองเที่ยว และขอ

ความรวมมือกลุมผูประกอบการขนสงดวยรถบรรทุก ใหหยุดประกอบกิจการหรือหลีกเลี่ยงการใชรถบรรทุก 

เพ่ือบรรเทาปญหาในดานการจราจรและปองกันอุบัติเหตุรายแรงในชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันขึ้นปใหม 

๘. ใหกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดเตรียมความพรอมดานการ

ตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือชวยเหลือผูประสบเหตุไดอยางทันทวงทีในชวงเทศกาลวันคริสตมาสและ

วันขึ้นปใหม 

  ๙. ใหกรมประชาสัมพันธ และทุกหนวยงานที่มีสื่อของตนเอง ประชาสัมพันธใหประชาชนได

ทราบขอควรระวังในการใชรถใชถนนอยางปลอดภัยในชวงเทศกาลวันคริสตมาสและวันข้ึนปใหมอยางทั่วถึง     

เพื่อลดอุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทรัพยสิน และเขามามีสวนรวมในการปองกันเหตุในทุกชองทาง          

หากจําเปนตองปดบานเดินทางไปตางจังหวัดหรือทองเที่ยวหลายวัน ใหแจงเขา“โครงการประชารัฐรวมใจ ดูแล

ความปลอดภัยบานประชาชนชวงเทศกาลสําคัญ หรือโครงการฝากบานไวกับตํารวจ” เพ่ือตํารวจจะไดอํานวย

ความสะดวก ดูแล และเฝาระวังแทนได 

๑๐. ใหหนวยทหารที่มีกองกําลังตามแนวชายแดน ตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจน้ํา และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมความเขมในการสกัดกั้น ปองกันปราบปราม จับกุมผูลักลอบขนยาเสพติด อาวุธสงคราม 

และสิ่งผิดกฎหมายอ่ืน ๆ เขามาในประเทศไทย โดยฉวยโอกาสในชวงเทศกาลที่ประชาชนเดินทางกลับ

ภูมิลําเนาและทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ 

๑๑. ขอใหทุกหนวยงานนําขอสั่งการและรายละเอียดจากการประชุมที่เกี่ยวของไปประชุม

ชี้แจงและสั่งการหนวยงานในสังกัดใหรับทราบและถือปฏิบัติตอไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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  3.1.6  แผนปฏิบัติการ 60 วัน  “แยกกอนทิ้ง”   (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จังหวัดเชียงใหม) 
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    3.1.7  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
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12/26/2018

1

กลุม (Cluster) ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน)

ท่ีตั้ง อปท.รวมท้ิง

โซนเหนือ    

ศูนยรวมจัดการขยะ

เทศบาลตําบลเวียงฝาง

214.34

(กรณี อปท.

ทุกแหง)

617 หมู 13

ต.เวียงฝาง อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม 150 ไร

อปท.ในพื้นที่ อ.ฝาง 

อปท.ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ

อปท.ในพื้นที่ อ.แมอาย

โซนกลาง   

ศูนยรวมจัดการของ

องคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงใหม

-

(ออกแบบรับขยะได

 300 ตัน/วัน)  

บานปาตึงนอย 

หมู 1 ต.ปาปอง 

อ.ดอยสะเกด็ 

จ.เชียงใหม 160 ไร

- (อยูระหวางทดลองเดินระบบ รับ

ขยะจากอปท. 14 แหง ในอ.ดอย

สะเก็ด)

- อปท.ในโซนมีการจัดการเอง

-อปท.ในโซนบางแหงสงเอกชนกําจดั

โซนใต   

บจก.บานตาลกรุป 439.36 

(กรณี รวม อปท.ทุกแหง)

บจก.บานตาลกรุป อปท.ในพื้นท่ี อ.โซนใต

ทน.เชียงใหม 

กลุม (Standalone) ปริมาณขยะ (ตัน/วัน) อปท.รวมทิ้ง

เวียงแหง 25.46 อปท.ในพื้นที่ อ.เวียงแหง

เชียงดาว 82.14 อปท.ในพื้นที่ อ.เชียงดาว

พราว 48.39 อปท.ในพื้นที่ อ.พราว

กัลยาณิวัฒนา 10.23 อปท.ในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา

แมแจม 53.36 อปท.ในพื้นที่ อ.แมแจม

อมกอย 59.72 อปท.ในพื้นที่ อ.อมกอย

แผนทแีสดงการแบ่งกลุ่มพนืทกีาร
บรหิารจดัการ
ขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย ์

1,750.09 ตัน/วัน

สถานการณขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดเชียงใหม ป 2561

กําจัดถูกตอง กําจัดไมถูกตอง นําไปใชประโยชน

ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น

15.1
1%

82.0
9%

2.8 
%
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12/26/2018

2

การจัดการขยะจากตนทาง

• การมแีผนดําเนินงาน /แผนปฏิบัติที่

เหมาะสม และมปีระสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการขยะแบบครบ

วงจรเพื่อใหเกิดความย่ังยืน

• การปลูกฝงหลัก 3R ใหเกิดเปน

จิตสํานึก ลักษณะนิสัย พฤติกรรม

ของประชาชน

• การหาแนวทาง มาตรการ วิธีการที่

เหมาะเพื่อปลกูฝงหลัก 3R ใหกับ

ประชาชน

(กิจกรรม โครงการ มาตรการทาง

กฎหมาย มาตรการทางสังคม)

ตนทาง (3R)

เก็บรวบรวม ขนเพ่ือนําไปกําจัด

• การเก็บรวบรวมอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมตกคางในพื้นที่ 

และขนสงถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล 

• การเก็บรวบรวมโดย

บริษทัเอกชนที่มีคุณภาพและ

นําไปทิ้งยังปลายทางที่ถูกตอง

ตามหลักวิขาการ

• การเก็บรวบรวม ขนที่สามารถ

รองรับขยะตามประเภทที่คัด

แยกเพ่ือสนับสนุนกจิกรรม 3R

กลางทาง

การกาํจัดขยะ

• วิธีการกําจัดขยะแตละประเภทที่ที่

เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที ่และ

สนับสนุนใหเกิดการดําเนินการอยางย่ังยืน

(ขยะอนิทรีย ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะ

อันตรายชุมชน ขยะติดเชื้อ)

• การปรับปรุง พัฒนาบอขยะที่ดําเนินการ

ไมถูกตองตามหลักวิชาการใหถูกตอง

• การขออนุญาตใชพ้ืนที่ปาเพ่ือเปนใชเปน

สถานที่กําจัดขยะ

• การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัพ้ืนทีใ่น

การเปล่ียนขยะใหเปนพลังงาน 

• การผลักดันการจัดการแบบรวมกลุมพื้นที่

เพ่ือพัฒนาการเปล่ียนขยะใหเปนพัฒนา

ปลายทาง (1D)

ความทาทายในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม

มาตรการลด และคดัแยกขยะมลูฝอยในหนวยงานภาครฐั
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http://l.ead.me/bb1Iz1

คูมือแนวปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหนวยงานภาครฐั
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8

เชยีงใหมเมืองไรพลาสติก ไรโฟม ไรขยะ 

CHIANG MAI NO PLASTIC NO FOAM NO WASTE 

โดยเทศบาลนครเชยีงใหม่ และกลุ่มอาสาสมคัร
เชยีงใหมต่อ้งการคุณ

เชยีงใหมเมืองไรพลาสติก ไรโฟม ไรขยะ 

CHIANG MAI NO PLASTIC NO FOAM NO WASTE 
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  3.1.8  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2562  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
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26/12/61

1

4

1.ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหา 

หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานดานการ

ประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 

3. คาํสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๔๕๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  เร่ือง แตงต้ังคณะทํางาน

ศูนยอํานวยการส่ังการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

4. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เร่ือง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและ

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม

5. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผา

ในที่โลงและพ้ืนท่ีการเกษตร

ประกาศและคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชยีงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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กจิกรรมรณรงคป้์องกนัแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และไฟป่า

จงัหวดัเชยีงใหม่ Kick off 
วนัท ี25 ตลุาคม 2561 ณ ขว่งประตทู่าแพ 

จงัหวดัเชยีงใหม่
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3

การรณรงคประชาสัมพันธ โดย คณะทํางานดานการประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

มีการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกอยางจริงจัง ใหประชาชนสามารถไดรับขอมูลไดอยางทั่วถึง 

โดยผานทาง Online ,On air และ On ground 

การประชาสัมพันธโดยการจัดนิทรรศการ การจัดทําประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน การจัดทําส่ิงตีพิมพ

การประชาสัมพันธโดยการใหการศึกษากับเยาวชน

การประชาสัมพนัธเคล่ือนที่ แบบเคาะประตูบานการประชาสัมพนัธเคล่ือนที่ แบบเคาะประตูบาน

การประชาสัมพันธผาน

สถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม Radio Thailand 93.25 

MHz.ในรายการ “เมืองไทยบานเรา” 

ตอ น  “ฟ า ใ ส ไ ร ม ล พิษ ”ติ ดต า ม

มาตรการปองกันปญหาหมอกควัน

และไฟปาจังหวัดเชียงใหม เปนการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถ

ไดรับขอมูลไดอยางทั่วถึงโดยผานทาง 

Online ,On air
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ประสานหน่วยงานทเีกยีวขอ้งเพอืการ
จดัระเบยีบ

การเผาและลดการเผาพนืทเีกษตร

การเตรยีมความพรอ้มระดมพลดบั
ไฟป่าและอุปกรณใ์นการดบัไฟป่า

จัดฝกอบรมสรางเครอืขายการแกไขปญหาไฟปา
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วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม มอบหมายให 

กลุมอารักขาพืช รวมกับสํานักงานเกษตรอําเภอสะเมิง ดําเนินงานโครงการสงเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร 

กิจกรรมถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหสามารถเปนวิทยากรดานการทําการเกษตรปลอดเผา ใน

พื้นที่กลุมเดิม  เกษตรกรเปาหมาย 85 คน ณ บานก่ิวเสือ ต.ยั้งเมิน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ในครั้งนี้มีหนวยงานในพื้นที่

รวมกันบูรณาการ และไดรับเกียรติจากทานปลัดอาวุอําเภอสะเมิงเปนประธานเปดการฝกอบรม

12

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมและเปดศูนยฯ 

คณะทํางานศูนยอาํนวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองศูนยอํานวยการสั่งการส่ังการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561  จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมและเปดศูนยฯ 

คณะทํางานศูนยอาํนวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองศูนยอํานวยการสั่งการส่ังการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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แผนการดาํเนินงานแกไ้ขปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่าจงัหวดัเชยีงใหม่ระดบัอาํเภอ 

ตาํบลและหมู่บา้น
ประจาํปีงบประมาณ 2562

ศูนยอ์าํนวยการสงัการแกไ้ขปัญหาหมอกควนั
และไฟป่าจงัหวดัเชยีงใหม่ดาํเนินการรวบรวม
และนําเสนอประชมุรว่มกบัคณะทาํงานภาค

วชิาการ เพอืใหก้ารดาํเนินงาน 
การจดัการเชอืเพลงิเป็นไปตามหลกัวชิาการ
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21 ธันวาคม 2561

จัดประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชยีงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (คร้ังท่ี 1/2561)

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

การกําหนดชวงเวลาหามเผา
ในที่โลงอยางเด็ดขาด

จังหวัดเชียงใหม

การจัดสรรงบประมาณ       
โครงการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาภาคเหนือ

ตอนบน

การแตงตั้งคณะกรรมการ

ภาควิชาการเพิ่มเตมิ

จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจงัหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังตอไปนี้
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การกําหนดชวงเวลาหามเผาในที่โลงอยางเด็ดขาด

จังหวัดเชยีงใหม

ป 61

ธ.ค.60 ม.ค.61 ก.พ.61 มี.ค.61 เม.ย.61พ.ย.60 พ.ค.61

*** ขอมูลโดย : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) ณ วันที่ 14 เวลา 15.00 น.

พ.ย.61

85%คา่ความชนืในอากาศ %
http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/radar/show_humidImg.php?sdate=14%20Nov%202016&subm=1#

ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58พ.ย.57 พ.ค.58

ป 58/59

ธ.ค.59 ม.ค.59 ก.พ.59 มี.ค.59 เม.ย.59พ.ย.58 พ.ค.59

ป 57/58

ป 60/61

      คาความชื้นปจจุบัน ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 พบคาความชื้นต่ํากวาปท่ีแลว และมีคาใกลเคียงกับ ป 58/59 ซ่ึงคาความช้ืนต่ําตั้งแตเดือนกุมภาพันธยาวนาน

ตอเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม
     โดยจากการตรวจวัดคาความช้ืนดวยระบบโทรมาตรตรวจวัดอากาศ พบวา ชวงฤดูแลงป 58/59 บริเวณตอนบนของประเทศมีคาความช้ืน     ลดตํ่าลงคอนขางมาก โดยเฉพาะเดือน

กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน และพฤษภาคม และเริ่มเพิ่มสูงข้ึนในเดือนกรกฎาคม
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เดือน ป

สัปดาหที่

พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

อุณหภูมิ (C̊) 

(ป 58/59)
34 33 33 32 33 32 31 33 33 29 31 32 32 33 34 37 38 38 39 37 39 38 39 38 39 39 37 37

https://www.wunderground.com/history/airport/VTCC/2016/11/17/MonthlyCalendar.html?req_city=Chiang%20Mai&req_statename=Thailand&reqdb.zip=00000&reqdb.magic=1&reqdb.wmo=48327#calendar

*** ขอมูล : wunderground

*** เน่ืองจากคาความช้ืนในอากาศท่ีใกลเคียงป 58/59 จึงนําอุณหภูมิ 

ป 58/59 มาอางอิงเพ่ือคาดการณสถานการณหมอกควันป 2562

เริ่มแลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธยาวนานตอเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม และ

เริ่มมีความชื้นมากขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562

o ตนเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม ชวงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยมีอากาศ หนาวเย็นทั่วไป กับมีอากาศหนาวจัดบางแหงในบางวนั

o ตนเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเร่ิมอุนขึ้น และจะมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในตอน

กลางวัน

เดือน ป

กําหนดวนัหามเผา ป 

2562

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

10 วัน 
ควบคุม
การเผา 

19 - 28 ก.พ.

10 วัน 
ควบคุม
การเผา

1 - 10 พ.ค.

61 วันหามเผา
1 มี.ค. - 30 เม.ย.

มาตรการ ชวงเวลา เงื่อนไข

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

61 วันหามเผา  1 มีนาคม  - 30 เมษายน 2562 หามเผาเด็ดขาด !!!

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

10 วนัควบคมุการเผา(เกา่) 10 วนัควบคุมการเผา
(หลงั)

61วนัหา้มเผา
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การจัดสรรงบประมาณโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน

การจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม ปงบประมาณ 2562

มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังนี้

การจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบน 1 จังหวัดเชยีงใหม ปงบประมาณ 2562

มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังนี้

1

ขนาดของ
พื้นท่ี

2

จํานวนพื้นที่
ปา

3. ความเส่ียง
ของพื้นท่ีใน
การเกิด
หมอกควัน
และไฟปา

4. จํานวน
หมูบาน

5. จํานวนพื้นที่
ทํา
การเกษตร

การแตงตั้งคณะกรรมการภาควิชาการเพ่ิมเติม

 มติท่ีประชุมเสนอใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ในสวนของ

องคประกอบภาควิชาการ(เพ่ิมเติม) โดยเห็นควรแตงตั้ง ศกึษาธิการจังหวัดเชียงใหม สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดเชียงใหม รวมเปนคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ในสวนขององคประกอบภาค

วิชาการ(เพ่ิมเตมิ) ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหมสามารถ

ดําเนินงานไปอยางราบรื่นโดยเฉพาะกลุมเปาหมายท่ีจะเปนกําลังสําคัญของชาติในอนาคต คือ เยาวชน โดย

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมจะเปนสวนหน่ึงในการสงเสรมิพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

ในการสรางความตระหนักรูและพรอมเปนสวนหน่ึงในการเผยแพรความรูแกผูเรียนในการรวมรณรงค

ปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาของจังหวัดเชียงใหม
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เอกสารใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนนิงาน
หมอกควันและไฟปาจงัหวัดเชียงใหม

1.ยุทธศาสตรการดาํเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.ปายประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
3.แผนพับการรณรงค การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและ

ไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 1)

4.แผนพับการรณรงค การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและ

ไฟปา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบที่ 2)
5.Road Map การแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชยีงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.ปายประชาสัมพันธปญหาและสาเหตขุองการเกิดหมอกควัน

และไฟปาจังหวัดเชียงใหม

7.ปายประชาสัมพันธและคําขวัญการแกไขปญหาหมอกควันและ

ไฟปาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารใหความรูแกประชาชนดานแผนการดําเนินงานหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
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  3.1.9  การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2562  
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)   
    
   ที่ประชุมคณะทํางานระดับจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 3 ใหแตละหนวยงานที่ไดรับ
มอบภารกิจใหไปดําเนินการและประสานหนวยงานที่รับผิดชอบและรับรองแลว 
   
การประสานหนวยงานที่รับผิดชอบตามประกาศที่แตงตั้งคณะกรรมการ มีดังนี ้
               1.  คณะกรรมกรรมดําเนินการ 
  1.1 คณะกรรมการฝายสถานที่และสาธารณูปโภค หนวยงานหลัก(ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม/ สนง.โยธาธิการและผังเมือง/อบจ. ทน.ชม.) 
  1.2 คณะกรรมการฝายสิทธิประโยชน หนวยงานหลัก(สนจ.ชม / คลังจังหวัด) 
  1.3 คณะกรรมการฝายรักษาความสงบเรียบรอย หนวยงานหลัก (ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม) 
  1.4 คณะกรรมการฝายรักษาพยาบาล หนวยงานหลัก(สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  1.5 คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  หนวยงานหลัก(สนง.ประชาสัมพันธเขต 3/สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย) 
  1.6 คณะกรรมการรานกาชาด  หนวยงานหลัก(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
  1.7 คณะกรรมการจัดนิทรรศการ  หนวยงานหลัก(ที่ทําการปกครองจังหวัด/เกษตรจังหวัด/
ทองถ่ินจังหวัด) 
  1.8 คณะกรรมการสงเสริมการแสดงออกถึงความสามารถและดนตรีของเยาวชนใน
สถาบันการศึกษา หนวยงานหลัก(ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม) 
  1.9 คณะกรรมการจัดประกวดรองเพลงลูกทุงทองที่-ทองถิ่น หนวยงานหลัก(ที่ทําการปกครองจังหวัด) 
  1.10 คณะกรรมการสง เสริมการแสดงและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  
หนวยงานหลัก (สภาวัฒนธรรมจังหวัด)  
  1.11 คณะกรรมการการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม หนวยงานหลัก (อบจ.) 
  1.12 คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ OTOP หนวยงานหลัก 
 (สนง.พัฒนาชุมชน) 
  1.13 คณะกรรมการฝายติดตั้งและจําหนายกระแสไฟฟา หนวยงานหลัก (สนง.การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม) 
  1.14 คณะกรรมการดานการคมนาคม ขนสง หนวยงานหลัก (ขนสงจังหวัด) 
  1.15 คณะกรรมการฝายจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจและลดรายจายประชาชน  
หนวยงานหลัก (พาณิชยจังหวัด)     
      2.  การปรับพ้ืนที่เตรียมจัดงาน  
  ขณะนี้พ้ืนที่ในการจัดงาน ไดจัดเตรียมความพรอมเกือบสมบูรณมีการบดอัดหินคลุก โดย
ไดรับความรวมมือกับหลายฝาย อาทิเชน ทางองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม   
แขวงทางหลวงชนบท  แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 ฯ  
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3. การจัดนิทรรศการ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหหนวยงานราชการทุกภาคสวน หนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนจัดแสดงนิทรรศการหรือการใหบริการภาครัฐตามภารกิจของ
หนวยงานสงเสริมการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม  
การออกรานผลติภัณฑชุมชน หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) สินคาตลาดประชารัฐ และผลการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริท่ีสําคัญในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมซึ่งมีหนวยงานที่ตอบรับในการจัด
นิทรรศการในครั้งน้ี จํานวน  ๔2 หนวยงาน 43 บูท  

4.  การออกรานกาชาด และจัดกิจกรรมรานมัจฉากาชาด  ซึ่งขณะนี้ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหมไดรวบรวมสิ่งของที่ไดรับบริจาคเพ่ือเปนรางวัลในการออกรานมัจฉากาชาด สวนการจัดเรียงสิ่งของ
รางวัลตาง ท่ีทําการปกครองจังหวัดรวมกับสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเรียบรอยแลว 

5. การจัดการแสดงมหรสพเวทีกลาง  
  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม ประกวดรําวงประยุกต แมบานทองถิ่น – ทองที่  
  เกษตรจังหวัดเชียงใหม ประกวดพืช  (ผักและผลไมยักษ) 
  ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ประกวดสัตว ประกวดไกแจ  ไกตั้ง ไกตอ  
  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม /อําเภอ ทุกอําเภอ รวมกับชมรม กํานัน   
  ผูใหญบาน จังหวัดเชียงใหม ประกวดรองเพลงลูกทุง ทองท่ี – ทองถ่ิน  
                    ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม จัดการแขงขันเปตอง   

6. การประกวดนางสาวเชียงใหม  
  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับออกาไนซเปนผูดําเนินการ 

7.   พิธีเปดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2562  
     ท่ีทําการปกครองจังหวัดประสานงานรวมกับ อบจ. เบื้องตนกําหนดพิธีเปดในวันที่  28 

ธันวาคม 2561  
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   3.1.10  รายการความคืบหนาการจัดเตรียมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 43  ประจําป 2562  
       -  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  
        -  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
 
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  
   โครงการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 43 ประจําป 2562 มี
รูปแบบกิจกรรมเบื้องตน จํานวน 9 กิจกรรม ดังนี ้

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ 

1 การจัดนิทรรศการ การประกวดไมดอกไมประดับ และการจัดสวน สํานักงานเกษตร      

จังหวัดเชียงใหม 

2 การประกวดนางงามบุปผชาติ  และนางงามบุปผชาตินานาชาติ            

ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด 

องคการบริหารสวน  

จังหวัดเชียงใหม 

3 การประกวดขบวนรถบุปผชาติซึ่งกําหนดใหมีการประกวด 2 ประเภท คือ 

ประเภทสวยงาม และประเภทอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม         

และที่ทําการปกครอง     

จังหวัดเชียงใหม 

4 การแสดงและสาธิตผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) ของจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดเชียงใหม 

5 การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี และดนตรีในสวน (orchestra)  

ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด ในหวงเวลา                  

15.00 - 18.00 น.  

ที่ทําการปกครอง 

จังหวัดเชียงใหม 

6 การแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา ณ บริเวณขวงประตูทาแพ เทศบาลนครเชียงใหม 

7 การแสดงนาฏศิลป  และศิ ลปวัฒนธรรมล านนา  ณ เวที กลา ง

สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในหวงเวลา  19.00 – 22.00 น. 

วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

8 การตกแตงเมืองดวยไมดอกไมประดับ บริเวณประตูเมือง  รอบคูเมือง  

ทั้ง 4 ดาน และเสนทางที่ขบวนรถบุปผชาติเคลื่อนผาน 

เทศบาลนครเชียงใหม 

9 การจัดแสดงนิทรรศการสวนไมดอกไมประดับ ณ สวนสาธารณะ     

หนองบวกหาด 

องคการบริหารสวนจังหวัด

เชียงใหม 
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3.2 โดยเอกสาร   
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดตั้งจุดเคานเตอรบริการอําเภอ...ยิ้ม ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
       
 
 

รายละเอียดหนาถัดไป 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2562  
วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

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

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

28 ธันวาคม  2561  –  
8 มกราคม  2562 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม  ประจําป 2562 

บริเวณสนามดานหลัง
ศูนยราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม 

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

-วัดเจ็ดยอด 
 พระอารามหลวง  
-วัดศรีโสดา  
 พระอารามหลวง  
-วัดพระธาตุดอยสุเทพ 
ราชวรวิหาร 

-วัดพระสิงห 
วรมหาวิหาร  

-วัดสวนดอก  
 พระอารามหลวง 
-วัดเจดียหลวงวรวิหาร  
-วัดเจาคณะอําเภอ 
 ทุกอําเภอ 
–วัดใกลบานทุกวัด 

1 มกราคม  2562 09.00 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม                    
ปพุทธศักราช 2562 

ณ เรือนรับรอง                 
พระตําหนัก 
ภูพิงคราชนิเวศน 

15- 18 มกราคม  2562 
 

16 มกราคม  2562 

 
 

10.00 น. 

รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน-
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
-เสด็จเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE 
NUMBER ONE 

 
 
โรงเรียนสันปาตอง 

17 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช 
 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ                
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานท่ี 

18 มกราคม  2562 09.00 น. การประกอบพิธีวางพุมสักการะ 
วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

พระสถูปสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช  
ตําบลเมืองงาย อําเภอ
เชียงดาว 

21 - 25 มกราคม  
2562 

 รับเสด็จสมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนไลออนส  
มหาจักร 9 อ.แมแตง 
- ออนเซน็แอทมอนแจม
รีสอรท แอนส โฮมสเตย 
อ.แมริม 
-มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แมริม 
- สุสานสันกูเหล็ก   
อ.เมืองเชียงใหม 

22 มกราคม –  
3 กุมภาพันธ  2562 

 
 

รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ                      
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ                        
อัครราชกุมารี 

- สถานีเกษตรหลวง 
  อางขาง  
- มหาวิทยาลยัแมโจ 

26 - 27 มกราคม  
2562 

 การแสดงโขนพระราชทาน ลานอนุสาวรีย 
สามกษัตริย  

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

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 มกราคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 1/2562 
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระที ่6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)  
    - การขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแหงชาติ กอช.                 
ในระดับพื้นที ่
 6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
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ระเบียบวาระที่  7   เรื่องอื่น ๆ 
  7.1  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 5 เรื่อง  

- การเฝาระวังการระบาดของหนอน Fall armyworm 
- โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2562 
- โครงการสรางความเขมแข็งเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามัน 
- โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2562 
- รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการยกระดับการแขงขันในระบบธุรกิจ

เกษตร 
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26/12/61

1

หนอนกระทู Fall Armyworm (FAW)

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

● ป  2559  ระบาดในทวีปแอฟริกา

● ป  2561  ระบาดในประเทศอินเดีย

● วันที่ 19 ตลุาคม 2561  สํานักปลัดกระทรวงเกษตร ฯ ไดรับรายงานจาก องคก์ารอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาต ิ(FAO) แจงเตือนเฝาระวังการระบาดในทวีปเอเชีย

● ป  2561  ระบาดในแปลงขาวโพดในประเทศไทย  หลายจังหวัด  ไดแก  เชียงราย  กําแพงเพชร  พิษณุโลก นาน

● จากการสํารวจระหวางวนัที่ 18 - 25 ธันวาคม 2561 สํารวจพบในแปลงขาวโพดของเกษตรกร จํานวน 10 อําเภอ

  ไดแก แมแตง ดอยหลอ ดอยเตา เมือง  แมวาง  แมริม  แมออน  สันปาตอง สันกําแพง และอําเภอจอมทอง     

  พ้ืนท่ีรวม 4,137 ไร พบการระบาด 251 ไร  ทั้งนี้การระบาด ยังอยูในระดับไมไดรับความเสียหายในระดับความ
เสียหายทางเศรษฐกิจ

ความเปนมาและสถานการณ
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อําเภอแมวาง

อําเภอสันปาตอง

ลงพ้ืนที่สาํรวจ อาํเภอแมวาง และ อาํเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม

- ทําลายพืชไดถงึ 80 ชนดิ เชน ขาว กระเทียม มะเขอืเทศ พืชตระกูล

กะหล่ํา พืชตระกูลถ่ัว พืชตระกูลแตง และพืชผักอกีหลายชนดิ 

โดยเฉพาะขาวโพดสรางความเสยีหายไดถงึ 73 %

อันตรายตอผลผลิตทางการเกษตร
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- พบกลุมไข ตัวหนอน ใหจบัทําลาย

- ใชสารชีวภณัฑฉดีพน  เชน เช้ือ BT

- ใชสารเคมฉีีดพน  ไดแก  

สารฟลเูบนไดอะไมด (flubendiamide) 20 % WG 

สารคลอแรนทรานลิโิพรล(chlorantraniliprole) 5.17 % SC 

สารคลอรฟนาเพอร(chlorfenapyr) 10 % SC 

การปองกันกําจัด

โครงการส่งเสรมิการปลูกพชื
หลากหลายฤดูนาปรงั ปี 2562

สนับสนุนใหเกษตรกรทําการปลูกพืชอ่ืน เพ่ือลดรอบการปลูกขาวไปปลูกพืช  ที่มีความ

เหมาะสม และมีตลาดรองรับผลผลิต

 - เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 1,084 ราย 1,758 แปลง พ้ืนที่  5,157.75 ไร  ใน

พ้ืนที่ 17 อําเภอ 

- เกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการ ฯ แลวทําการยืนยันขอมูลการปลูกที่สํานักงานเกษตร

อําเภอ เพ่ือดําเนินการตรวจสอบแปลงปลูก และขอรับสนับสนุนงบประมาณในการปรับเปลี่ยน

ไรละ1,000 บาท รายละไมเกิน 15 ไร เกษตรกร
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          โครงการสรา้งความเขม้แข็ง
เกษตรกรชาวสวนปาลม์ - ใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีปลูกจริงท่ีปลูกบนพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ปาไมรับรอง และเปนใหผลผลิตแลว 

(อายุมากกวา 3 ป) ในอัตราไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร หรือไมเกินครัวเรือนละ 

22,500 บาท

-ข้ึนทะเบียนกับกรมสงเสริมการเกษตรภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

- แจงยืนยันสิทธิ์เขารวมโครงการ ฯ ตั้งแตวันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562  ณ 

สํานักงานเกษตรอําเภอที่ต้ังแปลงปลูก

- ณ วันที่ 26 ธนัวาคม 2561 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามนัแลวจํานวน 47 ราย 

71 แปลง พ้ืนที่ 544.14 ไร ในพ้ืนที่ 10 อาํเภอ

โครงการสรา้งความเขม้แข็งใหแ้กเ่กษตรกร
ชาวสวนยาง พ.ศ.2562

          เพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา และเพ่ือ

ชวยเหลือคาครองชีพคนกรีดยาง

- เกษตรกรชาวสวนยางที่ข้ึนทะเบียนกบัการยางแหงประเทศไทย 

-เปนพ้ืนท่ีเปดกรีดแลว และทําการปลูกบนพ้ืนที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ปาไมรับรอง 

-การใหความชวยเหลือแบงเปน 2 สวน คือ เจาของสวน 1,100 บาท/ไร และคนกรีด 700 บาท/ไร ราย

ละไมเกิน 15 ไร 

-จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ียืนตน 25,850 ไร เนื้อที่เปดกรีด 19,872 ไร ผลผลติ 3,454 ตนั

-การดําเนินการตามโครงการ ฯ จะมี การยางแหงประเทศไทย สาขาจังหวัดเชียงใหมเปนเจาภาพหลัก ซ่ึง

ในสวนของจังหวัดเกษตรจังหวัด เปนคณะกรรมการ ในสวนของอําเภอมีเกษตรอําเภอเปนคณะทํางานใน

ระดบัอําเภอและมีเกษตรตําบลเปนคณะกรรมการตรวจสอบระดบัตาํบล 
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                             รายงานความกา้วหน้า 
การดําเนินโครงการ ยกระดบัการแข่งขนัใน
ระบบธุรกจิเกษตร

สํานกังานเกษตรจงัหวดัเชยีงใหม่
กรมส่งเสรมิการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กิจกรรมหลักที่ 1   สรางเสริมพัฒนาสวนสตรอวเบอรรี่ปลอดภัยหรืออินทรีย                

              เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากการทองเที่ยว

กิจกรรมยอย       จางเหมากอสรางโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพรอมอุปกรณ

                       การผลิตสตอรอวเบอรรี่ปลอดภัยตลอดป ในโรงเรือน จํานวน 40 โรง

งบประมาณ         118,800,000 บาท (หมวดงบลงทุน)

รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
การจางเหมากอสรางโรงเรือน Greenhouse ขนาด 9.6 เมตร x 40 เมตร พรอมระบบควบคุม

อุณหภูมิ พรางแสง และอุปกรณการผลิตสตรอวเบอรรี่ปลอดภัยในโรงเรือน ดวยระบบ Hydroponics 

Substrate จํานวน 40 โรงเรือน ดังนี้คือ

1. พ้ืนท่ีคณะเกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแม

เหียะ จํานวน 12 โรงเรือน

2. พ้ืนที่สหกรณการเกษตรสันกําแพง จํากัด (แมออน) จํานวน 4 โรงเรือน

3. พ้ืนที่บริษัทดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่ 1 ฝาง จํานวน 14 

โรงเรือน

4. สํานักฟารมมหาวิทยาลยัแมโจ จํานวน 5 โรงเรือน

5. สํานักงานเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัวชาง จังหวัดลําพูน จํานวน 5 โรงเรอืน
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รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
บริษัทกําหนดแผนการดําเนนิงานออกเปน 2 เฟส คือ

1. เฟสท่ี 1 จํานวน 21 โรงเรือน ประกอบดวยพ้ืนท่ีศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ พ้ืนท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักฟารมมหาวิทยาลัย

แมโจ และพ้ืนท่ีสหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกําแพง จํากัด (แมออน) 

2. เฟสท่ี 2 จํานวน 19 โรงเรือน ประกอบดวยพ้ืนท่ีบริษัทดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 

โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปท่ี 1 ฝาง และสํานักงานเทศบาลตําบลทุงหัวชาง อําเภอทุงหัว

ชาง 

ซ่ึงปจจุบันเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีเฟสท่ี 1 แลว คือ พ้ืนที่ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรม

การเกษตรแมเหียะ พ้ืนท่ีคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

สํานักฟารมมหาวิทยาลัยแมโจ

รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
พื้นที่คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (จํานวน  2 โรง) 

ขอมูล ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2561

- งานฐานรากแลวเสร็จ 100 %

- รอติดตั้งโครงสรางโรงเรือน ฯ
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รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
พื้นที่ศนูยวิจัยสาธิตและฝกอบรมเกษตรแมเหยีะ  (จํานวน  10 โรง) 

- งานฐานรากแลวเสร็จสมบรูณ 100 %

- ปรับดินเพื่อเตรียมเทฟตุบาท และเขาแบบเตรียมเทปูน

- ติดตั้งโครงสรางโรงเรือน

รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
พื้นที่สํานกัฟารม มหาวิทยาลัยแมโจ (จํานวน  5 โรง) 

- กําลังดําเนินงานฐานราก แลวเสร็จประมาณ 10 %
ขอมูล ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2561
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รายงานความกาวหนาโครงการฯ 
พื้นที่สหกรณการเกษตรหมูบานสหกรณสันกาํแพงจํากดั (แมออน) 

- กําลังดําเนนิการปรับพื้นที่เพื่อใหไดระดบัตามความเหมาะสมของการตั้งโรงเรือน ฯ 

ขอมูล ณ วันที่ 21 ธนัวาคม 2561

จบการนําเสนอ
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7.2   สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม  
- ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดเชียงใหม และการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
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7.3   สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
- แจงกําหนดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอยางไมเปนทางการ (ASEAN 

Foreign Ministers’ Retreat) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย 
 

 

 

 

 

รายละเอียดหนาถัดไป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 

 สถานะวันที่ ๑8 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑2.๐๐ น. 

(ร่าง) ก าหนดการการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 
(ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 

ณ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

 
วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ 

เช้า - บ่าย รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเดินทางถึงท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก  
(รอยืนยันโรงแรมที่พัก) 

๑๙.๐๐- ๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  
(Welcome  Dinner for the ASEAN Senior Officials’ Meeting) 
องค์ประกอบ : เจ้าหน้าที่อาวุโส + ๖ และรองเลขาธิการอาเซียน + ๖ 
สถานที่ : ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศส Le Coq D’Or 

 
วันพฤหัสที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

เช้า - บ่าย รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 
และเดินทางไปยังโรงแรมที่พัก 

๐๙.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน   
(ASEAN Senior Officials’ Meeting) 
องค์ประกอบ : เจ้าหน้าที่อาวุโส + ๖ และรองเลขาธิการอาเซียน + ๖ 
สถานที่ : ห้องสุโขทัย ๑ – ๓ โรงแรม Shangri-La 

๐๘.๓๐ น. กิจกรรมกอล์ฟรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน 
องค์ประกอบ : รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน (ที่เข้าร่วมกิจกรรม) 
สถานที่ : Gassan Legacy Golf Club อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 

๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. อาหารกลางวัน 
๑๖.๓๐ น. เยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (Royal Park Rajapruek) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วม : รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียน + 2 
๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. การหารือช่วงอาหารค่ าส าหรับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 

(Working Dinner for the ASEAN Foreign Ministers) 
องค์ประกอบ : รัฐมนตรีต่างประเทศ + ๕ และเลขาธิการอาเซียน + ๕  
สถานที่ : โรงแรม Rati Lanna  

 
วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. การประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ 

(ASEAN Foreign Ministers’ Retreat) 
องค์ประกอบ : รัฐมนตรีต่างประเทศ + ๒ และเลขาธิการอาเซียน + ๒ 
สถานที่ : ห้องสุโขทัย ๑ – ๓ โรงแรม Shangri-La 

๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. อาหารกลางวัน ส าหรับรัฐมนตรีและผู้แทนระดับอาวุโส  
สถานที่ : ห้องอาหารดาหลา โรงแรม Shangri-la 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  การแถลงข่าวโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
สถานที่ : หอ้งพะเยา 1 – 2 โรงแรม Shangri-la 

บ่าย – ค่ า รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเดินทางออกจากโรงแรมท่ีพัก
ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และเดินทางออกจากประเทศไทย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 
สถานะวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.  

 -ร่าง- 
ก าหนดการคู่สมรส (Spouse Programme) 

การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (FM Retreat) 
 ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒  
๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๔๕ น. เยี่ยมชมเอเลเฟน พูพูเปเปอร์ พาร์ค (Elephant POOPOOPAPER Park)  

อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
ผู้เข้าร่วม : คู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่สมรสเลขาธิการอาเซียน + ๓ 
              ภริยาผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๑.๑๕ น. – ๑๒.๐๐ น. เยี่ยมชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai City Arts & Cultural 
Centre) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (รอยนืยัน) 
ผู้เข้าร่วม : คู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่สมรสเลขาธิการอาเซียน  
              ภริยาผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

๑๒.๑๕ น. – ๑๓.๓๐ น. ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวัน  
เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่สมรสเลขาธิการอาเซียน  
ผู้เข้าร่วม : คู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคู่สมรสเลขาธิการอาเซียน 
              ภริยาผูว้่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ : โรงแรม ณ นิรันดร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

บ่าย – ค่ า คู่สมรสรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนเดินทางไปยัง 
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และเดินทางออกจากประเทศไทย 

 
*********************** 
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7.4  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม    
       - รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานการณเปนระบบ         
ราชการ 4.0 

สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลปอนกลับ (Feedback Report) ผลการประเมินสถานะ 
การเปนระบบราชการ ๔.๐ ของจังหวัดเชียงใหม  โดยสรุปจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาสูระบบราชการ ๔.๐  
เพ่ือใหหนวยงานนําไปใชประโยชนในการพัฒนาองคการ  

สรุปผลการประเมินสถานะการเปนระบบราชการ ๔.๐ ของจังหวัดเชียงใหม จากรายงาน
ปอนกลับ (Feedback Report) ซึ่งผูตรวจไดทําการประเมินเฉพาะหมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ และ
หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ ประกอบกับการประเมินจากหนวยงาน (ประเมินตนเอง) ในภาพรวมจังหวัด
เชียงใหมเปนระบบราชการ ๒.๒๕    

ผลจากการประเมินตนเอง   
หมวดท่ีควรมีการพัฒนาตอยอดใหดีย่ิงขึ้น ๕ หมวด คือ หมวด ๑ การนําองคการ หมวด ๒ 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร หมวด ๓ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย หมวด ๔ การวัด 
การวิเคราะห และจัดการความรู  และหมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ 

หมวดที่ควรไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน ๒ หมวด  คือ หมวด ๕ การมุงเนนบุคลากร และ
หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ 

ผลการประเมินจากผูตรวจ  
หมวด ๖ การมุงเนนระบบปฏิบัติการ มีจุดที่ควรพัฒนา คือ ควรแสดงใหเห็นกระบวนการทํางาน

ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรในทุกดานที่เชื่อมโยงตั้งแตตนจนจบทุกกระบวนการ  การวิเคราะหขอกําหนดที่สําคัญ  
การออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยพิจารณาองคความรู เทคโนโลยี การลดขั้นตอน ความคุมคา  รวมทั้งการ
กําหนดผูรับผิดชอบ  การเชื่อมโยงการทํางานรวมกันกับหนวยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

หมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ จุดที่ควรพัฒนา คือ การกําหนดตัวชี้วัดในดานตาง ๆ  ควร
พิจารณาถึงวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานในแตละเรื่องและคํานึงประโยชนของตัวชี้วัดที่ไดกําหนดขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งผลจากการติดตามตัวชี้วัด  สามารถใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและสรางนวัตกรรม 
รวมทั้งการยกระดับผลการปฏิบัติงานของจังหวัดไปสูเปาหมายที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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