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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 4/2562 
วันจันทรที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนเมษายน 2562  
(Infographics)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)   

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

2.1  การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                 
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562  จํานวน 3 อําเภอ  คือ อําเภอไชยปราการ  อําเภอสะเมิง และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงดีเดนระดับ
จังหวัด จํานวน 18 รางวัล  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม   
  4.1  นายกฤติ  พฤกษอัครกูล 
       ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง 
 4.2  นายครรชิต  หุตะกมล 
      ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
      ตําแหนงเดิม  อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย  
      แกประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดลําพูน 
 4.3  นายนิสิต  ชายภักตร 
      ตําแหนงปจจุบัน ศึกษาธิการภาค 15  (เชียงใหม) 
      ตําแหนงเดิม  รองศึกษาธิการภาค  7 (ภูเก็ต) 
 4.4  นางพจนีย  มโนดํารงธรรม 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงินแผนดิน 
      ตําแหนงเดิม  ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 4.5  นางระพีพร  มีสะอาด 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
      ตําแหนงเดิม  ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย 

          4.6  นายธีรพงษ  อินทรพันธุ 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 

 

2 



-2- 
 

     4.7  นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
      ตอนลาง  
 4.8  นางสาวปยา  เบญจศิวกร 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
      ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ 
5. ประชาสัมพันธเชิญชวนหัวหนาสวนราชการรวมพิธีปลูกตนไมมงคลพระราชทาน                  

ในวันจันทรท่ี 29 เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ลานดานหนาอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่ 

3/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม   2562     
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
3.1 โดยการชี้แจง 

3.1.1  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)  

3.1.2 การดําเนินงานกองทุนการออมแหงชาติ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
3.1.3  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/

กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 

3.1.4  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.5  สรุปผลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.6  การประเมินสถานการณนํ้าและแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 
(โครงการชลประทานเชียงใหม/สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.7  การขับเคล่ือนและดําเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) 

3.1.8 การจัดพิธี/กิจกรรมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันท่ี 4 – 6 
พฤษภาคม 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

3.1.9 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก  

- โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการ 1 อําเภอ 1 แหลงนํ้า 
- โครงการเพ่ิมสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
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3.1.10 ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม)  
 3.2 โดยเอกสาร   
  3.2.1  รายงานขอมูลการจายคาสินไหมทดแทนนักทองเท่ียว และกรมธรรม
ประกันภัยพืชผลลําไย  (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เชียงใหม) 

       

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม  2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

2 พฤษภาคม  2562 09.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

4 พฤษภาคม  2562 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตร และเจริญชัยมงคลคาถา 
ยํ่าฆอง กลอง ระฆัง เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

6 พฤษภาคม  2562 16.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก  

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

7 พฤษภาคม  2562 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ  

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  

14 พฤษภาคม 2562 09.00 น. โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ  
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน”  คร้ังท่ี 3/2562 

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลบานจันทร อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  

24 พฤษภาคม 2562 09.00 น. โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ  
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน”  คร้ังท่ี 4/2562 

องคการบริหารสวนตําบล 
แมสูน ตําบลแมสูน               
อําเภอฝาง  

28 พฤษภาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคลแด  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 พฤษภาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม คร้ังท่ี 5/2562 
 

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

ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  
    6.1 การขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

เชียงใหม  (เชียงใหม 100%) ประจําป 2561/2562 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
    6.2 โครงการชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเ นื ่องในโอกาส                  

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน”               
17 จังหวัดภาคเหนือ  (สํานักงานศึกษาธิการภาค  15)  
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การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนเมษายน 2562  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
3. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 

4. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน  ๆ
2.1  การมอบใบประกาศเกียรติคุณแกอําเภอท่ีไมมีการเกิดอุบัติเหตุทางถนน                 

ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562  จํานวน 3 อําเภอ  คือ อําเภอไชยปราการ  อําเภอสะเมิง และอําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบเกียรติบัตรผลการคัดเลือกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงดีเดนระดับ
จังหวัด จํานวน 18 รางวัล  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนเมษายน 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม   
  4.1  นายกฤติ  พฤกษอัครกูล 
       ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงลําปาง 
 4.2  นายครรชิต  หุตะกมล 
      ตําแหนงปจจุบัน อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
      ตําแหนงเดิม  อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย  
      แกประชาชนและการบังคับคดีจังหวัดลําพูน 
 4.3  นายนิสิต  ชายภักตร 
      ตําแหนงปจจุบัน ศึกษาธิการภาค 15  (เชียงใหม) 
      ตําแหนงเดิม  รองศึกษาธิการภาค  7 (ภูเก็ต) 
 4.4  นางพจนีย  มโนดํารงธรรม 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงินแผนดิน 
      ตําแหนงเดิม  ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
 4.5  นางระพีพร  มีสะอาด 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
      ตําแหนงเดิม  ประชาสัมพันธจังหวัดสุโขทัย 

          4.6  นายธีรพงษ  อินทรพันธุ 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา 

     4.7  นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
      ตอนลาง  
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4.8  นางสาวปยา  เบญจศิวกร 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
      ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ 

5. ประชาสัมพันธเชิญชวนหัวหนาสวนราชการรวมพิธีปลูกตนไมมงคลพระราชทาน                  
ในวันจันทรท่ี 29 เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ ลานดานหนาอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี       
         3/2562   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  28  มีนาคม   2562 

        
     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย)  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัด

ประชุมหัวหนาสวนราชการ คร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  28 มีนาคม  2562 เวลา 09.00 น.               
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม  น้ัน 

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 25 หนา โดยมี นายพุฒิ
พงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา                 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 3/2562  ท้ังน้ี  ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  3/2562 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งท่ี 3/2562 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

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

รายช่ือผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
๑. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประธานในท่ีประชุม 
๒. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
๓. นายชลิต ทิพยคํา (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
๔. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๕. นายมนูญ รัตนพรพิรุฬห (แทน) เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
๖. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
๗. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
๘. นายไพรินทร ล่ิมเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
๙. นายนรศักด์ิ สุขสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
๑๐. นางกมลภู บุปผาเจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                

วิทยาเขตเชียงใหม 
๑๑. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
๑๒. นายสุภาพ ชมพูม่ิง รกน.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เขต 7  (เชียงใหม) 
13. นายธัชชัย โกมลรัตน (แทน) นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม 
14. นายสมชาย กะหลู (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
15. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
16. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
17. นางสาวอําพัน ใจอินตา ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
19. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
20. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
21. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
อําเภอ 
22. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
23. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  

 

24. นายพัฒนพงษ  ... 
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24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
25. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย 
26. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายชัยแสง พัฒนศักด์ิภิญโญ นายอําเภอแมริม 
29. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
30. นายไพชยนต ชยกรโชติวัฒน (แทน) นายอําเภอฮอด 
31. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายธวัฒน  จิตตกา (แทน) นายอําเภอพราว 
33. นายโอภาพล บัวศรี (แทน) นายอําเภอฝาง 
34. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
36. นายจิระชาติ ซ่ือตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
37. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
38. นายสุทธิชัย ตรีศิลสิทธ์ิ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
39. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอําเภอแมอาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
41. นายพัชรากร อุทธาปา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
42. นางสาววรางคนา พยอมยงค (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
43. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง 
44. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
46. วาท่ี ร.ต. อดิศักด์ิ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
47. นางอารีย พันธุจันทร รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
48. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
49. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. ร.ต.อ.นิวัติ เหงาจําปา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
51. พ.ต.ท.สุวัฒน โลหจิรกาญจนกุล (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ ๕  
52. พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
53. พ.ต.ต.ณัฐวิทย ใจชมช่ืน สารวัตรสถานีตํารวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2 
54. พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
55. ร.ต.ท.หญิง สุดารัตน คันธาโป (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
56. นายพิชชา คงทน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
57. นายประเสริฐศักด์ิ สวางเนตร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
58. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
 

59 . นางอัจฉรา ... 
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59. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ 
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
60. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
61. นางสาววันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
62. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
63. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
64. นายทรงศักด์ิ ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดเชียงใหม 
65. นายถนอม ศรีแกวเลิศ รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

อําเภอฝาง 
66. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ท) 
67. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 
68. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
69. พ.อ.กฤษณพงค พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 
70. พ.ต.บุญทัน กวางกลาว (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
71. พ.ต.วิสิทธ์ิ แกวมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
72. พ.ต.กิตติพศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบท่ี ๗ 
73. ร.อ.สฤษพล พิทักษากร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
74. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
75. น.อ.พิเชษฐ เตียงเกต หัวหนาสถานีวัดความส่ันสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
76. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
77. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
78. นายทรงพล ทรัพยวัฒนากุล (แทน) ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 
79. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการศาลาธนารักษ 1 
80. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
81. นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
82. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1 
83. นายพูนพล วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2 
84. นางกนกพร มงคลปญญา (แทน)  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / (แทน) 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 

85. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
86. นายปติณัช ศรีธรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
87. นางรําพินธ พงษดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 

88. นายอาชว ... 
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88. นายอาชว พดดวง นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
89. นางวรนันท คลอวุฒิวัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
90. นางพิมภา อ่ิมสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
91. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  

สํานักงานเชียงใหม 
92. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
93. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ เขต ๑ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
94. นางจิราพร เชานประยูร  

ยามาโมโต 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

95. นางกัลปยงรัตน ลิขิตตระการ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 
10  

96. นางศรีลา ดลใจไพรวัลย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด
เชียงใหม 

97. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
98. นายประเสริฐ บุตรโคษา (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน 
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
100. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
102. นางรชยา ฮ่ันตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
103. นายอิฐศักด์ิ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
104. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
105. นางสมลักษณ จันทพงศสวัสด์ิ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 2/(แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม 

สาขา 1 
106. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
107. นายกฤษณ อําพันธุ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
108. นายสมพล แสนคํา เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
109. วาท่ี ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
110. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
111. นายนรุทธ์ิ อุทธา สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
112. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
113. นางสุธารา ยินดีรส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
114. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม 
115. นายจานุวัตร เลิศศิลปเจริญ ผูอํานวยการสํานักชลประทานท่ี ๑ 
116. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 

 
117. นายวุฒิชัย ... 
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117. นายวุฒิชัย คําดี (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
118. นางสาวถนอมจิตต ทาวแดนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 
119. นางบุญญาพร เมฆพัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
120. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
121. นางอาทิตยา แสงมณี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
122. นายนันทวัฒน ศรีคาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 

จังหวัดเชียงใหม 
123. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 
124. นางปาณิดา เปรมฤดีปรีชาชาญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียง 

สัตวนํ้าจืดเขต 1 (เชียงใหม) 
125. นายชวลิต ชัยวงศ (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

เขตภาคเหนือ 
126. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
127. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
128. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 
129. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
130. นางสาวสิริลักษณ อุตเถิน (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม 
131. นางรัตนาภรณ กัญญาราช (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
132. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
133. นางสาวหน่ึงหทัย ตันติพลับทอง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
134. นายอนุพนธ ปธะปง (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
135 นายจักรกฤษ ชูเถิน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปท่ีดินและจัดระบบนํ้า              

เพ่ือเกษตรกรรมท่ี 1 
136. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน รกน. ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 
137. นางสาวรุจิรา  ริมผดี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแลพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
138. นางพรรณี พุมพันธ ผูตรวจราชการกรม  รก. ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
139. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม) 
140. นางกชกร โงวศิริ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
141. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี ๑ 
142. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม  
143. นางเก็ตวลี เช้ือชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 

 

144. นายชุษณะ... 

14 



 
 
 
 

- ๖ -

144. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
145. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 
146. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี ๒ 
147. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
148. นายสมคิด ปญญาดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
149. นายทวีศักด์ิ ขันธราช (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม) 
150. นายธีรพล วุทธีรพล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 

(เชียงใหม) 
151. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
152. นางสาวปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
153. นางดวงประกาย ชินกะถาโรจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุมนํ้าปง 
154. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
155. นายวรพจน คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
156. นางสาวปทมพร พงวาเรศ (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
157. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
158. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
159. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม 2 ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ                

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
160. นางนิยดา หม่ืนอนันต พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
161. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยช่ังตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
162. นายสุรศักด์ิ เผ่ือนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
163. นายประมวล พูลสวัสด์ิ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
164. นางธิดา สุขสบาย (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
165. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
166. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม 
167. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
168. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปราม                   

ยาเสพติดภาค 5  
169. นางถิรนันท โลหะวานิชบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 

170.  นางสุวิพา ... 

15 



 
 
 
 

- ๗ -

170. นางสุวิพา เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
171. ร.อ.ชัยธัช มงรังค (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
172. จ.ส.อ. ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
173. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพลี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
174. นางสาวลัดดา แซล้ี ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
175. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
176. นางสาวก่ิงกอย นอนสะปุง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
177. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
178. นางละออ อสงไชยวัฒนกุล (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
179. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
180. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
181. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
182. นายอุดม แปงทิศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
183. นางภัญพัชญ จะวะนะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
184. นางจินดา กันทะศักด์ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
185. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
186. นายสมโภชน ศรีชะนา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
187. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
188. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
189. นายสิทธิชัย มูลเขียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
190. นางประณัตกานต ลังการพินธุ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
191. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
192. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
193. นายรชฎ เช้ือวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
194. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
195. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
196. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 

197. นางกานดา ... 
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197. นางกานดา คําจันทรแกว (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด
เชียงใหม 

198. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ     
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

199. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
200. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
201. นายนัษฐภัทร ไกรงาม ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
202. น.พ.วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
203. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี ๑ 

เชียงใหม 
204. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
205. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
206. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
207. นางยุพเรศ พญาพรหม (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
208. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
209. นายถาวร ขาวแสง ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 เชียงใหม 
210. นางน่ิมนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
211. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
212. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
213. นางวาสนา สุรินทรคํา (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
214. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
215. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม 
216. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
217. นางสมจิต ไชยโย คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม 
218. นายนันทวัฒน สังขหลอ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย                 

สํานักงานภาคเหนือ 
219. นายปรีดา พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
ภาคเอกชน 
220. นายวริทธ์ิ อนุชิราชีวะ (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
221. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
222. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
223. นายฐิติ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
224. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
225. นางศรัชญา ณ เชียงใหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 

226. นายไมตรี ... 
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226. นายไมตรี ทรัพยฉายแสง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
227. นายสมพงษ ชูประสิทธ์ิ (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
228. นายดนัย สายปนตา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ)                    

สาขาเชียงใหม 
229. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ช้ัน ๑ 
230. นายประสงค สังวาลยทอง ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
231. นายพนิดา โรจนรัตนศิริกุล (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
232. นางพัชรินทร มณีขัติยะ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สํานักงานเขต

เชียงใหม 
233. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 
สํานักพระราชวัง 
234. นายดุษดี ศรีวิชัย (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ผูเขารวมประชุม 
235. นางปทมา เอ่ียมสุวรรณ นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม 
236. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
237. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
238. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
239. นายสมศักด์ิ ดิเรกโภค นายชางส่ือสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
240. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 

      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมีนาคม 2562 
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. ประชาสัมพันธสิทธิพิเศษการใหบริการของสายการบินไทยสมายลแกขาราชการ (สายการบิน

ไทยสมายล) 
3. การมอบหนากากอนามัย PM 2.5 แกจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําไปมอบใหกับอําเภอ 25 อําเภอ 

(เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)  
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม  2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม  

5.1 พันตํารวจเอก โชคชัย    ชูแสง       
 ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
      ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการ (สืบสวนสอบสวน) สถานีตํารวจภูธรวังประจบ 

 

5.2 พันตํารวจเอก โกเมน ... 
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5.2 พันตํารวจเอก โกเมน สุภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
5.3  พันตํารวจเอก กรกฎ โปชยะวณิช 
      ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรดานชาง  
5.4  นางอาทิตยา แสงมณี 

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง 

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม  
5.5 นายเสนห สายเย็นใจ 

ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน 

5.6 นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา 
ตําแหนงปจจุบัน นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ  

จังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม  นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

                         เน่ืองจากผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการ
หลวง ครั้งท่ี 4/2562  ณ หองเทเวศร อาคารหอประชุมทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  กรุงเทพมหานคร              
จึงไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) เปนประธานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 3/2562 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งท่ี  2/2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   28  กุมภาพันธ   2562   

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา                 
สวนราชการ คร้ังท่ี 2/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  28  กุมภาพันธ  2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  น้ัน 

เลขานุการ ได จัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 31 หนา โดยมี  
นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซ่ึงไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562 ท้ังน้ี มีหนวยงานขอแกไขรายช่ือผูรวมประชุม 
จํานวน 1 หนวยงาน คือ โครงการชลประทานเชียงใหม ซ่ึงฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายช่ือเปนท่ี 
เรียบรอยแลว จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  2/2562 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
 3.1.1 การจัดงานพิธีในเดือนเมษายน  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
กําหนดประกอบพิธี ดังน้ี 

1) พิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา 
ประจําป 2562 และการจัดงานขาราชการพลเรือน ประจําป 2562 ในวันอาทิตยท่ี 31 มีนาคม 2562  
เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ               
พระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เคร่ืองแบบปกติขาว  

2) พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
การแตงกาย  เคร่ืองแบบปกติขาว 

3) พิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป พ.ศ. 256๒ 
ในวันท่ี 25 เมษายน 2562 ณ บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ ตําบลเมืองงาย 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เคร่ืองแบบปกติขาว 

ประธานในที่ประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอความรวมมือสวนราชการแจงแบบตอบรับการเขารวมงานพิธีใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
ทราบดวย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีน่ังใหกับทุกทานเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและสมพระเกียรติ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 3.1.2  การจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) คณะกรรมการ

อํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
ดําเนินการจัดทํานํ้าอภิเษกของจังหวัด  เพ่ือนําไปประกอบพิธีเสกนํ้าอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตอไป  ในการน้ี กระทรวงมหาดไทยไดแจงใหจังหวัดจัดพิธีทํานํ้าอภิเษกของจังหวัดในวัน เวลา และฤกษ 
ท่ีสํานักพระราชวังกําหนด ดังน้ี 

1) พิธีพลีกรรมตักนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 เวลา 
10.00 น. ณ แหลงนํ้าศักด์ิสิทธ์ิสําคัญ จํานวน 3 แหง ไดแก 1) บอนํ้าทิพย วัดบุพพาราม อําเภอเมือง
เชียงใหม 2) อางกาหลวง ยอดดอยอินทนนท  อําเภอจอมทอง และ 3) ขุนนํ้าแมปง (ตนนํ้าปง) ตําบลเมืองนะ  
อําเภอเชียงดาว การแตงกาย เคร่ืองแบบปกติขาว  

2) พิธีทํานํ้าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต ในวันจันทรท่ี 8 เมษายน 2562  
เวลา 15.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เครื่องแบบ
ขาราชการเต็มยศ       

3) พิธีเวียนเทียนสมโภชนํ้าอภิเษก ในวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562 เวลา  
09.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย เคร่ืองแบบ
ขาราชการเต็มยศ   

 
 

ประธานในท่ีประชุม ... 
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ประธานในที่ประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอเชิญชวนสวนราชการรวมเปนเจาภาพถวายจตุปจจัยไทยธรรมพระสงฆ แจงความประสงคไดท่ี
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ขอความรวมมือสวนราชการแจงแบบตอบรับการเขารวมงานพิธีใหสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทราบดวย เพ่ือจะไดจัดเตรียมท่ีน่ังใหกับทุกทาน เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยและสมพระเกียรติ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.3  การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต
ระดับจังหวัด   

นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม (นางปทมา เอ่ียมสุวรรณ) สภากาชาด
ไทยแจงใหเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต
ประจําจังหวัดใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึงจังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศแตงต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิตประจําจังหวัดเชียงใหม โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                  
เปนประธานท่ีปรึกษาเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานกรรมการ 
รองนายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนรองประธาน สําหรับคณะกรรมการประกอบดวย กรรมการ 
เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ผูบังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการโรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค นายอําเภอทุกอําเภอ นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม นายกเทศมนตรีตําบลทุกแหง นายกองคการบริหารสวนตําบล
ทุกแหง แรงงานจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัย    
แมโจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาวิทยาเขตภาคพายัพ ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม  
ผูอํานวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ผูจัดการ
ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม ผูจัดการท่ัวไปศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ผูจัดการ
บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขากาดสวนแกว หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม เปนกรรมการและเลขานุการ เหรัญญิกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ มีหนาท่ี 1) จัดทําแผนออกรับบริจาคโลหิตประจําป 2) จัดใหมีการบริจาค
โลหิตเน่ืองในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันท่ี 12 สิงหามหาราชินีเปนกรณีพิเศษเพ่ือใหไดปริมาณใหเพียงพอ 
ตอความตองการของผูปวยในพ้ืนท่ี 3) ประชาสัมพันธงานบริการโลหิตใหประชาชน นักศึกษา และ 
ผูมีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตอยางตอเน่ือง และความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับงานบริจาคโลหิต ขอใหผูท่ีไดรับการ
แตงต้ังทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีเต็มกําลังความสามารถเพ่ือความสําเร็จของงานบริจาคโลหิต ใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอจังหวัดเชียงใหม หากมีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขอใหรายงานใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมทราบ เพ่ือหาแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

การออกหนวยรับบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ีท่ีผานมาไดรับความรวมมือจาก 
สวนราชการและพ่ีนองประชาชนเปนอยางดี แมบางพ้ืนท่ีจะอยูหางไกลแตนํ้าใจของทุก ๆ คน เปยมลน  
ตองขอขอบคุณเปนอยางมาก  

มติท่ีประชุม ...  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.4  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562     

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจําป 2562 จํานวน  25,959.51 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 16,872.60 ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 65 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 11 งบประมาณดังกลาวแยกเปน งบประมาณ
รายจายประจํา จํานวน 16,626.16 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 13,064.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
78.58 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมายรอยละ 21.58 งบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 9,333.35 ลานบาท 
เบิกจายไปแลว จํานวน 3,808.10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.80 ผลการเบิกจายตํ่ากวาเปาหมาย 4.20 
สําหรับงบประมาณเหล่ือมป ในป 2561 มีการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป จํานวน 1,782.67 ลานบาท เบิกจาย
ไปแลว จํานวน 1,015.9 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.99 เงินกันไวเบิกเหล่ือมปกอนป 2561 จํานวน  
338.46 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 152.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.95 ผลการเบิกจาย 
งบลงทุนรายหนวยงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 135 หนวยงาน เบิกจายเปนไปตามเปาหมาย 
ไตรมาสท่ี 2 จํานวน 67 หนวยงาน เบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายไตรมาสท่ี 2 จํานวน  68 หนวยงาน  

หนังสือเพ่ือทราบและปฏิบัติ จํานวน  1  เร่ือง  คือ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว 24 ลงวันท่ี 21 

มีนาคม 2562 เร่ือง แนวทางการขยายเวลาเบิกจายเงินตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ดวยขณะน้ีใกลถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 ซ่ึงเปนระยะเวลาส้ินสุดการใชจายงบประมาณ 
ท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิกเหล่ือมป หรือการขยายเวลาเบิกจายเงิน ปรากฏวามีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐ จํานวนมากไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว และยังมีความ
จําเปนตองใชจายเงินตอไป กระทรวงการคลังพิจารณาแลว ขอเรียนวา เพ่ือใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หนวยงานของรัฐ สามารถเบิกจายเงินไดอยางตอเน่ืองจนบรรลุวัตถุประสงคถึงวันทําการสุดทายของ 
เดือนกันยายน 2562 สําหรับกรณี ดังตอไปน้ี 

๑. งบประมาณป พ.ศ. 2554 - 2561 กรณีมีหน้ีผูกพัน ทุกรายการ  
(ตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

๒. งบประมาณป พ.ศ. 2560 กรณีไมมีหน้ีผูกพัน ประเภทงบกลาง 
รายการคาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ คาใชจายตามโครงการ          
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และ
เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน (ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561) 

๓. งบประมาณป พ.ศ. 2561 กรณีไมมีหน้ีผูกพัน ประเภทงบกลาง                  
ทุกรายการ (ตามมาตรา 57 แหง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานของรัฐ ดําเนินการ LIST และ CONFIRM เงินดังกลาวผานระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จภายใน               
วันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด  
ท่ี กค 0406.6/ว 104 ลงวันท่ี 14 กันยายน 2555 เร่ือง การกันเงินไวเบิกเหล่ือมปและ/หรือการขยาย
เวลาเบิกจายเงินผานระบบ GFMIS 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.1.5 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) เดือนมีนาคม  
ครบไตรมาสท่ี 2 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด ลําดับท่ี 76 ของประเทศ คิดเปนรอยละ 
1.88 สําหรับงบประมาณกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมไดรับงบประมาณ จํานวน  
387,950,000 บาท เบิกจายแลวคิดเปนรอยละ 2.11 ท้ังน้ี ไดแจงใหสวนราชการและอําเภอท่ีไดรับ
งบประมาณใหดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.6  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
(นายสมคิด ปญญาดี) สถานการณปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม เร่ิมมีผลกระทบตอสุขภาพ 
ต้ังแตวันท่ี 12 มีนาคม 2562 สาเหตุของการเกิดหมอกควันและไฟปา คือ เกิดจุดความรอนจํานวนมาก
โดยรอบจังหวัดเชียงใหม สภาพอากาศน่ิงจากความกดอากาศสูง กระแสลมออน ประกอบกับจุดความรอน              
ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ชวงหามเผา จุดความรอนชวงวันท่ี 1 – 19 มีนาคม 2562 จํานวน 234 จุด คาคุณภาพ
อากาศสูงเกินมาตรฐานต้ังแตวันท่ี 12 มีนาคม  2562  มาตรการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม (ชวงวิกฤต) ไดแก เพ่ิมการทํา MOU กับตึกสูง ในการพนละอองนํ้า ดําเนินการจัดเวลาในการ 
ฉีดพนละอองนํ้าในเขตชุมชน/พ้ืนท่ีวิกฤต มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานทุกวัน มีการส่ังการจากจังหวัด 
สูอําเภอ และชุมชน มีการรณรงคตรวจควันดํารถยนต การใหความรูการปองกันฝุนละอองสําหรับประชาชน
และสรางการรับรูอยางตอเน่ือง กําหนดมาตรการปดปา จับกุมผูกระทําผิดทุกราย มอบหมายให 
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมลงอําเภอพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมประสิทธิภาพการแกไข
ปญหาหมอกควันไฟปา ในพ้ืนท่ี 10 อําเภอ ผลการดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปา ไดแก  
1) สามารถจับกุมผูลักลอบเผาปาได จํานวน 12 คดี สามารถจับกุมตัวผูตองหาได 7 คน 2) ประชาชนใหความ
รวมมือในการดับไฟปาและชวยแจงเบาะแสการเผาปา 3) ภาคเอกชนใหความรวมมือในการติดต้ังระบบนํ้าฝอย
เพ่ือสรางความชุมช้ืนในชุมชน 4) ประชาชนรวมบริจาคส่ิงของจําเปนเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีและอาสาสมัครดับไฟปา 5) คาคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหมดีข้ึน จนอยูในระดับมาตรฐาน 
ส่ิงท่ีตองดําเนินการตอไป คือ ควบคุมไฟปาอยางย่ังยืนดวยศาสตรพระราชาโดยการเสริมสรางการปลูกปา 
ในใจคน การจัดทําแนวกันไฟปาเปยก การสรางฝายชะลอนํ้า สรางชุมชนปลอดการเผา สนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษปาชุมชนและปาในเมือง ขยายองคความรูและเพ่ิมมูลคาเช้ือเพลิงท้ังในชุมชนและสถานศึกษา อบรม
ปรับเปล่ียนอาชีพใหแกผูมีอาชีพหาของปา 

ประธานในที่ประชุม (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) นายอําเภอท้ัง 25 อําเภอใหรวบรวมผลการปฏิบัติงาน ขอมอบหมายใหนายอําเภอจอมทองจัดต้ัง
กลุมไลนเฉพาะข้ึนมา โดยใหเชิญนักขาวเปนสมาชิกในกลุมไลนน้ีดวย จะไดทราบวาแตละอําเภอมีการ
ปฏิบัติงานอยางไร ท่ีไหนบาง   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.1.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  
ป 2562   

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                
(นายไพรินทร ล่ิมเจริญ) การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 
จังหวัดเชียงใหม หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีนํ้าใจ รักษาวินัยจราจร” เปาหมายการดําเนินการ 1) สถิติการ
เกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลง เม่ือเทียบกับคาเฉล่ีย 3 ปยอนหลัง 2) จํานวนอําเภอท่ีมี
ความเส่ียงในระดับสีแดง และสีสม มีจํานวนลดลง 3) จํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ ผูเสียชีวิต และจํานวน
ผูบาดเจ็บ (admit) ของอําเภอท่ีมีความเส่ียงในระดับสีแดง สีสม และสีเหลือง มีสถิติลดลง มุงเนนประเด็น 
ไปยังสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ไดแก รถจักรยานยนต เมาแลวขับ ใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด 
ไมสวมหมวกนิรภัย ชวงเวลาระหวาง 16.00 – 20.00 น. โดยดําเนินการครอบคลุมความเส่ียง ท้ังดานคน  
รถ ถนน และส่ิงแวดลอม  ดําเนินการแบงเปน 3 ชวง ไดแก 1) การประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 11 มีนาคม – 
17 เมษายน 2562 รณรงคสรางจิตสํานึกทุกชองทาง ท้ัง Online – ส่ือโซเชียล On Air – ออกอากาศ TV 
วิทยุ On Ground – การลงพ้ืนท่ี 2) ใหความรูแกประชาชน และเยาวชนเพ่ือสรางความตระหนักเตรียมการ
และรณรงค ระหวางวันท่ี 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 จัดทําแผนบูรณาการทุกภาคสวน ประชุม
ซักซอมความเขาใจ ส่ังการหนวยงานท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมความพรอมสรรพกําลัง บุคลากร อุปกรณ
ยานพาหนะ 3) ประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง ควบคุมเขมขน ระหวางวันท่ี 11 - 17 เมษายน 2562                  
เพ่ิมความเขมขนการดําเนินงาน โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย ต้ังศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด อําเภอ 
ประชุมวางแผนการดําเนินการทุกวัน ดําเนินการตามมาตรการหลักและมาตรการพิเศษ  

มาตรการการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการหลัก              
7 ดาน ไดแก 1) ดานคน  2) ดานถนนและสภาพแวดลอม 3) ดานยานพาหนะ 4) ดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ  
5) ดานทางนํ้า 6) ดานดูแลนักทองเท่ียว 7) ดานการบริหารจัดการ มาตรการพิเศษ ไดแก 1) ดําเนินการ 
ดานชุมชนอยางเขมแข็ง 2) กําหนดมาตรการเขมขนในกลุมอําเภอเส่ียง 3) การกวดขันเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
4) จัดพ้ืนท่ีควบคุมพิเศษในสถานท่ีท่ีมีการจําหนายแอลกอฮอล 5) การกําหนดจุดเลนนํ้าปลอดภัย (Zoning) 
ทุกอําเภอ 6) การดูแลถนน 6 สายหลัก และสายรอง 7) การจัดการสถานท่ีทองเท่ียวดอยสําคัญ 4 ดอย                
8) Speed Camera + CCTV 9) จัดเสนทางพิเศษในการระบายการจราจร 10) กําหนดเขต Slow City 11) 
ประชาสัมพันธและสงเสริมการเลนนํ้าสงกรานตตามประเพณี 12) นําผูถูกคุมประพฤติไปบําเพ็ญประโยชน  
จุดเลนนํ้าปลอดภัย และปลอดแอลกอฮอล ของจังหวัดเชียงใหม Zoning ท้ังหมดจํานวน 40 จุด 25 อําเภอ 
สําหรับในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 4 จุด ไดแก บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม บริเวณหนาวัดพระสิงห-
วรมหาวิหาร บริเวณหนาพุทธสถาน และขวงประตูทาแพ สถานท่ีเฝาระวัง และประมาณการจํานวนผูเขารวม
กิจกรรม หางสรรพสินคาเมญา ผูรวมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน หางสรรพสินคา เซ็นทรัลเฟสติวัล ผูรวม
กิจกรรมประมาณ 3,500 คน รอบคูเมือง และถนนหวยแกว ผูรวมกิจกรรมประมาณ 30,000 คน ไดมีการ 
จัดเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ต้ังดานแอลกอฮอลใกลเคียงบริเวณ   

เนนยํ้าการดําเนินการ ดังน้ี 1) เนนอําเภอเปาหมาย สีแดง 1 อําเภอ สีสม  
8 อําเภอ 2) เนนรถจักรยานยนต 3)  เขมงวดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกกรณี 4) เขมงวดจุดจัดงานและสถาน
บริการ 5) ขาราชการ เจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติตัว เปนตัวอยางท่ีดี 6) ประชาสัมพันธ ด่ืมแลวขับตรวจแอลกอฮอล
ทุกราย ประกันภัยไมจายหากแอลกอฮอลเกินท่ีกฎหมายกําหนด การดูแลความปลอดภัย มีการดําเนิน
มาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนท่ีอยางตอเน่ือง มีการจัดต้ังศูนยอํานวยการรวมบูรณาการ 
ทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย สนธิกําลังท้ังฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน ผูใหญบาน  
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และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานท่ีสําคัญ สถานท่ีราชการ และแหลงทองเท่ียว
สําคัญท่ีมีประชาชนหนาแนน ตรวจตราดูแลความปลอดภัยในสถานท่ีท่ีมีการจุดพลุในจุดเคาทดาวน และ 
สถานบริการท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดเพลิงไหม มีจุดตรวจบูรณาการ จํานวน 47 จุด มีเจาหนาท่ีประจํา 
จุดตรวจท้ังหมด 11,893 คน จุดสกัด/จุดบริการ จํานวน 167 จุด ดานชุมชน จํานวน 355 จุด ครอบคลุม 
2,066 หมูบาน จุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงเชียงใหม จํานวน 16 จุดจุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธร
ภาค 5 จํานวน 112 จุด มณฑลทหารบกท่ี 33 จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบ ในเสนทางหลักท่ีเขาสูจังหวัด
เชียงใหม 6 สาย        

ประธานในที่ประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอใหเขมงวดในทุกมาตรการ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมใหบูรณา
การรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และอําเภอ หากพบวามีการกระทําผิด เชน เมาแลวขับใหดําเนินการตาม
กฎหมายอยางเครงครัด ขาราชการตองเปนตัวอยางท่ีดีอยาไดกระทําผิดกฎหมายอยางเด็ดขาด   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.8  การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม  
1) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)  

ปจจุบันสถานการณปริมาณนํ้าในเข่ือนขนาดใหญ อางเก็บนํ้าขนาดกลาง และอางเก็บนํ้าขนาดเล็ก สวนใหญ      
อยูในเกณฑดี เพียงพอท่ีจะสนับสนุนการใชนํ้าในทุกภาคสวนตลอดชวงฤดูแลง ป 2562 แตยังคงรณรงค             
ใหมีการใชนํ้าอยางประหยัดในทุกภาคสวน สําหรับการบริหารจัดการนํ้าในจังหวัดเชียงใหมขณะน้ี เข่ือนแมงัด-
สมบูรณชล ปริมาณนํ้าในปจจุบัน จํานวน 230 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 87 ซ่ึงแผนการจัดสรรนํ้า
ในชวงฤดูแลง ป 2562 ประกอบดวยพ้ืนท่ีโครงการแมแฝก – แมงัด จํานวน 65 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี 
ลุมนํ้าปง จํานวน 110 ลานลูกบาศกเมตร และสนับสนุนชวงวิกฤต ตลอดจนสํารองกรณีฝนท้ิงชวง จํานวน 
168 ลานลูกบาศกเมตร ขณะน้ีมีการจัดสรรนํ้าสนับสนุนไปแลว 8 รอบเวร จาก 25 รอบเวร ต้ังแตวันท่ี 10 
มกราคม 2562 จนถึงปจจุบัน จํานวน 25 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 22 คงเหลือท่ีตองสงนํ้าอีก  
17 รอบเวร ปริมาณนํ้า จํานวน 85.78 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 78 ปริมาณนํ้ามีเพียงพอตอการใช
ท้ังภาคเกษตร ภาคอุปโภค - บริโภค ภาคบริการ ประเพณีสงกรานต ตลอดจนการรักษาระบบนิเวศนทางนํ้า 
เข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณนํ้าเก็บกักในปจจุบัน จํานวน 82 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 31  
วางแผนการจัดสรรนํ้า รวมจํานวน 89 ลานลูกบาศกเมตร แบงเปนแผนการจัดสรรนํ้าใหพ้ืนท่ีการเกษตร 
จํานวน 83 ลานลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ี จํานวน 68,853 ไร จัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภค ประปา จํานวน 
6 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันมีการใชนํ้าตามแผนไปแลว จํานวน 40.74 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 
45 อางเก็บนํ้าขนาดกลาง ท้ังจังหวัดเชียงใหม 12 แหง ปริมาณนํ้าเก็บกักรวม จํานวน 37 ลานลูกบาศกเมตร 
คิดเปนรอยละ 43 อางเก็บนํ้าท่ีมีความจุตํ่ากวา รอยละ 50 มีจํานวน 6 แหง ไดแก อางเก็บนํ้าหวยแมออน 
ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน มีปริมาณนํ้า จํานวน 1.55 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 34 อางเก็บนํ้า
แมโกน ตําบลปาไหน อําเภอพราว มีปริมาณนํ้า จํานวน 1.15 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 20  
อางเก็บนํ้าแมทะลบหลวง ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ มีปริมาณนํ้า จํานวน 7.0 ลานลูกบาศกเมตร  
คิดเปนรอยละ  46 อางเก็บนํ้าหวยมะนาว ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง มีปริมาณนํ้า จํานวน  
1.6 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 38 อางเก็บนํ้าหวยโปงจอ ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ มีปริมาณนํ้า 
จํานวน 0.78 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 30 อางเก็บนํ้าแมตูบ ตําบลโปงทุง อําเภอดอยเตา มีปริมาณนํ้า 
จํานวน 15.0 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 38 ภาพรวมยังมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการจัดสรร อางเก็บนํ้า
ขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง มีปริมาณนํ้า จํานวน 33 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนรอยละ 51 อําเภอท่ีมี 
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ปริมาณนํ้าในอางฯ เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 มี 3 อําเภอ ไดแก อําเภอดอยหลอ อําเภอจอมทอง อําเภอดอยเตา 
การเตรียมความพรอมรับสถานการณภัยแลงในปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมรณรงคและขอความรวมมือมาโดยตลอด
ในชวง 2 - 3 ป ท่ีผานมา คือ การใชทรัพยากรนํ้าเทาท่ีจําเปน ประหยัด เพ่ือสงวนนํ้าไวรองรับกรณีภาวการณ
ฝนท้ิงชวง ตลอดจนมีมาตรการการกํากับ ควบคุม ใหเปนไปตามแผนการใชนํ้าท่ีกําหนดไวอยางมีวินัย  
มีจิตสํานึก เพ่ือใหผูใชนํ้าทุกภาคสวนไดรับนํ้าอยางเปนธรรม ท่ัวถึง มีประสิทธิภาพ และเกิดความย่ังยืนตอไป 
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการนํ้าและมาตรการการควบคุมบริหารจัดการนํ้าท่ีสําคัญ ไดแก การรักษา
เสถียรภาพลํานํ้าสายหลัก การควบคุมการปดก้ันทางนํ้า/การควบคุมอาคารปากคลองสงนํ้า การควบคุมการ
ปลอยนํ้าเสียคลองแมขา การใชนํ้าดิบเพ่ือการผลิตประปา 1.02 ลานลูกบาศกเมตร/สัปดาห สํานักงาน
ชลประทานท่ี 1 เตรียมเคร่ืองสูบนํ้าขนาด 8 น้ิว ถึง 12 น้ิว รวม 58 เคร่ือง สําหรับใหความชวยเหลือราษฎร 
ฤดูแลงป 2562 พ้ืนท่ีในเขตและนอกเขตชลประทาน ปจจุบันมีการขอรับการสนับสนุนไปติดต้ังเพ่ือสูบ
ชวยเหลือในเขตอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันปาตอง จํานวน 3 เคร่ือง 

2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                

(นายไพรินทร ล่ิมเจริญ) การคาดการณฤดูแลง กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศประเทศไทยเขาสูฤดูรอน เม่ือวันท่ี 
๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงข้ึนเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอน 
อยางตอเน่ือง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดปกคลุมประเทศไทย จะเปล่ียนเปนลมตะวันออก
เฉียงใตหรือลมฝายใตพัดปกคลุม ซ่ึงเปนการเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย และคาดวาฤดูรอนจะส้ินสุด
ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม ตามหนังสือ
กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันท่ี 28 
มกราคม 2562 จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดไดดําเนินการ
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังน้ี 1) จัดทําคําส่ังกองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  เรื่อง จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562  
2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 3) มีหนังสือแจง
คณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 4) แจงใหอําเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ังจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ 
และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ป 2562 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง สํารวจและ
จัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักนํ้า และขอมูลเคร่ืองมือเครื่องใช 
ในการปองกันและแกไขปญหา จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงนํ้า ภาชนะเก็บนํ้า ฝายตันนํ้าลําธาร 
พิจารณาต้ังงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจ
เกิดข้ึนรณรงคใหประชาชนสํารองนํ้าใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง การคาดการณฤดูแลง พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง 
พ้ืนท่ีแลงซํ้าซาก 3 ป ยอนหลัง จังหวัดเชียงใหม มีท้ังหมด 15 อําเภอ 63 ตําบล 505 หมูบาน  
การตรวจสอบพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค ป 2561/62 นอกเขตชลประทานและไมมีบอบาดาล 
ตามหนังสือขอส่ังการกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0021.5/ว 7328 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 มีจํานวน  
7 อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงดาว แมแตง กัลยาณิวัฒนา แมแจม แมออน เมืองเชียงใหม และอําเภอสะเมิง  
จากตรวจสอบพบวา ขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน 4 อําเภอ 5 ตําบล 42 หมูบาน ไดแก อําเภอ 
เชียงดาว ตําบลเมืองคอง จํานวน 3 หมูบาน อําเภอสะเมิง ตําบลย้ังเมิน จํานวน 7 หมูบาน อําเภอแมแจม  
 
                  ตําบลบานทับ ... 
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ตําบลบานทับ จํานวน 9 หมูบาน และตําบลแมศึก จํานวน 17 หมูบาน และอําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบล 
แมแดด จํานวน 6 หมูบาน 

3) ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ  
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นางสาวหน่ึงหทัย 

ตันติพลับทอง) มีการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการฝนหลวงเคล่ือนท่ีเร็ว โดยใชเคร่ืองบิน CASA จํานวน 2 ลํา                    
ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปญหาหมอกควันและไฟปา ต้ังแตวันท่ี 10 – 28 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนวันปฏิบัติการ 5 วัน 16 เท่ียวบิน 35.35 ช่ัวโมงบิน ใชสาร 15 ตัน พบวามีฝนตกเล็กนอยบริเวณ 
จังหวัดลําปาง (แมทะ แมเมาะ สบปราบ เกาะคา เมืองลําปาง เถิน) จังหวัดแพร(ลอง เมืองแพร) จังหวัด
เชียงใหม (ฮอด ดอยเตา) และจังหวัดลําพูน (บานโฮง) สรุปผลปฏิบัติการต้ังแตวันท่ี 1 – 19 มีนาคม 2562  
จํานวนวันปฏิบัติการ 3 วัน 6 เท่ียวบิน 11.20 ช่ัวโมง ใชสาร 3.5 ตัน มีฝนตกบริเวณจังหวัดเชียงใหม              
(แมแจม) จังหวัดเชียงราย (เวียงปาเปา) จังหวัดนาน (บานหลวง เวียงสา) และจังหวัดแพร (สอง) 
     ประธานในที่ประชุม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) การปฏิบัติงานขอใหใชขอมูลเดียวกัน ใหจัดสงขอมูลใหอําเภอไดรับทราบดวย  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.9  รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป  
พ.ศ.2562 จังหวัดเชียงใหม อยางไมเปนทางการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม) 

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม (นายเกรียงไกร                          
พานดอกไม) สถิติการใชสิทธิเลือกต้ัง ส.ส. จังหวัดเชียงใหม เขตเลือกต้ังท่ี 1 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 
188,797 คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 148,434 คน ใชสิทธิเลือกต้ังลวงหนา จํานวน 13,089 คน 
รอยละผูมาใชสิทธิ 78.62 บัตรดีรอยละ 94.82 บัตรเสีย รอยละ 3.13 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 2.06  
เขตเลือกต้ังท่ี 2 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 141,835  คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 122,280 คน  
ใชสิทธิเลือกต้ังลวงหนา จํานวน 6,302 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 86.21 บัตรดีรอยละ 92.02 บัตรเสีย  
รอยละ 6.02 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.96 เขตเลือกต้ังท่ี 3 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 150,044 คน  
มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 128,604 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 6,404 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 
85.71 บัตรดีรอยละ 84.63 บัตรเสีย รอยละ 33.86 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.68 เขตเลือกต้ังท่ี 4  
ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 153,610 คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 128,829 คน ใชสิทธิลวงหนา 
จํานวน 8,360 คน  รอยละผูมาใชสิทธิ 83.87 บัตรดีรอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 6.04 ไมลงคะแนน
เสียง รอยละ 1.66  เขตเลือกต้ังท่ี 5 ผูมีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 150,828  คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง 
จํานวน 125,994 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 8,228 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 83.54 บัตรดี รอยละ 
93.35 บัตรเสีย รอยละ 4.96  ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.69 เขตเลือกต้ังท่ี 6 มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 
95,786 คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 73,531 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,613 คน รอยละผูมา
ใชสิทธิ 76.77 บัตรดี รอยละ 91.72 บัตรเสีย รอยละ 7.18 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.10 เขตเลือกต้ังท่ี 
7 มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 118,215  คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 94,166 คน ใชสิทธิลวงหนา 
จํานวน 6,379 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 79.24 บัตรดี รอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 7.04 ไมลงคะแนน
เสียง รอยละ 0.98 เขตเลือกต้ังท่ี 8 มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 163,833 คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 
144,271 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,684 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 88.06 บัตรดี รอยละ 92.30  
              บัตรเสีย รอยละ ... 
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บัตรเสีย รอยละ 5.65 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.14 เขตเลือกต้ังท่ี 9 มีสิทธิเลือกต้ัง จํานวน 139,579 
คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 119,796 คน ใชสิทธิลวงหนา จํานวน 5,241 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 
83.87 บัตรดีรอยละ 92.30 บัตรเสีย รอยละ 6.04 ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.66 รวมจังหวัดเชียงใหม 
ผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังหมด 1,303,148 คน มาใชสิทธิในวันเลือกต้ัง จํานวน 1,085,905 คน ใชสิทธิลวงหนา 
จํานวน 65,300 คน รอยละผูมาใชสิทธิ 83.52  บัตรดี รอยละ 92.86 บัตรเสีย รอยละ 5.65 และ 
ไมลงคะแนนเสียง รอยละ 1.50 ขอขอบคุณทุกสวนราชการและอําเภอท่ีใหการสนับสนุนการจัดการเลือกต้ัง 
ในคร้ังน้ี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.1.10 เทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) (เทศบาลนครเชียงใหม  

ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
1)  เทศบาลนครเชียงใหม 

ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม (นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ) จังหวัดเชียงใหม 
เทศบาลนครเชียงใหม รวมกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตประจําป 
2562 ระหวางวันท่ี 12-16 เมษายน 2562 ภายใตแนวคิด เลาเรื่องเมืองลานนาเบิกศักราม่ิงมงคล ปาเวณี      
ปใหมเมืองเจียงใหม อยางปลอดภัย ไรแอลกอฮอล ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยูสืบไป กิจกรรมท่ีสําคัญในงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป 
2562 มีดังน้ี วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 น. พิธีแถลงขาวงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม 
ประจําป 2562 ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย วันท่ี 12 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญ                        
ตักบาตรครบรอบ 723 ป เมืองเจียงใหม ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย เวลา 08.09 น. พิธียอสวย ไหวสา 
พระญามังราย ณ ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรทาวกบิลพรหม                  
ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม วันท่ี 13 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองใน     
วันข้ึนปใหมเมืองเจียงใหม ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 08.09 น. พิธีเปดงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม                   
ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 08.30 น. การประกวดแมญิงข่ีรถถีบกางจอง ณ ขวงประตูทาแพ เวลา 09.09 น.                  
พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงคออกจากพระวิหารลายคํา ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เวลา 13.30 น.                           
พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงคและพระพุทธรูปสําคัญออกแห ณ ส่ีแยกสันปาขอย ถึงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร วันท่ี 
14 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ขบวนแหไมคํ้าสะหลีและขนทรายเขาวัด ณ ขัวเหล็ก – วัดบน 
ถนนทาแพ วันท่ี 15 เมษายน 2562 เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดหนูนอยสงกรานตเจียงใหม  
ณ ขวงประตูทาแพ วันท่ี 16 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ขบวนแหเคร่ืองสักการะสระเกลาดําหัว 
ปอเมืองเจียงใหม ณ ส่ีแยกกลางเวียง – จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 13 - 14 เมษายน 2562 
เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต ณ ขวงประตูทาแพ วันท่ี 13 - 15 เมษายน 
2562 เวลา 13.00 - 18.00 น. กิจกรรมขวงวัฒนธรรมลานนา ปใหมเมือง 4 จังหวัด ณ พุทธสถาน
เชียงใหม วันท่ี 14 -15 เมษายน 2562 เวลา 17.00 – 22.00 น. กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ปาเวณี                  
ปใหมเมือง” ขวงวัฒนธรรมงานวัด  ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย ประกอบดวย ขวงสาธิต ขวงกาดหม้ัว และ
ขวงการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม การแสดง แสง สี เสียง และการแสดง
นิทรรศการ “เลาขานตํานาน ปาเวณีปใหมเมือง” ณ ลานดานหนาพิพิธภัณฑพ้ืนถ่ินลานนา นอกจากน้ัน ในปน้ี
ไดมีการบูณาการระหวางหนวยราชการและภาคเอกชนรวมกันตกแตงตุงประดับเมือง ตลอดเสนทางจากส่ีแยก
สันปาขอย – วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และรอบคูเมืองเชียงใหม จํานวนมากกวา 2,500 ผืน และกําหนดให
เปนประเพณีสงกรานตปลอดแอลกอฮอล รณรงคใหประชาชนทุกทาน งดด่ืมแอลกอฮอลและงดสูบบุหร่ี    
                    ตามพระราชบัญญัติ ... 
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามด่ืมและหามขายในท่ีสาธารณะ มีโทษปรับ
ไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือท้ังจําท้ังปรับ จึงขอฝากทุกทานไดประชาสัมพันธใหทราบ 
โดยท่ัวกัน 
 

2)  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) การจัด

พิธี “สระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม” ประจําป 2562 ในวันท่ี 16 เมษายน 2562 เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ขบวน ดําหัวพรอมกันเพ่ือจัดร้ิวขบวน หัวขบวนต้ังอยู ณ บริเวณประตูทาแพ ดานขางโรงแรมมนตรี และ 
ทายขบวนต้ังอยูบริเวณสนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  เวลา ๑๔.๐๐ น. เคล่ือนขบวนแหจากท่ีต้ัง เสนทาง 
จากประตูทาแพ ไปตามถนนทาแพ ถึงพุทธสถาน เล้ียวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ เล้ียวซายเขา 
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จังหวัดไดจัดทํารางประกาศมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการเตรียมการ 
จัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม โดยมีหนวยงานรับผิดชอบตามภารกิจ ดังน้ี 1) ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม ดําเนินการงานธุรการเก่ียวกับการจัดพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ประสานการปฏิบัติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงค แจงเชิญชวนหนวยงานเขารวมกิจกรรม การจัด
ร้ิวขบวน ประสานจัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือจัดร้ิวขบวนท้ังจุดเร่ิมตนหนาโรงแรมมนตรีและทายขบวนโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย โดยติดต้ังปายแตละหนวยงานใหชัดเจน จัดกําลังเจาหนาท่ีอาสารักษาดินแดน จัดระเบียบ 
ร้ิวขบวนท่ีเคล่ือนเขาไปในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย  2) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม ประสานสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
ในการจัดระเบียบร้ิวขบวนท่ีเคล่ือนเขาไปในบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ประสานเชิญชวนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงเขารวมกิจกรรมโดยพรอมเพรียงกัน และปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชา
มอบหมาย 3) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมสถานท่ีบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และดูแล
ความเรียบรอยโดยท่ัวไป จัดทําคํากลาวขอพรและคํากลาวอวยพร จัดเตรียมเครื่องใชและเครื่องเสียงในการ
ประกอบพิธีฯ รับรอง อํานวยความสะดวกท่ัวไป พรอมท้ังจัดเตรียมอาหารวางและเคร่ืองด่ืมสําหรับผูเขารวม
กิจกรรม  จัดเตรียมพิธีกรประจํา ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เร่ิมต้ังแตเวลา 14.00 น.เปนตนไป 
ประสานสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเก่ียวกับข้ันตอนในการประกอบพิธีใหถูกตองตามแบบประเพณี
ลานนา และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 4) เทศบาลนครเชียงใหม จัดทําปายนําขบวน 
ขอความ “ขบวนสระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม 15 เมษายน 2562” พรอมผูถือปาย จัดเตรียมบุคลากร 
อุปกรณและเคร่ืองสระเกลาดําหัวตามประเพณีทองถ่ิน ประสานการแจกนํ้าด่ืมแกผูรวมกิจกรรม ณ จุดต้ัง
ขบวน ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เสนทางขบวนเคล่ือนผาน รวมถึงจุดบริการนํ้า ณ บริเวณ 
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จัดเตรียมรถสุขาเคล่ือนท่ี จํานวน 2 คัน จอด ณ ขวงประตูทาแพ  
จัดรถประชาสัมพันธนําขบวน จัดรถบรรทุกนํ้า (รถดับเพลิง) สําหรับนําขบวน ดูแลรักษาความสะอาดถนน
ตลอดเสนทางท่ีขบวนเคล่ือนผาน และบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน  ๆ 
ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 5) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประสานจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีลานนาในเสนทางท่ีขบวนเคล่ือนผานเพ่ือเผยแพรใหนักทองเท่ียวไดชม เชิญชวนเจาของบริษัท  
หางราน บานเรือนราษฎรท่ีอาศัยอยูในเสนทางท่ีขบวนเคล่ือนผานไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ตลอดเสนทาง จัดหา 
นํ้าด่ืมบริการผูท่ีเขารวมขบวน ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม จัดรถสุขาเคล่ือนท่ี จํานวน 2 คัน  
เพ่ือบริการประชาชน ณ บริเวณดานขางจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ดานถนนเจริญประเทศ ต้ังแตเวลา 
13.00 น. เปนตนไป ปฏิบัติภารกิจอ่ืน  ๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 6) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
จัดรถพยาบาลพรอมเจาหนาท่ีใหบริการรักษาพยาบาลแก ผูเขารวมกิจกรรม โดย นํารถพยาบาลตอทายขบวน 
                 สระเกลาดําหัว ... 
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สระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีผู บังคับบัญชามอบหมาย 7) สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ประชาสัมพันธการจัดงานสงกรานต และพิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม 
ผานส่ือวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือส่ือตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบอยางแพรหลาย และปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน  ๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 8) ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม จัดกําลังเจาหนาท่ีตํารวจในการรักษา
ความสงบเรียบรอยบริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ลานอเนกประสงค 
ขวงประตูทาแพและเสนทางท่ีขบวนเคล่ือนผาน     จัดรถยนตตํารวจนําขบวนสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม 
จัดการจราจรท่ัวไปตามเสนทางท่ีขบวนเคล่ือนผาน และปดการจราจรบนถนนทาแพ ถนนราชดําเนิน และ 
ท่ีเก่ียวของ ต้ังแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ประชาสัมพันธการปดเสนทางจราจรใหประชาชนไดทราบท่ัวกัน
และท่ัวถึง และปฏิบัติการกิจอ่ืน  ๆท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

3)  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ในวันเสารท่ี  

20 เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะนําคณะรองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสวนราชการ เดินทางไปสรงนํ้าดําหัวพระเถระผูใหญ รวม 9 วัด คณะจะเดินทาง 
ไปพรอมท่ีจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 08.00 น. การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง ในวันอาทิตยท่ี 21 
เมษายน 2562 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะเดินทางไปทําพิธีสรงนํ้า                  
ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมือง จํานวน 11 แหง การแตงกาย ชุดพ้ืนเมือง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.11 การดําเนินโครงการเกษตรวิชญา  
ผูแทนสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 (นางสุธารา ยินดีรส) รายงาน

ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา ไดมีการสํารวจรังวัดพ้ืนท่ีแปลงเกษตร จัดทําทะเบียนเกษตรกร มีการ
สราง QR CODE แตละราย มีการประชุมเกษตรกร 54 ราย เพ่ือวางแผนการปลูกพืชในรอบตอไป พ้ืนท่ี           
สวนราชการมีการพัฒนาเรียนรู จัดทําระบบนํ้า ปลูกพืชไมดอก พืชผัก จุดสาธิตระบบอนุรักษดินและนํ้า  
การสาธิตการปลูกพืชผักในโรงเรือนแบบก่ึงโรงเรือน ไดแก คะนา กวางตุง ผักชี แบบในโรงเรือน ไดแก  
สลัดแกว คะนา และแบบในโรงเรือนไดแก กวางตุง และเปเปอรม้ิน กิจกรรมจิตอาสากรมหมอนไหม มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน ติดต้ังสาธารณูปโภค สํารวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงถนนในการศูนย ติดตามความกาวหนา 
และประชุมคณะทํางานในพ้ืนท่ีเปนประจํา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน  2562 

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
31 มีนาคม  2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก 

พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว   
พระมหาเจษฎาราชเจา  
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป 
2562 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
๖ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา- 

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก                 
มหาจักรีบรมราชวงศ 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 

๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑.๕9 น. พิธีพลีกรรมตักนํ้าจากแหลงนํ้าศักด์ิสิทธ์ิ - บอนํ้าทิพย วัดบุพพาราม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  

- ขุนนํ้าแมปง อําเภอเชียงดาว 
- อางกาหลวง ดอยอินทนนท  
  อําเภอจอมทอง 

๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗.๑๐ น. พิธีทํานํ้าอภิเษกเจริญพระพุทธมนต วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม 

๙ เมษายน ๒๕๖๒  09.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชนํ้าอภิเษก              
เจริญพระพุทธมนต 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม 

12 – 16 เมษายน ๒๕๖๒  การจัดงานประเพณีสงกรานต  
ประจําป 256๒ 

เทศบาลนครเชียงใหม 

๑6 เมษายน ๒๕๖๒  09.00 น. 
เปนตนไป 

พิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 256๒ 

จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม 

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ 17.00 น.  การจัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวง
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒ 

กูเจาหลวงเชียงใหม  
วัดสวนดอกพระอารามหลวง 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

20 – 21 เมษายน ๒๕๖๒ 08.00 น. 
เปนตนไป 

พิธีรดนํ้าดําหัวพระเถระผูใหญและ             
พิธีสรงนํ้าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองจังหวัด
เชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒ 

 

24 เมษายน 2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  
คร้ังท่ี  2/2562 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา  
อําเภอดอยสะเก็ด  

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  ๐๙.๐๐ น. พิธีวันคลายวันสวรรคต                          
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
ประจําป พ.ศ. 256๒ 

บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ 
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 

28 เมษายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร                                 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

พระวิหารหลวง 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

 

29 เมษายน ...
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
๒๙ เมษายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา

จังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี ๔/2562  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องนโยบายและขอสั่งการของผูบริหาร 

            ไมมี  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
  6.1  ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (เชียงใหม 100%) ประจําเดือน มีนาคม 2562   

 รักษาการในตําแหนงพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม) รายงาน
ความกาวหนาประจําเดือนมีนาคม 2562 ดังน้ี มีการแตงต้ัง/ประชุมคณะงานครบ 25 อําเภอเปนท่ีเรียบรอย
แลว การสรางความเขาแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ 3 คน เปาหมาย 6,198 คน ดําเนินการครบถวนแลว  
การสงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย 95,699 ครัวเรือน 
ดําเนินการแลว 48,056 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 51 การสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปาหมาย 
95,699 ครัวเรือน ดําเนินการแลว 25,582 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27 การจัดทํา/ทบทวนแผนชุมชน 
เปาหมาย 2,066 หมูบาน ดําเนินการเรียบรอยแลว การสนับสนุนการบูรณาการเช่ือมโยงแผนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เปาหมายอยางนอยรอยละ 60 ดําเนินการแลว 1,204 กิจกรรม/โครงการ  
กิจกรรม/โครงการดานสัมมาชีพไดรับการสนับสนุนงบประมาณ เปาหมายอยางนอยรอยละ 20 ดําเนินการ
แลว 4 กิจกรรม/โครงการ การสนับสนุนการจัดต้ังกลุมอาชีพ เปาหมาย 41,342 กลุม การประชาสัมพันธ 
On Air จํานวน 6,198 คร้ัง On Line จํานวน 3,096 คร้ัง และ On ground จํานวน 2,577 คร้ัง เม่ือวันท่ี 
14 มีนาคม 2562 นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมอบเกียรติบัตรแกครัวเรือน
ตนแบบวิถีพอเพียงระดับครัวเรือน อําเภอสันปาตอง ตามกิจกรรมการขับเคล่ือนการพัฒนาหมูบาน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%) ประชาสัมพันธเชิญรวมงาน  
“ปาเวณี ปใหมเมือง” ระหวางวันท่ี 1-3 มีนาคม 2562  ณ ตลาดประชารัฐคนไทยย้ิมได หนาศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม กิจกรรมภายในงานประกอบดวย การสรงนํ้าพระประจําวันเกิด การกอเจดียทราย ประกวด
ตกแตงรานคา ประกวดการแตงกายพ้ืนเมือง รณรงค ลดรับ ลดให ลดใช พลาสติกและโฟม เชิญชวนเลือกซ้ือ
กระเชา “ปาเวณี ปใหมเมือง” จากผูผลิตชุมชน ระหวางวันท่ี 1 - 3 เมษายน 2562 ชุดท่ี 1 ราคา 199 บาท 
ชุดท่ี 2 ราคา 450  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

6.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   

ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) โครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน คร้ังท่ี 
1/2562 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตําบลบานกลาง หมูท่ี 2 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง   
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           มีหนวยงานเขารวม ... 
มีหนวยงานเขารวมจัดหนวยบริการ จํานวน 87 หนวยงาน มอบถุงยังชีพ จํานวน 250 ชุด ผาหม จํานวน 
100 ผืน มอบพันธุปลา จํานวน 30,000 ตัว มอบทุนการศึกษา จํานวน 45 ทุน และมอบแวนตา จํานวน 
200 อัน ในวันดังกลาวมีการประชุมแกไขปญหาความตองการในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง ณ เทศบาลตําบล 
บานกลาง สรุปได ดังน้ี ๑) ปญหานํ้ากัดเซาะตล่ิงในชวงฤดูฝนทําใหท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีเกษตรเสียหาย ตองการ
โครงการกอสรางเข่ือนกันตล่ิงพัง ในพ้ืนท่ี 3 ตําบล 9 หมูบาน แนวการแกไขปญหา ใหเทศบาลตําบลทุงสะโตก 
องคการบริหารสวนตําบลทาวังพราว และองคการบริหารสวนตําบลแมกา ประสานกรมเจาทาในพ้ืนท่ี 
เพ่ือตรวจสอบแบบการกอสรางใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วในการ
พิจารณาอนุมัติ ชองทางของบประมาณ ใหเสนอของบพัฒนาจังหวัดผานอําเภอ งบป 2563 สงไปแลว  
3 โครงการ ในดานโครงสรางพ้ืนฐานถนน งบป 2564 กําลังดําเนินการใหบรรจุไวในแผน กอนเสนอ 
ของบทองถ่ิน โดยการประสานแผนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ผานคณะกรรมการประสานแผน  
ถาหากเปนโครงการขนาดใหญ ใชงบประมาณจํานวนมาก ใหสงโครงการใหกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยผาน
อําเภอ 2) ปญหาขาดแคลนนํ้าเพ่ืออุปโภค/บริโภคจากความตองการของประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนและชวงภัยแลง 
ท่ีทําใหขาดแคลนนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปา  ตองการระบบประปาหมูบานขนาดใหญ ในพ้ืนท่ี 6 หมูบาน 
ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม แนวทางการแกไขปญหา เจาของเรื่องประสานเทศบาลเพ่ือขอ
งบปรับปรุง/ซอม แลวของบประมาณไปท่ีกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 3) ปญหาขาดปาย 
บอกเสนทางแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ โบราณสถานเวียงทากานทําใหเกิดขอติดขัดในการสงเสริมการทองเท่ียว 
ท่ีชัดเจน ตองการใหติดต้ังปายแหลงทองเท่ียวโบราณสถานเวียงทากาน แนวทางการแกไขปญหาขอใหองคการ
บริหารสวนตําบลบานกลางแกไขแบบตามแบบของกรมทางหลวงท่ีไดแจงใหองคการบริหารสวนตําบลแกไข 
เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 แลว 4) ปญหาฝายชลประทานขาดการบํารุงรักษา องคการบริหารสวนตําบล 
บานกลาง ไมสามารถดําเนินการดูแลฝายปวงสนุกได อันเน่ืองจากขาดขอมูลของแหลงท่ีต้ังไมชัดเจน  
ความตองการองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง ขอถายโอนภารกิจกรมชลประทาน จํานวน 1 โครงการ คือ 
ฝายปวงสนุก  แนวทางการแกไขปญหา ใหองคการบริหารสวนตําบลบานกลางทําหนังสือถึงชลประทาน 
เพ่ือจัดต้ังกลุมผูใชนํ้า แลวใหองคการบริหารสวนตําบลบานกลางเปนผูดูแล 5) ปญหาสิทธิในท่ีดินทํากินไมมี
เอกสารสิทธ์ิ โดยปจจุบันอยูในการดําเนินการจัดท่ีดินทํากินตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ 
(คทช.) ความตองการ สอบถามความคืบหนาของการดําเนินงาน แนวทางการแกไขปญหา ยังอยูระหวางการ
ปรับปรุงแนวเขตของกรมปาไม หลังจากน้ันก็มอบใหท่ีดินจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเพ่ือออกเอกสารการใช
ประโยชนท่ีดินตอไป 

กําหนดจัดกิจกรรมคร้ังตอไป คร้ังท่ี 2/2562 ในวันท่ี 24 เมษายน 2562               
ณ เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม การแตงกาย ชุดสุภาพ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธงานหมอนไหมและผลิตภัณฑ 2019  
ผูแทนศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม (นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน)  

เชิญชมและเลือกซ้ือผาไหมภายในงานหมอนไหมและผลิตภัณฑ 2019 ระหวางวันท่ี 19 – 23 เมษายน 
2562 ณ บริเวณช้ัน G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

ประชุมเลิกเวลา  ... 
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ประชุมเลิกเวลา  12.30 น.  
 

                     บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

       

                                              ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
3.1 โดยการชี้แจง 

3.1.1  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)  
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1 

  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน หนังสือเวียน 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 

ผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 19 เมษำยน  2562 

 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เป้ำหมำย 

ไตรมำส 
3 

+/- กำรใช้จ่ำย 
(PO + 

เบิกจ่ำย) 

ร้อยละ 

1. งบประมำณประจ ำปี  
    2562 

26,577.22 2,708.32 18,341.46 69.01 77 - 7.99  21,049.78 79.20 

   1.1 รำยจ่ำยประจ ำ 17,295.42 88.85 13,981.06 80.84 80   0.84  14,069.91 81.35 

   1.2 รำยจ่ำยลงทุน 9,281.81 2,619.47 4,360.40 46.98 65 - 18.02  6,979.87 75.20 

2.งบประมำณเหลื่อมปี 2,141.37 674.31 1,278.82 59.72  1,953.13 91.21 

ปี 2561 1,782.67 534.47 1,101.45 61.79  1,635.92 91.77 

ก่อนปี 2561 358.70 139.84 177.37 49.45  317.21 88.43 

เมื่อพิจำรณำเปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนกับปีที่ผ่ำนมำ ณ สิ้นไตรมำส 2 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบลงทุน 10,364.30 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 48.10 สูงกว่ำเป้ำหมำย
(43.11) ร้อยละ 4.99 ในขณะที่งบประมำณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบลงทุน 9,352.31 ล้ำนบำท เบิกจ่ำยร้อยละ 43.49 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย (45.00) ร้อยละ 1.51 

ผลกำรเบิกจ่ำย... 

หน่วย : ล้ำนบำท 
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ

ที่ได้รับ
 ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย

 (PO)
 เบิกจา่ย  ร้อยละ

เบิกจา่ย
งบประมาณ

คงเหลือ

รวมทั้งส้ิน 137 หน่วยงาน 9,281.81 2,619.47 4,360.40 46.98 4,921.41
ส่วนราชการ 134 ส่วนราชการ 8,751.71 2,615.73 3,946.89 45.10 4,804.82

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 286.86 0.00 286.86 100 0.00
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 181.93 0.00 181.93 100 0.00
3 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่  27.83 0.00 27.83 100 0.00
4 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 9.67 0.00 9.67 100 0.00
5 ศูนยอ์นามัยที ่1 เชียงใหม่ 6.45 0.00 6.45 100 0.00
6 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3  4.78 0.00 4.78 100 0.00
7 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวัด

เชียงใหม่
2.91 0.00 2.91 100 0.00

8 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชียงใหม่        2.78 0.00 2.78 100 0.00
9 โรงพยาบาลดารารัศมี โรงพยาบาลต ารวจ 2.16 0.00 2.16 100 0.00
10 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดืเขต 1 

(เชียงใหม่)
2.04 0.00 2.04 100 0.00

11 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่) 1.91 0.00 1.91 100 0.00
12 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 1.60 0.00 1.60 100 0.00
13 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวัด

เชียงใหม่
1.38 0.00 1.38 100 0.00

14 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9      1.33 0.00 1.33 100 0.00
15 ส านักงานคลังจงัหวัดเชียงใหม่             1.21 0.00 1.21 100 0.00
16 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่         0.91 0.00 0.91 100 0.00
17 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่ 0.87 0.00 0.87 100 0.00
18 ส านักงานจดัหางานจงัหวัดเชียงใหม่               0.75 0.00 0.75 100 0.00
19 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่าง

ประเทศ
0.56 0.00 0.56 100 0.00

20 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  จ.เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100 0.00

21 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.46 100 0.00
22 ศูนยส่์งเสริมการเกษตรที่สูงจงัหวัดเชียงใหม่ 0.45 0.00 0.45 100 0.00
23 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม ่  0.40 0.00 0.40 100 0.00
24 ศูนยพ์ัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจงัหวัดเชียงใหม่ 0.38 0.00 0.38 100 0.00
25 ส านักงานพลังงานจงัหวัดเชียงใหม่ 0.36 0.00 0.36 100 0.00

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคการมหาชน ประจ  าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทียบกับ

เปาหมายไตรมาสท่ี 2 รอยละ 45 ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2562 เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจ่าย

เบิกจายรอยละ 45 ข้ึนไป     ตํ่ากว่าร้อยละ 45

2
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

 เบิกจา่ย  ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

26 ศูนยพ์ัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายบุ้าน
ธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)

0.23 0.00 0.23 100 0.00

27 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวัด
เชียงใหม่

0.19 0.00 0.19 100 0.00

28 ที่ท าการนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล               0.14 0.00 0.14 100 0.00
29 ส านักงานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

เขต ๓ เชียงใหม่   
0.12 0.00 0.12 100 0.00

30 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์          0.10 0.00 0.10 100 0.00
31 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด

เชียงใหม่          
0.05 0.00 0.05 100 0.00

32 ส านักงานเศรษฐกจิการเกษตรเขต 1               0.05 0.00 0.05 100 0.00
33 ส านักงานแรงงานจงัหวัดเชียงใหม่           0.05 0.00 0.05 100 0.00
34 ส านักงานบังคับคดีจงัหวัดเชียงใหม่        0.05 0.00 0.05 100 0.00
35 ส านักงานประมงจงัหวัดเชียงใหม่      0.02 0.00 0.02 100 0.00
36 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม ่    0.02 0.00 0.02 100 0.00
37 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน           0.01 0.00 0.01 100 0.00
38 ศูนยท์่องเที่ยวกฬีาและนันทนาการจงัหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100 0.00
39 ศูนยว์ิจยัขา้วเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.25 99.84   0.00
40 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.39 98.92   0.00
41 ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชียงใหม่ 26.26 0.33 25.93 98.73   0.33
42 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม ่             3.94 0.00 3.86 98.06   0.08
43 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.02 98.00   0.00
44 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1.38 0.00 1.34 97.27   0.04
45 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8       1.19 0.00 1.15 95.88   0.05
46 ศูนยว์ิจยัขา้วสะเมิง 0.42 0.00 0.40 95.24   0.02
47 วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่                6.24 0.28 5.93 95.11   0.31
48 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.57 0.04 0.48 84.67   0.09
49 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1.42 0.19 1.20 84.50   0.22
50 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 2 332.44 21.61 273.68 82.33   58.76
51 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 จงัหวัด

เชียงใหม่
0.75 0.00 0.62 82.00   0.14

52 ส านักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) 96.38 12.28 71.46 74.15   24.91
53 ส านักงานขนส่งจงัหวัดเชียงใหม่            5.46 1.32 4.03 73.90   1.42
54 ส านักงานพัฒนาภาค3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 386.03 40.57 258.11 66.86   127.92

55 ศูนยว์ิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพ
เชียงใหม่

12.16 0.00 8.07 66.37   4.09
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

 เบิกจา่ย  ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

56 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนน ีเชียงใหม่       36.30 12.76 23.54 64.85   12.76
57 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 3 297.94 72.72 190.21 63.84   107.74
58 โครงการชลประทานเชียงใหม่  582.33 39.83 365.54 62.77   216.79
59 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่      307.83 100.99 190.29 61.82   117.54
60 ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1      15.97 2.96 9.85 61.67   6.12
61 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่              101.01 12.79 61.29 60.67   39.72
62 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม ่     47.61 16.94 27.39 57.53   20.22
63 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.39 0.60 0.78 56.57   0.60
64 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชียงใหม่         4.06 1.79 2.27 55.89   1.79
65 ศูนยพ์ัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จงัหวัดเชียงใหม่
1.11 0.41 0.62 55.71   0.49

66 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  1             2.14 0.95 1.19 55.70   0.95
67 ส านักชลประทานที่ 1 270.50 8.15 146.77 54.26   123.73
68 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชียงใหม่ 119.90 16.86 64.12 53.47   55.79
69 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชียงใหม่          40.28 17.81 21.48 53.33   18.80
70 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ที่ 1 344.88 130.39 182.18 52.83   162.70
71 ศูนยป์ฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง    79.65 1.24 41.76 52.42   37.90
72 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 287.38 146.31 137.69 47.91   149.70
73 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.24 0.00 1.05 47.03   1.19
74 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 12.34 5.94 5.74 46.53   6.60
75 ต ารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม่   5.58 3.07 2.51 45.00   3.07
76 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 1,438.78 774.46 635.42 44.16   803.36
77 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 422.17 235.16 177.87 42.13   244.31
78 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 270.43 26.41 111.75 41.32   158.68
79 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 2.86 1.37 1.17 40.80   1.69
80 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชียงใหม่     12.84 0.00 4.96 38.62   7.88
81 ส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดเชียงใหม่ 4.18 0.00 1.59 38.02   2.59
82 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่                40.29 26.76 13.54 33.59   26.76
83 ส านักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 109.60 34.95 33.93 30.96   75.67
84 โรงพยาบาลนครพิงค์ 109.66 54.42 33.59 30.63   76.08
85 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต  1
64.73 19.95 19.46 30.07   45.26

86 ส านักงานที่ดินจงัหวัดเชียงใหม่          2.42 1.75 0.67 27.79   1.75
87 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 6.41 0.24 1.69 26.43   4.72
88 ศูนยพ์ัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่7  0.81 0.00 0.20 24.78   0.61
89 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 22.73 17.17 5.35 23.56   17.37
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

 เบิกจา่ย  ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

90 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่
เขต 4

67.29 37.70 15.08 22.41   52.21

91 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) 250.26 85.50 54.69 21.85   195.57
92 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 24.52 15.28 4.76 19.43   19.76
93 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 144.37 75.78 23.96 16.59   120.42
94 โรงเรียนฝางชนูปถมัภ์ 1.56 0.00 0.26 16.36   1.31
95 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 5
34.16 26.45 5.58 16.32   28.58

96 ส านักงานเกษตรจงัหวัดเชียงใหม่            1.11 0.44 0.17 15.48   0.94
97 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์            15.73 13.07 2.39 15.21   13.34
98 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 126.87 1.90 19.19 15.12   107.69
99 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 17.09 12.22 2.56 14.99   14.53
100 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 6
48.85 25.14 7.02 14.36   41.84

101 ด่านศุลกากรเชียงดาว 1.98 1.13 0.28 14.31   1.69
102 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 2
66.93 34.57 9.00 13.45   57.93

103 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 12.20 8.51 1.60 13.12   10.60
104 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม ่         5.73 4.62 0.71 12.43   5.01
105 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจงัหวัด 

เชียงใหม่       
398.04 0.00 46.77 11.75   351.27

106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา        98.07 81.14 10.73 10.94   87.34
107 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 88.02 79.10 8.92 10.14   79.10
108 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเชียงใหม่ 13.15 5.87 1.16 8.85     11.98
109 กองบิน 41 42.12 38.44 3.68 8.73     38.44
110 โรงพยาบาลสวนปรุง 19.65 15.93 1.69 8.58     17.97
111 ส านักงานพัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม่ 1.70 0.00 0.14 8.14     1.56
112 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่

เขต 3
104.00 47.03 7.93 7.63     96.07

113 มณฑลทหารบกที่ 33 1.56 1.44 0.12 7.56     1.44
114 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 10.59 0.00 0.67 6.32     9.92
115 ส านักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม่               4.26 0.08 0.15 3.45     4.12
116 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 14.11 0.00 0.44 3.09     13.68
117 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 16.90 0.00 0.45 2.66     16.45
118 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถมัภ์จงัหวัดเชียงใหม่  
2.49 1.93 0.06 2.51     2.43
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณ
ที่ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจา่ย
 (PO)

 เบิกจา่ย  ร้อยละ
เบิกจา่ย

งบประมาณ
คงเหลือ

119 ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐเขตพื้นที่ 5

11.11 0.00 0.23 2.07     10.88

120 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 32.18 22.19 0.51 1.59     31.67
121 ศูนยอ์ตุุนิยมวิทยาภาคเหนือ               13.29 1.29 0.09 0.68     13.20
122 ต ารวจภูธรภาค 5 90.54 90.54 0.00 0.00 90.54
123 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑
197.39 17.56 0.00 0.00 197.39

124 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2.56 2.55 0.00 0.00 2.56
125 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2.60 2.06 0.00 0.00 2.60
126 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่       1.90 1.89 0.00 0.00 1.90
127 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.50 1.50 0.00 0.00 1.50
128 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 0.98 0.86 0.00 0.00 0.98
129 ส านักงานเจา้ท่าภูมิภาคที่ 1 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26
130 ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่     (งบพัฒนาจงัหวัด) 267.33 0.00 0.00 0.00 267.33
131 โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 10.64 0.00 0.00 0.00 10.64
132 ส านักงานคลังเขต 5 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84
133 ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่                0.10 0.00 0.00 0.00 0.10
134 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดเชียงใหม่              0.01 0.00 0.00 0.00 0.01

 รัฐวิสาหกจิ 44.07 0.00 12.76 28.96 31.30
1  องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 44.07 0.00 12.76 28.40 31.55

 องค์การมหาชน 399.92 0.00 399.92      100 0.00
1  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื�นที�สูง เชียงใหม ่

(องค ์การมหาชน)
29.00 0.00 29.00      100 0.00

2  สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 370.92 0.00 370.92      100 0.00
 งบกลาง 86.10 3.74 0.83 0.96     85.28

1  ส านักชลประทานที่ 1 21.82 0.37 0.17 0.76     21.65
2  โครงการชลประทานเชียงใหม่ 49.89 3.37 0.66 1.32     49.23
3  ส านักงานจงัหวัดเชียงใหม่                14.40 0.00 0.00 0.00 14.40

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

6
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3.1.2 การดําเนินงานกองทุนการออมแหงชาติ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 

 
 

 

 

 
 

 

43 



 

 
 

 

 
 

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

44 



3.1.3  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร 
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
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3.1.4  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
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PM2.5

PM10
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ประกาศจังหวัดเชียงใหม

ปลอดภยัจากฝุ่นละออง
กาํหนดมาตรการจงัหวดัเชยีงใหม่เมอืง

ปลอดภยัจากฝุ่นละออง
1. กําหนดใหมีการบริหารจัดการแหลงกําเนิดมลพิษฝุนละอองและฝุนควัน

2. กําหนดใหมีการจัดการแหลงมลพิษจากการจราจรและการขนสงโดยการตรวจ
    และแกไขปญหาควันดํา

3. กําหนดใหสวนราชการและเจาหนาท่ีของรัฐตรวจสอบบํารุงรักษายานพาหนะ

4. กําหนดใหมีการควบคุมกํากับแหลงกาํเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
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6. กําหนดใหทุกภาคสวนชวยในการลดฝุนละอองท่ีฟุงกระจายอยูในอากาศโดยใหมีการฉีดพน
นํ้าลางทําความสะอาดเพ่ิมความชุมช้ืนในพ้ืนท่ี

5. กําหนดใหเขมงวดเร่ืองหามมิใหมีการเผาทุกประเภทท้ังเศษวัสดุและขยะมูลฝอยในท่ีโลง

7. กําหนดใหมีการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในทุกพ้ืนท่ีท้ังในเขตเมืองและชนบท

8. กําหนดใหหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนดําเนินการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสารท้ัง
ขอมูลฝุนละอองท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ การดูแลรักษาสุขภาพ

จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณจัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณ
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กําหนดจุดปฏิบัตกิารรวมเขาพื้นที่ดับ
ไฟปา ตามแผนที่พิกัดดาวเทียม

แกที่ตนเหตุ 

“ยุทธการดับไฟปา”

มาตรการเรงดวน

พิสูจนทราบพื้นที่และดําเนินการดบัไฟ

01
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  ดําเนินคดีผูกระทําผิด

จับกุมผูกระทําความผิด ลักลอบเผา ๑๐2 คดี สงฟอง ๕ คดี เปรียบเทียบปรับ ๘2 คดี อยูระหวางสอบสวน ๓ คดี 
และอยูระหวางติดตามผูกระทําผิด ๑๒ คดี

  สนธิกําลังและการปฏิบัติงานรวม

01

02

03

04ทภ.3

กรมอุทยานฯ

กรมปาไม

ฝายปกครอง

05 ตํารวจ

06
ชุมชน/
อาสาสมัคร 
ฯลฯ

กองบัญชาการควบคุมสถานการณหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา
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โครงการฝกอาชีพและสรางความ
ตระหนัก รักษปา แกผูมีอาชีพ

หาของปาพื้นที่เปาหมาย 
20 อําเภอ จํานวน 2,104 คน

โครงการสั่งใช อปพร. เปน
ผูชวยเหลือ เจาหนาที่ ตรวจตรา

และปองกันปญหาไฟปา 
ในพื้นที่เปาหมาย 20 อําเภอ 

จํานวน 7,638 คน

การใหชุมชนและประชาชนมีสวนรวม
ตอการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา

ลดมลภาวะทางอากาศจากรถยนตและโรงงาน

ตรวจสอบรถควันดํา จํานวน 1,520 คัน พบผูกระทําความผิดจํานวน 215 คัน

ตรวจสอบการปลอยอากาศเสียและฝุนละอองจากโรงงาน

และสถานประกอบการ จํานวน 192 แหง

02
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บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ

หมอกควันและฝุนละออง

การพนละอองน้ําสรางความชุมชื้น พนละอองน้ําจากอาคารสูง โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ”

03

จัดตั้งจุดพนละอองน้ําในเขตชุมชน 15 จุด

สถาบันการอาชีวะ 10 จุด ประปาเขต 9/ ประปาเชียงใหม 5 จุด

03ของสถาบันอาชีวะ 
จํานวน 10 จุด ดังนี้
1. ประตูทาแพ
2. หนาโจกสมเพชร
3. ตรงขามวัดโลภโมฬี
4. หนาแซนวิทบาร
5. ประตูสวนดอก
6. ประตูสวนดอก
7. ตรงขาม ร.ร.วัฒโนทัยฯ
8. ตรงขามสยามทีวี
9. ตรงขาม นสพ.เชียงใหมนิวส
10. หนารานสะดวกซ้ือ
เซเวนฯ ลอยเคราะห

การประปา เขต 9 / 
ประปาเชียงใหม 
จํานวน 5 จุด ดังนี้
1. สะพานนวรัฐ
2. อนุสาวรียสามกษัตริย
3. ประตูทาแพ
4. ประตูเชียงใหม
5. ประตูชางเผือก
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ผังการจัดทีมพนละอองน้ําในเขตเทศบาลนครเชียงใหม

รถฉีดพนน้ําของศูนยฯ ปภ.เขต จํานวน 10 คัน

รถฉีดพนน้ําของหนวยงานราชการ/อปท. จํานวน 58 คัน

รถฉีดน้ําของทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 คัน

รวม 81 คัน (รวมทั้งจังหวัด 328 คัน)

การดูแลสุขภาพอนามัย
ประจําบาน

สรางการรับรู และตระหนักในการปองกันตนเอง
จากฝุนละออง

สถานศึกษา ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ม.ช.

04
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จํานวน 2,648,704 ชิ้น 
แจกหนากากอนามัยปองกันฝุนละออง 

จํานวน 2,648,704 ชิ้น 

ระดับจังหวัด 1 แหง 
ณ อาคาร SME       

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติฯ

จํานวน 25 อําเภอ 
และ อปท.

จํานวน 366 แหง

โรงพยาบาล

จัดพื้นที่ปลอดภัยจากฝุนควัน 
(Safety Zone)
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1,000 คน
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มาตรการปองกันและลดปริมาณเชื้อเพลิงมาตรการปองกันและลดปริมาณเชื้อเพลิง

จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 950 กิโลเมตร

ไถกลบตอซัง จํานวน 13,773 ไร

กําหนดกติกาหามเผา จํานวน 1,923 หมูบาน

ทําปุยอินทรีย จํานวน 13,000 ตัน

จัดชดุเฉพาะกจิป้องกนัยบัย ั�งปัญหาหมอกควนั

และไฟป่า ระดบัตาํบล

จัดชดุเฉพาะกจิป้องกนัยบัย ั�งปัญหาหมอกควนั

และไฟป่า ระดบัตาํบล

พื้นที่ 24 อําเภอ 91 ตําบล

1) ประชาสัมพันธ สรางความเขาใจ

3) ประสาน ควบคุม การดับไฟปาในพื้นที่       

2) ตรวจจับกุม หากพบผูกระทําผิด
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มาตรการระยะยาว

1. การปรับเปลี่ยน
อาชีพที่เหมาะสม

เกษตรผสมผสาน

ไมยืนตน

มาตรการระยะยาว

2. การสรางรายไดจากวัสดุ
การเกษตรโดยไมตองเผา

การทําถานชีวมวลจากซังขาวโพด

การนําเปลือกขาวโพดไปเปน
อาหารสัตว

การทําปุยอินทรีย ฯลฯ
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3. การทําปาเปยก ตามแนวทางพระราชดําริ

แนวทางแกไข/ขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา และฝุนละออง

1) ควรแกไขในภาพรวม โดยมีการควบคุมการเผาทุกจงัหวัด

2) งบประมาณที่ไดรับ ควรเนนเรื่องการประชาสัมพันธเชิงรกุ

3) การบริหารจัดการโดยชุมชน ไมควรจํากัดเฉพาะการควบคุม
ไฟปา ควรใหชุมชนจัดการและรับประโยชนดานอื่น ๆ เชน การ
ทําฝาย การใชประโยชนจากปา
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3.1.5  สรุปผลการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต 
ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
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สรุปการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนยอ์ํานวยการความปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

สรุปสถิตกิารเกิดอบุัตเิหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 
ระหวา่งวนัที ่11 – 17 เมษายน 2562

สงกรานต ์62 เฉลีย่ 3 ปียอ้นหลงั

บาดเจ็บ

เสียชีวิต

เกิดเหตุ 128
126
13

25 (16.34%)

33 (20.75%)

1  (8.33%)

สาเหตหุลกั

1.เมาสรุา (52.34%)

2.ขับเรว็เกินกว่ากําหนด (20.31%)

3.ทัศนวสิยัไมด่ ี(20.31%)

ยานพาหนะ ทีเ่กิดเหตสุงูสดุ

1.รถจักรยานยนต ์(86.26%)

2.รถปิคอัพ (6.19%)

3.รถเกง๋ (3.06%)

• เป็นคนในพื้นทีเ่ชียงใหม ่(88.49%)
• เกิดเหตุในทางตรง (67.18%) และทางโคง้ (21.88%)
• สถานะเป็นผูข้ับขี ่(85.61%) และ ผูโ้ดยสาร (12.23%)
• เกิดเหตุช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. (30.47%)

• สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เป็นลําดับที ่1
• สถิติผูบ้าดเจ็บ เป็นลําดับที ่2
• สถิติผูเ้สียชีวิต เป็นลําดับที ่5 

สถิตจิงัหวดัเชยีงใหมใ่นภาพรวมประเทศ
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ผลการดาํเนนิงานของอาํเภอในถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 

อําเภอสีแดง 1 อําเภอ

อําเภอสีสม้ 8 อําเภอ

อําเภอสีเหลือง 16 อําเภอ

ลดลง (สันทราย)

ลดลง 5 (แมแ่ตง, ฝาง, สันป่าตอง, เชียงดาว, แมร่ิม )

เทา่เดิม 2 (เมืองเชียงใหม,่ ดอยสะเก็ด)

ลดลง 7 (ไชยปราการ, สันกําแพง, พร้าว, สะเมิง, แมว่าง, แมแ่จ่ม, แมอ่อน)
เทา่เดิม 3 (จอมทอง, ดอยหล่อ, กัลยาณิวัฒนา)

เพิม่ขึ้น 6 (สารภ,ี ฮอด, หางดง, อมกอ๋ย, ดอยเต่า, เวียงแหง)

• อําเภอทีเ่กิดอุบัติเหตุมากทีสุ่ด คือ เมืองเชียงใหม่ 13 ครัง้

• อําเภอทีม่ผีู้บาดเจ็บมากทีสุ่ด คือ แม่ริม 13 ราย

• อําเภอทีม่ผีู้เสียชวีติมากทีส่ดุ คือ เมืองเชยีงใหม่ 3 ราย

อําเภอทีไ่มม่อีบุตัเิหต ุมีจํานวน 3 อําเภอ 

(ไชยปราการ สะเมิง และกัลยาณิวัฒนา)

เพิม่ขึ้น 1 (แมอ่าย)

มาตรการบงัคบัใช้กฎหมาย

• เรียกตรวจ 104,210 คัน 

• พบการกระทําผิดและดําเนินคดี จํานวน 40,057 คัน

• เพิม่ขึ้นจากปี 2561 จํานวน 7,823 คน คิดเป็นร้อยละ 24.13

มาตรการ 10 รสขม
ลําดับการกระทําผิดสูงสุด

1. ไมส่วมหมวกนิรภัย (36.21%)
2. ไมม่ีใบขับขี ่(33.32%)
3. ไมค่าดเข็มขดันิรภัย (11.85%)
4. ความเร็วเกินกําหนด (8.89%)

มาตรการยึดรถ

จับกุมขอ้หาเมาแลว้ขบั

1,187 คัน

412 คัน

ยึดรถเมาแลว้ขับ

668 คัน

191 คัน

ยึดรถไวส้อบหลักฐาน

90 คัน
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การตัง้จดุตรวจ จุดสกัด จุดบริการ และดา่นชมุชน

ใช้ตาํรวจเป็นกาํลงัหลกั รองลงมาไดแ้ก ่สมาชกิ อปพร. กํานันผูใ้หญบ่า้น ฝ่ายปกครองและเจ้าหนา้ทีส่าธารณสขุ

จุดตรวจบูรณาการ 46 จุด

เจ้าหนา้ที ่9,873 คน

จุดสกัด จุดบริการ จํานวน 167 จุด

จุดบริการทางหลวง,อาชีวศึกษา 16 จุด

จุดตรวจความมัน่คง 6 สายหลัก

จุดตรวจตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 112 จุด

จัดตัง้ด่านชุมชน 753 ครัง้ 

โดยการมีสว่นร่วมของทอ้งถิน่ ชุมชนหมูบ่า้น 
จุดตรวจร่วมบนถนนสายรอง 

และอาสาสมัครเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัย
ร่วมปฏิบัติหนา้ทีร่่วม

มาตรการสําคญัทีน่ํามาใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จังหวดัเชยีงใหม่

ดําเนินการดา่นชุมชนอยา่งเขม้แข็ง

กวดขันการจําหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ์นทุกกรณี

สถานทีจ่ัดงานเลน่นาสงกรานตท์ีม่ีการจําหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ห้ามเยาวชนเขา้พื้นทีโ่ดยเด็ดขาด 

ตัง้ดา่นตรวจแอลกอฮอลใ์กลเ้คียงกับสถานทีจ่ําหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญข่ึ้นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่ป็นดอย

บังคับใช้กฎหมายดว้ยกลอ้ง CCTV และ Speed Camera
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สถานทีจ่ดังานเลน่นาสงกรานตเ์ฝ้าระวัง

ห้างสรรพสินคา้เมญา่
(ผูร่้วมกิจกรรมประมาณ 4,000 คน)

ห้างสรรพสินคา้ เซนทรลั เฟสติวลั
(ผูร่้วมกิจกรรมประมาณ 3,500 คน)

รอบคูเมอืง และถนนห้วยแกว้
(ผูร่้วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน)

ศูนยก์ารคา้กาดสวนแกว้
(ผูร่้วมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน)

การจัดกิจกรรม
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
ไมพ่บการกอ่ความไมส่งบ

แตอ่ยา่งใด

ภาพกจิกรรม
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ภาพกจิกรรม

ภาพกจิกรรม
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3.1.6  การประเมินสถานการณน้ําและแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม 
(โครงการชลประทานเชียงใหม/สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

        1)  โครงการชลประทานเชียงใหม 
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ปริมาณนํ้า-ลาน ลบ.ม.

กราฟคาเฉลี่ยและปริมาณน้ําทารายป

 แมน้ําปง สถานี P.1 สะพานนวรัฐ อ. เมือง จ.เชียงใหม

ชุดขอมูล1

ปนี้  1,322 ลาน ลบ.ม.  มากกวาปที่แลว 2 % 

นอยท่ีสุดป 2558
333 ลาน ลบ.ม.

สะสม 1 เม.ย. 61 ถึงปจจุบัน
1,322 ลาน ลบ.ม. ป 2560

1,292 ลาน ลบ.ม.

สถานการณแมน้ําปง

คาเฉลี่ย 1,753 ลาน ลบ.ม.

ภัยแลงท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน ในป 2559

แมน้ําปงที่ไหลผานอําเภอสันทราย (ชวงตนน้ํา)

แมน้ําปงที่ไหลผานฝายหนองสลีก (ชวงกลางน้ํา)

แมน้ําปงที่ไหลผานเขตอําเภอจอมทอง (ชวงปลายน้ํา)
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ประกาศกรมอุตุนิยม (เร่ืองการเขาสูฤดูรอนของประเทศไทย ป 2562)

ฤดูรอนป 2562  
เร่ิม  21 ก.พ. 62 ถึง กลางเดือน พ.ค. 62

อากาศรอน และ ยาวนานผิดปรกติ

ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า  ช ว ง ฤ ดู แ ล ง 
ไดวางแผนจัดสรรน้ําถึง ตนเดือนกรกฎาคม 

จ.ลําพูน

อา่งฯ แม่งดัฯ

อา่งฯ แมก่วงฯ

ฝายแมแ่ฝก

ฝายหนองผึ �ง

ฝายวงัตอง

น.แม่ทา
น.แม่กวง

ฝายชลขนัธพ์นิิจ

ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบรอ้ง
ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคํา

ปตร.ท่าวงัตาล

จ.เชียงใหม

1

2

3

4

6

7
5

ปริมาณน้ําสาขาแมน้ําปง 7 สาขา
สะสม 1 เม.ย.61- 29 มี.ค.62 นอยกวา ปที่แลว 25%

แมน้ํา ทา,ขาน,ลี,้กลาง 
นอยกวา ปที่แลว มาก

ภาพรวม ปริมาณน้ําทาสะสม สาขาแมน้ําปง (ชวงบน) 

(แมแตง แมริม แมกวง) 

 ป 62 มากกวา ป 61       10% 
ป 62 มากกวา คาเฉลี่ย        18 %

107%

93%

42%

120%

48%70%

32%

95%
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เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 
ปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบัน 139.599 ลาน ลบ.ม. (52.68%) นอยกวาปที่แลว 8 %

ปจจุบันสงนํ้าแลว 
รวมสะสม รอบที่ 1-16  75 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 68%

แผนสงน้ําทั้งหมด 25 รอบเวร 
110 ลาน ลบ.ม.  

เร่ิมสงน้ํา วันท่ี 19 ม.ค. 62

คาดวาหยุดสงน้ํา วันท่ี 3 ก.ค. 62

คงเหลือที่ตองสงนํ้าอีก 9 รอบเวร 
ปริมาณนํ้า 35.44 ลานลบ.ม. คิดเปน 32% 
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เขื่อนแมกวงอุดมธารา ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 
ปริมาณน้ําเก็บกักปจจุบัน 77.520 ลาน ลบ.ม. (29.48%) มากกวาปที่แลว 4 %

แบงเปนแผนการจัดสรรนํ้าใหพ้ืนที่การเกษตร 83 ลาน ลบ.ม. 
จัดสรรนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค ประปา 6 ลาน ลบ.ม. 

ปจจุบันมีการใชนํ้าตามแผนไปแลว 80.74 ลาน ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ 91

วางแผนการจัดสรรนํ้า รวม 89 ลานลบ.ม.
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 ปริมาณน้ําในอางขนาดกลาง 12 แหง ในเขตจังหวัดเชียงใหม

ปริมาณนํ้าเก็บกักรวม 36.285 ลาน ลบ.ม. รอยละ 41.87 
อางเก็บนํ้าท่ีมีความจุตํ่ากวา รอยละ 50 มีจํานวน 6 แหง 

ภาพรวมยังมีปริมาณนํ้าเพียงพอตอการจัดสรร

ภาพรวมปริมาณน้ําในอางขนาดกลาง 12 แหง 
(ความจุรวม 86.657 ลาน ลบ.ม.)

5.ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงน้ําขนาดเล็ก (ชป. และ อปท.) ในเขตจังหวัดเชียงใหม
อางที่มีปริมาณน้ํา นอยกวา 50 % 

มี 6 อําเภอ 1.อ.แมออน 2.อ.สันกําแพง 3.อ.ดอยหลอ
4.อ.จอมทอง 5.อ.ดอยเตา 6. อ.อมกอย
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แผน / ผล การปลูกพืชฤดูแลง ป 2562
ในเขตพื้นที่ชลประทาน

แผน/ผล การปลูกพืชฤดูแลง ป 2560/61  โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง 

72 



26/04/62

8

แผน ผล เกบ็เกี �ยว แผน ผล เกบ็เกี �ยว แผน ผล เกบ็เกี �ยว แผน ผล สง่นํ�าให้ แผน ผล เกบ็เกี �ยว แผน ผล เกบ็เกี �ยว

เขตจงัหวดัเชยีงใหม่ 92,896 121,445 0 32,683 25,736 14,787 110,897 110,897 0 4,540 4,558 0 0 26 0 241,016 262,662 14,787

เขตจงัหวดัลาํพูน 14,182 11,600 0 3,020 930 0 55,432 55,432 0 1,090 663 0 0 0 0 73,724 68,625 0

เขตจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 63 80 45 9,332 9,315 8,575 1,493 1,493 0 157 157 0 107 107 0 11,152 11,152 8,620

รวม 107,141 133,125 45 45,035 35,981 23,362 167,822 167,822 0 5,787 5,378 0 107 133 0 325,892 342,439 23,407

% เทยีบกบัแผน 124% 80% 100% 93% 124% 105%

จงัหวดั
ทาํนาปรงั พชืไร ่- พชืผกั ไมผ้ล - ไมย้นืตน้ บอ่ปลา บอ่กุง้ อื �น ๆ รวม

แผน ผล เก็บเกี่ยว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว แผน ผล เก็บเก่ียว

คป.เชียงใหม 13,035 24,621 0 6,365 7,529 1,301 41,128 41,128 0 381 357 0 0 26 0 60,909 73,661 1,301

คป.ลําพูน 11,993 9,511 0 2,935 935 0 53,605 53,605 0 760 760 0 0 0 0 69,293 64,811 0

   - เขตจังหวัดลําพูน 11,982 9,500 0 2,885 885 0 42,925 42,925 0 463 463 0 0 0 0 58,255 53,773 0

   - เขตจังหวัดเชียงใหม 11 11 0 50 50 0 10,680 10,680 0 297 297 0 0 0 0 11,038 11,038 0

คป.แมฮองสอน 63 80 45 9,332 9,315 8,575 1,493 1,493 0 157 157 0 107 107 0 11,152 11,152 8,620

คบ.แมแฝก - แมงัด 33,771 33,783 0 15,729 13,733 11,876 19,781 19,781 0 404 404 0 0 0 0 69,685 67,701 11,876

คบ.แมกวง 39,279 48,105 0 2,674 2,744 0 23,815 23,815 0 3,085 2,658 0 0 0 0 68,853 77,322 0

   - เขตจังหวัดเชียงใหม 37,079 46,005 0 2,539 2,699 0 11,308 11,308 0 2,458 2,458 0 0 0 0 53,384 62,470 0

    - เขตจังหวัดลําพูน 2,200 2,100 0 135 45 0 12,507 12,507 0 627 200 0 0 0 0 15,469 14,852 0

คบ.แมแตง 9,000 17,025 0 8,000 1,725 1,610 28,000 28,000 0 1,000 1,042 0 0 0 0 46,000 47,792 1,610

รวม 107,141  133,125 45 45,035  35,981 23,362 167,822 167,822 0 5,787 5,378 0 107 133 0 325,892 342,439 23,407

% เทียบกับแผน 124% 80% 100% 93% 124% 105%

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

แผน/ผล การปลูกพืชฤดูแลง ป 2560/61  โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลาง 

แผน 325,892 ไร ปลูกแลว 343,746 ไร (คิดเปน 105.48 %)  เก็บเกี่ยว 23,000 ไร

แผน / ผล การจัดสรรน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
เขื่อนแมงัดฯ เขื่อนแมกวงฯ และพื้นท่ีสองฝงแมนํ้าปง
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แผน การบริหารจัดการน้ําฤดูแลง จ.เชียงใหม  ป 2561/62 (1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62)

อางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ

2 แหง อางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง

12 แหง

ปริมาตรนํ้าเก็บกัก 404 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าที่นํามาใชได  378 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาตรนํ้าเก็บกัก 63 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าที่นํามาใชได 57 ลาน ลบ.ม. 

รวมปริมาตรน้ําที่นํามาใชได 478 ลาน ลบ.ม. 

อางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก
117 แหง

ปริมาตรน้ําที่นํามาใชไดของอางขนาดเล็ก 43 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ําเกบ็กกั จ.เชียงใหม ณ วันที่ 1 ธ.ค. 61

แผนจัดสรรน้ําและเพาะปลูกพชืฤดแูลง 2561/62 จ.เชียงใหม

ทองเที่ยว

53 ลาน ลบ.ม. 

1 ลาน ลบ.ม. 

256 ลาน ลบ.ม. 
ปริมาณนํ้าที่นําไปใชได

ทํานบดิน

ระดับเก็บกัก

ปริมาณนํ้ากนอางฯ

ทอสงนํ้า

ปริมาณนํ้าเก็บกัก

หมายเหตุ ภาพแสดงปริมาณนํ้าในอางฯ

วันที่ 1 ธนวาคม 2561

100

53

แมงัดฯ

แมกวง

อางแมออน

100

อางหวยเดื่อ

อางแมแหลงหลวง

อางโปงจอ

อางหวยมะนาว

อางแมโกน

อางแมจอกหลวง

อางแมตะไคร

อางแมตูบ

อางสันหนอง

อางแมขอน

อางแมทะลบหลวง

92

89

101

101

114

45

6798

85

100

53

อางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง

12 แหง

ปริมาตรนํ้าเก็บกัก 217 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าที่นํามาใชได 191 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาตรนํ้าเก็บกัก  36 ลาน ลบ.ม. ปริมาตรนํ้าที่นํามาใชได 31 ลาน ลบ.ม. 

รวมปริมาตรน้ําที่นํามาใชได 250 ลาน ลบ.ม. 

อางเก็บน้ํา
ขนาดเล็ก
117 แหง

ปริมาตรน้ําที่นํามาใชไดของอางขนาดเล็ก 28 ลาน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ําเกบ็กกั จ.เชียงใหม ณ วันที่ 25 เม.ย. 62

ผลการจัดสรรน้าํฤดแูลง 2561/62 จ.เชียงใหม

อางเก็บน้ํา
ขนาดใหญ

2 แหง

ผลการเพาะปลูก ขาวฤดูแลง 2561/62

130.73% เพาะปลูกขาวไปแลว 
121,445 ไร (แผน 92,896 ไร)

จัดสรรน้ําฤดูแลง 2561/62 

310 ลาน ลบ.ม

ปริมาตรน้ําที่ตองจัดสรร

จากแผน 189 ลาน ลบ.ม

ซึ่งมีปริมาณนํ้าเพียงพอตลอดฤดูแลง
และมีปริมาณนํ้าสํารองนํ้าตนฤดูฝนป 2562 

ปจจุบัน 207 ลาน ลบ.ม

ผล การบริหารจัดการน้ําฤดูแลง จ.เชียงใหม ป 2561/62 (1 ธ.ค. 61 – 31 พ.ค. 62)

ขอมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2562

86
แมงัดฯ

แมกวง

48

24

แมงัดฯ

แมกวง

อางแมออน

56

อางหวยเดื่อ

อางแมแหลงหลวง

อางโปงจอ

อางหวยมะนาว

อางแมโกน

อางแมจอกหลวง

อางแมตะไคร

อางแมตูบ

อางสันหนอง

อางแมขอน

อางแมทะลบหลวง

61

27

15

52

83

35

3733

11

82

37

ปรมิาณนํ�าใช้
การในอา่งฯ
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น.แมก่ลาง
น.แมแ่จ่ม

เขื�อนแม่งดัฯ

เขื�อนแม่กวงฯ

เหมอืงพญาคํา

อ.สนัทราย

อ.สารภี

อ.เมอืงลําพูน
อ.ป่าซาง

อ.เมอืงเชยีงใหม่

อ.หางดง

อ.สนัป่าตอง

ฝายแมแ่ฝก

ฝายหนองผึ �ง

ฝายวงัตอง

อ.เชยีงดาว

(263 ลา้น ลบ.ม.)

(265 ลา้น ลบ.ม.)

อ.สนักาํแพง

ฝายแม่รอ่งน้อย

อ.ดอยสะเกด็อ.แมแ่ตง

สะพานวงแหวนรอบ3

น.แม่ลี �

พื้นที่ คบ.แมแตง 95,931 ไร
        ฤดูแลง 46,698 ไร

พื้นที่ คบ.แมกวง 172,125 ไร
     ฤดูแลง 71,846 ไร

น.แมข่าน

ฝายชลขนัธพ์นิิจ

ฝายท่ามะโก๋

สถานีสูบนํ�าบา้นดอนชยั

ฝายสบรอ้ง
ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคํา

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแม่แตง

จ.เชียงใหม

ฝายท่าวงัตาล

พื้นที่สองฝงแมน้ําปง 228,163 ไร ฤดูแลง 161, 901 ไร 
(ปตร. 4 แหง / ฝาย 8 แหง / ประปา 8 แหง / สน.ไฟฟา 90 แหง)

นิคมอตุฯ

3
2

1

65

4

8

7

1

2 3 4

อา่งฯแม่ธิ

อา่งฯแม่ตบี

อา่งฯแม่สาน

อา่งฯแมเ่มย

รวมพ้ืนที่ คบ.แมแฝก-แมงัด 70,684 ไร  
     ฤดูแลง 62,489 ไร

โครงการขนาดใหญ 3 แหง

และ พื้นที่สองฝงแมน้ําปง จ.เชียงใหม-ลําพูนพื้นที่ลุม

ปตร.ทาวังตาล ฝายแมปงเกา ฝายทามะโก

ฝายสบรอง ฝายพญาอุต ฝายหนองสลีก

ฝายดอยนอย ฝายวังปาน ปตร.แมสอย

 อาคารชลประทานในแมน้ําปง (ปตร. / ฝาย)
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จ.ลําพูน

อา่งฯ แมง่ดัฯ

อา่งฯ แมก่วงฯ

เหมอืงพญาคํา

อ.สนัทราย

อ.สารภี

อ.เมอืงลําพูน อ.ป่าซาง

อ.เมอืงเชยีงใหม่

อ.หางดง

อ.สนัป่าตอง

ฝายแมแ่ฝก

ฝายหนองผึ �ง

ฝายวงัตอง

ฝายสบทา

อ.เชยีงดาว

นิคม

อ.สนักาํแพง

ฝายแม่รอ่งน้อย

อ.ดอยสะเกด็

อ.แมแ่ตง

สะพานวงแหวนรอบ3

น.แม่ลี �

น.แม่ขาน น.แม่กลาง น.แมแ่จ่ม

ฝายชลขนัธพ์นิิจ

ฝายท่ามะโก๋

สถานีสูบ
นํ�า

ฝายสบรอ้ง
ฝายพญาอตุ

ฝายพญาคํา

ปตร.ท่าวงัตาล

ฝายแมแ่ตง

จ.เชียงใหม

พื้นที่สองฝงแมน้ําปง จ.เชียงใหม-ลําพูน (161,901 ไร) 
(ปตร. 4 แหง / ฝาย 8 แหง / ประปา 8 แหง / สน.ไฟฟา 90 แหง) 

ปฎิทินการสงน้ํา
*สงน้ําจากเข่ือนแมงัด วันเสาร 18.00 น.ถึง วันพฤหัส 18.00 น.(5 วัน)

  น้ําถึงปตร.ทาวังตาล คืนวันอาทิตย เชาวันจันทรถึงเย็นวันศุกร สงน้ําเขาคลองสงน้ํา

แผนสงน้ําจากเขื่อนแมงัดฯ 110 ลาน ลบ.ม. 

  25 รอบเวร (ตั้งแต 19 ม.ค.62 ถึง 3 ก.ค.62)

คาดวาปริมาณน้ําเพียงพอ จะไมเกิดปญหาขาดแคลนน้ํา
ปจจุบัน    ระบายน้ําแลว   16 รอบเวร 
รวม 69 ลาน ลบ.ม. คงเหลือโควตา 41 ลาน ลบ.ม. 

*สงน้ําจากเข่ือนแมงัด วันพฤหัส 18.00 น.ถึง วันศุกร 18.00 น. น้ําจะผานฝายหนองสลีก 

ลงไปเติมที่ ปตร.ดอยนอย วังปาน และแมสอย ในชวงวันเสาร-อาทิตย(ชวงไมสงน้ําเขาคลอง)

เริ่มตน

รอบเวร

ส้ินสุด

รอบเวร
พฤหัส ศุกร เสาร อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

สัปดาห สะสม
ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

ต้ังแต 

18.00 น.

27 ธ.ค. 61 2 ม.ค. 62 0.00 0.00

3 ม.ค. 62 9 ม.ค. 62 0.00 0.00

1 10 ม.ค. 62 16 ม.ค. 62 1.94 1.94 3 3 3 3 3 3 3

2 17 ม.ค. 62 23 ม.ค. 62 1.94 3.88 3 3 3 3 3 3 3

3 24 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 1.30 5.18 2 2 2 2 2 2 2

4 31 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 3.28 8.46 5 5 5 5 5 5 5

5 7 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 3.28 11.74 5 5 5 5 5 5 5

6 14 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 3.46 15.20 6 6 6 6 6 6 6

7 21 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 5.62 20.82 9 9 9 9 9 9 9

8 28 ก.พ. 62 6 มี.ค. 62 4.86 25.68 8 8 8 8 8 8 8

9 7 มี.ค. 62 13 มี.ค. 62 6.65 32.33 11 11 11 11 11 11 11

10 14 มี.ค. 62 20 มี.ค. 62 6.65 38.98 11 11 11 11 11 11 11

11 21 มี.ค. 62 27 มี.ค. 62 7.78 46.76 13 13 13 13 13 13 13

12 28 มี.ค. 62 3 เม.ย. 62 8.47 55.23 14 14 14 14 14 14 14

13 4 เม.ย. 62 10 เม.ย. 62 8.47 63.70 14 14 14 14 14 14 14

14 11 เม.ย. 62 17 เม.ย. 62 7.78 71.48 13 13 13 13 13 13 13

15 18 เม.ย. 62 24 เม.ย. 62 6.05 77.53 10 10 10 10 10 10 10

16 25 เม.ย. 62 1 พ.ค. 62 4.86 82.39 8 8 8 8 8 8 8

17 2 พ.ค. 62 8 พ.ค. 62 3.28 85.67 5 5 5 5 5 5 5

18 9 พ.ค. 62 15 พ.ค. 62 3.28 88.95 5 5 5 5 5 5 5

19 16 พ.ค. 62 22 พ.ค. 62 6.05 95.00 10 10 10 10 10 10 10

20 23 พ.ค. 62 29 พ.ค. 62 6.05 101.05 10 10 10 10 10 10 10

21 30 พ.ค. 62 5 มิ.ย. 62 1.94 102.99 3 3 3 3 3 3 3

22 6 มิ.ย. 62 12 มิ.ย. 62 1.94 104.93 3 3 3 3 3 3 3

23 13 มิ.ย. 62 19 มิ.ย. 62 1.94 106.87 3 3 3 3 3 3 3

24 20 มิ.ย. 62 26 มิ.ย. 62 1.94 108.81 3 3 3 3 3 3 3

25 27 มิ.ย. 62 3 ก.ค. 62 1.94 110.75 3 3 3 3 3 3 3

รวม 110.75

รอบที่

แผนการสงนํ้า

(ลาน ลบ.ม.)

วันท่ี วันท่ีสงจากเขื่อนแมงัดฯ (ลบ.ม./วินาที)

แผนการ สงน้ําจากเขื่อนแมงัดฯ ลงแมน้ําปง ป 2562

ภาวะวิกฤต  

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

ภาวะปกติ 

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

ฝนตก     
สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 0-3 ลาน ลบ.ม./สัปดาห

แผนสงน้ําทั้งหมด 25 รอบเวร 110 ลาน ลบ.ม.  
(ปที่แลว 19 รอบเวร 95 ลาน ลบ.ม.)

เร่ิมสงน้ํา              วันท่ี 10 ม.ค. 62     ( ปที่แลว 18 ม.ค.61 )

คาดวา หยุดสงน้ํา   วันท่ี 3 ก.ค. 62       ( ปที่แลว 30 พ.ค.61 )      
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ผลการสงน้ําจากเขื่อนแมงัดฯ ลงแมน้ําปง ป 2562 รอบท่ี 1-15

รอบที่ 1-16
วันท่ี 19 ม.ค. – 25 เม.ย. 62

สถานการณน้ํา
   -ปริมาณน้ําในลําน้ําปงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง

ปจจุบัน 

 ระบายน้ําแลว 16 รอบเวร 

รวม 75.31 ลาน ลบ.ม. 
คงเหลือโควตา 35.44 ลาน ลบ.ม.

(นอยกวาแผน 7.08 ลาน ลบ.ม.) 

แมน้ําปง ที่บริเวณที่ตั้งสถานีผลิตน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาคเชียงใหม

จ.ลําพูน

จ.เชยีงใหม ่

แม่นํ�าปิงที�สถานีผลติ
นํ�าประปาแม่รมิ

แม่นํ�าปิงที�ฝายพญาอุต 
สถานีผลตินํ�าประปาจงัหวดั

ลําพูน
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แมน้ําปง ที่บริเวณดานหนาฝายดอยนอย อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม

จ.ลําพูน

จ.เชยีงใหม ่

แผนงาน/มาตรการปองกันปญหาภัยแลง
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1.การรักษาเสถียรภาพแมน้ําปง (ปตร.ในลําน้ําปง,ฝายตางๆ 12 แหง) 2.ควบคุมการปดกั้นทางน้ําฯ ที่เปนอุปสรรค

ในการบริหารจัดการน้ํา

3.เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําตางๆ

ระยะเรงดวนการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2561/62

การสนับสนุนน้ําดิบเพ่ือการผลิตประปาจังหวัดเชียงใหม

       เนื่องจากโครงการฯแมแตง ไดดําเนินการปรับปรุงคลองสงน้ําสายใหญ โดยทําการซอมบํารุงตั้งแตวันที่ 
15 ก.พ. 62 เปนตนมา ซึ่งแลวเสร็จในวันที่ 25 ก.พ. 62 การจายน้ําผานคลองสายใหญแมแตงจึงสงไปไดแค
ชวงตนคลอง ถึงคลองซอย 4 ซาย สวนคลองซอย 5 ซาย ถึง 23 ซาย ไมสามารถสงน้ําใหได (จุดสูบประปา 
ชวงระหวางคลองซอย 18-19 ซาย) 
      ดังนั้น โครงการชลประทานเชียงใหมจึงไดสนับสนุนน้ําดิบจากอางเก็บน้ําแมจอกหลวง ชวยประปา
เชียงใหม 80,000 ลบ.ม. และไดสํารองน้ําดิบเพื่อการผลิตประปา ประมาณ 500,000 ลบ.ม.  
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1. สํารวจปริมาณน้ําตนทุนในพื้นที่รับผิดชอบ
2. สํารวจขอมูลแหลงน้ําธรรมชาติที่จะนํามาสนับสนุน หากเกิดสถานการณ
3. มาตรการจางแรงงานเกษตรกรมาทํางานชลประทานจางเหมากลุมเกษตรกร
4. สํารวจจุดเสี่ยงภัย เตรียมความพรอมเครื่องสูบน้ํา

ระยะสั้นการควบคุมการบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2561/62

สํานักบรหิารจดัการนํ�าและอทุก
วทิยา
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    แผน/ผล การใชเครื่องสูบน้ําเพื่อชวยเหลือการเพาะปลูกพืชฤดูแลง สชป.1 ป 2562 จํานวน 78 เครื่อง
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บริเวณ รพ.แมคคอมมิค รร.ดาราวิทยาลัย รร.ปริ้นรอเยลวิทยาลัย 

"ปฏิบัติการแกวิกฤติมลพิษทางอากาศ” ตามเปาหมาย 
3 โรงพยาบาล : รพ.ประสาท ,รพ.มหาราชนครเชียงใหม , รพ.เชียงใหมราม

4 ตลาด ชุมชน: ยานศูนยการคากาดสวนแกว , ยานการคาถนนนิมมานเหมินทร ,

    ยานตลาดสดสันปาขอย , งานผาฝายศูนยอุตสาหกรรมเชียงใหม และสถานีขนสงอาเขต

สะพานนวรัฐ รถบรรทุกน้ํา สูบน้ําจากแมน้ําปงลงบนถนน
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รถน้ําขนาดความจุ 6,000 ลิตร จํานวน 9 คัน ฉีดและราดน้ําบนถนน รวมยอด
สะสมตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 - 9 เมษายน 2562 

จํานวน 515 เที่ยวรถ ปริมาณน้ํา 3,162,000 ลิตร  

คายกาวิละ

โรงเรียนมงฟอรต มัธยม

ตลาดสันปาขอย

บริเวณ รพ.แมคคอมมิค

สถานีสูบน้ําเชิงสะพานนวรัฐ
สูบน้ําเชิงสะพานนวรัฐ เติมน้ําใหรถบรรทุกน้ําของชลประทานและของหนวยราชการอื่น

สะสมตั้งแตวันที่ 26 มีนาคม 2562 - 9 เมษายน 2562 

รวม 216 เท่ียวรถ ปริมาณน้ํา 1,296,000 ลิตร
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โครงการฯ แมฮองสอนไดรวมแกไขปญหาวิกฤตฝุนละอองในพื้นที่ อ.เมืองแมฮองสอน 
โดยใชรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คัน  วันละ 3 เท่ียวรถ รวม 18,000 ลิตร/วัน

ปฏิบัติการจนถึงวันที่ 9 เม.ย. 62 รวม 45 เที่ยวรถ ปริมาณน้ํารวม 270,000 ลิตร

โครงการฯ ลําพูนไดรวมแกไขปญหาวิกฤตฝุนละอองในพื้นที่  อ.เมืองลําพูน โดยใชรถบรรทุก
จํานวน 1 คัน ปริมาณน้ํา 6,000 ลิตร

ตั้งแตวันที่ 26 มี.ค. 62 ถึงวันที่ 9 เม.ย. 62 รวม 25 เท่ียวรถ ปริมาณน้ํารวม 150,000 ลิตร
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โครงการฯ ลําพูนไดรวมสนับสนุนภารกิจ ดับไฟปา วันที่ 9 เม.ย. 62 
บริเวณริมทางหลวงชนบท ต. ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลําพูน 

จํานวน 1 คัน ปริมาณน้ํา 6,000 ลิตร

ขอบคุณครับ

กรมชลประทาน งานเพ่ือแผนดิน

สํานักงานชลประทานที่ 1
www.rid-1.com โทร.053-242822 และ 053-245081
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2) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จงัหวดัเชียงใหม  
ขอมูล วันท่ี 26 เมษายน 2562 

 

1. สถานการณน้ํา  
   1.1   กรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศวาประเทศไทยส้ินสุดฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอน ในวันท่ี ๒1 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงข้ึนเกือบท่ัวไปและมีอากาศรอน          
อยางตอเน่ือง และคาดวาฤดูรอนจะส้ินสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
   1.2 ระดับนํ้าในเข่ือน: เข่ือนแมงัดฯ ปริมาณนํ้า 137.90 ลาน ม. ความจุ 52.04% และเข่ือน
แมกวงฯ ปริมาณนํ้า 76.519 ลาน ม. ความจุ 29.12% (รวม 2 เข่ือนใหญ ปริมาณนํ้า 214.49 ลาน ม. 
ความจุ 40.62 %) ขอมูลวันท่ี 26 เมษายน 2562 
    1.3  อางเก็บนํ้าขนาดกลาง  จํานวน 12 อาง  รวมมีปริมาณนํ้า 36.146 ลาน ม. ความจุ 
41.71 % ขอมูลวันท่ี 26 เมษายน 2562 

2. การเตรียมการ 
2.1 มีการตรวจสอบพ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค ป 2561/62 (นอกเขตชลประทาน                 

และไม มีบอบาดาล) ตามหนังสือขอส่ังการกระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0021.5/ว 7328 ลงวันท่ี             
12 ธันวาคม 2561 จํานวน 7 อําเภอ (อําเภอเชียงดาว แมแตง กัลยาณิวัฒนา แมแจม แมออน เมือง
เชียงใหม และอําเภอสะเมิง) จากการตรวจสอบพบวามีอําเภอขาดแคลนนํ้าอุปโภค-บริโภค จํานวน 4 อําเภอ 
คือ อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองคอง, อําเภอสะเมิง ตําบลย้ังเมิน, อําเภอแมแจม ตําบลบานทับ และตําบล         
แมศึก และอําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบลวัดจันทร  รวม 4 อําเภอ 5 ตําบล 142 หมูบาน 

2.2. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเตรียม
ความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังน้ี 

1) สํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเส่ียงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกัก
นํ้า และขอมูลเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการปองกันและแกไขปญหา 
    2) จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงนํ้า ภาชนะเก็บนํ้า ฝายตนนํ้าลําธาร 
    3) พิจารณาต้ังงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอ 
ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน 
   4) รณรงคใหประชาชนสํารองนํ้าใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง 
 2.3  ประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการประเมินสถานการณนํ้า และแกไขปญหาภัยแลง 
จังหวัดเชียงใหม ป 2562 ในวันท่ี 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ หองประชุม ช้ัน 2 
สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

3. การดําเนินการชวยเหลือ 
               จังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาใชเงินทดรองราชการเชิงปองกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน           
(วงเงิน 10 ลานบาท) ดังน้ี 
    3.1  โครงการขุดลอกเปดทางนํ้าจํานวนเงิน  4,498,400.00 บาท(จํานวน 20 โครงการ)   
แยกเปน 
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   1) อําเภอกัลยาณิวัฒนา  (10 โครงการ)  จํานวนเงิน 1,729,700.00 บาท        
   2) อําเภอแมแตง (7 โครงการ)             จํานวนเงิน 2,052,000.00 บาท 
   3) อําเภอดอยหลอ (3 โครงการ)           จํานวนเงิน    716,700.00 บาท 

3.2 คาวัสดุ (กระสอบทราย) เพ่ือดําเนินโครงการฝายชะลอนํ้า (ช่ัวคราว) ในพ้ืนท่ีอําเภออมกอย   
    จํานวนเงิน 236,350 บาท 

4. การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) จนถึงปจจุบัน 
    จังหวัดเชียงใหมยังไมมีการประกาศภัยแลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
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3.1.7  การขับเคลื่อนและดําเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ (ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
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3.1.8 การจัดพิธี/กิจกรรมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหวางวันที่ 4 – 
6 พฤษภาคม 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 
  จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562 จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 4 – 6 พฤษภาคม 2562 โดยกําหนดจัดกิจกรรม  
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหารและสนามดานหนาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 
กําหนดการ 

การจัดกิจกรรมอันเก่ียวเน่ืองกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จังหวัดเชียงใหม 
----------------- 

 

วันเสารที่ 4 พฤษภาคม 2562 
พิธีทําบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรับชม
การถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ณ วัดพระสิงห-
วรมหาวิหาร  

เวลา  ๐6.3๐  น. - หนวยงานราชการ ลงทะเบียนเขารวมพิธี 
 - ขาราชการ/พนักงานทองถ่ิน สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ิน นักเรียน นักศึกษา 

สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พอคา และประชาชนท่ัวไป พรอมกัน   
ณ สถานท่ีจัดพิธี 

 - พระสงฆและสามเณร จํานวน 99 รูป มาถึงบริเวณพิธี 
เวลา  ๐7.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
 - ประธานในพิธี เปดกรวยถวายราชสักการะ เบ้ืองหนาพระฉายาลักษณ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
 - ประธานในพิธี ประจําท่ีน่ัง 
 - เจาหนาท่ีอาราธนาศีล/ผูรวมพิธีรับศีล 
 - เจาหนาท่ีอาราธนาพระปริตร 
 - พระสงฆเจริญพระพุทธมนต ถวายพรพระ 
 - ประธานในพิธี นํากลาวคําถวายอาหารบิณฑบาต 
 - ประธานสงฆและพระสงฆ อนุโมทนา 
 - ประธานในพิธี กรวดนํ้า รับพร 
 - ประธานในพิธี กราบพระรัตนตรัย ถวายความเคารพเบ้ืองหนาพระฉายาลักษณ 

สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร 
 - ประธานในพิธี และผูเขารวมพิธี ประจําท่ีใสบาตร 
 - พิธีตักบาตรพระสงฆ   
 - เสร็จพิธีทําบุญตักบาตร 
เวลา 08.30 น. - ผูรวมพิธี กลับมาพรอมกัน ณ พระวิหาร เพ่ือรับชมการถายทอดสด 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  - สรงพระมุรธาภิเษก 
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  - ทรงรับนํ้าอภิเษก 
  - เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล 
  - ประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ สดับปกรณ 
เวลา 17.30 น. 
(ประมาณ) 

- เสร็จพิธี 

 

การแตงกาย 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    : เส้ือสีเหลือง / เคร่ืองแบบจิตอาสา 
จิตอาสา     : เคร่ืองแบบจิตอาสา 
ประชาชนท่ัวไป      : เส้ือสีเหลือง 

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

วันอาทิตยที่ 5 พฤษภาคม 2562 

พิธีเปดกรวยถวายราชสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและรับชมการถายทอดสด
จากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และ
สถาปนาพระฐานันดรศักด์ิพระบรมวงศ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ณ สนามดานหนา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

เวลา  07.00  น. - หนวยงานราชการ ลงทะเบียนเขารวมพิธี 
 - ขาราชการ/พนักงานทองถ่ิน สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ิน นักเรียน นักศึกษา 

สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พอคา และประชาชนท่ัวไป พรอมกัน   
ณ  สถานท่ีจัดพิธี 

เวลา  08.30 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานในพิธี เปดกรวยถวายราชสักการะ เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
 - ประธานในพิธี ประจําท่ีน่ัง 
 - (หลังจากน้ัน รอสัญญาณถายทอดสด) 
เวลา 08.40 น. - รับชมการถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 
  - พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักด์ิ 

พระบรมวงศ  
  - การเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค  
เวลา 22.00 น. 
(ประมาณ) 

- เสร็จพิธี 

การแตงกาย 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    : เส้ือสีเหลือง / เคร่ืองแบบจิตอาสา 
จิตอาสา     : เคร่ืองแบบจิตอาสา 
ประชาชนท่ัวไป      : เส้ือสีเหลือง 
 

*********** 
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วันจันทรที่ 6 พฤษภาคม 2562 

พิธีเปดกรวยถวายราชสักการะหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
และรับชมการถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย (การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระท่ี
น่ังสุทไธสวรรยปราสาทใหประชาชนเฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระท่ีน่ังจักรมหาปราสาท 
ใหคณะทูตานุทูตและกงสุลตางประเทศ เฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก) ณ สนามดานหนาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
เวลา  15.00  น. - หนวยงานราชการ ลงทะเบียนเขารวมพิธี 
 - ขาราชการ/พนักงานทองถ่ิน สมาชิกองคกรปกครองทองถ่ิน นักเรียน นักศึกษา 

สถาบันการศึกษา สมาชิกชมรม สมาคม สโมสร พอคา และประชาชนท่ัวไป พรอมกัน   
ณ  สถานท่ีจัดพิธี 

เวลา  16.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
 - ประธานในพิธี เปดกรวยถวายราชสักการะ เบ้ืองหนาพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 - ประธานในพิธี ประจําท่ีน่ัง 
 - (หลังจากน้ัน รอสัญญาณถายทอดสด) 
เวลา 16.10 น. - รับชมการถายทอดสดจากโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย 

- การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระท่ีน่ังสุทไธสวรรยปราสาท ใหประชาชน 
เฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล  

- เสด็จออก ณ พระท่ีน่ังจักรีมหาปราสาท ใหคณะทูตานุทูตและกงสุลตางประเทศ  
เฝาฯ ถวายพระพรชัยมงคล  

 - เสร็จพิธี 
 
การแตงกาย  
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  : เคร่ืองแบบเต็มยศ  ประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณช้ันสูงสุด  
จิตอาสา : เคร่ืองแบบจิตอาสา 
ประชาชนท่ัวไป  : เส้ือสีเหลือง 
 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.9 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี - 
บรมราชาภิเษก  

- โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการ 1 อําเภอ 1 แหลงนํ้า 
- โครงการเพ่ิมสวนหยอม/สวนสาธารณะใหแกชุมชน 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
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3.1.10 ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (ศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม) 

สรุปผลการดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  (ประจําเดือนเมษายน 2562) 
 

1. สถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 22 

เมษายน 2562 ) 

เดือน/ป จํานวนเรื่อง 

ผลการดําเนินการ 

ยุติเรื่องแลว 
อยูในระหวางการ

ดําเนินการ 

ตุลาคม 2561 231 196 35 
พฤศจิกายน 2561 209 179 30 
ธันวาคม 2561 146 119 27 
มกราคม 2562 194 166 28 
กุมภาพันธ 2562 192 136 56 
มีนาคม 2562 194 138 56 
เมษายน 2562 117 62 55 

รวม 1,283 996 287 
รอยละ 100 % 77.63 % 22.37% 

  (ขอมูลวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) 
 

2. สถิติการดําเนินการเรื่องเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 22 เมษายน 2562) 

เดือน/ป จํานวนเรื่อง เพิ่ม/ลด 
คิดเปน
รอยละ 

ยุต ิ
กําลัง

ดําเนินการ 

ตุลาคม 2561 231   196 35 
พฤศจิกายน 2561 209 -22 11 179 30 
ธันวาคม 2561 146 -63 43 119 27 
มกราคม 2562 194 48 25 166 28 
กุมภาพันธ 2562 192 -2 1 136 56 
มีนาคม 2562 194 2 1 138 56 
เมษายน 2562 117 -77 66 62 55 

รวม 1,283   996 287 
เฉลี่ยเดือนละ 183     
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3. เปรียบเทียบจํานวนสถิติการดําเนินการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562   

เดือน 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพิ่ม/ลด 

ตุลาคม 194 231 +37 
พฤศจิกายน 247 209 - 38 
ธันวาคม  183 146 - 37 
มกราคม  218 194 - 24 
กุมภาพันธ  180 192 + 12 
มีนาคม  238 194 - 44 
เมษายน  189 117 - 72  

รวม 1,667 1,283 - 384 
 

4. สถิติการแกไขเรื่องรองเรียนรองทุกขที่อยูระหวางดําเนินการ ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม          
   ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 (หวงเดือนตุลาคม 2560 – เมษายน 2562) 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(ขอมูลวันท่ี 22 เมษายน 2562)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ 

1. เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป 156 
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 49 
3. รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ 124 
4. ขอความชวยเหลือ 150 
5. ปญหาท่ีดิน 56 
6. ปญหาหน้ี 20 
7. งานคุมครองผูบริโภค 23 

รวม 578 
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5. สถิติการแกไขเรื่องรองเรียนรองทุกขที่อยูระหวางดําเนินการ ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม          
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หวงเดือนตุลาคม 2561 – พฤศจิกายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 22 เมษายน 2562 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ลําดับ ประเภทเรื่องรองเรียน อยูระหวางดําเนินการ 

1. เร่ืองเดือดรอนท่ัวไป 83 
2. แจงเบาะแสการกระทําความผิด 25 
3. รองเรียนหนวยงานหรือเจาหนาท่ีรัฐ 52 
4. ขอความชวยเหลือ 65 
5. ปญหาท่ีดิน 29 
6. ปญหาหน้ี 13 
7. งานคุมครองผูบริโภค 20 

รวม 287 
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 3.2 โดยเอกสาร   
  3.2.1  รายงานขอมูลการจายคาสินไหมทดแทนนักทองเท่ียว และกรมธรรม
ประกันภัยพืชผลลําไย  (สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด
เชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม  2562 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
2 พฤษภาคม  2562 09.00 น. พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

4 พฤษภาคม  2562 07.00 น. พิธีทําบุญตักบาตร และเจริญชัยมงคลคาถา 
ยํ่าฆอง กลอง ระฆัง เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

6 พฤษภาคม  2562 16.30 น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในพระราชพิธี- 
บรมราชาภิเษก  

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

7 พฤษภาคม  2562 17.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติฯ  

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  

14 พฤษภาคม 2562 09.00 น. โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ  
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน”  คร้ังท่ี 3/2562 

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนา
เฉลิมพระเกียรติ 
ตําบลบานจันทร อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา  

24 พฤษภาคม 2562 09.00 น. โครงการ “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ  
และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน”  คร้ังท่ี 4/2562 

องคการบริหารสวนตําบล 
แมสูน ตําบลแมสูน               
อําเภอฝาง  

28 พฤษภาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคลแด  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ                  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ในรัชกาลท่ี 9 

พระวิหารหลวง                    
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

30 พฤษภาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม คร้ังท่ี 5/2562 
 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอื่น ๆ  
    6.1 การขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด

เชียงใหม  (เชียงใหม 100%) ประจําป 2561/2562 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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   6.2 โครงการชุมน ุมลูก เส ือบํา เพ็ญประโยชนเฉลิมพระเก ียรต ิเนื ่องในโอกาส                  
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน”               
17 จังหวัดภาคเหนือ  (สํานักงานศึกษาธิการภาค 15) 
 

1. ชื่อโครงการ 
ชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญประโยชนเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  

(ผานความเห็นชอบตามมติของคณะอนุกรรมการฝายกล่ันกรองโครงการเฉลิมพระเกียรติ  เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  คร้ังท่ี 3/2562  เม่ือวันท่ี  18  มีนาคม  2562  ณ  หองประชุม   
พลเอกบุญเรือน  บัวจรูญ  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยมีนายสุรศักด์ิ  เรียงเครือ  รองปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุม) 
2. คําขวัญของงานชุมนุม 

ภาษาไทย  ลูกเสือจิตอาสาทําความดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน 
ภาษาอังกฤษ  Volunteer Scouts do good deeds to demonstrate their united loyalty  
  and honor for the King. 

3. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและนอมนํา 

              พระบรมราโชบาย สูการปฏิบัติโดยผานกิจกรรมลูกเสือ 
2) เพ่ือใหลูกเสือและผูบังคับบัญชาลูกเสือไดปฏิบัติกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณและ  
    วัฒนธรรม สรางสัมพันธภาพซ่ึงกันและกัน 
3) เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตและเสริมสรางจิตอาสาและการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
4) เพ่ือเปนการเผยแพรกิจการลูกเสือใหกวางขวางย่ิงข้ึน 

4. ตราสัญลักษณและแบดจงานชุมนุมลูกเสือฯ 
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5. ผูเขารวมกิจกรรม 
 5.1 กิจกรรมชุมนุมและสวนสนาม 5 ภูมิภาค 
 กําหนดจัดกิจกรรม 5 วัน 4 คืน ผูเขารวมกิจกรรมไดแก ลูกเสือสํารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุน
ใหญ ลูกเสือวิสามัญ ผูบังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือตางประเทศ (ประเทศในกลุมอาเซียน และประเทศอ่ืน  ๆ
ท่ีสนใจเขารวมงานชุมนุมฯ) รวมท้ังส้ิน 40,860 คน ดังน้ี 
 1) ภาคเหนือ จํานวน 6,810 คน  
     (ลูกเสือตางประเทศ  จํานวน 48 คน ประกอบดวย 
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         - ประเทศเมียนมาร จํานวน ๑2 คน (ผบ.ลส. 1 /ลส.นร.9/Leader Scout 1/ผูประสานงาน 1)               
         - ประเทศฟลิปปนส จํานวน  ๑๒ คน (ผบ.ลส. 1 /ลส.นร.9/Leader Scout 1/ผูประสานงาน 1)                
         - ประเทศสิงคโปร   จํานวน  ๑2 คน (ผบ.ลส. 1 /ลส.นร.9/Leader Scout 1/ผูประสานงาน 1)             
         - ประเทศฮองกง     จํานวน  ๑2 คน (ผบ.ลส. 1 /ลส.นร.9/Leader Scout 1/ผูประสานงาน 1)   
 2) ภาคกลาง จํานวน 6,810 คน 
 3) ภาคตะวันออก จํานวน 6,810 คน 
 4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 6,810 คน 
 5) ภาคใตและภาคใตชายแดน จํานวน 13,620 คน 
 
 5.2 กิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน 
       ลูกเสือท่ีเขารวมชุมนุมตองไปขยายผลชักชวนเพ่ือนลูกเสือ ไมนอยกวา 10 คน รวมปฏิบัติงาน
จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชนในพ้ืนท่ีของตนเอง ไมนอยกวา 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม 
ถึง กันยายน) รวมท้ังส้ิน 408,600 คน 
 
6. พื้นที่ดําเนินการ 
 6.1 ภาคเหนือ กําหนดจัดในวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562  ณ สนามกีฬาสมโภชเมืองเชียงใหม 700 
ป อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 15 (จังหวัดเชียงใหม) เปนเจาภาพหลัก
จัดงานชุมนุม ประกอบดวย 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 ประกอบดวย  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดแมฮองสอน  จังหวัด
ลําปาง และจังหวัดลําพูน 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 16 ประกอบดวย  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนาน  จังหวัดพะเยา
และจังหวัดแพร 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 17 ประกอบดวย  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ 
จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 18 ประกอบดวย  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัดนครสวรรค  
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี 
 
 6.2 ภาคกลาง กําหนดจัดในวันท่ี 3 – 7 มิถุนายน 2562  ณ  คายธนะรัตน จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 2 (จังหวัดปทุมธานี) เปนเจาภาพหลักจัดงานชุมนุม ประกอบดวย 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 1 ประกอบดวย  จังหวัดชัยนาท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 2 ประกอบดวย  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนครปฐม 
จังหวัดสมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 3 ประกอบดวย  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดราชบุรี และจังหวัด
สุพรรณบุรี 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 4 ประกอบดวย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี 
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
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 6.3 ภาคตะวันออก กําหนดจัดในวันท่ี 5 – 9 มิถุนายน 2562  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี 
โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 8 (จังหวัดชลบุรี) เปนเจาภาพหลักจัดงานชุมนุม ประกอบดวย  
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 8 ประกอบดวย  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี  และจังหวัด
ระยอง 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 9 ประกอบดวย  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดตราด  จังหวัดนครนายก 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแกว 
 
 6.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กําหนดจัดในวันท่ี 6 – 10 มิถุนายน 2562  ณ  คายลูกเสือหนองญาติ 
จังหวัดนครพนม  โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 10 (จังหวัดอุดรธานี) เปนเจาภาพหลักจัดงานชุมนุม 
ประกอบดวย 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 10 ประกอบดวย  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดเลย  จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 11 ประกอบดวย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัด
สกลนคร 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 12 ประกอบดวย  จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดขอนแกน จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 13 ประกอบดวย  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 14 ประกอบดวย  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัด
อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 
 
 6.5 ภาคใตและภาคใตชายแดน กําหนดจัดในวันท่ี 16 – 20 มิถุนายน 2562  ณ  บริเวณแหลมสมิหลา 
จังหวัดสงขลา  โดยมีสํานักงานศึกษาธิการภาค 5 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 
(จังหวัดภูเก็ต) สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 (จังหวัดยะลา) และศูนยประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศปบ.จชต.) รวมกันเปนเจาภาพหลักจัดงานชุมนุม ประกอบดวย 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 5 ประกอบดวย  จังหวัดชุมพร  จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
พัทลุง จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดสงขลา 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 6 ประกอบดวย  จังหวัดกระบ่ี  จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา จังหวัด
ภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล 
  - สํานักงานศึกษาธิการภาค 7 ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี และจังหวัดยะลา 
 
7. ผังบริเวณจัดงานชุมนุม  
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สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

104 




