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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562
วันพฤหัสบดีท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป

การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกุมภาพันธ 2562
(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

๒.๑ การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม
ปการเพาะปลูก 2561/62 จํานวน ๑๒ รางวัล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
๔.1 นายภูมินพศ บุญบันดาร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนพระราชดําริและกิจการพิเศษ

๔.2 นายสมศักดิ์ แกวสอน
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดมหาสารคาม

๔.๓ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

๔.๔ นายคมเพชร สําลีเติมสิริ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดปราจีนบุรี

๔.๕ นายสุพจน คําเหลือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพธุท่ี 30 มกราคม 2562
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 การจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
๓ .๑ .๒ การ เตรี ยมคว ามพร อมและข อ มู ลสํ า คัญ เ ก่ี ย ว กับการ เลื อกตั้ ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และการลงนามบันทึกขอตกลง (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.๕ รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 4 ป 2561
(ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ)

3.1.๖ การดําเนินโครงการรอยใจรักษ (อําเภอแมอาย)
3.1.๗ การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62 (สํานักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม และโครงการ
ชลประทานเชียงใหม)

3.1.๘ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.๙ แผนปฏิบัติการฝนหลวง (ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ)
3.1.๑๐ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ป 2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.1๑ ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เชียงใหม)
3.1.1๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
๓.๑.๑๓ ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และ

ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม)
๓.๓.๑๔ การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ

(Infographics) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2562
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

2 มีนาคม 2562 0๙.00 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดา
แหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องใน
วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562

ณ หอประชุม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 3
ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลบานกลาง
หมูท่ี ๒ ตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง

28 มีนาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม

28 มีนาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2562

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 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)

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป
2562 (สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม)

6.2 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)

6.3 ประชาสัมพันธงานมหกรรมเทศกาลสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP
อําเภอเวียงแหง ประจําป 2562 (อําเภอเวียงแหง)



การประชาสัมพันธขาวสารท่ัวไป
การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกุมภาพันธ 2562

(Infographics) โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

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

๒.๑ การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจังหวัดเชียงใหม
ปการเพาะปลูก 2561/62 จํานวน ๑๒ รางวัล (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) ดังนี้

(๑) รางวัลชนะเลิศ นายวิเชียร แกวแสง
(๒) รองชนะเลิศลําดับท่ี ๑ นายบุญทรง ยุติธรรม
(๓) รองชนะเลิศลําดับท่ี ๒ นายประพัตร ปญกัณฑ
(๔) ชมเชย นายบุญชุม อินตาพรหม
(๕) มอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมประกวด  จํานวน ๘ ราย ดังนี้

- นายณัฐพงษ ขันแกวม่ิง
- นายดวงจันทร ขันแกวม่ิง
- นายประเสริฐ ยิ่งเจริญ
- นายสุภาพ สุนะ
- นายสมพล พวงมาลัย
- นายแห ใจกวาง
- นางนงเยาว กันทะสี
- นายสุทิศ มอยไข

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ีดํารงตําแหนงใหม
๔.1 นายภูมินพศ บุญบันดาร

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสวนพระราชดําริและกิจการพิเศษ

๔.2 นายสมศักดิ์ แกวสอน
ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดมหาสารคาม

๔.๓ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

๔.๔ นายคมเพชร สําลีเติมสิริ
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดปราจีนบุรี



๔.๕ นายสุพจน คําเหลือง
ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา

การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ)
จังหวัดเชียงใหม



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

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



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนาสวน

ราชการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันพุธท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น

เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร ๒๗ หนา โดยมี นายศุภชัย
เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒

รายงานการประชุมหนาถัดไป

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

























































ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1 กําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด
นําเสนอโดย  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ดวยในคราวประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งท่ี
1/2562 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปน
องคประธานการประชุม ซึ่งท่ีประชุมไดรับทราบเรื่องคณะกรรมการฝายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก และไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดทําน้ําอภิเษกของ
จังหวัด เพ่ือนําไปประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป

เพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติยศ
ทุกประการ จังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาเลือกวัดพระสิงหวรมหาวิหารเปนสถานท่ีในการประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก
เนื่องจากเปนวัดสําคัญของจังหวัดเชียงใหม เคยเปนสถานท่ีประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําและเสกน้ําพระพุทธมนต
ศักดิ์สิทธิ์ เพ่ือทูลเกลาทูลกระหมอมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และพระราชพิธี
เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชเปนสถานท่ีประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกในการพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

ในสวนของแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหมท่ีจะนํามาใชในพิธีพลีกรรมตักน้ํานั้น
จังหวัดเชียงใหมใชน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 3 แหง ดังนี้

1. บอน้ําวัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม
2. อางกาหลวง ดอยอินทนนทอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
3. ขุนน้ําแมปงอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม

เพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติยศ
ทุกประการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของของจังหวัดเชียงใหม ไดแก 1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
2) สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 3) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 4) สํานักงานสงเสริม
การปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 5) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 6) สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม 7) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 8) สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 9) องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 10) เทศบาลนครเชียงใหม 11) นายอําเภอเชียงดาว 12) นายอําเภอจอมทอง
13) อุทยานแหงชาติผาแดง และ 14) อุทยานแหงชาติดอยอินทนนทไดออกสํารวจพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีแหลงน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอจอมทอง และอําเภอเชียงดาว เม่ือวันจันทรท่ี 4 กุมภาพันธ 2562
โดยไดใหคําแนะนําแกหนวยงานรับผิดชอบ เพ่ือปรับปรุง และพัฒนาแหลงน้ําดังกลาวใหมีความสะอาด
สวยงาม และมีความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด เพ่ือนําไปประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกตอไป

อนึ่ง กระทรวงมหาดไทย ไดแจงแนวทางปฏิบัติและกําหนดการใหจังหวัดดําเนินการ
ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจะไดเรงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด และคณะกรรมการ
ฝายตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด และดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป
โดยสํานักพระราชวังไดมีกําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด ดังนี้



1. การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดพรอมกัน
ท่ัวประเทศ ในวันเสารท่ี 6 เมษายน 2562 ฤกษ 11.52– 12.38 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

2. การประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกของทุกจังหวัด ในวันจันทรท่ี 8 เมษายน 2562 ฤกษ
17.10 – 22.00 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน

3. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต ในวันอังคารท่ี 9 เมษายน 2562
ฤกษ 12.00 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน

และเพ่ือใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติยศ
ทุกประการ นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดนําคณะหนวยงานท่ีเก่ียวของ ลงพ้ืนท่ี
สํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ท้ัง 3 แหง อีกครั้ง ดังนี้

1. เม่ือวันจันทรท่ี 18กุมภาพันธ 2562 ณ อางกาหลวง ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม

2. เม่ือวันพุธท่ี 20 กุมภาพันธ 2562 ณ บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

3. เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ณ ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม

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



๓.๑.๒ การ เตรียมความพรอมและขอ มูลสํ าคัญเกี่ ยวกับการ เลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และการลงนามบันทึกขอตกลง

นําเสนอโดย สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม

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



3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
พ.ศ. 2562

นําเสนอโดย  สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

1

ผลการเบิกจายเงนิงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
The Chiangmai Provincial office of the Comptroller General



สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการเบิกจายเงิน ดังนี้
1. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

หนวย : ลานบาท
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ

เบิกจาย
งบประมาณ

คงเหลือ
ลําดับ

ประเทศ
ภาพรวม 12,983.27 1,651.34 6,006.01 46.26 6,977.26 2

ประจํา 8,029.04 43.25 5,173.86 64.44 2,855.17

ลงทุน 4,954.24 1,608.09 832.15 16.80 4,122.09 7

งบประมาณ
เหลื่อมป 1,958.79 1,299.47 445.36 22.74 1,513.43

ป 61 1,680.86 1,069.23 421.10 25.05 1,259.76

กอนป 61 277.93 230.25 24.26 8.73 253.67

สําหรับผลการเบิกจายรายหนวยงานมีดังนี้

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการเบิกจายเงิน ดังนี้
1. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

หนวย : ลานบาท
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ

เบิกจาย
งบประมาณ

คงเหลือ
ลําดับ

ประเทศ
ภาพรวม 12,983.27 1,651.34 6,006.01 46.26 6,977.26 2

ประจํา 8,029.04 43.25 5,173.86 64.44 2,855.17

ลงทุน 4,954.24 1,608.09 832.15 16.80 4,122.09 7

งบประมาณ
เหลื่อมป 1,958.79 1,299.47 445.36 22.74 1,513.43

ป 61 1,680.86 1,069.23 421.10 25.05 1,259.76

กอนป 61 277.93 230.25 24.26 8.73 253.67

สําหรับผลการเบิกจายรายหนวยงานมีดังนี้

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการเบิกจายเงิน ดังนี้
1. ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

หนวย : ลานบาท
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ

เบิกจาย
งบประมาณ

คงเหลือ
ลําดับ

ประเทศ
ภาพรวม 12,983.27 1,651.34 6,006.01 46.26 6,977.26 2

ประจํา 8,029.04 43.25 5,173.86 64.44 2,855.17

ลงทุน 4,954.24 1,608.09 832.15 16.80 4,122.09 7

งบประมาณ
เหลื่อมป 1,958.79 1,299.47 445.36 22.74 1,513.43

ป 61 1,680.86 1,069.23 421.10 25.05 1,259.76

กอนป 61 277.93 230.25 24.26 8.73 253.67

สําหรับผลการเบิกจายรายหนวยงานมีดังนี้









2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0402.5/ว124 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน

2561 เรื่อง งบประมาณท่ีถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดวยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป
เม่ือพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ ทําใหงบประมาณของสวน

ราชการและรัฐวิสาหกิจ ท่ีไดรับอนุมัติจากระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิก
จายเงิน และยังไมไดกอหนี้ผูกพันถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงไม
สามารถเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหกับเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิกจายเงินดังกลาวได
อีกตอไป

และพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติบทเฉพาะกาลในสวนท่ีเก่ียวกับหนวยรับงบประมาณได
กอหนี้ผูกพันและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ในมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57 ดังนี้

มาตรา 55 เวนแตเปนกรณีท่ีบัญญัติไวในมาตรา 56 และมาตรา 57 ในกรณีท่ีหนวยรับ
งบประมาณไดรับการกอหนี้ผูกพันไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตอไปได ท้ังนี้ ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2563

มาตรา 56 ใหงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภทงบกลาง รายการ
คาใชจายเก่ียวกับกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ คาใชจายตามโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ียังมิไดมีการกอหนี้ผูกพัน แตไดมีการกันเงินและขอขยายเวลาขอเบิก
เงินจากคลังไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหดําเนินการเบิกจาย
ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563

มาตรา 57 ในกรณีท่ีมีการจัดสรรงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภทงบกลาง ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม โดยให
กอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2562 และดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30
กันยายน 2563

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



3.1.๔ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

นําเสนอโดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ 2562

ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ภาพรวม)

ผลการเบิกจ่าย อยูร่ะหว่างดาํเนินการ

อยูระหวางดําเนินการ
382,810,761.82

(98.68%)

เบิกจาย
5,139,238.18

(1.32%)

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 197,387,000.00 (50.88%) 181,563,000.00 (46.80%) 9,000,000.00 (2.32%) 387,950,000.00 (100%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 197,387,000.00 (50.88%) 185,563,000.00 (47.83%) 5,000,000.00 (1.29%) 387,950,000.00 (100%)

การกอหน้ีผูกพัน - - - -

การเบิกจาย - 3,682,540.00 (1.92%) 1,456,698.18 (29.13%) 5,139,238.18 (1.32%)

อยูระหวางดําเนินการ 197,387,000.00 (100%) 181,880,460.00 (98.02%) 3,543,301.82 (70.87%) 382,810,761.82 (98.68%)

ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ 2562



ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จังหวัดเชียงใหม)

ขอ้มูล ณ วันท่ี 23 มีนาคม 2561

รายการ รายจายลงทุน รายจายประจํา รายจายอื่น รวม
จัดสรร 93,005,200.00 (43.50%) 111,778,040.00 (52.29%) 9,000,000.00 (4.21%) 213,783,240 (55.85%)

หลังโอนเปลี่ยนแปลง 61,493,400.00 (33.84%) 115,237,370.00 (63.41%) 5,000,000.00 (2.75%) 181,730,770 (47.47%)

การกอหน้ีผูกพัน - - - -

การเบิกจาย - 2,489,660 (2.16%) 1,456,698.18 (29.13%) 3,946,358.18 (2.17%)

อยูระหวางดําเนินการ 63,005,200.00 (100%) 112,747,710.00 (97.84%) 3,543,301.82 (70.87%) 177,784,411.82 (97.83%)

ขอมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพนัธ 2562

อยูระหวางดําเนินการ
177,784,211.82

(97.83%)

เบิกจาย
3,946,358.18

(2.17%)

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



3.1.๕ รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 4 ป 2561
นําเสนอโดย ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ







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



3.1.๖ การดําเนินโครงการรอยใจรักษ
นําเสนอโดย  อําเภอแมอาย

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



3.1.๗ การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62
นําเสนอโดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม และโครงการชลประทานเชียงใหม

๑) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทุกจังหวัด

ไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2562 ดังนี้

1. จัดทําคําสั่ งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562

2. จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562
3. มีหนังสือแจงคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม

ป 2562
4. แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ัง

จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ป 2562

ท้ังนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ
เตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้

1. สํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็ย
กักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา

2. จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตันน้ําลําธาร
3. พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการ

เผชิญเหตุสาธารณภัยท่ีอาจเกิดข้ึน รณรงคใหประชาชนสํารองน้ําใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง



๒) สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร ป 2561/62
จังหวัดเชียงใหม

โดย  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุม
คณะกรรมการศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน
การบูรณาหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการ
รองรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร ป 2561/62 จังหวัด
เชียงใหม โดยมีแนวทางการรองรับในดานพืช ประมง ปศุสัตว ดังนี้

การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร



ดานพืช

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดการเตรียมความพรอมเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยแลง ดานพืช ป 2561/62 รายละเอียดดังนี้

1) แจงใหทุกอําเภอ เตรียมความพรอมในการดําเนินการชวยเหลือ
เกษตรกรท่ีอาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยใหติดตามขอมูลขาวสาร
การพยากรณอากาศ สภาพภูมิอากาศ เพ่ือประเมินสถานการณพรอมท้ัง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหเกษตรกรทราบเฝาระวัง
สถานการณภัยพิบัติฯ

ดานพืช

2) ใหประเมินสถานการณและวิเคราะหพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยใหประชาชน
เตรียมการปองกันพ้ืนท่ีการเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีพืชผลท่ีมีมูลคาและ
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

3) ใหปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือขอมูลดานหนี้สินของสมาชิก
สถาบันเกษตรกรใหเปนปจจุบันเพ่ือเปนฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือ
ตอไป



ดานพืช

4) เม่ือเกิดภัยใหเรงประเมินความเสียหายและความตองการ
ชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือจะใหความชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบ
ภัยพิบัติฯ ไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณและประเมินผลกระทบ
ดานการเกษตรตลอดจนการใหความชวยเหลือเกษตรกรและพ้ืนท่ีการเกษตร
สงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพ่ือดําเนินการ
ตอไป

5) แจงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบล ใหออกพ้ืนท่ี
เพ่ือติดตามสถานการณในการปลูกพืชฤดูแลง และประชาสัมพันธใหเกษตรกร
ในพ้ืนท่ีติดตามสถานการณภัยธรรมชาติ รวมท้ังประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เตือนภัยฯ

ดานประมง

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ไดการเตรียมความพรอมเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานประมง ป 2561/62 รายละเอียดดังนี้

1) ควบคุมการใชน้ําและรักษาปริมาณน้ําในบอเลี้ยงสัตวน้ําใหมีการ
สูญเสียนอยท่ีสุด ปองกันการรั่วซึม หรือจัดทํารมเงาใหกับบอเลี้ยงสัตวน้ํา

2) จัดเตรียมหาแหลงน้ําสํารองไวใชเพ่ิมเติม
3) จับสัตวน้ําท่ีไดขนาดข้ึนมาจําหนายหรือบริโภค เพ่ือลดปริมาณ

สัตวน้ําภายในบอ
4) ลดปริมาณอาหารสัตวน้ําลงโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีเปนอาหารสด

เพ่ือปองกันการเนาเสีย



ดานปศุสัตว

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ไดการเตรียมความพรอมเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากภัยแลง ดานปศุสัตว ป 2561/62 รายละเอียดดังนี้

1) การจัดเตรียมหญาแหง พืชอาหารสัตว โดยสํารองไวท่ี ศูนยวิจัย
และพัฒนาอาหารสัตวลําปาง สํานักงานปศุสัตวเขต 5 จังหวัดเชียงใหม และ
กรมปศุสัตว ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดโควตา ประมาณ 92 ตัน

2) จัดทําแผนใหบริการสงเสริมสุขภาพสัตว ในทุกอําเภอ จะ
ดําเนินการในการทําวัคซีน การถายพยาธิ และการใหวิตามินบํารุง

3) แจงปศุสัตว อําเภอทุกอําเภอเตรียมการหากเกิดภัยและ
ประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเตรียมสํารองเสบียงอาหารสัตว

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
โทรศพัท 053-324015 โทรสาร 053-324017



๓) โครงการชลประทานเชียงใหม

การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง
ป 2561/62 (โครงการชลประทานเชียงใหม)

28 กุมภาพันธ 2562
สํานักงานชลประทานที่ 1

จ.ลําพนู

อ่างฯ แม่งดัฯ

อ่างฯ แม่กวงฯ

ฝายแม่แฝก

ฝายวงัตอง

น.แมท่า
น.แมก่วง

ฝายชลขนัธพิ์นิจ

ฝายท่ามะโก๋

ฝายสบร้อง
ฝายพญาอุต

ฝายพญาคาํ

ปตร.ท่าวงัตาล

จ.เชียงใหม

1

2

3
4

6

7
5

ภาพรวม ปริมาณน้ํา สาขาแมนํ้าปง 7 สาขา สะสม 1 เม.ย 61.- 25 ก.พ. 62
(แมแตง แมริม แมกวง แมทา แมขาน แมลี้ และ แมกลาง)

ป 62 นอยกวา ป 61 26%

107%

93%

42%

121%

48%

68%

31%

95%

1.ปริมาณน้ําทาในแมน้ําสายหลกั

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน



2. ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา
โครงการชลประทาน ขนาดใหญ 2 แหง
เขื่อนแมงัดฯ ตนฤดูแลง ปริมาณนํ้า 265 ลาน ลบ.ม. (100 %) ปท่ีแลว 262 ลาน ลบ.ม. (99 %)

ปจจบุัน ปริมาณนํ้า 236 ลาน ลบ.ม. (89 %) ปท่ีแลว 237 ลาน ลบ.ม. (89 %)
เขื่อนแมกวงฯ ตนฤดแูลง ปรมิาณนํ้า 139 ลาน ลบ.ม. (53 %) ปท่ีแลว 123 ลาน ลบ.ม. (47%)

ปจจบุัน ปริมาณนํ้า 122 ลาน ลบ.ม. (47 %) ปท่ีแลว 104 ลาน ลบ.ม. (40 %)

โครงการชลประทานขนาดกลาง 12 แหง
ตนฤดูแลง ปริมาณน้ํา 63 ลาน ลบ.ม. (72 %) ปท่ีแลว 77 ลาน ลบ.ม. (89 %)

ปจจุบัน ปริมาณน้ํา 52 ลาน ลบ.ม. (61 %) ปท่ีแลว 66 ลาน ลบ.ม. (76 %)

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 117 แหง
ตนฤดูแลง ปริมาณน้ํา 48 ลาน ลบ.ม. (73 %) ปท่ีแลว 53 ลาน ลบ.ม. (76 %)

ปจจุบัน ปริมาณน้ํา 43 ลาน ลบ.ม. (65 %) ปท่ีแลว 46 ลาน ลบ.ม. (71 %)

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน

รวม ชป. ถายโอน นอยกวา 30% 31-50% 51-80% มากกวา 80%
ความจุ
ที่ รนก.

(ลาน ลบ.ม.)

ปริมาณนํ้า
(ลาน ลบ.ม.)

 % เทียบกับ
รนก.

117 88 29 16 14 45 42
100% 75% 25% 14% 12% 38% 36%

1 อ.แมอาย 3 2 1 0 0 0 3 3.330 2.994 89.9%
2 อ.ฝาง 6 4 2 0 0 0 6 3.444 3.169 92.0%
3 อ.ไชยปราการ 3 - 3 0 0 0 3 1.505 1.325 88.0%
4 อ.เวียงแหง 1 - 1 0 0 1 0 0.045 0.030 66.7%
5 อ.เชียงดาว 10 9 1 0 2 6 2 5.285 3.740 70.8%
6 อ.พราว 4 3 1 0 0 0 4 3.342 3.185 95.3%
7 อ.แมแตง 10 6 4 0 2 0 8 6.635 5.238 78.9%
8 อ.ดอยสะเก็ด 6 4 2 1 2 0 3 5.150 3.375 65.5%
9 อ.หางดง 1 1 - 0 0 1 0 0.130 0.091 70.0%
10 อ.กัลยานิวัฒนา 2 2 - 0 0 2 0 0.700 0.548 78.3%
11 อ.แมออน 6 5 1 1 1 3 1 3.650 2.193 60.1%
12 อ.สันปาตอง 1 - 1 0 0 1 0 0.720 0.540 75.0%
13 อ.สะเมิง 8 8 - 0 1 6 1 3.622 2.607 72.0%
14 อ.สันกําแพง 1 - 1 0 0 1 0 0.650 0.390 60.0%
15 อ.แมริม 7 3 4 0 1 1 5 3.203 3.251 101.5%
16 อ.ดอยหลอ 1 - 1 0 1 0 0 0.500 0.225 45.0%
17 อ.สันทราย 5 3 2 1 0 2 2 3.250 2.361 72.6%
18 อ.เมือง 3 2 1 0 0 0 3 0.860 0.731 85.0%
19 อ.จอมทอง 26 23 3 11 4 11 0 12.575 4.152 33.0%
20 อ.แมแจม 6 6 - 0 0 6 0 1.158 0.842 72.7%
21 อ.ฮอด 1 1 - 0 0 1 0 0.414 0.264 63.8%
22 อ.ดอยเตา 4 4 - 2 0 2 0 3.725 1.784 47.9%
23 อ.อมกอย 2 2 - 0 0 1 1 1.240 0.989 79.8%

ปริมาณนํ้าในภาพรวม (ลาน ลบ.ม.)จํานวน(แหง) ขอมูล ณ วันท่ี 25 ก.พ. 62

ท่ี พ้ืนท่ี

65.133 44.024 67.59%
รวมในเขตจังหวัดเชียงใหม

คิดเปน

3.ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงน้ําขนาดเล็ก (ชป. และ อปท.) ในเขตจังหวัดเชียงใหม
อางท่ีมีปริมาณนํ้า นอยกวา 30 % มี 16 อาง (อ.จอมทอง 11 อาง)

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน



แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
โครงการชลประทานเชียงใหม 13,035 22,656 6,365 7,529 41,128 41,128 381 357 0 26 60,909 71,696

โครงการชลประทานลําพูน (เขต จ.เชียงใหม) 11 11 50 15 10,680 10,680 297 0 0 0 11,038 10,706
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแฝก - แมงัด 33,771 20,575 15,729 12,704 19,781 19,781 404 404 0 0 69,685 53,464

 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง (เขต จ.เชียงใหม 37,079 40,429 2,539 2,699 11,308 11,308 2,458 2,458 0 0 53,384 56,894
โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 9,000 17,025 8,000 1,725 28,000 26,906 1,000 1,042 0 0 46,000 46,698

รวม 92,896 100,696 32,683 24,672 110,897 109,803 4,540 4,261 - 26 241,016 239,458

รวม
โครงการ

ทํานาปรัง พืชไร - พืชผัก ไมผล - ไมยนืตน บอปลา บอกุง อื่น ๆ

ลําดับ
ท่ี อุปโภค- อุตสาห- ระบบ

บริโภค กรรม นิเวศน
1 โครงการชลประทานเชียงใหม 50.84 1.20 - - - 52.04

2 โครงการชลประทานลําพูน (ในเขต จ.เชียงใหม) 37.79 0.42 - - - 38.21

3 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด 148.85 3.36 0.64 13.55 98.03 264.42

4 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมกวง (ในเขต จ.เชียงใหม) 71.40 6.00 - - - 77.40

5 โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง 66.35 1.46 - 3.63 0.25 71.69

375.24 12.43 0.64 17.18 98.28 503.76รวม

โครงการชลประทาน/โครงการสงนํ้าฯ
ปริมาณนํ้า (ลาน ม.3)

เกษตร อ่ืนๆ รวมปริมาณนํ้า

4.แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2561/62 สํานักงานชลประทานที่ 1 ในเขตจังหวัดเชียงใหม (ชป.ใหญ /กลาง)

รวมแผนเพาะปลูก
241,016 ไร

(ใชนํ้า 504 ลาน ลบ.ม.)

ปลูกแลว
239,458 ไร (99%)

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน

5.แผนการจัดสรรน้ําของเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ฤดูแลง ป 2561/62

ไฟฟาพลังนํ้า

ลําดับความสําคัญ 1. อุปโภค-บริโภค 2. รักษาระบบนิเวศนและการทองเท่ียว 3. การเกษตร 4.อุตสาหกรรม

o สําหรับ ประปา 21 ลาน ลบ.ม.
o รักษาระบบนิเวศนและเพื่อการเกษตร (161,901 ไร ) 88 ลาน ลบ.ม.
o ทองเท่ียว 1.0 ลาน ลบ.ม.

 เตรียมแปลงตกกลาและกรณีฉุกเฉิน 71 ลาน ลบ.ม.

o เพื่อการอุปโภค 1 ลาน ลบ.ม.
o เพื่อการเกษตร ( 69,685 ไร) ประกอบดวย ขาวนาปรัง 33,771 ไร พืชไร 12,229 ไร พืชผัก 3,500 ไร

ไมผล 19,781 ไร  บอปลา 404 ไร

ความจุที่ไมใชการ 12 ลาน ลบม.

เข่ือนระเหยและรั่วซึม 7 ลาน ลบม.

 สงน้ําในพื้นท่ีโครงการแมแฝก-แมงัด 65 ลาน ลบ.ม.

 พื้นท่ีตลอดลําน้ําปง จ.เชียงใหมและลําพูน 110 ลาน ลบ.ม.

ปริมาณน้ํา 265 ลาน ลบ.ม. (100%)

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน



แผน/ผล การสงน้ําจากเข่ือนแมงัดฯ สนับสนุนพื้นท่ี ลุมน้ําปงตอนบน จังหวัดเชียงใหมและลําพูน ฤดูแลงป 2562

เริม่ตน
รอบเวร

สิ้นสุด
รอบเวร

พฤหสั ศกุร เสาร อาทติย จันทร อังคาร พธุ

สปัดาห 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.

สปัดาห สะสม ลาน ลบ.ม.

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 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 110.75 ฝนตก งดการสงน้าํ
2 17 ม.ค. 62 23 ม.ค. 62 1.94 3.88 0 0 6 6 6 6 0 2.07 2.07 108.68 LMC-ฝายแมปงเกาน้าํไมพอ 16 ม.ค.62
3 24 ม.ค. 62 30 ม.ค. 62 1.30 5.18 0 0 6 6 6 6 0 2.07 4.15 106.60 น้าํปงไมเพยีงพอและลดลงอยางตอเนือ่ง
4 31 ม.ค. 62 6 ก.พ. 62 3.28 8.46 0 0 9 9 9 9 10 3.97 8.12 102.63 น้าํปงไมเพยีงพอและลดลงอยางตอเนือ่ง
5 7 ก.พ. 62 13 ก.พ. 62 3.28 11.74 10 6 6 6 6 6 6 3.97 12.10 98.65 น้าํปงไมเพยีงพอและลดลงอยางตอเนือ่ง
6 14 ก.พ. 62 20 ก.พ. 62 3.46 15.20 5 5 9 9 9 9 9 4.75 16.85 93.90 น้าํปงไมเพยีงพอ
7 21 ก.พ. 62 27 ก.พ. 62 5.62 20.82 9 5 5 5 5 5 5 3.37 20.22 90.53 น้าํปงไมเพยีงพอ
8 28 ก.พ. 62 6 ม.ีค. 62 4.86 25.68 8 8 8 8 8 8 8
9 7 ม.ีค. 62 13 ม.ีค. 62 6.65 32.33 11 11 11 11 11 11 11
10 14 ม.ีค. 62 20 ม.ีค. 62 6.65 38.98 11 11 11 11 11 11 11
11 21 ม.ีค. 62 27 ม.ีค. 62 7.78 46.76 13 13 13 13 13 13 13
12 28 ม.ี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 ม.ิย. 62 1.94 102.99 3 3 3 3 3 3 3
22 6 ม.ิย. 62 12 ม.ิย. 62 1.94 104.93 3 3 3 3 3 3 3
23 13 ม.ิย. 62 19 ม.ิย. 62 1.94 106.87 3 3 3 3 3 3 3
24 20 ม.ิย. 62 26 ม.ิย. 62 1.94 108.81 3 3 3 3 3 3 3
25 27 ม.ิย. 62 3 ก.ค. 62 1.94 110.75 3 3 3 3 3 3 3
รวม 110.75 20.22

หมายเหตุ

โควตา
คงเหลือ

รอบที่

วนัที่ แผนการสงนํ้า
(ลาน ลบ.ม.)

วนัทีส่งจากเขื่อนแมงดัฯ (ลบ.ม./วนิาท)ี รวมสงนํ้า
(ลาน ลบ.ม.)

รอบที่ 7

เอกสารแนบ 46. แผนการ สงน้ําจากเขื่อนแมงัดฯ ลงแมน้ําปง ป 2561/62

ปจจุบันสงน้ําแลว
รอบที่ 1-7 รวมสะสม 20.22 ลาน ลบ.ม.
นอยกวาแผน 0.60 ลาน ลบ.ม.
คงเหลือ 89.78 ลาน ลบ.ม.

แผนสงน้ําทั้งหมด 25 รอบเวร
110 ลาน ลบ.ม.

(ปที่แลว 19 รอบเวร 95 ลาน ลบ.ม.)

เร่ิมสงนํ้า วันที่ 19 ม.ค. 62 ( ปที่แลว 20 ม.ค.61 )

คาดวาหยุดสงนํ้า วันที่ 3 ก.ค. 62 ( ปที่แลว 30 พ.ค.61 )

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน



การเตรียมพรอมสนับสนุนแหลงน้ําเพ่ือภารกิจดับไฟปา-ฉีดพนทําความชุมชื้น

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน

ปจจุบันมีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําฯ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก รวม 131 แหง
มีปริมาณน้ํารวม 450 ลาน ลบ.ม. หรือ 68% ของความจุ มีความพรอมสํารองน้ําไวสนับสนุน
ภาระกิจการทําความชุมชื้นและดับไฟปา สลายหมอกควันจากคาฝุนละออง PM 2.5

การสนับสนุนน้ําดิบเพ่ือการผลิตประปาจังหวัดเชียงใหม

เน่ืองจากโครงการฯแมแตง ไดดําเนินการปรับปรุงคลองสงนํ้าสายใหญ โดยทําการซอมบํารุงตั้งแตวันที่
15 ก.พ. 62 เปนตนมา ซ่ึงแลวเสร็จในวันที่ 25 ก.พ. 62 การจายนํ้าผานคลองสายใหญแมแตงจึงสงไปไดแค
ชวงตนคลอง ถึงคลองซอย 4 ซาย สวนคลองซอย 5 ซาย ถึง 23 ซาย ไมสามารถสงนํ้าใหได (จุดสูบประปา
ชวงระหวางคลองซอย 18-19 ซาย)

ดังน้ัน โครงการชลประทานเชียงใหมจึงไดสนับสนุนนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าแมจอกหลวง ชวยประปา
เชียงใหม 80,000 ลบ.ม. และไดสํารองนํ้าดิบเพ่ือการผลิตประปา ประมาณ 500,000 ลบ.ม.

โครงการชลประทานเชียงใหมกรมชลประทาน

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



3.1.๘ การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562

นําเสนอโดย สํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

2

ผลการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาป 256๒
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จากการประชุมเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2562

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2561
ณ หองประชุม 1 ชัน้ 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจงัหวัด

เชียงใหม
โดยมี ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน
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1.ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒.ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดานการ
ประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม

3. คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี ๔๕๗๑/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน
ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

4. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม

5. ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผา
ในท่ีโลงและพ้ืนท่ีการเกษตร

ประกาศและคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมและเปดศนูยฯ
คณะทํางานศนูยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หองศูนยอํานวยการสั่งการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมและเปดศนูยฯ
คณะทํางานศนูยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ หองศูนยอํานวยการสั่งการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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ตารางสรุปเปาหมายและผลการดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ในชวงหามเผาโดยเปรียบเทียบในป 2560 2561 และ 2562
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ลําดับ ตัวช้ีวัด เปาหมายป
2560 ผลการดําเนินงาน เปาหมายป2561 ผลการดําเนินงาน เปาหมายป

2562

1 ลดจํานวนจุด HOTSPOT
ลง 20% จากปกอน

1575 จุด 904 จุด 723 จุด 650 จุด 520 จุด

2
พ้ืนที่เผาไหมลดลง 20%
จากปกอน

1,412,399 ไร 810,733ไร 637,673ไร 963,978ไร 771,182 ไร

3 คา PM10 มีจํานวนวันที่
เกิน คามาตรฐาน ลดลง

12วัน 4วัน 10วัน 14วัน 10วัน

4
ลดระดับคาความเขมขน
ของ PM10 ใหตํ่ากวาป
กอน

ไมเกิน
192 ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

153 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร

ไมเกิน
153 ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร
173ไมโครกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร

ไมเกิน
173ไมโครกรัม
ตอลูกบาศกเมตร

5
การข้ึนลงของอากาศยาน
ตองเปนไปตามปกติ ข้ึนลง
ไดทุกเที่ยวบิน

สามารถข้ึนลงได
ทุกเที่ยวบิน

สามารถข้ึนลงไดทุก
เที่ยวบิน

สามารถข้ึนลงไดทุก
เที่ยวบิน

สามารถข้ึนลงไดทุก
เที่ยวบิน

สามารถข้ึนลงได
ทุกเที่ยวบิน

6

ประชาชนตระหนักถึง
ปญหาหมอกควันและไฟปา
และมีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหา
อยางย่ังยืน

ประชาชนมีความ
ตระหนัก

ประชาชนมีความ
ตระหนัก

ประชาชนมีความ
ตระหนัก

ประชาชนมีความ
ตระหนัก

ประชาชนมีความ
ตระหนัก
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แผนการดําเนินงานและมาตรการปฏิบัติงานมีการกําหนดหนวยงานหลักที่เก่ียวของอยางชัดเจน และมาตรการในการดําเนินงานแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ 2562 แบงออกเปน 3 มาตรการ ดังน้ี

1). มาตรการเตรียมการและปองกัน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562)
2). มาตรการรับมือ ( กุมภาพันธ 2562 - เมษายน 2562)
3).มาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม 2562 –กันยายน 2562)

มาตรการเตรยีมการและปองกัน
(ต.ค. 61-ก.พ. 62)

มาตรการรับมือ
(ก.พ. 62-เม.ย.62)

มาตรการสรางความยัง่ยืน
(ต.ค. 61-ก.ย. 62)

ใชระบบ
Single

Command

บูรณาการ
คน/เงนิ/งาน
ประชารฐั

จัดการเชิงพืน้ที่

เนนการมี
สวนรวม

ของชุมชน

บังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครดั

ประยกุตใช
ขอมูล

ภูมิศาสตร
กําหนดพื้นที่
เปาหมาย

ปองกันกอน
เกิดเหตุ
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กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือความชัดเจนในการดําเนินงานพรอมท้ังบูรณาการทุกภาคสวนดําเนินการภายใตระบบ
Single Command จังหวัด/ อําเภอ/ตําบล/หมูบาน

แผนการดําเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควนัและไฟป่า
จงัหวดัเชียงใหมร่ะดบัอาํเภอ ตาํบลและหมูบ้่าน

ประจําปีงบประมาณ 2562

เชียงใหมด่ําเนินการรวบรวมและนําเสนอประชมุร่วมกบั

การจดั
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ประชุมวางแผนการจัดการเชื้อเพลิง

ชิงเผาในพ้ืนท่ีเพ่ือลดปริมาณเชื้อเพลิง

จัดการชิงเผาในจังหวัดเชียงใหมทองที่อําเภอฮอดจัดการชิงเผาในจังหวัดเชียงใหมทองที่อําเภอฮอด 2525,,672672 ไรไร ,, อําเภอจอมทองอําเภอจอมทอง 1515,,949949 ไรไร ,, อําเภอดอยเตาอําเภอดอยเตา 11,,479479 ไรไร
และอาํเภออมกอยและอาํเภออมกอย 3333,,257257 ไร  รวมทั้งสิ้นไร  รวมทั้งสิ้น 7676,,357357 ไรไร ((ขอมูล ณ วันที่ขอมูล ณ วันที่ 1010 กก..พพ..6262))
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การรณรงคประชาสัมพันธ โดย คณะทาํงานดานการประชาสัมพันธแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
มีการดําเนินงานประชาสัมพันธเชิงรุกอยางจริงจัง ใหประชาชนสามารถไดรับขอมูลไดอยางทั่วถึง

โดยผานทาง Online ,On air และ On ground

การประชาสัมพันธโดยการประชาสัมพันธโดยการจัดการจัดนิทรรศการนิทรรศการ การจัดการจัดทําประชาสัมพันธทําประชาสัมพันธ

การประชาสัมพันธผานส่ือมวลชนการประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน การจัดการจัดทําส่ิงตีพิมพทําส่ิงตีพิมพ

การประชาสมัพันธโดยการใหการศึกษากับเยาวชนการประชาสมัพันธโดยการใหการศึกษากับเยาวชน

การประชาสมัพันธเคลื่อนที่ แบบเคาะประตูบานการประชาสมัพันธเคลื่อนที่ แบบเคาะประตูบานการประชาสมัพันธเคลื่อนที่ แบบเคาะประตูบานการประชาสมัพันธเคลื่อนที่ แบบเคาะประตูบาน

การประชาสัมพันธผาน
สถานีวิทยุแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม Radio Thailand 93.25
MHz.ในรายการ “เมืองไทยบานเรา”
ต อ น “ฟ า ใ ส ไ ร ม ล พิ ษ ”ติ ด ต า ม
มาตรการปองกันปญหาหมอกควัน
และไฟปาจังหวัดเชียงใหม เปนการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนสามารถ
ไดรับขอมูลไดอยางทั่วถึงโดยผานทาง
Online ,On air
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จดักิจกรรมจดักิจกรรม kick offkick off หมอกควนัไฟป่าหมอกควนัไฟป่า 6262
2121 มกราคมมกราคม 25622562

ระดบัอาํเภอทุกอาํเภอระดบัอาํเภอทุกอาํเภอ kick offkick off พร้อมกนัพร้อมกนั
2222 กุมภาพนัธ์กุมภาพนัธ์ 25622562

การจดัการจดัระเบียบระเบียบ

การเตรียมความพร้อมระดมพลดบัไฟป่าและการเตรียมความพร้อมระดมพลดบัไฟป่าและ
อุปกรณ์ในการดบัไฟป่าอุปกรณ์ในการดบัไฟป่า



27/02/62

16

จัดฝกอบรมสรางเครือขายการแกไขปญหาไฟปาจัดฝกอบรมสรางเครือขายการแกไขปญหาไฟปา

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25622562

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25622562

การกําหนดชวงเวลาหามเผา
ในท่ีโลงอยางเด็ดขาด

จังหวัดเชียงใหม

การจัดสรรงบประมาณ
โครงการแกไขปญหาหมอก
ควันและไฟปาภาคเหนือ

ตอนบน

จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมจากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พประจําปงบประมาณ พ..ศศ..25622562

ท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดังตอไปน้ีท่ีประชุมพิจารณาและมีมติดังตอไปน้ี



27/02/62

17

การกําหนดชวงเวลาหามเผาในที่โลงอยางเดด็ขาด
จังหวัดเชียงใหม

เดือน ป
สัปดาหที่

พ.ย.-58 ธ.ค.-58 ม.ค.-59 ก.พ.-59 มี.ค.-59 เม.ย.-59 พ.ค.-59
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

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

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

*** ขอมูล : wunderground

*** เนื่องจากคาความช้ืนในอากาศท่ีใกลเคียงป 58/59 จึงนําอุณหภูมิ
ป 58/59 มาอางอิงเพื่อคาดการณสถานการณหมอกควันป 2562

เริ่มแลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธยาวนานตอเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม และเริ่มแลงตั้งแตเดือนกุมภาพันธยาวนานตอเนื่องไปถึงเดือนพฤษภาคม และ
เริ่มมีความช้ืนมากข้ึนในเดือนกรกฎาคมเริ่มมีความช้ืนมากข้ึนในเดือนกรกฎาคม 25622562

o ตนเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนมกราคม ชวงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด โดยมีอากาศ หนาวเย็นทั่วไป กบัมีอากาศหนาวจัดบางแหงในบางวัน
o ตนเดือนกุมภาพันธถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ลักษณะอากาศอากาศจะแปรปรวน โดยอากาศจะเร่ิมอุนขึ้น และจะมีอากาศรอนหลายพื้นที่ในตอน
กลางวัน
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เดือน ป

กําหนดวันหามเผา ป
2562

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

10 วัน
ควบคุม
การเผา

19 - 28 ก.พ.

10 วัน
ควบคุม
การเผา

1 - 10 พ.ค.

61 วันหามเผา
1 มี.ค. - 30 เม.ย.

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

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

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

1010 วนัควบคุมการเผาวนัควบคุมการเผา((เก่าเก่า)) 1010 วนัควบคุมการเผาวนัควบคุมการเผา((หลงัหลงั))6161วนัห้ามเผาวนัห้ามเผา

การจัดสรรงบประมาณโครงการแกไขปญหาหมอกควนัและไฟปาภาคเหนือตอนบน

การจัดการจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11
โครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบนโครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบน 11 จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 25622562

มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังน้ีมีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังน้ี

การจัดการจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนสรรงบประมาณกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 11
โครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบนโครงการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาภาคเหนือตอนบน 11 จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 25622562

มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังน้ีมีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณดังน้ี

1 ขนาดของ
พื้นท่ี

2 จํานวนพื้นท่ี
ปา

3. ความเส่ียง
ของพื้นท่ีใน
การเกิด
หมอกควัน
และไฟปา

4. จํานวน
หมูบาน

5. จํานวนพื้นท่ี
ทํา
การเกษตร
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3.1.๙ แผนปฏิบัติการฝนหลวง
นําเสนอโดย ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

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



3.1.๑๐ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2562

นําเสนอโดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม ไดตั้งเปาหมายลดจํานวน
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหนอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ไดแก จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตองนอยกวา
143 ครั้ง บาดเจ็บนอยกวา 160 รายและเสียชีวิตนอยกวา 12 ราย
เปาหมายคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง

สงกรานต พ.ศ. จํานวนครั้ง บาดเจ็บ เสียชีวิต
2559 168 175 13
2560 158 164 11
2561 132 141 11

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 153 160 12
โดยในป 2562 จะไดดําเนินการตามมาตรการหลัก 7 ดาน และมาตรการพิเศษ ดังตอไปนี้

มาตรการหลัก 7 ดาน
1. มาตรการลด

ปจจัยเสี่ยงดาน
คน

 บังคับใชกฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม และกฎหมายท่ีเก่ียวของ อยางเขมงวดโดย
แจงใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน อําเภอ ตํารวจ สรรพสามิต ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และจริงจัง ท้ังนี้จังหวัดมี จุดตรวจบูรณาการท้ังสิ้น 47 จุดและสามารถ
ปรับเพ่ิมหรือลดจํานวนจุดตรวจ จํานวนไดตามสถานการณ

 ในกรณีสงสัยวาเมาสุรา ใหมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผูขับข่ีทุกราย
 ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยง จังหวัดไดจัดตั้ง “ดานชุมชน”โดยขอความรวมมือ องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน อาสาสมัคร จิตอาสา อปพร. อสม. อส.ทช. เขารวม
 ในท้ัง 25 อําเภอ จังหวัดไดกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล

(Zoning) จํานวน 40 จุด
 จังหวัดขอความรวมมือจิตอาสา “เราทําความ ดีดวยหัวใจ” ชวยสอดสองผูมีพฤติกรรม

เสี่ยง และชวยประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน
2. มาตรการลด

ปจจัยเสี่ยงดาน
ถนนและ
สภาพแวดลอม

 จังหวัดไดดําเนินมาตรการ“1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย”จํานวน 211 สาย
 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัดทางรถไฟจํานวนท้ังสิ้น 11 จุด

รวมท้ังสํารวจ ตรวจสอบปายเตือน ปายสัญลักษณตาง ๆ สัญญาณจราจร ไฟสองสวาง
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ

3. มาตรการลด
ปจจัยเสี่ยงดาน
ยานพาหนะ

 จังหวัดไดใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตรวจความพรอมรถโดยสารประจําทางและ
พนักงานขับรถ หากไมผานเกณฑใหผูประกอบการแกไขหรือเปลี่ยนรถโดยดวน ในสวน
ของพนักงานขับรถจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในลมหายใจ “แอลกอฮอลตอง
เปนศูนย”

 ไดมีการกําชับใหรถโดยสารสาธารณะทุกคันรับผูโดยสารในสถานี หรือสถานท่ีท่ีกําหนด
เทานั้น และไมใหมีผูโดยสารตกคาง



 ควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ โดยใชระบบเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ
(GPS)

 ดําเนินการยึดรถกรณีเมาแลวขับ ตามคําสั่ง คสช. ท่ี 46/2558 เรื่องมาตรการแกไข
ปญหาอันเกิดจากการขับข่ียานพาหนะ อยางจริงจังและตอเนื่อง

 ประชาสัมพันธใหรถทุกคันทําประกันภัยภาคบังคับ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต
 เขมงวดรถกระบะท่ีบรรทุกน้ําหนักเกิน และรถโดยสาร 2 ชั้น

4. มาตรการดูแล
ความปลอดภัย
ของนักทองเท่ียว
และการดูแล
แหลงทองเท่ียว

 จัดเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว จัดหารถโดยสารรองรับการเดินทาง
ใหเพียงพอไมใหมีผูโดยสารตกคางและจอดรับผูโดยสารในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด

 ในพ้ืนท่ีท่ีอยูในการดูแลของภาครัฐ เชน อุทยานแหงชาติไมอนุญาตใหจําหนายจาย
แจกเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดโดยเด็ดขาด

5. มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา

 นํากฎหมายเก่ียวกับการควบคุมการจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา และ
สถานบริการ ในสถานท่ีทองเท่ียวทางน้ํา เชน แพ ฯลฯ

 จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ํา

6. มาตรการดาน
การชวยเหลือ
หลังเกิดอุบัติเหตุ

 ไดเตรียมความพรอมของระบบชวยเหลือผูประสบเหตุ หนวยกูชีพ กูภัย บุคลากร
เครื่องมือ ยานพาหนะ และระบบสื่อสาร

 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือสํารองโลหิตไวใชในยามฉุกเฉิน

7. มาตรการดาน
ประชารัฐ

 ใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ โดยการใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบานในลักษณะ “เคาะประตูบาน” เพ่ือแนะนําความปลอดภัยในการใชยานพาหนะ
การใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการเขามามีสวนรวมในเรื่องการสกัด
ผูมีพฤติกรรมเสี่ยง ไมใหขับข่ียานพาหนะ

มาตรการพิเศษ
มาตรการพิเศษ  ขอความรวมมือสถานท่ีจัดงานเทศกาลสงกรานตของภาคเอกชน ใหงดจําหนาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ีจัดงาน
 ตรวจสอบการจําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต และควบคุม กํากับ ดูแลสถานบริการ

ใหเปด–ปดตามเวลา
 เนนย้ําจุดตรวจบูรณาการ ดานชุมชน บังคับใชกฎหมายใหเขมขน โดยเฉพาะการ

กวดขันการสวมหมวกนิรภัยท้ังผูขับข่ีและซอนทายท้ังกลางวันและกลางคืน รวมไปถึง
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผูท่ีขับข่ี

 เพ่ิมการเรียกตรวจเพ่ือเปนการกระตุนใหผูขับข่ีมีความตื่นตัว ปองกันการหลับในเวลา
ขับรถ

 การเปดสัญญาณไฟวับวาบของจุดตรวจ จุดบูรณาการ และรถสายตรวจ เพ่ือเปนการ
กระตุนใหผูขับข่ีมีการตื่นตัว



 ใหพิจารณาตั้งจุดตรวจ จุดสกัดผูท่ีเมาแลวขับในบริเวณท่ีจัดงานเฉลิมฉลอง ท่ีมีการ
จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล

 ดําเนินการรณรงคสรางความรับรู สรางจิตสํานึกและความตระหนักอยางตอเนื่อง
โดยดําเนินการท้ัง
o On Line :ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค และ

มีการตั้งกลุม line เพ่ือกระจายขาวดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
o On Air :ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โทรทัศน รายการสด และสปอต

โฆษณาในสื่อทุกรูปแบบ
o On Ground :โดยการรณรงคประชาสัมพันธ การเดินขบวนปลอยแถวรณรงค

ใหกํานัน ผูใหญบานแจงประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ
 นอกจากนี้จังหวัดไดใชกลุมสื่อมวลชนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คนรวมกันกระจาย

ขาวสารใหความรูแกประชาชน
 กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยงท่ีมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนนสูง อาทิ การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ
การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบลพรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและจัดการ
ความเสี่ยง

 ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนดอย
เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงายจํานวน 4 ดอยไดแก ดอยอินทนนท , ดอยอางขาง,
ดอยสุเทพ  และดอยคํา

 มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับ – ปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและซอน
ทายรถจักรยานยนต ดวยกลอง CCTV

 การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย
118 เชียงใหม – เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม - จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับ
ความเร็วแบบมือถือ

 ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาล
เปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพ้ืนท่ีชั้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40
กม./ชม

 การนําบุคคลท่ีถูกคุมประพฤติคดีเมาแลวขับ มาบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือเจาหนาท่ี
ในการปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดตรวจบูรณาการท้ัง 25 อําเภอ

การรักษาความสงบ เรียบรอย โดยรวม
 ดําเนินมาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง
 มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการรวม บูรณาการทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย
 สนธิกําลังท้ังฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานท่ีสําคัญ และสถานท่ีราชการ และ
แหลงทองเท่ียวสําคัญท่ีมีประชาชนหนาแนน



 มทบ 33 จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบในเสนทางหลักท่ีเขาสูจังหวัดเชียงใหม 6
สาย (สายแมริม-เชียงใหม สายพราว-เชียงใหม สายดอยสะเก็ด-เชียงใหม สาย
สันกําแพง-เชียงใหม สายลําปาง-เชียงใหม และสายดอยหลอ-เชียงใหม)

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
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3.1.1๑ ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา
นําเสนอโดย สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

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



3.1.1๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี
นําเสนอโดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม





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



๓.๑.๑๓ ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต
นําเสนอโดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  และภาคบริการโลหิต

แหงชาติท่ี 10 จังหวัดเชียงใหม

๑) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดวยกระทรวงมหาดไทยแจงวา  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดขอความ

รวมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนภารกิจในการจัดหาผูบริจาคโลหิต เพ่ือใหไดโลหิตในการรักษาผูปวย
ในจังหวัดใหเพียงพอ และมีคุณภาพท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ังเปนไปตามเปาหมาย และสอดคลองกับ
ความตองการโลหิตของผูปวยท่ัวประเทศ และขอใหบรรจุเรื่องการรับบริจาคโลหิตในวาระการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดทุกเดือน เพ่ือประโยชนในการวางแผนจัดหาโลหิต และเพ่ือใหไดโลหิตตามเปาหมาย
ในวันนี้  ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๑๐ จังหวัดเชียงใหม  และในวันนี้ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๑๐ จังหวัด
เชียงใหมจะไดนําเสนอขอมูลเก่ียวกับการรับบริจาคโลหิตตอท่ีประชุมไดรับทราบ

๒) ภาคบริการโลหิตแหงชาติท่ี ๑๐ จังหวัดเชียงใหม

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



๓.๓.๑๔ การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ
(Infographics)

นําเสนอโดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

ตามท่ีรัฐบาลไดจัดทํา Infographics เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญ
ของภาครัฐ โดยใหนําไปประชาสัมพันธผานชองทางรูปแบบตางๆ  ในทุกระดับ เพ่ือสรางการรับรูของ
ประชาชนในวงกวางเก่ียวกับผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ

จังหวัดเชียงใหมไดเผยแพรประชาสัมพันธ Infographics ผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ
เปนประจําทุกวัน ผานชองทางไลน ไดแก กลุมหัวหนาสวนราชการ กลุมราชสีห กลุม Smart E-Office
กลุมเพ่ือนรักนักขาว กลุมเพ่ือนสื่อ กลุมคนสรางขาวชม.๔.๐ และกลุมสวนราชการกับสื่อ เพ่ือใหนําขอมูลไป
เผยแพรประชาสัมพันธ ในการนี้  จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือทุกทานเม่ือไดรับขอมูลดังกลาวแลว กรุณา
ประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน เพ่ือใหไดรับทราบขอมูลอยางกวางขวาง

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

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



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2562
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

2 มีนาคม 2562 0๙.00 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดา
แหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องใน
วันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562

ณ หอประชุม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 3
ตําบลดอนแกว
อําเภอแมริม

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๙.๐๐ น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ  และผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒

เทศบาลตําบลบานกลาง
หมูท่ี ๒ ตําบลบานกลาง
อําเภอสันปาตอง

28 มีนาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2562

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

28 มีนาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระ
เกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

พระวิหารวัดพระสิงห
วรมหาวิหาร
อําเภอเมืองเชียงใหม

31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันท่ีระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระมหาเจษฎาราชเจา
และวันขาราชการพลเรือน ประจําป
2562

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
อําเภอเมืองเชียงใหม

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



ระเบียบวาระท่ี 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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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
6.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ
ประจําป 2562

นําเสนอโดย สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม

จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดพิธีถวายถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เพ่ือเทิดพระเกียรติ นอมรําลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและเพ่ือแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานการชางของพระองค

จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญหัวหนาสวนราชการและบุคลากรในสังกัดเขารวมพิธี
ถวายราชสักการะ  และรวมวางพานพุมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป
2562 ในวันเสารท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุม ศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๓
ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  ท้ังนี้ เริ่มลงทะเบียนการวางพานพุมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น.
การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว บุคคลท่ัวไป ชุดสุภาพ/ชุดสากล รูปแบบพานพุม ใชพานพุม
ดอกไมสดสีขาว หรือสีเหลือง

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



6.2 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %)

นําเสนอโดย สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

มติท่ีประชุม ..........................................................................................................................................................
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6.3 ประชาสัมพันธงานมหกรรมเทศกาลสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP
อําเภอเวียงแหง ประจําป 2562

นําเสนอโดย อําเภอเวียงแหง

อําเภอเวียงแหงซึ่งมีพ้ืนท่ีปลูกกระเทียมมากท่ีสุดของประเทศ  จะไดดําเนินการจัด
งานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทย และของดี OTOP อําเภอเวียงแหง ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันท่ี ๒๙
มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ สนามลานหนาท่ีวาการอําเภอเวียงแหง โดยในงานจะมีกิจกรรมสาระความรู
นิทรรศการ สินคา OTOP และความบันเทิง ดนตรี มวย รําวงประยุกต ประกวดพืชผลทางการเกษตร จึงขอ
เชิญชวนทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนท่ัวไป เขารวมกิจกรรมดังกลาว

รับชมวีดิทัศน
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