
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 

คร้ังที ่ 3/2562 

 

 
 

 
วันพฤหัสบดีที่   28  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่  ๓/2562 
วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

******************************************** 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมีนาคม 2562  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. ประชาสัมพันธสิทธิพิเศษการใหบริการของสายการบินไทยสมายลแกขาราชการ (สายการบิน

ไทยสมายล) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม  2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดาํรงตําแหนงใหม  
 4.1 พันตํารวจเอก โชคชัย    ชูแสง 
      ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
      ตาํแหนงเดิม   รองผูกํากับการ (สืบสวนสอบสวน)  

สถานีตํารวจภูธรวังประจบ 
4.2 พันตํารวจเอก โกเมน  สุภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
4.3 พันตํารวจเอก กรกฎ  โปชยะวณิช 
      ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
      ตําแหนงเดิม   ผูกํากับการสถานีตาํรวจภูธรดานชาง  
4.4 นางอาทิตยา   แสงมณี 
 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

    จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง 

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม  
4.5 นายเสนห   สายเย็นใจ 
 ตําแหนงปจจุบัน  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   วัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน 
4.6 นายนภดล   อาวุธกรรมปรีชา 
 ตําแหนงปจจุบัน  นายทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ  

จังหวัดเชียงใหม 
         ตําแหนงเดมิ   นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ 

 



ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
   ครั้งที ่ ๒/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๒ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
 3.1.1  การจัดงานพิธีในเดือนเมษายน  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.2  การจัดทํานํ้าอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.3 การแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิตระดับ
จังหวัด  (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.4 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.5  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/ภาคเหนือ/
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร          
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
 3.1.6  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.7 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  
ป 2562  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.8 การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม (โครงการชลประทาน
เชียงใหม  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม และศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ) 
 3.1.9  รายงานผลคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการท่ัวไป  
พ.ศ.2562  จังหวัดเชียงใหม อยางไมเปนทางการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม) 
 3.1.10 เทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) (เทศบาลนครเชียงใหม ที่ทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 3.1.11 การดําเนินโครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เชียงใหม) 
    

 3.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน   2562 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
31 มีนาคม  2562 09.00 น. พิธีวันที่ระลึก                            

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
พระมหาเจษฎาราชเจา                     
และวันขาราชการพลเรอืน ประจําป 
2562 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 



 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
๖ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-

จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก                 
มหาจักรีบรมราชวงศ 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 

๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑.๕9 น. พิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ - บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  

- ขุนน้ําแมปง  
  อําเภอเชียงดาว 
- อางกาหลวง  
  ดอยอินทนนท  
  อําเภอจอมทอง 

๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗.๑๐ น. พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต 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 

พิธีสระเกลาดาํหัวปอเมืองเจียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 256๒ 

จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม 

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

กูเจาหลวงเชียงใหม  
วัดสวนดอกพระอารามหลวง 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

20 – 21  เมษายน 
๒๕๖๒ 

08.00 น. 
เปนตนไป 

พิธีรดน้าํดําหัวพระเถระผูใหญและ             
พิธีสรงน้าํสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒ 

 

24 เมษายน  2562 09.00 น.  โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการและผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน 
ครั้งท่ี  2/2562 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา  อาํเภอ
ดอยสะเก็ด 

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

บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ 
ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว 

 

 



วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
28 เมษายน  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ

และถวายพระพรชัยมงคลแด              
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร                                 
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

พระวิหารหลวง 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

๒๙ เมษายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่๔/2562  
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
 5.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
       6.1 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (เชียงใหม 100%) ประจําเดือน มีนาคม 2562  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

       6.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

    
 
 

  



การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 
      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนมีนาคม 2562  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. ประชาสัมพันธสิทธิพิเศษการใหบริการของสายการบินไทยสมายลแกขาราชการ (สายการบิน

ไทยสมายล) 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม  2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดาํรงตําแหนงใหม  
 4.1 พันตํารวจเอก โชคชัย    ชูแสง 
      ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
      ตาํแหนงเดิม   รองผูกํากับการ (สืบสวนสอบสวน)  

สถานีตํารวจภูธรวังประจบ 
4.2 พันตํารวจเอก โกเมน  สุภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร 
4.3 พันตํารวจเอก กรกฎ  โปชยะวณิช 
      ตําแหนงปจจุบัน  ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
      ตําแหนงเดิม   ผูกํากับการสถานีตาํรวจภูธรดานชาง  
4.4 นางอาทิตยา   แสงมณี 
 ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

    จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง 

เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม  
4.5 นายเสนห   สายเย็นใจ 
 ตําแหนงปจจุบัน  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม   วัฒนธรรมจังหวัดแมฮองสอน 
4.6 นายนภดล   อาวุธกรรมปรีชา 
 ตําแหนงปจจุบัน  นายทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ  

จังหวัดเชียงใหม 
         ตําแหนงเดมิ   นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ 

 
  



ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที ่ 2/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีที่   28  กุมภาพันธ   2562   
 

    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมหัวหนา                 
สวนราชการ ครั้งท่ี 2/2562  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  28  กุมภาพันธ  2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  น้ัน 
   เลขานุการ ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร  31 หนา  โดยมี นายศุภชัย 
เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา                 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2562  ทั้งนี้  มีหนวยงานขอแกไขรายชื่อผูรวมประชุม จํานวน             
1 หนวยงาน คือ โครงการชลประทานเชียงใหม  ซึ่งฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายช่ือเปนที่เรียบรอยแลว 

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่ 2/2562 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งท่ี ๒/2562 

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

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายช่ือผูมาประชุม 
หนวยงานในสงักัดกระทรวงมหาดไทย 
๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม 
๒. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
๓. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
๔. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๕. นายสพุัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
๖. นายธวัช ใสสม รกน. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
๗. นางสาวนภาภรณ เทพไชย (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
๘. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
๙. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
๑๐. นางกมลภู บุปผาเจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                

วิทยาเขตเชียงใหม 
๑๑. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
๑๒. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง รกน.ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เขต 7  (เชียงใหม) 
๑๓. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
๑๔. นางสาวธันยนันท โรจนวุฒิธรรม (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
๑๕. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
๑๖. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ

พัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๑๗. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
๑๘. นางจารุณี จุลวรรณ รกน. หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
๑๙. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
อําเภอ 
๒๐. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
๒๑. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
๒๒. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
๒๓. นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
๒๔. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
๒๕. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
๒๖. นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอําเภอแมริม 

27. นายสืบพงษ ... 
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๒๗. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอําเภอแมแตง 
๒๘. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด (แทน) นายอําเภอฮอด 
๒๙. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
๓๐. นายจักรพันธุ ทองอ่ํา (แทน) นายอําเภอพราว 
๓๑. นายโอภาพล บัวศร ี (แทน) นายอําเภอฝาง 
๓๒. นายภูมพิพัฒน เชื้ออินทร (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
๓๓. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
๓๔. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
๓๕. นายประพันธ วงคชมภู (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
๓๖. นายสุทธิชัย ตรีศิลสิทธิ์ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
๓๗. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
๓๘. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
๓๙. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
๔๐. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรต ิ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
๔๑. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง 
๔๒. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 
๔๓. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
๔๔. นายกิตติพล จันทราภัย (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
๔๕. นางอารีย พนัธุจันทร รกน. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๔๖. พ.ต.อ.ศิริวัฒน บุญประสิทธิ์ (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
๔๗. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
๔๘. พ.ต.ท.จักรินทร ถ้ําแกว (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
๔๙. พ.ต.ท.ชํานาญโรจน สมศักดิ์หิรัญ (แทน) ผูกํากับการ กองกํากับการ ๕  
๕๐. พ.ต.อ.หญิง กัญญชญา เขตตสันเทียะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
๕๑. ร.ต.อ.หญิง ณัฐวจ ี จักรสาร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2 
๕๒. พ.ต.ท.ชาญวิทย สุริยาทิพยเนตร (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
๕๓. พ.ต.ต.เอกคณิต พีขัตร (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
๕๔. พ.ต.ท.ชยนันท มีอุดร (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
๕๕. นายประเสริฐ สวางเนตร (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
๕๖. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

เชียงใหม 
๕๗. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
๕๘. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 

59. นางสาววันทนา ... 
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๕๙. นางสาววันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
๖๐. นางปาญณิสา ไชยพรหม (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
๖๑. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
๖๒. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการ กอร.มน.จังหวัดเชียงใหม (ท) 
๖๓. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
๖๔. พ.อ.พิศิษฐ กันทะใจ (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
๖๕. พ.อ.ถิรวัฒน ศรีสุวรรณ (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
๖๖. พ.ต.วิสิทธิ ์ แกวมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
๖๗. พ.ต.กิตติพศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๗ 
๖๘. ร.ต.ภูมิพิทักษ วนันตฤทธิ์กูล (แทน) ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ ๓ 
๖๙. น.อ.สุนทร ผองอําไพ ผูบังคับการกองบิน 41 
๗๐. พ.อ.อภิรักษ ไกรเดช สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
๗๑. น.อ.ไพโรจน จูถนอม ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
๗๒. พ.อ.หญิง ทิพยพัฒนา เอมะสุวรรณ ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียมและพลังงาน

ทหาร 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
๗๓ . นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
๗๔. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
๗๕. นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
๗๖. นายวิสูตร หิตะวนิช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
๗๗. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
๗๘. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8 
๗๙ นางวาชินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
๘๐. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
๘๑. นางกนกพร มงคลปญญา (แทน)  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ

สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) / 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม 

๘๒. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
๘๓. นายวิรัติ วนาวิริยะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
๘๔. นางรําพินธ พงษดา (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
๘๕. นายธนภัทร พงษอราม นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
๘๖. นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
๘๗. นายนรินทร แสงศรีจันทร (แทน) รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
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๘๘. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม 

๘๙. นายจิรวัฒน วิศิษฐผล (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
๙๐. นายสุวิทย แรกขาว ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
๙๑. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ 

เขต ๑ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
๙๒. นายวรพงษ บุญเคลือบ (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

เชียงใหม 
๙๓. นางกนกกาญจน ศรีโพธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 

10  
๙๔. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
๙๕. นายธนัฏฐโชค บุญพงศปริตร ผูอํานวยการศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน 
๙๖. นางสาวกัญญวราพร เมืองลุง (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
๙๗. นางสาวเกศสุดา เรือนสา (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
๙๘. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
๙๙. นางอัจฉรี อุบลเขียว ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
๑๐๐. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
๑๐๑. นายอิฐศักดิ์ ศรีสุโข ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
๑๐๒. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
๑๐๓. นางจงดี หลีกาญจนา เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 1 
๑๐๔. นางสมลักษณ จันทพงศสวัสดิ์ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 2 
๑๐๕. นายอนิรุจน อวดแรง (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบาน

สหกรณสันกําแพงอําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม 

๑๐๖. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๑๐๗. นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
๑๐๘ นางเบญจวรรณ อินตะ (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
๑๐๙. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
๑๑๐. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
๑๑๑. นางวัฒนา ครั่งสี (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
๑๑๒. นางสุธารา ยินดีรส (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
๑๑๓. นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
๑๑๔. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ 
๑๑๕. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
๑๑๖. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
๑๑๗ นายพินิจชัย รัตนวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 
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๑๑๘. นางบุญญาพร เมฆพัฒน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
๑๑๙. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
๑๒๐. นายขวัญชัย ไชยวันดี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
๑๒๑. นายนันทวัฒน ศรีคาน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
๑๒๒. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
๑๒๓. นายเอกชัย บัวเกต ุ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยง 

สัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 
๑๒๔. นายวีระ สุทธิธน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

เขตภาคเหนือ 
๑๒๕. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
๑๒๖. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
๑๒๗. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
๑๒๘. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
๑๒๙. นายสงศักดิ์ คําชัยลึก (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๐. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๑. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
๑๓๒. นายเจริญ ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
๑๓๓. นายวิราพงษ อัปการัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ํา              

เพื่อเกษตรกรรมที่ 1 
๑๓๔. นางสาวยุวธิดา บุญทาตุย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
๑๓๕. นางพรรณี พุมพันธ ผูตรวจราชการกรม  รก. ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
๑๓๖. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
๑๓๗. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
๑๓๘. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ ๑ 
๑๓๙. นางภาวิณ ี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม  
๑๔๐. นางเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
๑๔๑. นายชุษณะ ปนเงิน (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
๑๔๒. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
๑๔๓. นายอภินันท จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
๑๔๔. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๔๕. นายสมคิด ปญญาดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
๑๔๖. นายสุเจตน มงคลไชยสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 

(เชียงใหม) 
๑๔๗. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
๑๔๘. นางศจิการ จันทาทอง (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
๑๔๙. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
๑๕๐. นางสาวสุรัชนา แกววงคดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ 

ลุมน้ําปง 
๑๕๑. นางปจฉิมา ฟูกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
๑๕๒. นายเมธี มหายศนันท ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
๑๕๓. นายสมศักดิ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
๑๕๔. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
๑๕๕. นายศุภวัณณ มงคลสวัสดิ์ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
๑๕๖. นายนุชา คําทัปน ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท.เชียงใหม 
๑๕๗. นายศราวุธ เลาหะวิศุส ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล                          

สาขาภาคเหนือตอนบน  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
๑๕๘. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
๑๕๙. นางพนิดา วานิชรัตน (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
๑๖๐. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
๑๖๑. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
๑๖๒. นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
๑๖๓. นางบุษบา ศักรางกูร ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
๑๖๔. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดั

เชียงใหม 
๑๖๕. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 

จังหวัดเชียงใหม 
๑๖๖. นายวีระยุทธ เปยมสุขศรีชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
๑๖๗. นางชญาน ี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
๑๖๘. นางสุ เดชะเรืองศิลป (แทน) ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
๑๖๙. ร.อ.ชัยธัช มงรังค (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
๑๗๐. นางนุชจณ ี นนทผล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

ภาค 3  
หนวยงานในสังกัดกระทรวง ... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
๑๗๑. นางสาวณิชาภัทร ใจซื่อ (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
๑๗๒. นายธรรศณัฏฐ นุชแสงพล ี สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
๑๗๓. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
๑๗๔. นางรุงรัตน มณีโชติ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
๑๗๕. นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
๑๗๖. นางอัจฉรา บัวทอง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
๑๗๗. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๗๘. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
๑๗๙. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม /  

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๑๘๐. นางสุทธิพร สังขทอง (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
๑๘๑. นายสิทธิชัย โขนงนุช (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
๑๘๒. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
๑๘๓. นายบุญชวย เวศนารัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
๑๘๔. นางจินดา กันทะศักดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
๑๘๕. นายไพโรจน เดชะบุญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
๑๘๖. นางชนากานต สุนันทกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
๑๘๗. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 6 
๑๘๘. นายสุทัศน กันทะมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศยัจังหวัดเชียงใหม 
๑๘๙. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 
๑๙๐. นายสุรศักดิ์ เทียบรัตน (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
๑๙๑. นางเยาวลักษณ วิริยะพงศ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑๙๒. นายรชฎ เชื้อวิโรจน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
๑๙๓. นายอนุพงศ บัวเงิน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๙๔. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
๑๙๕. นายสุมนต มอนไข ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
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๑๙๖. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรจังหวัด
เชียงใหม 

๑๙๗. นางพวงพันธ ทองปน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ     
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

๑๙๘. นายสมชาย จันทนา ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
๑๙๙. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
๒๐๐. น.พ.วรัญ ู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
๒๐๑. นายธรรมรัตน บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ 

เชียงใหม 
๒๐๒. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
๒๐๓. นายชาตรี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
๒๐๔. นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
๒๐๕. นายทวี เรืองโฉม ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
๒๐๖. นางสาวศศิธร ศิริมหาราช ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
๒๐๗ นายกําพล ใหลมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
๒๐๘. นางนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๒๐๙. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
๒๑๐. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
๒๑๑. นายวิวัฒน โตธิรกุล (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 

การเหมืองแรเขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
๒๑๒. นางสุกัญญา สมทัศน (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
๒๑๓. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
๒๑๔. นางปยะภรณ ศรีภักดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม 
๒๑๕. นายมนตชัย ณ ลําพนู ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเขต 32 
เชียงใหม 

๒๑๖. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
๒๑๗. นางนวอร เดชสุวรรณ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย                 

สํานักงานภาคเหนือ 
๒๑๗. นายอนุชา ดํารงมณี ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
๒๑๘. นางสาววัชร ี ประสิงห (แทน) หัวหนาภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัด

เชียงใหม 
๒๑๙. นายนัทธพงศ ชะเต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
สวนทองถิ่น 
๒๒๐. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
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๒๒๑. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
๒๒๒. นายฐิต ิ อินทะพันธ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
๒๒๓. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
๒๒๔. นางพะยอม สาสกุล (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
๒๒๕. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
๒๒๖. นางสาวธีรทรัพย ปฐมรังษียังกุล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
๒๒๗. นายดนัย สายปนตา (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ)                    

สาขาเชียงใหม 
๒๒๘. นายสุพจน คําเหลือ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น ๑ 
๒๒๙. นายศุภชัย พันติ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ๒ 
๒๓๐. นายกมลศาสตร เรืองแสน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
๒๓๑. นายธนบดี ภูสมบุญ (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
๒๓๒. นางสาวศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการสวนบริการลูกคา บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 
๒๓3. นางเสาวคนธ ชูศรี (แทน) ผูอํานวยการภาคเหนือตอนบน ธนาคารอาคาร

สงเคราะห 
สํานักพระราชวัง 
๒๓4. นายพิบูลย สุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน 
ผูเขารวมประชุม 
๒๓5. นางสุนทรี อินตา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒๓6. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒๓7. นางสาวจริญญา พรหมมา นิติกรปฏิบัติการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒๓8. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒39. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒๔0. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
๒๔1. นายสุเมธ ธรรมนิยม นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
การประชาสัมพันธขาวสารทั่วไป 

      การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ หวงเดือนกุมภาพันธ 2562  
(Infographics)  โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม   
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ  
      ๒.๑  การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิจงัหวัดเชียงใหม               

ปการเพาะปลูก 2561/62 จํานวน ๑๒ รางวัล  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)  ดังนี้ 
        (๑)  รางวัลชนะเลิศ      นายวิเชียร    แกวแสง 
        (๒)  รองชนะเลิศลําดับที่ ๑      นายบุญทรง  ยุติธรรม 

(3) รองชนะเลิศ ... 
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        (๓)  รองชนะเลิศลําดับที่ ๒   นายประพัตร  ปญกัณฑ 
        (๔)  ชมเชย     นายบุญชุม  อินตาพรหม 
        (๕)  มอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมประกวด  จํานวน  ๘ ราย  ดังนี้ 
    - นายณัฐพงษ  ขันแกวมิ่ง 
    - นายดวงจันทร  ขันแกวมิ่ง 
    - นายประเสริฐ  ยิ่งเจริญ 
    - นายสุภาพ  สุนะ 
    - นายสมพล  พวงมาลัย 
    - นายแห  ใจกวาง 
    - นางนงเยาว  กันทะสี 
    - นายสุทิศ  มอยไข  
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ดํารงตําแหนงใหม  
      ๔.1 นายภูมินพศ  บุญบันดาร 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสวนพระราชดําริและกิจการพิเศษ 
 ๔.2  นายสมศักดิ์  แกวสอน 
        ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดมหาสารคาม 
 ๔.๓  นายสิทธิกร   ฉันทแดนสุวรรณ 
        ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา) 
  ๔.๔  นายคมเพชร สําลีเติมสิริ 
        ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)  
        ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานสาขาชั่งตวงวัดปราจีนบุรี  
 ๔.๕  นายสุพจน  คําเหลือง 
        ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
        ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการและบํารุงรักษา  

     การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 - 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
 ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒   

     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา 09.00 น.  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น 

เลขานุการ ... 



 
 
 
 

- ๑๑ -

  เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร ๒๗ หนา โดยมี นายศุภชัย 
เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒          

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
        3.1  โดยการชี้แจง 
   3.1.1  กําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด   
  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ดวยในคราว
ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 
2562 โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปนองคประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุม
ไดรับทราบเรื่องคณะกรรมการฝายจัดพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด เพื่อนําไปประกอบพิธี          
เสกน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป  เพื่อใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวย
ความเรียบรอย สมพระเกียรติยศทุกประการ จังหวัดเชียงใหมไดพิจารณาเลือกวัดพระสิงหวรมหาวิหาร             
เปนสถานที่ในการประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก เนื่องจากเปนวัดสําคัญของจังหวัดเชียงใหม เคยเปนสถานที่
ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ํ าและเสกน้ํ าพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์  เพื่ อทูล เกล าทูลกระหมอมถวาย                  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล            
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการ 
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงม ี
ความเหมาะสมที่จะใชเปนสถานที่ประกอบพิธีทําน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ในสวนของแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหมที่จะนํามาใชในพิธี 
พลีกรรมตักน้ํานั้น จังหวัดเชียงใหมใชน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 แหง คือ  
๑) บอน้ําวัดบุพพาราม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 2) อางกาหลวง ดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม และ 3) ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของ
จังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติยศทุกประการ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายให
นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดเชียงใหม 
ออกสํารวจพื้นทีอ่ําเภอที่มีแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอจอมทอง และอําเภอเชียงดาว 
เมื่อวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2562 โดยไดใหคําแนะนําแกหนวยงานรับผิดชอบ เพื่อปรับปรุง และพัฒนา
แหลงน้ําดังกลาวใหมีความสะอาด สวยงาม และมีความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด เพื่อนําไป
ประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป กระทรวงมหาดไทยแจงแนวทางปฏิบัติและ
กําหนดการใหจังหวัดดําเนินการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจะไดเรงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดทําน้ําอภิเษก
ของจังหวัด และคณะกรรมการฝายตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัด และ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  โดยสํานักพระราชวังไดมีกําหนดการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัด ดังนี้ 

1. การประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัด             
พรอมกันทั่วประเทศ ในวันเสารที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ 11.52 – 12.38 น. โดยมีผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธาน 

๒. การประกอบ... 



 
 
 
 

- ๑๒ -

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

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

และเพื่อใหการจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย  
สมพระเกียรติยศทุกประการ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดนําคณะหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ ลงพื้นที่สํารวจแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 แหง อีกครั้ง ดังนี้ 

1. เมื่อวันจันทรที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ณ อางกาหลวง ดอยอินทนนท 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

2. เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ณ บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม อําเภอ
เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

3. เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ 2562 ณ ขุนน้ําแมปง อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๒ การ เตรี ยมความพร อมและข อมู ลสํ าคัญ เกี่ ยวกั บการ เลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม และการลงนามบันทึกขอตกลง  
  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) หัวหนาสวนราชการและผูเขารวมประชุมลงนาม MOU ในความรวมมือสนับสนุน
การรณรงค ประชาสัมพันธ ใหขาราชการ ลูกจาง พนักงาน เครือขาย ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
โดยพรอมเพรียงกัน การวางตัวเปนกลางทางการเมือง การไมกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้ง การตรวจสอบและ
แจงเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง วันอาทิตยที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.                
วันออกเสียงลงคะแนนกอนวันเลือกตั้งวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2562 หากไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะถูกจํากัด
สิทธิ การยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้ง ส.ส. การสมัคร ส.ส., ส.ว., ส.ถ., ผ.ถ., กํานัน และผูใหญบาน  
เปนขาราชการการเมือง และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง เปนรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา คณะที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ระยะเวลาการจํากัดสิทธิคนละ     
2 ป นับแตวันเลือกตั้งครั้งที่ไมไปใชสิทธิ หากครั้งตอไปไมไปใชสิทธิอีกจะเริ่มนับใหม การแจงเหตุที่ไมอาจไปใช
สิทธิเลือกตั้ง ทําเปนหนังสือแจงดวยตนเองตอนายทะเบียนอําเภอ/นายทะเบียนทองถิ่นที่ตนมีชื่อเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง/มอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่นแทน/จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน/แจงภายใน 7 วันกอนวันเลือกตั้ง
หรือภายใน 7 วันนับแตวันเลือกตั้ง  เหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง คือ มีกิจธุระจําเปนเรงดวนที่ตอง 
เดินทางไปพื้นที่หางไกล/เจ็บปวยและไมอาจเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได/เปนคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือ
ผูสูงอายุและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได/เดินทางออกนอกราชอาณาจักรและมิไดแจงความประสงค 
ขอใชสิทธินอกราชอาณาจักร/มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวา ๑๐๐ กม. /เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่น 
ที่คณะกรรมการการกําหนด การวางตัวของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.78 หามมิให
เจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมาย กระทําการใด ๆ เพื่อเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร
หรือพรรคการเมือง  ว.2 การใชตําแหนงหนาที่ โดยมิชอบดวยกฎหมาย มิ ใหหมายความรวมถึง             
การปฏิบัติหนาที่ตามปกติ ที่พึงตองปฏิบัติในตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐนั้น หรือการแนะนําชวยเหลือ             
ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมือง โดยมิไดเกี่ยวของกับการปฏิบัต ิ 

                          หนาที่ แมวา ... 



 
 
 
 

- ๑๓ -

หนาที่ แมวาการกระทําจะเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครหรือพรรคการเมืองใด การจัดการประชุม อบรม 
สัมมนา งานประจําปหากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการเทาที่จําเปนสามารถกระทําได   
แตจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใด ๆ ที่เปนการขัดตอ พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 ม.73 และ               
ม.78 ปายประชาสัมพันธผลการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ควรหลีกเลี่ยงปายประชาสัมพันธที่มีภาพของ
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากอาจเปนเหตุใหมีการรองคัดคานวาการกระทําดังกลาวเปนการฝาฝน ม.73 และ ม.78  
พ.ร.ป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561 การชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองในการหาเสียงของผูบริหาร
ทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
สามารถใหการแนะนําหรือชวยเหลือในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งของผูสมัครหรือพรรคการเมืองได  
ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ไดแก ขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจางในสวนทองถิ่น ตองถือ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการ
เลือกตั้ง ส.ส. เปนการเลือกตั้งทั่วไป โดยเครงครัด แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปน
การเลือกตั้งทั่วไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 มีดังนี้ ๑) ใหขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่และลูกจางในสังกัดของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน และหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ ใหความรวมมือ ชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อไดรับการรองขอจากคณะกรรมการการเลือกตั้งผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้ง 2) ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่และลูกจาง 
ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นวางตัวเปนกลางทางการเมือง  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการพลเรือน ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๔๙๙   
3) นับแตมีพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป จนถึงวันเลือกตั้ง  
การแตงตั้ง (โยกยาย) ขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ของรัฐ ทุกประเภทและทุกระดับ ทั้งในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหพิจารณาเทาที่จําเปนเพื่อไมใหกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ในการเลือกตั้ง  
๔) ใหขาราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และหนวยงานของรัฐ ใหการสนับสนุน
สถานที่เพื่อใชเปนสถานที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  
5) ใหหนวยงานทุกฝายตามขอ 4 สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่ ปดประกาศ และที่ติดแผนปายเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งใหเพียงพอและเทาเทียมกัน 6) ใหมีการสนธิกําลังระหวางทหาร ตํารวจ พลเรือน และอาสาสมัครดาน
ความปลอดภัยเพื่อใหการคุมครองประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง และเจาหนาที่จัดการเลือกตั้งไดรับความปลอดภัย 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การสํารวจความคิดเห็นของประชาชน จะตองกระทําโดยมีเจตนา
สุจริต ไมมีลักษณะเปนการชี้นํา หรือมีผลตอการตัดสินใจในการลงคะแนนเลือกหรือไมเลือกผูสมัครใด ทั้งนี้ 
หามเปดเผย หรือเผยแพรผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน ในระหวาง 7 วันกอนวันเลือกตั้งจนถึงเวลา
ปดการลงคะแนน การจัดเวทีประชันนโยบาย สํานักงาน กกต. เปนผูดําเนินการ หนวยงานอื่น สื่อมวลชน 
สามารถดําเนินการได แตทั้งนี้ตองเปนไปตามประกาศ กกต. โดยตองเปนประโยชนในการใหความรูแก
ประชาชน และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม ในการตัดสินใจทางการเมืองและกระตุนใหไปใชสิทธิเลือกตั้ง
มากข้ึน ทั้งนี้ ตองพิจารณาตามหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ โดยใหพรรคการเมืองมีโอกาสเทาเทียมกัน  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    
 

 

3.1.3 สรุปผลการ ... 
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3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 2562   

คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) ผลการเบิกจายเงินงบประมาณ
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณรายจายภาพรวม จํานวน  
เบิกจายแลว จํานวน ๑๔,๗๒๖.๗๑  ลานบาท คิดเปนรอยละ ๖๐.๑๓ ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ ๒ ของ
ประเทศ มีผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ ๖.๑๓ แยกเปน งบลงทุน จํานวน ๙,๒๒๑.๘๖ ลานบาท 
เบิกจายแลว จํานวน ๒,๙๕๕.๒๔ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๐๕ ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ ๕ ของประเทศ 
มีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย รอยละ ๑๒.๙๕ งบประจํา จํานวน ๑๕,๒๗๐.๒๑ ลานบาท เบิกจายแลว 
จํานวน ๑๑,๗๗๑.๔๗  ลานบาท คิดเปนรอยละ ๗๗.๐๙ ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ ๒๐.๐๙  เงินกันไว
เบิกเหลื่อมป จํานวน ๒,๑๒๘.๗๐ ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน  ๘๒๘.๙๙ ลานบาท คิดเปนรอยละ ๔๘.๘๖ 

หนังสือแจงเวียนกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว124             
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง งบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561  ดวยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป เมื่อพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับ ทําใหงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ไดรับอนุมัติ                
จากกระทรวงการคลังใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิกจายเงิน และยังไมไดกอหนี้ผูกพัน            
ถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย ดังนั้น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจจึงไมสามารถเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติใหกับเงินไวเบิกเหลื่อมปหรือขยายระยะเวลาเบิกจายเงินดังกลาวไดอีกตอไปและพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติบทเฉพาะกาลในสวนที่เกี่ยวกับหนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันและกันเงินไวเบิกเหลื่อมป  
ในมาตรา 55 มาตรา 56 และมาตรา 57  ดังนี้ 

มาตรา 55 เวนแตเปนกรณีที่บัญญัติไวในมาตรา 56 และมาตรา 57  
ในกรณีที่หนวยรับงบประมาณไดรับการกอหนี้ผูกพันไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
และที่แกไขเพ่ิมเติม และไดมีการกันเงินไวตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว ใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติมตอไปได ทั้งนี้ ใหดําเนินการเบิกจายใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 

มาตรา 56 ใหงบประมาณรายจายของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภท
งบกลาง รายการคาใชจายเกี่ยวกับกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ คาใชจาย 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินและเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ที่ยังมิไดมีการกอหนี้ผูกพัน แตไดมีการกันเงินและ
ขอขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไวตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม  
ใหดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

มาตรา 57 ในกรณีที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจายของปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ประเภทงบกลาง ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แกไข
เพิ่มเติม โดยใหกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 และดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) เงินกันไว 
เบิกเหลื่อมป มีหนวยงานใดบาง ใหหัวหนาหนวยงานไปตรวจดูดวย แลวรีบดําเนินการเบิกจาย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.1.3 สรุปผลการ ... 
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3.1.๓ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจงัหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ผลการเบิกจายใน
ภาพรวมต่ํามาก เพราะงบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแผน ๓๗๓ ลานบาท เบิกจายได ๓.๙ ลานบาท คิดเปน
รอยละ ๑.๐๖ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  
พรรณเทวี) กํากับดูแลในสวนการบริหารงบประมาณ การเสนอขออนุมัติโครงการไดรับการอนุมัติและ 
ไปดําเนินการในสิ้นเดือนมีนาคมใหได เมื่อเขาสูระบบแลวการเบิกจาย การจัดซื้อจัดจางจะเปนไปตามเปาหมาย
ตอไป ในชวงไตรมาสหนา ๒ ประการที่สําคัญ คือ ๑) โครงการตาง ๆ ที่ตองผานคณะกรรมการการกลั่นกรอง
ในแตละคณะกําหนดสงภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเนนย้ําทุกหนวยงาน รวมทั้ง คณะทํางานแตละ 
คณะดวย ๒) คณะดําเนินงานซึ่งในภาพรวมมีอยู ๖๒ กิจกรรม ประมาณ ๙๐ ลานบาท ขอใหเรงเสนอขออนุมัติ
โครงการ  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) จังหวัดเชียงใหม
มีผลการเบิกจายลําดับที่ ๗๖ ของประเทศ ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเรงรัดไปยังสวนราชการที่ไดรับ
งบประมาณใหรีบดําเนินการเบิกจายงบประมาณดวย มีปญหาใดขอใหปรึกษาหารือกันในที่ประชุม                
ตองชวยกันแกไข  

มตทิี่ประชุม   รับทราบ 

3.1.๕  รายงานเศรษฐกิจภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม ประจําไตรมาส 4 ป 2561 
         ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ  

(นางนวอร เดชสุวรรณ) เศรษฐกิจโลกชะลอลง สหรัฐอเมริกาขยายตอตัวเนื่องจากตลาดแรงงานยังแข็งแกรง 
ความเชื่อม่ันผูบริโภค และการใชจายภาครัฐ ยูโรโซนชะลอลงจากความไมแนนอนทางการเมืองในบางประเทศ
ปริมาณการคาโลกที่ชะลอลง จีนชะลอลงจากกิจกรรมการผลิตเริ่มหดตัวและภาวะการเงินตึงตัว ญี่ปุนอุปสงค
ในประเทศฟนตัวตลาดแรงงานแข็งแกรงและนโยบายการเงินผอนคลายตอเนื่อง เศรษฐกิจไทยไตรมาส ๔ ป 
๒๕๖๑ ขยายตัวตัวเนื่องตามแรงสงของอุปสงคในประเทศ ดานอุปสงคตางประเทศชะลอลง การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวในทุกหมวดการใชจาย ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว ภาคการสงออกขยายตัวชะลอลง  
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตอเนื่อง เงินเฟอทั่วไปลดลงจากไตรมาสกอนอัตราวางงานทรงตัว ภาคการ
ทองเที่ยวขยายตัวสูงขึ้นแมจํานวนนักทองเที่ยวจีนหดตัว การใชจายภาครัฐหดตัวตามรายจายลงทุนเปนสําคัญ  
เศรษฐกิจภาคเหนือ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๑ ภาคการทองเที่ยวขยายตัวดีนักทองเที่ยวจีนกลับมาฟนตัวไดเร็ว  
รายไดเกษตรกรขยายตัวตอเนื่องตามผลผลิตขาว ออยโรงงานและขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตอุตสาหกรรม
ขยายตัวจากหมวดอาหาร ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส และเครื่องดื่ม การบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นเล็กนอย การใช
จายซื้อสินคาอุปโภคบริโภคฟนตัวไดตอเนื่อง ขณะที่การซื้อยานยนตขยายตัวดี การใชจายภาครัฐรายจายรวม
ลดลง โดยรายจายลงทุนลดลงตามการใชจายในหมวดที่ดินและสิ่งกอสรางเปนผลจากโครงการกอสรางบางสวน
ลาชา การลงทุนภาคเอกชน ลดลงโดยการลงทุนกอสรางลดลง ดานการลงทุนผลิตเพิ่มขึ้นสะทอนจากยอด 
จดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย อัตราการวางงานอยูระดับต่ํา การจางงานเพิ่มขึ้นตามการจางงานในภาคเกษตร 
อัตราเงินเฟอทั่วไปติดลบเล็กนอยตามการลดลงของราคาผลไมสดและผักสดเปนสําคัญ เศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหมไตรมาส ๔ ป ๒๕๖๑ มีแรงขับเคลื่อนจากการทองเที่ยวเปนสําคัญ ภาคการทองเที่ยวขยายตัวจาก
นักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งนักทองเที่ยวจีนและนักทองเที่ยวสัญชาติอื่น ๆ การใชจายภาคเอกชนหดตัวเล็กนอย
ตามยอดจดทะเบียนรถยนตและรถจักรยานยนต สวนสินคาในชีวิตประจําวันยังอยูในระดับต่ํา การใชจาย 
 
                          ภาครัฐลดลง ... 



 
 
 
 

- ๑๖ -

ภาครัฐลดลงทั้งรายจายลงทุนและประจํา ดานการเงินยอดคงคางสินเชื่อและเงินฝากของธนาคารพาณิชย
ขยายตัวสูงกวาคาเฉลี่ยของภาคเหนือ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ   

3.1.๖  การดําเนินโครงการรอยใจรักษ   
นายอําเภอแมอาย (นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์) สรุปผลการดําเนินงาน 

โครงการรอยใจรักษ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ไดมีการประชุมคณะกรรมการสํานักงาน
บริหารโครงการรอยใจรักษ ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมมะลิกา ที่วาการอําเภอแมอาย เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2562 เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะกรรมการสํานักงานบริหารโครงการรอยใจรักษ ครั้งที่ 
2/2562 ณ หองประชุมศาลาตองตึง โครงการรอยใจรักษ ตําบลทาตอน และเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 
เวลา 13.30 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงานระดับพื้นที่ สรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้ 1) การบูรณาการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการรอยใจรักษ โดยใหสวนราชการระดับอําเภอชวยกันพิจารณาแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตาง ๆ ของแตละหนวยงาน(ระดับจังหวัด/อําเภอ) ที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
ชวยกันพิจารณาหวงระยะเวลาที่จะเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแบงออกเปน 4 มาตรการ 
ไดแก มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนาทางเลือก เปนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาครอบคลุมทุกมิติ ไดแก  
ดานการเกษตร (ดิน น้ํา ปา พืช สัตว ประมง) ดานสงเสริมอาชีพ/เพิ่มมูลคา ดานการทองเที่ยวดานสิ่งแวดลอม 
ดานการศึกษา ดานสังคมและคุณภาพชีวิต จํานวน 77 โครงการ มาตรการที่ 2 มาตรการปองกันยาเสพติด 
จํานวน 12 โครงการ มาตรการที่ 3 มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด จํานวน 5 โครงการ มาตรการที่ 4 
มาตรการเฝาระวังปญหายาเสพติด จํานวน 10 โครงการ รวมทั้งสิ้น 113 โครงการ 2) การบังคับใช
กฎระเบียบหมูบาน ชุมชน ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ ปจจุบันไดมีการบังคับใชกฎ ระเบียบ ชุมชน  
ใน ๔ หมูบานหลัก ๒๐ หยอมบาน ในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ ไดมีการบังคับใชกันอยางตอเนื่อง มีการ 
กระทําผิดทั้งหมด ๔8 ครั้ง สรุปผลเปนรายหมูบานไดดังนี้ หมูที่ ๙ บานเมืองงามเหนือ และหยอมบาน  
ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบานจํานวน 3 ครั้ง หมูที่ ๑๐ บานหวยสาน และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบ
หมูบานจํานวน 21 ครั้ง หมูที่ ๑๑ บานหัวเมืองงาม และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบาน จํานวน  
๑๗ ครั้ง หมูที่ ๑๓ บานเมืองงามใต และหยอมบาน ไดบังคับใชกฎระเบียบหมูบานจํานวน 7 ครั้ง โดยจําแนก
ตามขอหาความผิดไดดังนี้ เสพยาเสพติด จํานวน 37 ครั้ง รวมสงเขาบําบัด 29 คน ปรับ 15,000 บาท 
เนื่องจากทําผิกฎระเบียบ ชุมชน เกี่ยวกับเรื่องเสพยาเสพติด ครั้งที่ 2 ปรับคนละ 5,000 บาท ทะเลาะวิวาท 
จํานวน 6 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน 26,000 บาท ตัดไมทําลายปา จํานวน 3 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน  
15,000 บาท ขับรถจักรยานยนตสงเสียงดัง จํานวน 2 ครั้ง รวมปรับเปนเงิน 2,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  
58,000 บาท 3) การตรวจสอบอาวุธปนบานหวยสาน หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ผลปรากฏ ผูมีอาวุธปนทั้งหมด จํานวน 63 คน  จํานวนอาวุธปน
ทั้งหมด 104 กระบอก มีผูนําปนมาแสดง 71 กระบอก หาย 12 กระบอก ถูกตรวจยึด 15 กระบอก โอน/
จําหนาย 4 กระบอก เหลือตรวจสอบ (เจาของถูกจําคุก) 2 กระบอก 4) การตรวจติดตามอาสาทําดี รุนที่ 1 
และรุนที่ 2 อาสาทําดีรุนที่ 1 มีทั้งหมด 51 คนอาสาทําดีรุนที่ 2 มีทั้งหมด 95 คน รวมอาสาทําดีรุนที่ 1 และ 
2 มีทั้งหมด 146 คน 5) การฝกอบรมคณะศึกษาดูงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขยายผลไปยัง 19 อําเภอ
ชายแดน 4 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ หลักสูตรอบรม 2 วัน 1 คืน จัดฝกอบรมไปแลว ระหวางวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561 – 23 กุมภาพันธ 2562 รวม 35 รุน 37 องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม 2,393 คน 
โดยมีเปาหมายการอบรม จํานวน 84 รุน 88 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 6. การอบรมหลักสูตรที่ ๒ การฝก
ปฏิบัติจริงดานการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน เริ่มดําเนินการรุนที่ ๑ วันที่ ๒๕  
                       กุมภาพันธ - 1 . . . 



 
 
 
 

- ๑๗ -

กุมภาพันธ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ รุนละ ๖๐ คน มาจากเทศบาลตําบลแมอาย องคการบริหารสวนตําบล 
ดอยลาง องคการบริหารสวนตําบลสันตนหมื้อ ที่ทีมปฏิบัติการขยายผลลงไปประเมินแลววามีความพรอม 
เขารวมอบรม เนื้อหาการเรียนรูของหลักสูตรนี้ประกอบดวย การประเมินศักยภาพของพื้นที่ เครื่องมือและ 
องคความรูเฉพาะเรื่องในการพัฒนา เชน ระบบน้ํา เกษตรทฤษฎีใหม ปศุสัตว การศึกษาดูงาน และการ 
ทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ประยุกต ตามแนวทางศาสตรพระราชา  7) การขยายผลการพัฒนาหมูบานขางเคียง
นอกพื้นที่โครงการรอยใจรักษ 11 หมูบาน ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย การปรับปรุง ซอมแซม และเสริม
ศักยภาพแหลงน้ําขนาดเล็ก 37 โครงการ ใชงบประมาณดําเนินการ 36 โครงการ จํานวน 3,295,700 บาท 
ไมใชงบประมาณดําเนินการ 1 โครงการ คือ ขุดลอกหนาฝาย หวยหมากตื๋น บานรมไทย หมูที่  14  
น้ําเพื่อการเกษตร 7 โครงการ พื้นที่รับประโยชน 372 ไร ผูรับประโยชน 92 ครัวเรือน น้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 
30 โครงการ ผูรับประโยชน 2,873 ครัวเรือน 8) การแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติใหแกราษฎรพื้นที่
โครงการรอยรักษ สํานักทะเบียนอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ไดจัดทําโครงการคลินิกสัญชาติ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจการแกไขปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของกลุมบุคคลในเขตพื้นที่โครงการ
รอยใจรักษ และสรางความเขาใจกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงและขั้นตอนในการยื่นเอกสารขอลงรายการ              
สัญชาติไทย ณ อาคารอุทยานพระเจา 5 พระองค หมูที่ 10 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
โดยกําหนดออกหนวยคลินิกสัญชาติ สัปดาหละ 1 ครั้ง  ในวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห ระหวางเวลา 13.00 – 
16.30 น. เริ่มดําเนินการครั้งแรกในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561  

พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา เสด็จเยี่ยมประชาชนลุมน้ํา 
เมืองงาม ดังนี้ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 เสด็จเยี่ยมประชาชนลุมน้ําเมืองงาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 
เสด็จทรงเปดระบบน้ํา และพบปะเยี่ยมเยียนราษฎร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เสด็จติดตามความคืบหนา
โครงการฯ พรอมรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕๖๑ เสด็จติดตามความคืบหนา
โครงการฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เสด็จฯ ติดตามความคืบหนาโครงการฯ  
   คณะบุคคลสําคัญที่ เขารวมตรวจเยี่ยมโครงการรอยใจรักษ เมื่อวันที่               
26 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่ อวันที่  19 พฤศจิกายน 2561  
คณะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 คณะรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และ 
รองอธิบดีกรมการปกครอง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 คณะที่ปรึกษาผูชวยปลัดกระทรวง และผูตรวจ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เขต 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  
เขตสุขภาพที่ 1  

 ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูว าราชการจังหวัด
เชียงใหม) ขอบคุณทุกหนวยงานที่จัดกําลังคนไปปฏิบัติงานในพื้นที่ ขอบคุณนายอําเภอที่เปนหลัก โครงการนี้
เปนโครงการตนแบบในเรื่องการดูแลทั้งเศรษฐกิจ สังคมที่เรียกวาเบ็ดเสร็จในพื้นที ่

 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายพุฒิพงศ ศิริมาตย) ในวันนี้ เวลา  
๑๐.๐๐ น. ขอเชิญผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง ปลัดจังหวัดเชียงใหม ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เกษตร
จังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการชลประทานเชียงใหม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม ประมงจังหวัดเชียงใหม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ 
(เชียงใหม) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๖ (เชียงใหม) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหง 
          ประเทศไทย สํ านักงาน . . . 



 
 
 
 

- ๑๘ -

ประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม นายอําเภอแมอาย จะมีพิธีเปดโครงการ
กอสรางฝายตําบลทาตอน และประชุม ณ ที่วาการอําเภอแมอาย รวมกับโครงการปดทองหลังพระ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการขยายผลการพัฒนาแหลงน้ําตําบลทาตอน จํานวน ๑๕ หมูบาน ๔ หมูบาน 
อยูในโครงการรอยใจรักษ ๑๑ หมูบานกําลังขยายผล วันจันทรจะไปเยี่ยม ๑๑ หมูบานที่ขยายผลในเรื่อง 
แหลงน้ํา ทุกอยางพรอมแลว งบประมาณไดรับจัดสรรมาแลว กําลังคนพรอม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.๗  การเตรียมการรองรับสถานการณภัยแลง ป 2561/62    
๑) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                  

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด                
ทุกจังหวัดไดดําเนินการเตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ตามหนังสือกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนที่สุด ที่ มท 0624 (บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันที่ 28 มกราคม 
2562 ดังนี้ 1) จัดทําคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้ง 
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา        
ภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 3) มีหนังสือแจงคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัด
เชียงใหม ป 2562 4) แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมทั้ง
จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่น ป 2562 ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถิ่น 
ดําเนินการเตรียมความพรอมปองกนัและแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้ ๑) สํารวจและจัดทําบัญชีขอมูลทั่วไป ขอมูล
สภาพพื้นที่เสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะเก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา  
๒) จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตันน้ําลําธารพิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย  
งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น รณรงคใหประชาชน
สํารองน้ําใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรื่องภัยแลงเปนการเตรียมการปองกันและมีขั้นตอนเตรียมการเรื่องภัยแลง ขอใหสวนราชการ 
ที่เกี่ยวของไดพิจารณา อาทิ เรื่องการจัดการเก็บกักน้ํา ถือเปนหลักพื้นฐานกลุมใชน้ําตาง ๆ หนวยงานที่อยู 
ในพื้นที่ใกลเคียงกับประชาชน ใหเตรียมภาชนะในการเก็บกักน้ําไวบริโภค โดยเทียบเคียงกับขอมูลที่มีภัยแลง
ตองมีแผนเตรียมการในระดับพื้นที่ การสรางความรับรูใหประชาชนไดเตรียมการ ดูแลแหลงน้ําในพื้นที่  
การปลูกพืชเทาที่จําเปน 

๒) การ เตรี ยมการรองรั บสถานการณภั ยแล ง  ด านการ เกษตร  
ป 2561/62 จังหวัดเชียงใหม  

เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางสาวรตนพร กิติกาศ) 
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม ไดจัดประชุมคณะกรรมการ ศูนยติดตามและแกไขปญหาภัย
พิบัติดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกเดือน และเพื่อเปนการบูรณาหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณในการรองรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร ป 2561/62 จังหวัดเชียงใหม              
ไดจัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหม โดยมีแนวทางการรองรับในดานพืช ประมง ปศุสัตว พัฒนาที่ดิน และดานสหกรณ 
ดังนี้ ๑) ดานพืช แจงใหทุกอําเภอ เตรียมความพรอมในการดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรที่อาจประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉินโดยใหติดตามขอมูลขาวสาร การพยากรณอากาศ สภาพภูมิอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ  
                      พรอมทั้งประชาสัมพันธ . . . 



 
 
 
 

- ๑๙ -

พรอมทั้งประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหเกษตรกรทราบเฝาระวังสถานการณภัยพิบัติฯ  
ใหประเมินสถานการณและวิเคราะหพื้นที่เสี่ยง โดยใหประชาชนเตรียมการปองกันพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะ
พื้นที่ท่ีมีพืชผลที่มีมูลคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใหปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหรือขอมูลดานหนี้สินของ 
สมาชิกสถาบันเกษตรกรใหเปนปจจุบันเพื่อเปนฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป เมื่อเกิดภัยพิบัติใหเรง
ประเมินความเสียหายและความตองการชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เพื่อจะใหความชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่
ประสบภัยพิบัติฯ ไดอยางรวดเร็วและทันตอสถานการณและประเมินผลกระทบดานการเกษตร ตลอดจน 
การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพื้นที่การเกษตร สงใหสํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัด
ทราบ เพื่อดําเนินการตอไป ทั้งนี้ ไดแจงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจําตําบลใหออกพื้นที่เพื่อติดตาม
สถานการณในการปลูกพืชฤดูแลง และประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่ติดตามสถานการณภัยธรรมชาติ 
รวมทั้งประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยอยางใกลชิด ๒) ดานประมง ควบคุมการใชน้ําและรักษาปริมาณน้ํา
ในบอเลี้ยงสัตวน้ําใหมีการสูญเสียนอยที่สุด ปองกันการรั่วซึม หรือจัดทํารมเงาใหกับบอเลี้ยงสัตวน้ํา จัดเตรียม
หาแหลงน้ําสํารองไวใชเพิ่มเติม จับสัตวน้ําที่ไดขนาดขึ้นมาจําหนายหรือบริโภค เพื่อลดปริมาณสัตวน้ํา 
ภายในบอ ลดปริมาณอาหารสัตวน้ําลงโดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนอาหารสดเพื่อปองกันการเนาเสีย งดเวนการ 
ขนถายสัตวน้ํา ถาจําเปนตองระมัดระวังใหมากเนื่องจากจะมีผลกระทบกับการกินอาหาร การเจริญเติบโต  
การเกิดโรคในสัตวน้ํา ควรลดอัตราปลอยสัตวน้ําลงเลี้ยงใหนอยกวาปกติ และควรปลอยพันธุสัตวน้ําที่ม ี
ขนาดใหญเพื่อลดระยะเวลาการเลี้ยงใหนอยลง ตองเพิ่มความสนใจ สังเกตอาการตางๆ ของสัตวน้ําที่เกิดขึ้น
อยางใกลชิด หากมีอาการ ผิดปกติจะไดรีบแกไขทันทวงทีในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน 
2562 ควรงดเวนการเลี้ยงสัตวน้ําทุกชนิดโดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ําปงหรือแหลงน้ํา
สาธารณะทั่วไป ที่มีระดับน้ําลดลงอยางตอเนื่อง ๓) ดานปศุสัตว การจัดเตรียมหญาแหง พืชอาหารสัตว  
โดยสํารองไวที่ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง สํานักงานปศุสัตวเขต 5 จังหวัดเชียงใหม และ 
กรมปศุสัตว ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดโควตาประมาณ 92 ตัน ไดจัดทําแผนใหบริการสงเสริมสุขภาพสัตว 
ในทุกอําเภอ จะดําเนินการในการทําวัคซีน การถายพยาธิ และการใหวิตามินบํารุง  แจงปศุสัตวอําเภอ 
ทุกอําเภอเตรียมการหากเกิดภัย และประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเตรียมสํารองเสบียงอาหารสัตว  
4) ดานพัฒนาที่ดิน การเตรียมความพรอมดานพัฒนาที่ดิน โดยโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน 
(1,250 ลบ.ม) เปาหมาย 400 บอ เพื่อเปนการบรรเทาสภาพปญหาภัยแลง การขาดแคลนน้ํา และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําในพื้นที่ทําการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานไดมีแหลงน้ํา 
ที่เหมาะสมกับการเกษตร ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว จํานวน 227 บอ คิดเปนรอยละ 56 ๕) ดานสหกรณ 
ไดมีการประชุมกับเจาหนาที่ในระดับพื้นที่เพื่อแจงประชาสัมพันธการเตรียมความพรอมและ เฝาระวังดาน 
ภัยแลง ในดานการชวยเหลือหากเกษตรกรหรือลูกสมาชิกประสบภัยฯ ทางดานสหกรณมีแนวทางในการ
ชวยเหลือโดยการลดดอกเบี้ยเงินกูใหกับลูกสมาชิกแตขณะนี้ยังรอแนวทางที่ชัดเจนจากกรมฯ 

๓) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)  
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา โครงการชลประทาน ขนาดใหญ 2 แหง เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ตนฤดูแลง มีปริมาณ
น้ํา 265 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 100 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 262 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 99 ปจจุบัน
มีปริมาณน้ํา 235 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 89 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 236 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 89 
เขื่อนแมกวงอุดมธารา ตนฤดูแลงมีปริมาณน้ํา 139 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 53 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 
123 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 47  ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 121 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 46 ปที่แลว  
มีปริมาณน้ํา 103 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40 โครงการชลประทานขนาดกลาง 12 แหง ตนฤดูแลง  
มีปริมาณน้ํา 63 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 72 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา77 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 89  
                     ปจจุบันมีปริมาณ ... 
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ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 52 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 60 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 65 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
76 โครงการชลประทานขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง ตนฤดูแลง มีปริมาณน้ํา 48 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
73 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 53 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 76 ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 46 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 
รอยละ 71 ปที่แลว มีปริมาณน้ํา 43 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 65 ภาพรวมของปริมาณน้ําของแหลงน้ํา
ขนาดเล็กในเขตจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๑๗ แหง มีปริมาณน้ํา ๔๔.๐๒๔ ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ ๖๗.๕๙ 
อางที่มีปริมาณน้ํา นอยกวารอยละ 30 จํานวน 16 อาง อยูในพื้นที่อําเภอจอมทอง จํานวน 11 อาง แผนการ
เพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2561/62 สํานักงานชลประทานที่  1 ในเขตจังหวัดเชียงใหม ชลประทาน 
ขนาดใหญ/กลาง รวมแผนเพาะปลูก จํานวน  241,016 ไร ใชน้ําไปแลว 504 ลาน ลบ.ม. ปลูกแลว จํานวน 
239,458 ไร คิดเปนรอยละ 99 แผนการจัดสรรน้ําของเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ฤดูแลง ป 2561/62 ลําดับ
ความสําคัญ 1. อุปโภค-บริโภค 2. รักษาระบบนิเวศนและการทองเที่ยว 3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรม  
แผนสงน้ําในพื้นที่โครงการแมแฝก - แมงัด จํานวน 65 ลาน ลบ.ม. เพื่อการอุปโภค จํานวน 1 ลาน ลบ.ม.  
เพื่อการเกษตร จํานวน 69,685 ไร ประกอบดวย ขาวนาปรัง จํานวน 33,771 ไร พืชไร จํานวน 12,229 ไร 
พืชผัก จํานวน 3,500 ไร ไมผล จํานวน 19,781 ไร  บอปลา จํานวน 404 ไร พื้นที่ตลอดลําน้ําปง จังหวัด
เชียงใหมและลําพูน จํานวน 110 ลาน ลบ.ม. สําหรับประปา จํานวน 21 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและ
เพื่อการเกษตร จํานวน 161,901 ไร  จํานวน 88 ลาน ลบ.ม. ทองเที่ยว จํานวน 1.0 ลาน ลบ.ม.  
เตรียมแปลงตกกลาและกรณีฉุกเฉิน จํานวน 71 ลาน ลบ.ม. แผนสงน้ําทั้งหมด 25 รอบเวร 110 ลาน ลบ.ม.  
ปที่แลว 19 รอบเวร 95 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ํา วันที่ 19 มกราคม ๒๕62  คาดวาหยุดสงน้ํา วันที่ 3 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ปจจุบันสงน้ํ าแลว รอบที่  1 - 7 รวมสะสม 20.22 ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผน  
0.60 ลาน ลบ.ม. คงเหลือ 89.78 ลาน ลบ.ม. การเตรียมพรอมสนับสนุนแหลงน้ํ าเพื่อภารกิจ 
ดับไฟปา - ฉีดพนทําความชุมชื้น ปจจุบันมีปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําฯ ขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
รวม 131 แหง  มีปริมาณน้ํารวม 450 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 68 ของความจุ มีความพรอมสํารองน้ําไว
สนับสนุนภารกิจการทําความชุมชื้นและดับไฟปา สลายหมอกควันจากคาฝุนละออง PM 2.5 การสนับสนุน 
น้ําดิบเพื่อการผลิตประปาจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากโครงการฯ แมแตง ไดดําเนินการปรับปรุงคลองสงน้ํา   
สายใหญ โดยทําการซอมบํารุงตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนตนมา ซึ่งแลวเสร็จในวันที่ 25 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ การจายน้ําผานคลองสายใหญแมแตงจึงสงไปไดแคชวงตนคลอง ถึงคลองซอย 4 ซาย  
สวนคลองซอย 5 ซาย ถึง 23 ซาย ไมสามารถสงน้ําใหได จุดสูบประปา ชวงระหวางคลองซอย 18 - 19 ซาย 
ดังนั้น โครงการชลประทานเชียงใหมจึงไดสนับสนุนน้ําดิบจากอางเก็บน้ําแมจอกหลวง เพื่อสนับสนุนน้ําประปา
เชียงใหม จํานวน 80,000 ลบ.ม. และไดสํารองน้ําดิบเพื่อการผลิตประปา ประมาณ 500,000 ลบ.ม. 

ประธานในที่ประชุม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูว าราชการจังหวัด
เชียงใหม) โครงการชลประทานจะตองกักน้ําไว ตองบริหารจัดการน้ําอยางระมัดระวัง ตองเอาขอมูลมา
ประกอบดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.๘  การดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายสมคิด ปญญาดี) จากการประชุมเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัด
เชียงใหม ป พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ  
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยมี ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน ไดกําหนดยุทธศาสตรการ 
                      ดําเนินงานแกไข ... 
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ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้นไดมีประกาศ
และคําสั่งจังหวัดเชียงใหมดานการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2562 จํานวน ๕ ฉบับ ไดแก 1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
๒) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธแกไข 
ปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 3) คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ ๔๕๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 4) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง กําหนด
เขตควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม 5) ประกาศจังหวัดเชียงใหม  
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นที่การเกษตร แผนการ
ดําเนินงานและมาตรการปฏิบัติงานมีการกําหนดหนวยงานหลักที่เกี่ยวของอยางชัดเจน และมาตรการในการ
ดําเนินงานแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบงออกเปน  
3 มาตรการ คือ 1) มาตรการเตรียมการและปองกัน (ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ 2562) 2) มาตรการรับมือ 
(กุมภาพันธ 2562 - เมษายน 2562) และ 3) มาตรการสรางความยั่งยืน (พฤษภาคม 2562 – กันยายน 
2562) มีการกําหนดพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานพรอมทั้งบูรณาการทุกภาคสวน
ดําเนินการภายใตระบบ Single Command จังหวัด/อําเภอ/ตําบล/หมูบาน มีการกําหนดแผนการดําเนินงาน
แกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมระดับอําเภอ ตําบลและหมูบาน ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมดําเนินการรวบรวมและ
นําเสนอประชุมรวมกับคณะทํางานภาควิชาการ เพื่อใหการดําเนินงานการจัดการเชื้อเพลิงเปนไปตามหลัก
วิชาการ จากการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังตอไปนี้ การกําหนดชวงเวลาหามเผาในที่โลงอยางเด็ดขาดจังหวัด
เชียงใหม  จํานวน ๖๑ วัน ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ การจัดสรรงบประมาณโครงการแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปาภาคเหนือตอนบน ๑ มีเกณฑการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ ๑) ขนาดของ
พื้นที่  ๒) จํานวนพื้นที่ ๓) ความเสี่ยงของพื้นที่ในการเกิดหมอกควันและไฟปา ๔) จํานวนหมูบาน และ  
๕) จํานวนพื้นที่ทําการเกษตร  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.๙   แผนปฏิบัติการฝนหลวง 
ผูแทนศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ (นายกฤติชัย ธรรมสอน)  

แผนปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หนวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัด
เชียงใหม พื้นที่การเกษตร จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา เชียงราย แมฮองสอน แพร นาน พื้นที่ลุม 
รับน้ําเขื่อนภูมิพล แมกวงอุดมธารา แมงัดสมบูรณชล กิ่วลม กิ่วคอหมา และแมมอก เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม 
๒๕๖๒ เปดหนวยปฏิบัติการประจําป ปจจุบันมี Helicopter ๑ ลํา และ CASA ๒ ลํา จัดตั้งหนวยปฏิบัติการ
ฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว โดยใชเครื่องบิน CASA จํานวน ๒ ลํา ผลปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปญหาหมอก
ควันและไฟปา ตั้งแตวันที่ ๑๐ – ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ทําการบิน ๕ วัน ๑๖ เที่ยวบิน ๓๕.๓๕ ชั่วโมง ใชสาร 
๑๕ ตัน พบวามีฝนตกเล็กนอยบริเวณจังหวัดลําปาง ไดแก อําเภอแมทะ แมเมาะ  สบปราบ เกาะคา  
เมืองลําปาง และเถิน จังหวัดแพร ไดแก อําเภอลอง เมืองแพร จังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอฮอด ดอยเตา  
จังหวัดลําพูน ไดแก อําเภอบานโฮง      

 
มติที่ประชุม ... 
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มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.๑๐ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  
ป 2562   

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม ไดตั้งเปาหมายลดจํานวน               
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนใหนอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง  ไดแก จํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนนตองนอยกวา  
143 ครั้ง บาดเจ็บนอยกวา 160 รายและเสียชีวิตนอยกวา 12 ราย จะไดดําเนินการตามมาตรการหลัก                 
7 ดาน และมาตรการพิเศษ ไดแก ๑) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน มีการบังคับใชกฎหมายตามมาตรการ  
10 รสขม และกฎหมายที่เกี่ยวของ อยางเขมงวดโดยแจงใหหนวยงานบังคับใชกฎหมาย เชน อําเภอ ตํารวจ 
สรรพสามิต ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจริงจัง ทั้งนี้ จังหวัดมีจุดตรวจบูรณาการทั้งสิ้น 47 จุดและสามารถ
ปรับเพิ่มหรือลดจํานวนจุดตรวจ จํานวนไดตามสถานการณ ในกรณีสงสัยวาผูใชถนนมีอาการเมาสุรา ใหมีการ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผูขับขี่ทุกราย ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้ จังหวัดไดจัดตั้ง “ดานชุมชน” โดยขอความ
รวมมือ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อาสาสมัคร จิตอาสา อปพร. อสม. อส.ทช. เขารวม  ในทั้ง 25 อําเภอ จังหวัด
ไดกําหนดเขตพื้นที่เลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล (Zoning) จํานวน 40 จุด จังหวัดขอความรวมมือ 
จิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” ชวยสอดสองผูมีพฤติกรรมเสี่ยง และชวยประชาสัมพันธสรางจิตสํานึก
ดานความปลอดภัยทางถนน ๒) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม จังหวัดไดดําเนินมาตรการ  
“1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” จํานวน 211 สาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบจุดเสี่ยงบริเวณจุดตัด             
ทางรถไฟ จํานวนทั้งสิ้น 11 จุด รวมทั้งสํารวจ ตรวจสอบปายเตือน ปายสัญลักษณตาง ๆ สัญญาณจราจร               
ไฟสองสวาง เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ ๓) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะจังหวัด
ไดใหสํานักงานขนสงจังหวัด ตรวจความพรอมรถโดยสารประจําทางและพนักงานขับรถ หากไมผานเกณฑ 
ใหผูประกอบการแกไขหรือเปลี่ยนรถโดยดวน ในสวนของพนักงานขับรถจะมีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล 
ในลมหายใจ “แอลกอฮอลตองเปนศูนย” ไดมีการกําชับใหรถโดยสารสาธารณะทุกคัน รับผูโดยสารในสถานี 
หรือสถานที่ที่กําหนดเทานั้น และไมใหมีผูโดยสารตกคาง ควบคุมความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ โดยใช
ระบบเครื่องบันทึกการเดินทางของรถ (GPS)  ดําเนินการยึดรถกรณีเมาแลวขับ ตามคําสั่ง คสช. ที่ 46/2558 
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง มาตรการแกไขปญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ อยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง ประชาสัมพันธใหรถทุกคันทําประกันภัยภาคบังคับ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต เขมงวดรถกระบะ 
ที่บรรทุกน้ําหนักเกิน และรถโดยสาร 2 ชั้น ๔) มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยวและการดูแล 
แหลงทองเที่ยว จัดเจาหนาที่อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว จัดหารถโดยสารรองรับการเดินทาง 
ใหเพียงพอไมใหมีผูโดยสารตกคางและจอดรับผูโดยสารในพื้นที่ที่กําหนดที่อยูในการดูแลของภาครัฐ เชน 
อุทยานแหงชาติไมอนุญาตใหจําหนายจายแจกเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกชนิดโดยเด็ดขาด ๕) มาตรการความ
ปลอดภัยทางน้ํา นํากฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจําหนายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สุรา และสถาน
บริการ ในสถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา เชน แพ ฯลฯ จัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ํา  
๖) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุไดเตรียมความพรอมของระบบชวยเหลือผูประสบเหตุ  
หนวยกูชีพ กูภัย บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะ และระบบสื่อสาร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อสํารองโลหิต
ไวใชในยามฉุกเฉิน ๗) มาตรการดานประชารัฐ  ใหประชาชนมีสวนรวมในลักษณะประชารัฐ โดยการให
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานในลักษณะ “เคาะประตูบาน” เพื่อแนะนําความปลอดภัยในการใช 
      

                 ยานพาหนะ การใช ... 
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ยานพาหนะ การใชอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนในการเขามามีสวนรวมในเรื่องการสกัดผูมีพฤติกรรม
เสี่ยง ไมใหขับขี่ยานพาหนะ มาตรการพิเศษ ขอความรวมมือสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานตของภาคเอกชน 
ใหงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่จัดงาน  ตรวจสอบการจําหนายสุราโดยไมไดรับอนุญาต และ
ควบคุม กํากับ ดูแลสถานบริการใหเปด – ปดตามเวลา เนนย้ําจุดตรวจบูรณาการ ดานชุมชน บังคับใช
กฎหมายใหเขมขน โดยเฉพาะการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยทั้งผูขับขี่และซอนทายทั้งกลางวันและกลางคืน 
รวมไปถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอลผูที่ขับขี่ เพิ่มการเรียกตรวจเพื่อเปนการกระตุนใหผูขับขี่มีความตื่นตัว 
ปองกันการหลับในเวลาขับรถ การเปดสัญญาณไฟวับวาบของจุดตรวจ จุดบูรณาการ และรถสายตรวจ  
เพื่อเปนการกระตุนใหผูขับขี่มีการตื่นตัว ใหพิจารณาตั้งจุดตรวจ จุดสกัดผูที่เมาแลวขับในบริเวณที่จัดงาน 
เฉลิมฉลอง ที่มีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล  ดําเนินการรณรงคสรางความรับรู สรางจิตสํานึกและ 
ความตระหนักอยางตอเนื่องโดยดําเนินการทั้ง On Line  ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 
โซเชียลเน็ตเวิรค และมีการตั้งกลุม line เพื่อกระจายขาวดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน On Air 
ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โทรทัศน รายการสด และสปอตโฆษณาในสื่อทุกรูปแบบ On Ground  
โดยการรณรงคประชาสัมพันธ การเดินขบวนปลอยแถวรณรงค   ใหกํานัน ผูใหญบานแจงประชาสัมพันธ 
ใหประชาชนรับทราบ นอกจากนี้ จังหวัดไดใชกลุมสื่อมวลชนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คน รวมกันกระจาย
ขาวสารใหความรูแกประชาชน กําหนดการดําเนินงานอยางเครงครัด กับอําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทํา
สถานการณแยกเปนรายตําบลพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง ออกประกาศ 
เจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นแหลงทองเที่ยวที่เปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย
จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท  ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคํา  มาตรการบังคับใชกฎหมาย 
ตรวจจับ – ปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต ดวยกลอง CCTVการใชกลอง
ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย และ 
ถนนสาย 108 เชียงใหม - จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม การนําบุคคลที่ถูกคุมประพฤติคดีเมาแลวขับ มาบําเพ็ญประโยชนชวยเหลือ
เจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ประจําจุดตรวจบูรณาการทั้ง 25 อําเภอ การรักษาความสงบเรียบรอยโดยรวม 
ดําเนินมาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพื้นที่อยางตอเนื่อง มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการรวม 
บูรณาการทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย สนธิกําลังทั้งฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน 
ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจตราความสงบเรียบรอยในสถานที่สําคัญ และสถานที่ราชการ และ
แหลงทองเท่ียวสําคัญที่มีประชากรหนาแนน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบในเสนทาง
หลักที่เขาสูจังหวัดเชียงใหม 6 สาย ไดแก สายแมริม – เชียงใหม สายพราว - เชียงใหม สายดอยสะเก็ด - 
เชียงใหม สายสันกําแพง - เชียงใหม สายลําปาง - เชียงใหม และสายดอยหลอ – เชียงใหม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.1๑ ความกาวหนาโครงการเกษตรวิชญา  
ผูแทนสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖ (นางสุธารา ยินดีรส) รายงานผลการ

ดําเนินงานโครงการเกษตรวิชญา   
1. พื้นที่ทรงงาน มีการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในสวนของศาลาตรวจงาน 

ลานจอดรถ และถนนบริเวณศาลาตรวจงาน ปอมยาม ในป 2562    
 

2. พื้นที่สวนราชการ ... 



 
 
 
 

- ๒๔ -

2. พื้นที่สวนราชการ ผลการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้   
2.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ไดมีการปรับปรุงซอมแซมอาคาร

สํานักงานเพื่อจัดทําเปนศูนยประสานงาน ปรับปรุงซอมแซมบานพักโครงการ ปรับปรุงระบบอนุรักษดินและน้ํา
เพื่อจัดทําฐานการเรียนรู และพัฒนาแหลงน้ําโดยสรางบอพักน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก เพิ่มจํานวน 2 บอ           

๒.2 จัดทําแผนการใชที่ดินในพื้นที่สวนราชการโดยแบงพื้นที่ออกเปน  
4 เขตหลัก ไดแก พื้นที่ปาไมจํานวน 45 ไร พื้นที่จัดระบบอนุรักษดินและน้ําเพื่อปลูกไมยืนตนโตเร็ว จํานวน 
42 ไร พื้นที่อาคารสํานักงานและลานภูมิทัศน จํานวน 6 ไร พื้นท่ีจัดทําฐานเรียนรู 7 ฐาน จํานวน 45 ไร   

2.3 การบูรณาการรวมในการจัดทําฐานเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงาน
ประกอบดวย ฐานการเรียนรู 7 ฐาน ไดแก 1) ฐานเรียนรูดานการพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูง มีสถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหมเปนหนวยงานหลัก 2) ฐานเรียนรูดานการปลูกพืชผักมีศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง  
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เปนหนวยงานหลัก 3) ฐานการเรียนรูดานการปลูกไมผล/ไมยืนตนบนพื้นที่สูง  
มีสํานักงานวิจัยและพัฒนาเกษตรเขตที่  1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม และศูนยหมอนไหม 
เฉลิมพระเกียรติฯ เปนหนวยงานหลัก 4) ฐานการเรียนรูดานการปลูกไมดอกไมประดับ ศูนยปฏิบัติการพัฒนา
ที่ดิน โครงการหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เปนหนวยงานหลัก 5) ฐานการเรียนรูการปลูกขาวไรและ
ธัญพืชเมืองหนาว มีศูนยวิจัยขาวสะเมิง เปนหนวยงานหลัก 6) ฐานเรียนรูและสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
มสีํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหลัก 7) ฐานการเรียนรูดานการเลี้ยงสัตว มีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงใหม เปนหนวยงานหลัก  

2.๔ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 5 ป ของหนวยงานในพื้นที ่
โดยแผนการปฏิบัติงานแบงออกเปนกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่สวนราชการ ดังนี้  1) การดูแลและ
ประสานงานในพื้นที่สวนราชการ ดําเนินการโดยสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 2) การจัดทําแปลงสาธิตและ
จัดทําแปลงเรียนรูในพื้นที่ฐานเรียนรู  6 ฐาน ประกอบดวยหนวยงานจากสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
ศูนยวิจัยขาวสะเมิง สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 3) การอบรมและ
สงเสริมองคความรูซึ่งทําการอบรมในพื้นที่หมูบานกองแหะ ประกอบดวยกิจกรรมการอบรมและสงเสริม 
องคความรูการสํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร เปาหมายโครงการ โดยสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรที่ 1 กิจกรรมสอนแนะนําการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ 3 ตนทุนอาชีพ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ
และกิจกรรมการอบรมการสงเสริมการรวมกลุมสหกรณ โดย สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

3. พื้นที่พัฒนาการเกษตร ผลการดําเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้   
3.1 ตรวจสอบและจัดทําทะเบียนเกษตรกร 60 ราย พบวา มีเกษตรกร 

ที่ตองการทําการเกษตรกรรมในพื้นที่ จํานวน 60 ไร จํานวน 54 ราย และอีก 6 ราย ไมสมัครใจที่จะทําการ
เกษตรกรรมในพื้นที่พัฒนาการเกษตร จํานวน 60 ไร ประกอบดวยเกษตรกรในแปลงที่ 13 21 29 34 50 
58  

3.2 สํารวจ รังวัดพื้นที่แปลงเกษตรกร 60 ไร 60 ราย ใหม เนื่องจาก
เกษตรกรไดรับการจัดสรรพื้นที่และทําการเกษตรมาเปนระยะเวลา 15 ป เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อ
สะดวกในการบริ หารจั ดการแปลง ส งผล ให รู ปแบบแปลงที่ มี ก ารออกแบบในป  พ .ศ .  2546  
การเปลี่ยนแปลงจากเดิม และไดรังวัดและทําแปลงใหมใหสอดคลองกับทะเบียนเกษตรกร จากการสํารวจและ
รังวัดแปลงเกษตรกร 60 ไร 60 รายใหม พบวาพื้นที่พัฒนาการ เกษตรพื้นที่ 139 ไร ไดจัดทําระบบอนุรักษ 
                         ดินและน้ําและจัดสรร ... 
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ดินและน้ําและจัดสรรใหเกษตรกรทําการเกษตร จํานวน 60 ไร มีพื้นที่ปรับปรุงและพัฒนาใหคงสภาพปาไม
จํานวน 9 ไร พื้นท่ีสาธารณประโยชนจํานวน 2 ไร พื้นที่จัดทําอาคารเพาะชําและโรงเรือน จํานวน 1 ไร พื้นที่
ปาไม จํานวน 64 ไร และพ้ืนที่แหลงน้ํา จํานวน 3 ไร   

3.3 พัฒนาแหล งน้ํ า ในพื้นที่ โดยการกอสร างบอกัดน้ํ าคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพิ่มเติม จํานวน 3 ตัว โดยสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม  

3.4 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มีการปรับปรุงศาลาที่พัก และกอสราง
อาคาร กระจายสินคา   

4. พื้นที่ เขตวนเกษตร/ธนาคารอาหารชุมชน ผลการดํา เนินงานมี
รายละเอียด ดังนี ้ 

4.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหมไดพัฒนาโครงสรางพื้นฐานโดยจําแนกพื้นที่ออกเปนพื้นที่เพื่อการฟนฟูเปนแหลงอาหาร จํานวน  
๘๐ ไร อางเก็บน้ํา จํานวน ๒๕ ไร ถนน ลําหวย และอื่น ๆ จํานวน ๑๘ ไร พื้นที่ดังกลาวไดจัดสราง 
โรงเรือนเพาะชําสําหรับอนุบาลและขยายพันธุพืชกอนนําไปปลูก ปายโครงการเกษตรวิชญา ศาลาที่พัก
โครงการธนาคารอาหาร ชุมชน จัดทําเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ  

4.2 การพัฒนาแหลงน้ํา ประกอบดวยจัดทําระบบน้ํา บอคอนกรีต 
เพื่อกักเก็บน้ํา  

4.3 การพัฒนาพื้นที่และถายทอดเทคโนโลยี ดําเนินการฝกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ใหแกเกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่บานกองแหะ และในพื้นที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
เชียงใหม เชน เกษตรกรและนักเรียนจากอําเภอดอยเตา อําเภอแมริม อําเภอเชียงดาว และอําเภอดอยหลอ 
วัตถุประสงคเพ่ือปลูกฝงเกษตรกรและนักเรียน ใหมีความรักตนไม รูจักการดูแลรักษา การอนุรักษ รูคุณคาและ
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ตลอดจนเขาใจถึงความสัมพนัธของระบบนิเวศ เรื่อง ดิน น้ํา ปาไม  

5. พื้นที่ปาดําเนินงานโดยสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)  
ผลการดําเนินงานมี รายละเอียด ดังนี้  

๕.๑ กิจกรรมปลูกปาทั่วไป ดําเนินการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาของ
โครงการฯ และเพ่ือใหราษฎรใชประโยชนจากการเก็บของปาและใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน  

๕.2 กิจกรรมปลูกปาไมใชสอย ดําเนินการปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพปาของ
โครงการฯ และเพ่ือใหราษฎรใชประโยชนจากการเก็บของปาและใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน  

๕.3 กิจกรรมบํารุงปาไมใชสอยและบํารุงรักษาปาปที่ 2 - 6 ดําเนินการ
แผวถางวัชพืชตัดแตงกิ่งไมปลูกซอมแซมและพรวนดิน ใสปุยโคนตนไมที่ปลูกใหม ในพื้นที่รอบบริเวณ
โครงการฯ อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ยังไดมีสวนรวมกับราษฎรและหนวยงานราชการทองที่จังหวัดเชียงใหม  
ปลูกตนไมเนื่องในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ  

๕.4 กิจกรรมจัดทําแนวกันไฟ ดําเนินการจัดทําแนวกันไฟรอบพื้นที่
โครงการฯ ระยะทาง 20 กิโลเมตรและไดประสานงานกับผูนําหมูบานที่อยูรอบพื้นที่โครงการฯ จํานวน 4 
หมูบาน โดยจัดใหมีเวรยามเพื่อเฝาคอยระวังและปองกันการเกิดไฟปาตลอดชวงฤดูที่เกิดไฟปา  

๕.5 กิจกรรมจัดทําฝายชะลอความชุมชื้นและฝายตาขายหินทิ้ง  
๕.6 กิจกรรมปาเปยก ดําเนินการเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยใชทฤษฎีการ

พัฒนาปาไม โดยการใชทรัพยากรน้ํา ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการสรางแนวปองกันไฟ (Wet Fire Break)  
 

5.7 กิจกรรมรั้วตนไม ... 
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๕.7 กิจกรรมรั้วตนไม ปลูกตนไมเพื่อเปนรั้วรอบโครงการแทนที่รั้ว 
ลวดหนาม เพราะรั้วลวดหนามเปนอันตรายตอสัตวปาบางชนิด เชน บาง คางคาว และนก ที่หากินในเวลา
กลางคืน ที่ทําใหสามารถทราบขอบเขตของโครงการฯ อยางชัดเจน โดยคัดเลือกพันธุไมที่เหมาะสมมาปลูก 
เปนรั้ว พันธุไมที่ใชปลูก ไดแก ทองหลางลาย สน เสี้ยวดอกขาว  

๕.8 กิจกรรมเพาะชํากลาไม และกิจกรรมเพาะชําหญาแฝก โดยกลาไม 
ที่เพาะชํา ไดนําไปใชในการปลูกบํารุงปาบริเวณพ้ืนที่โครงการฯ และแจกจายใหกับราษฎรนําไปปลูกขยายผล 

๕.9 กิจกรรมจัดฝกอบรมราษฎร/เยาวชน  
๕.10 งานพัฒนาและสงเสริมการใชเชื้อเพลิงชีวมวล  
๕.11 งานสงเสริมการใชประโยชนจากปาอยางยั่งยืน โดยจัดทํา

โครงการฯ จัดวิทยากรฝกการใชประโยชนจากไผเพื่อทําเครื่องจักสาน และการเก็บผลผลิตจากปาเพื่อนําไป
จําหนาย  

๕.12 งานสงเสริมและสาธิตระบบวนเกษตร ไดจัดทําแปลงสาธิตระบบ
วนเกษตร จํานวน 1 แหง เพื่อใชในการศึกษาประโยชนของการทําระบบวนเกษตร การปลูกพืชเกษตรแซม 
ในพื้นท่ีปาธรรมชาติ เชน อินทผลัม เพกา ขนุน แคบาน หวาย ชา ไผหวาน ไผกิมซุง ไผเปาะ กาแฟ   

ในพื้นที่ปาไมมีโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ดําเนินการโดยโครงการ
ชลประทานจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีแผนพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําและการสงน้ํา 
ในระยะ 5 ป มีรายละเอียด ดังนี้ ปงบประมาณ 2562 ทําการปรับปรุงทํานบดินหวยสวนดง งบประมาณ 
12,500,00 บาท ปงบประมาณ 2563 ทําการปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยปงหลวงพรอมอาคารประกอบ 
งบประมาณ 6,000,000 บาท ปงบประมาณ 2564 ปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยบวกหมูนอยพรอมอาคาร
ประกอบ งบประมาณ 7,800,00 บาท ปงบประมาณ 2565 ปรับปรุงระบบสงน้ําหวยสวนดงพรอมอาคาร
ประกอบ และปรับปรุงสระเก็บน้ําหวยปางหมีพรอมอาคารประกอบ งบประมาณ 28,00,00 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

3.1.1๒ การขับเคลื่อนการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่  
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย วรัญู  

จํานงประสาทพร) การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) จังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปจจุบันมีคณะกรรมการ พชอ. รอยละ ๑๐๐ มีการประชุมคณะกรรมการอยาง
นอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง  ประเด็นคุณภาพชีวิต ดานการจัดการสิ่งแวดลอม รอยละ ๒๓.๐๘ โรคและสุขภาพ 
รอยละ ๑๙.๒๓ ผูดอยโอกาส รอยละ ๑๙.๒๓ อาหารปลอดภัย รอยละ ๑๔.๑๐ อุบัติเหตุ รอยละ ๑๒.๘๒  
การแกไขปญหาแมและเด็ก รอยละ ๑๑.๕๔ ปจจัยแหงทิศทางแหงความสําเร็จ แบงเปน ปจจัยดานบุคคล คือ 
ผูนํา ทีมนํา ทีมเขมแข็ง ปจจัยดานกระบวนการ คือ ประเด็นรวม ทํา ติดตามตอเนื่อง การมีสวนรวมภาคี
เครือขาย การทํางานเปนทีม ทีมสรางทีม ความไววางใจ ประชาชนทําเองไดเจาหนาที่เปนพี่เลี้ยง มีเปาหมายที่
ชัดเจน การดําเนินงาน โดย คณะกรรการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตําบล คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับหมูบาน เพื่อนําไปตอยอดพัฒนาสูประชาชนทุกระดับ 
บูรณาการ ทุน กิจกรรมรวมกัน ขยาย สรางคนรุนใหม พื้นที่ใหม ประเด็นใหม พัฒนาระบบฐานขอมูลนําสูการ
แบงปนฐานขอมูลรวมกัน ขยายเต็มพ้ืนที่ พื้นที่สวนรวม ผลงาน คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ
สันปาตอง (พชอ.สันปาตอง) รางวัลการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในงาน
ประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งที่ ๑๙ ป ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอแมแจม (พชอ.แมแจม) รางวัลการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ในงาน 
             ประชุมวิชาการประจําป ...  



 
 
 
 

- ๒๗ -

ประชุมวิชาการประจําป HA National Forum ครั้งที่ ๒๐ป ๒๕๖๒ และรางวัลอําเภอสุขใจ ในงานมหกรรม
รวมพลังคน พชอ. ป ๒๕๖๒ พชอ. แมแจม ประเด็นการขับเคลื่อน ๑) การจัดการขยะ ๒) การดูแลผูสูงอายุ  
ผูพิการ ดอยโอกาส และผูมีภาวะเปราะบางทางสังคม ๓) อาหารปลอดภัยลดโรคลดเสี่ยง ทําเปนแมแจมโมเดล 
ประกอบดวย ๑) จิตอาสาสรางบานผูยากไร ๒) จิตอาสาแกปญหาขยะ ๓) ยาเสพติด ๔) ดิน น้ํา ปา อาชีพ  
๕) หมอกควันและไฟปา และ ๖) ถนนจิตอาสา ปจจัยสูความสําเร็จ คือ นายอําเภอใหความสําคัญเปน 
อยางมากในการขับเคลื่อนงานทุกเรื่อง ผูนําทุกภาคสวน มีความตระหนัก มีสวนรวมขับเคลื่อน องคกรภาคี
เครือขายตาง ๆ ใหการตอบรับ ใหการสนับสนุน มีการติดตามความกาวหนา รายงานผลใหที่ประชุม 
ผูเกี่ยวของรับทราบอยางตอเนื่องทันทวงที ทํางานดวยอุดมการณ จิตอาสา ภายใตผลงานและสิ่งที่ภาคภูมิใจ 
การจัดการขยะลดเสี่ยงลดโรคจากปญหาขยะในชุมชน เปนแหลงเรียนรูและศึกษาดูงานจากตางอําเภอ 
ตางจังหวัด การดูแลผูสูงอายุพิการดอยโอกาสเปราะบาง ใหทําการขึ้นทะเบียนครอบคลุม ไดรับการดูแลทั่วถึง  
พึ่งตัวเองได อาหารปลอดภัย ลดเสี่ยงลดโรค เกษตรกรผลิตพืชผลทางการเกษตรดวยวิถีอินทรียมีตลาดรองรับ 
มีรายไดท่ีพึงพอใจ  ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๑.๑๓ ประชาสัมพันธการรับบริจาคโลหิต  
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) กระทรวง 

มหาดไทยแจงวา ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ไดขอความรวมมือกระทรวงมหาดไทยสนับสนุน
ภารกิจในการจัดหาผูบริจาคโลหิต เพื่อใหไดโลหิตในการรักษาผูปวยในจังหวัดใหเพียงพอ และมีคุณภาพ              
ที่เปนมาตรฐาน รวมทั้งเปนไปตามเปาหมาย และสอดคลองกับความตองการโลหิตของผูปวยทั่วประเทศ        
และขอใหบรรจุเรื่องการรับบริจาคโลหิตในวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดทุกเดือน                
เพื่อประโยชนในการวางแผนจัดหาโลหิต และเพื่อใหไดโลหิตตามเปาหมาย  ในวันนี้  ภาคบริการโลหิตแหงชาติ
ที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม  และในวันนี้ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ ๑๐ จังหวัดเชียงใหมจะไดนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับการรับบริจาคโลหิตตอท่ีประชุมไดรับทราบ  

ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่  ๑๐ จังหวัดเชียงใหม  (นางสาววัชรี               
ประสิงห) บทบาทและภารกิจหลักของภาคบริการโลหิตแหงชาติและงานบริการโลหิตแหงชาติ คือ จัดหา 
ผูบริจาคโลหิต เจาะเก็บโลหิตบริจาค เตรียมสวนประกอบโลหิตตาง ๆ จายสวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ  
ศูนยกลางการตรวจคัดกรองโลหิตบริจาค จัดทําระบบนําสงโลหิต ศูนยกลางฐานขอมูลผูบริจาคโลหิต 
ศูนยกลางใหความรูแกผูปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค จัดตั้งระบบเครือขายงานบริการโลหิต โรงพยาบาลเครือขาย
ของภาค ฯ เชียงใหม โรงพยาบาลสมาชิกเครือขาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประมาณ 100 โรงพยาบาล
จะทําการตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต เบิกสวนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑตาง ๆ เปาหมายการจัดหาโลหิต  
มาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO) จัดหาโลหิตใหไดรอยละ 3 ของจํานวนประชากร จํานวนประชากรป 
2561 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,763,742 คน ตองหาจัดโลหิต จํานวน 52,912 ยูนิต เปาหมายงาน
บริการโลหิต จัดหาโลหิตจากผูบริจาคโดยไมหวังสิ่งตอบแทนเพื่อนําไปจายใหผูปวย จัดหาโลหิตใหเพียงพอและ
มีสํารองสม่ําเสมอตลอดป โลหิตและสวนประกอบโลหิตมีคุณภาพไดมาตรฐานเทาเทียมกันทั่วประเทศ มีความ
ปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ พบปญหาจํานวนผูมาบริจาคโลหิตลดลง สาเหตุเนื่องมาจากไมมีความรูเรื่องการ
บริจาคโลหิตวาดีอยางไร เขาใจผิดในเรื่องของการบริจาคโลหิต คนรุนใหมใหความสนใจในเรื่องของการบริจาค
โลหิตนอย ภาวะทางจิตใจ กลัวเข็ม ไมกลา ไมไดรับขอมูลขาวสารอยางตอเนื่องและทั่วถึง การคมนาคมขนสง 
คุณสมบัติไมครบถวน ตรวจสุขภาพไมผาน ความดันโลหิต ความเขมขนโลหิต ไมประทับใจในการใหบริการของ 
              เจาหนาที่ กลยุทธ ...  



 
 
 
 

- ๒๘ -

เจาหนาที่ กลยุทธการจัดหาและดํารงไวซึ่งผูบริจาคโลหิตป 2562 คือ 1) จัดหาหนวยเคลื่อนที่ใหม ๆ  
เพิ่มทั้งภายในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง 2) เพิ่มจํานวนผูบริจาคโลหิตใหมาบริจาคโลหิตภายในภาค
และหนวยเคลื่อนที่ใหมากข้ึน 3) รณรงคประชาสัมพันธเชิญชวนใหความรู ความเขาใจแก นักเรียน ประชาชน
ทั่วไปตามสื่อตางๆ เชน FB Line วิทยุ โทรทัศน 4) จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในวันสําคัญพิเศษตางๆ  
อยางตอเนื่อง ๕) การดูแลรักษาผูบริจาคโลหิตใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด และเปนผูบริจาคโลหิตที่ยั่งยืน 
เพื่อใหผูบริจาคโลหิตปลอดภัยในกระบวนการรับบริจาคโลหิต ผูบริจาคโลหิตเตรียมความพรอมใจและกาย 
ตรวจความดันโลหิตไมเกิน 160/100 มม.ปรอท และชีพจรไมเกิน 100 ครั้ง/นาที ตรวจความเขมขนโลหิต  
ผูหญิง ≥ 12.5 g/dl ผูชาย ≥ 13.0 g/dl เจาะเก็บโลหิตถูกตอง ปลอดภัย ปองกันภาวะโลหิตจางจากการ
บริจาคโลหิต สาเหตุอันดับ 1 ของผูที่ไมสามารถบริจาคโลหิตไดรอยละ ๔๐ คือ ความเขมขนโลหิตไมได 
ตามเกณฑ เกิดจากภาวะโลหิตจาง สูญเสียธาตุเหล็ก  ผูบริจาคโลหิตตองรับประทานธาตุเหล็กจากเม็ดยา  
เพื่อทําใหโลหิตมีความเขมขนพอ สามารถบริจาคโลหิตไดอยางตอเนื่องทุก 3 เดือน รับประทานอาหารที่ม ี
ธาตุเหล็กใหมากพอ เพื่อทดแทนสวนที่เสียไปกับโลหิตบริจาค การบริจาคโลหิตเสียธาตุเหล็ก จํานวน 150 - 
250 มก. ตอครั้ง  ถาไมไดรับการปองกัน/แกไข จะนําไปสูภาวะโลหิตจางในระยะยาว ลดการรับประทาน
อาหารที่มีปริมาณไขมันสูง ทําใหเสี่ยงตอโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ยังมีผลตอคุณภาพพลาสมาที่แยกได
จากการบริจาคโลหิต จะมีลักษณะขุนขาว ซึ่งไมเหมาะสมท่ีจะไปใหผูปวย ขอแนะนําหลังการบริจาคโลหิต ถามี
อาการเวียนศีรษะ/เปนลมใหรีบนั่งลงกมศีรษะต่ํา หรือนอนราบยกเทาสูง จนปกติสามารถกลับได เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ ถามีโลหิตซึมจากผาปดแผล ใหใชนิ้วมือกดใหแนนและยกแขนสูงไว 3 - 5 นาที ถาไมหยุดไปพบ
พยาบาล และใหดื่มน้ํามากกวาปกติเปนเวลา 1 - 2 วัน ไมควรออกกําลังกายที่เสียเหงื่อมาก เชน อบซาวนา 
หลีกเลี่ยงการใชกําลังแขนขางที่เจาะ ผูทํางานปนปายสูง ใชเครื่องจักรกล ควรหยุดพักหนึ่งวัน ทานยาธาตุเหล็ก
ใหครบ ผูหญิง/ผูชาย จํานวน 50 เม็ด วันละ 1 เม็ด และรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงเพื่อปองกันการ
ขาดธาตุเหล็ก เกิดภาวะโลหิตจาง โลหิตบริจาคตองตรวจหมูโลหิตระบบ ABO Rh(D) และแอนติบอดีตอ 
หมู เลือดอ่ืนๆ ของเม็ดเลือดแดง ตรวจหารองรอยการติดเชื้อที่ติดตอทางโลหิต ไดแก ซิฟลิส ไวรัสตับอักเสบบี 
(HBsAg) ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ไวรัสเอชไอวี (HIV Ag/Ab) NAT Testing (ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับ
อักเสบซี เอดส) โลหิตบริจาคนําไปใช 1) เม็ดเลือดแดงใชทดแทนการสูญเสียโลหิต เชน อุบัติ เหตุ  
การผาตัดใหญ การคลอดบุตร รักษาผูปวยโรคโลหิตจาง ๒) น้ําเหลืองใชกับผูปวยที่สูญเสียน้ําเหลืองจํานวนมาก 
เชน ไฟไหม น้ํารอนลวก 3) เกล็ดเลือด ใชรักษาผูปวยที่เกล็ดโลหิตต่ํา โลหิตออกไมหยุด เสียโลหิตมาก เชน 
ไขเลือดออก โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว การออกหนวยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต มีการจัดทําแผนป แผนเดือน
รวมกับหนวยงาน โดยในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ขอเชิญชวนรวมบริจาคโลหิต ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

๓.๓.๑๔ การเผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ  
(Infographics)    

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่รัฐบาล 
ไดจัดทํา Infographics เผยแพรประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของภาครัฐ โดยใหนําไปประชาสัมพันธ
ผานชองทางรูปแบบตางๆ  ในทุกระดับ เพื่อสรางการรับรูของประชาชนในวงกวางเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
สําคัญของภาครัฐ  จังหวัดเชียงใหมไดเผยแพรประชาสัมพันธ Infographics ผลการดําเนินงานสําคัญของ
ภาครัฐ เปนประจําทุกวัน ผานชองทางไลน ไดแก กลุมหัวหนาสวนราชการ กลุมราชสีห กลุม Smart E-Office 
 
              กลุ ม เพื่ อนรั กนักข าว  . . . 



 
 
 
 

- ๒๙ -

กลุมเพื่อนรักนักขาว กลุมเพื่อนสื่อ กลุมคนสรางขาว ชม. ๔.๐ และกลุมสวนราชการกับสื่อ เพื่อใหนําขอมูล 
ไปเผยแพรประชาสัมพันธ ในการนี้ จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือทุกทาน เมื่อไดรับขอมูลดังกลาวแลว 
กรุณาประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงาน เพื่อใหไดรับทราบขอมูลอยางกวางขวาง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม   2562 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

2 มีนาคม 2562  0๙.00 น. การจัดพิธีถวายราชสักการะ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแหง
มาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562 

ณ หอประชุม ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพคนงานภาค 3 
ตําบลดอนแกว   
อําเภอแมริม   
 

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒  ๐๙.๐๐ น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

เทศบาลตําบลบานกลาง  
หมูที่ ๒ ตําบลบานกลาง 
อําเภอสันปาตอง  

28 มีนาคม 2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 3/2562  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 มีนาคม 2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายพระพรชัยมงคลแด               
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพยวรางกรู และ 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 

พระวิหาร 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

31 มีนาคม 2562 09.00 น. พิธีวันที่ระลึก 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว   
พระมหาเจษฎาราชเจา และ 
วันขาราชการพลเรือน ประจําป 2562 

หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕   แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ) ชวยเรงรัดเรื่องงบประมาณดวย 

ขอใหดําเนินการเรงรัดทุกสวนราชการตองรวมมือกัน เพราะถาหากเดือนกันยายนเบิกจายไมเปนไปตาม
เปาหมาย จะตองถูกคืนเงินแนนอน ทําใหเราเสียโอกาสในการทํางาน แตเรงรัดก็ตองถูกตอง ฝากเรื่องอําเภอ  
ดูเรื่องเขตเลือกตั้งดวย อยางเดิมมี 10 เขต คราวนี้ปรับเปน 9 เขต มีการปรับพื้นที่บาง ใหประชาชนไดรับรูวา
อยูเขตใด 



 
 
 
 

- ๓๐ -

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
6.1 การจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 
2562          

ผูแทนสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ) จังหวัด
เชี ยง ใหมกํ าหนดจัดพิ ธี ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช  
บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติ นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเพื่อแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานการชางของพระองค จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญหัวหนา 
สวนราชการและบุคลากรในสังกัดเขารวมพิธีถวายราชสักการะ และรวมวางพานพุมถวายราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแหงมาตรฐานการชางไทย”  
เนื่องในวันมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ ประจําป 2562 ในวันเสารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ หอประชุมศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค ๓ ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้  
เริ่มลงทะเบียนการวางพานพุมตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติขาว บุคคลทั่วไป 
ชุดสุภาพ/ชุดสากล รูปแบบพานพุม ใชพานพุมดอกไมสดสีขาว หรือสีเหลือง 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

6.2 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม ๑๐๐ %) 

รกน.พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายธวัช ใสสม) ผลความกาวหนาประจํา 
เดือนกุมภาพันธ 2562 ๑) การแตงตั้ง/ประชุมคณะทํางาน เปาหมาย ๒๕ อําเภอ ดําเนินการแลว ๒๕ อําเภอ 
๒) การสรางความเขาใจแกแกนนําพัฒนาหมูบานละ ๓ คน เปาหมาย 6,198 คน ดําเนินการเรียบรอยแลว  
๓) สงเสริมวิถีชีวิตพอเพียงแกอาสาสมัครครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียง เปาหมาย 95,719 ครัวเรือน 
ดําเนินการแลว 39,421 ครัวเรือน อยูระหวางดําเนินการ ๕๖,๒๙๘ ครัวเรือน ๔) สนับสนุนการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน เปาหมาย ๙๖,๑๗๑ ครัวเรือน ดําเนินการไปแลว ๑๖,๔๐๘ ครัวเรือน อยูระหวางดําเนิน  
๗๙,๗๖๓ ครัวเรือน ๕) จัดทําทบทวนแผนชุมชน เปาหมาย ๒,๐๖๖ หมูบาน ดําเนินการเรียบรอยแลว   
๖) สนับสนุนการบูรณาการเชื่อมโยงแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น อําเภอ จังหวัด เปาหมายรอยละ ๖๐ 
ดําเนินการ ๑,๒๐๔ กิจกรรม/โครงการ ๗) กิจกรรม/โครงการดานสัมมาชีพไดรบการสนับสนุนงบประมาณ 
อยางนอยรอยละ ๒๐ ดําเนินการไปแลว ๔ กิจกรรม/โครงการ ๘) สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ เปาหมาย 
๔,๑๓๒ กลุม ๙) การประชาสัมพันธ On Air จํานวน ๖,๑๙๘ ครั้ง On line จํานวน ๓,๐๙๖ ครั้ง On ground 
จํานวน ๒,๕๗๗ ครั้ง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง เปดตลาดนัดภายใตชื่อ 
"กาดอินทรียวิถีพอเพียงอําเภอแมวาง" เพื่อสงเสริมการจัดสถานที่สําหรับจําหนายสินคาของชุมชน และเปนการ
มุงเนนที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจะทําใหชุมชนมีรายไดเพิ่ม สงเสริมการตลาดและพัฒนากลุมอาชีพ  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมือ่วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ไดมอบเกียรติบัตรแกครัวเรือนตนแบบวิถีพอเพียงระดับครัวเรือนอําเภอแมวาง จํานวน  
10 ครัวเรือน ตามกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
เชียงใหม (เชียงใหม 100%) ณ สนามหนาเทศบาลตําบลแมวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ  2562 นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง  ไดมอบเกียรติบัตรแกหมูบานที่ไดดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม (เชียงใหม 100%)  
 
               จํานวน 2 หมูบาน ... 



 
 
 
 

- ๓๑ -

จํานวน 2 หมูบาน ๆ ไดแก 1) บานแมจึงตอง หมูที่ 5 ตําบลแมสาบ และ 2) บานแมปะ หมูที่ 6 ตําบล 
สะเมิงเหนือ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

6.3 ประชาสัมพันธงานมหกรรมเทศกาลสุดยอดกระเทียมไทยและของดี OTOP 
อําเภอเวียงแหง ประจําป 2562   

นายอําเภอเวียงแหง (นายจิระชาติ ซื่อตระกูล) อําเภอเวียงแหงซึ่งมีพื้นที่ปลูก
กระเทียมมากที่สุดของประเทศ  จะไดดําเนินการจัดงานมหกรรมสุดยอดกระเทียมไทย และของดี OTOP 
อําเภอเวียงแหง ประจําป ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๓ เมษายน ๒๕๖๒  ณ สนามลานหนาที่วาการ
อําเภอเวียงแหง โดยในงานจะมีกิจกรรมสาระความรู นิทรรศการ สินคา OTOP และความบันเทิง ดนตรี มวย 
รําวงประยุกต ประกวดพืชผลทางการเกษตร จึงขอเชิญชวนทุกสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน 
ประชาชนทั่วไป เขารวมกิจกรรมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ประชุมเลิกเวลา  12.30 น.  
 

                         วัลยา สิปปพันธ       บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

       

                                วิราชินี  คําชมภ ู   ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภ)ู 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 



ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
 3.1.1  การจัดงานพิธีในเดือนเมษายน  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
   จังหวัดเชียงใหมกําหนดประกอบพิธี ดังนี้ 
    1) พิธีวันท่ีระลกึพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว  พระมหาเจษฎาราชเจา 
ประจําป 2562 และการจัดงานขาราชการพลเรือน ประจําป 2562  ในวันอาทิตยที่ 31 มีนาคม  2562  
เวลา  09.00 น.  ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ               
พระชนมพรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว  
  2) พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช  และวันท่ีระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ  ในวันเสารที่  6 เมษายน  2562  เวลา  09.00 น.  ณ หองราชพฤกษ 1 ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว 

3) พิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2562 (พิธีวางพวง
มาลา)  ในวันศุกรท่ี 18  มกราคม 2562  ณ บริเวณพระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ   
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  



  3.1.2 การจัดทําน้ําอภิเษกของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
            ดวยคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได
มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดทาํนํ้าอภิเษกของจังหวัด  เพื่อนําไป
ประกอบพิธีเสกน้ําอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตอไป  ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยไดแจงให
จังหวัดจัดพิธีทําน้ําอภิเษกของจังหวัดในวัน เวลา และฤกษที่สํานักพระราชวังกําหนด ดังนี้ 
    1) พิธีพลีกรรมตักน้ําศักดิ์สิทธ์ิ ในวันเสารท่ี  6 เมษายน  2562  เวลา 
10.00 น. ณ แหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์สําคัญ จํานวน  3 แหง  ไดแก  1) บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม อําเภอเมือง
เชียงใหม   2) อางกาหลวง ยอดดอยอินทนนท  อําเภอจอมทอง   และ  3) ขุนน้ําแมปง (ตนน้ําปง) ตําบล
เมืองนะ  อําเภอเชียงดาว   การแตงกาย  เครื่องแบบปกติขาว  
    2) พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต  ในวันจันทรที่ 8  เมษายน 2562  
เวลา 15.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  
เครื่องแบบขาราชการเต็มยศ       

3) พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ําอภิเษก ในวันอังคารที่ 9 เมษายน  2562  
เวลา  09.00 น.  ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  การแตงกาย  
เครื่องแบบขาราชการเต็มยศ   
    4) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ระหวางวันที่ 6 – 10 เมษายน  2562 
ณ บริเวณหนาวิหารลายคํา  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  โดยกําหนดจัดพิธีเปดในวันที่ 6 เมษายน  2562  
เวลา 13.30 น.  ณ บริเวณหนาวิหารลายคํา  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  การแตงกาย  ชุดสุภาพเสื้อโทน              
สีเหลือง 
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  3.1.3 การแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต
ระดับจังหวัด  (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
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  3.1.4  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
พ.ศ. 2562  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยเงิน หนังสือเวียน เพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรด้ำนกำรงบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บท 

ภำยใต้ยทุธศำสตร์ชำติ 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 

    ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 22 มีนำคม  2562 

 
รำยกำร งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ร้อยละ เป้ำหมำย 

ไตรมำส 
2 

+/- กำรใช้จ่ำย 
(PO + 

เบิกจ่ำย) 

ร้อย
ละ 

1. งบประมำณประจ ำปี 2562 25,959.51 2,893.17 16,872.60  65.00  54 11.00 19,765.77 76.14  

   1.1 รำยจ่ำยประจ ำ 16,626.16 115.07 13,064.50  78.58  57 21.58  13,179.57 79.27  

   1.2 รำยจ่ำยลงทุน 9,333.35 2,778.10 3,808.10  40.80  45 -4.20   6,586.20 70.57  

2.งบประมำณเหลื่อมป ี 2,121.13 742.61 1,168.04  55.07         1,910.65  90.08  

ปี 2561 1,782.67 582.75 1,015.9  56.99         1,598.65  89.68  

ก่อนปี 2561 338.46 159.86 152.14  44.95            312.00  92.18  

 ส ำหรับผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรำยหน่วยงำนมีดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

ผลกำรเบิกจ่ำย... 
 

 

หนว่ย : ล้ำนบำท 



หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ  ชือ่หน่วยงาน  งบประมาณที่

ได้รับ
 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

 เบิกจ่าย  ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

รวมทัง้สิน้ 135 หน่วยงาน 9,333.35 2,778.10 3,808.10 40.80 5,525.25
ส่วนราชการ 132 ส่วนราชการ 8,839.30 2,776.74 3,395.28 38.41 5,444.02

1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 286.86 0.00 286.86 100 0.00
2 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 181.93 0.00 181.93 100 0.00
3 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 (กก.ตชด.33) 9.67 0.00 9.67 100 0.00
4 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่1 เชียงใหม่ 2.78 0.00 2.78 100 0.00
5 โรงพยาบาลดารารัศมี 2.16 0.00 2.16 100 0.00
6 ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที ่ 9 จังหวดัเชียงใหม่ 1.33 0.00 1.33 100 0.00
7 ส านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 0.87 0.00 0.87 100 0.00
8 ส านักงานจัดหางานจังหวดัเชียงใหม่ 0.75 0.00 0.75 100 0.00
9 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหวา่งประเทศ 0.56 0.00 0.56 100 0.00
10 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  7  เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100 0.00
11 ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.46 100 0.00
12 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ (เกษตรทีสู่ง) 0.45 0.00 0.45 100 0.00
13 ศูนยว์จิัยและบ ารุงพันธุสั์ตวเ์ชียงใหม่ 0.40 0.00 0.40 100 0.00
14 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงใหม่ 0.19 0.00 0.19 100 0.00
15 นิคมสร้างตนเองเขือ่นภูมิพล จังหวดัเชียงใหม่ 0.14 0.00 0.14 100 0.00
16 ส านักงานอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ 0.12 0.00 0.12 100 0.00
17 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวยีงพิงค์ 0.10 0.00 0.10 100 0.00
18 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 100 0.00
19 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  1 0.05 0.00 0.05 100 0.00
20 ส านักงานแรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 100 0.00
21 ส านักงานบังคับคดีจังหวดัเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 100 0.00
22 ส านักงานประมงจังหวดัเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 100 0.00
23 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 100 0.00
24 สถานแรกรับคนไร้ทีพ่ึง่สันมหาพนจังหวดัเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100 0.00
25 ส านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100 0.00
26 ศูนยว์จิัยข้าวเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.25 99.84 0.00
27 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 1  เชียงใหม่ 27.96 0.00 27.83 99.55 0.13
28 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวดัเชียงใหม่ 2.91 0.06 2.86 98.01 0.06
29 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.02 98.00 0.00
30 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.37 96.17 0.01
31 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 1.19 0.00 1.15 95.88 0.05
32 ส านักงานสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 27.06 0.00 25.93 95.84 1.12
33 ศูนยว์จิัยข้าวสะเมิง 0.42 0.00 0.40 95.24 0.02
34 ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 1.38 0.00 1.31 94.95 0.07
35 ส านักงานคลังจังหวดัเชียงใหม่ 1.29 0.00 1.21 93.94 0.08
36 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 0.91 0.00 0.85 93.40 0.06

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และองค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
ข้อมูล ณ วนัที่ 22 มีนาคม 2562

(เรียงล าดับตามร้อยละผลการเบิกจ่าย)
เป้าหมายไตรมาสที่   2   ถึงเดือน   มีนาคม   2562   ร้อยละ 45                     ร้อยละ  45               ต่ ากวา่ร้อยละ 45
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ล าดับ  ชือ่หน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

 เบิกจ่าย  ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

37 วทิยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 3.94 0.41 3.45 87.69 0.48
38 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ  10 0.75 0.00 0.62 82.00 0.14
39 ส านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต  6 1.41 0.23 1.14 80.56 0.27
40 ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 2.04 0.40 1.63 80.27 0.40
41 ศูนยอ์นามัยที ่ 1  เชียงใหม่ 6.45 1.32 5.13 79.48 1.32
42 วทิยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 6.24 1.27 4.94 79.15 1.30
43 ส านักทางหลวงที ่ 1 95.81 14.58 68.09 71.07 27.72
44 ศูนยพ์ัฒนาราษฎรบนพืน้ทีสู่งจังหวดัเชียงใหม่ 0.38 0.00 0.26 68.30 0.12
45 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 2 325.57 74.39 216.46 66.49 109.11
46 ศูนยว์จิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ 12.12 0.13 7.94 65.50 4.18
47 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่ 36.30 12.76 23.54 64.85 12.76
48 ส านักงานขนส่งจังหวดัเชียงใหม่ 5.46 1.88 3.47 63.57 1.99
49 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 15 0.57 0.00 0.36 62.85 0.21
50 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 1.63 0.00 1.01 62.08 0.62
51 ส านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1 15.97 0.06 9.83 61.55 6.14
52 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 3 290.78 79.49 167.84 57.72 122.94
53 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.45 0.60 0.78 53.98 0.67
54 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 588.34 45.35 312.49 53.11 275.85
55 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ 120.47 17.08 63.90 53.04 56.57
56 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่ 1 2.14 1.05 1.09 51.13 1.05
57 ส านักงานภาคที ่3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 386.03 54.57 192.00 49.74 194.02
58 ส านักชลประทานที ่ 1 257.60 9.00 126.60 49.15 130.99
59 มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 287.38 131.19 137.46 47.83 149.93
60 แขวงการทางเชียงใหม่ที ่ 1 340.57 147.89 160.46 47.12 180.10
61 สถาบันการพลศึกษาวทิยาเขตเชียงใหม่ 50.04 12.34 23.54 47.04 26.50
62 สถานีพัฒนาทีดิ่นเชียงใหม่ 101.01 21.11 47.14 46.67 53.88
63 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.24 0.00 1.04 46.65 1.19
64 ส านักทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 307.62 142.35 141.89 46.13 165.73
65 ต ารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่ 5.58 3.07 2.51 45.00 3.07
66 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ( บก.ตชด.ภาค 3) 4.78 2.69 2.09 43.76 2.69
67 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่1 1,430.26 816.01 591.95 41.39 838.31
68 ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม่ 422.17 261.56 149.05 35.31 273.12
69 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่1 269.67 37.70 92.39 34.26 177.28
70 โรงพยาบาลนครพิงค์ 109.66 54.42 33.59 30.63 76.08
71 ศูนยป์ฏิบัติการพัฒนาทีดิ่นโครงการหลวง 79.65 7.40 23.84 29.93 55.81
72 ส านักศิลปากรที ่ 8 เชียงใหม่ 109.60 12.06 30.73 28.04 78.87
73 ส านักงานทีดิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 2.58 1.75 0.67 26.16 1.90
74 ทีท่ าการปกครองจังหวดัเชียงใหม่ 41.97 28.64 10.65 25.38 31.32
75 ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่ 7  (เชียงใหม)่ 0.81 0.00 0.20 24.78 0.61
76 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 64.73 9.38 15.99 24.70 48.74
77 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 11.92 9.18 2.49 20.94 9.42
78 ส านักงานศึกษาธกิารจังหวดัเชียงใหม่ 4.18 0.38 0.85 20.44 3.33
79 ศูนยฟ์ืน้ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวดัเชียงใหม่ 1.11 0.81 0.21 19.14 0.90
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ล าดับ  ชือ่หน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

 เบิกจ่าย  ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

80 โรงพยาบาลประสาท 59.35 29.21 11.08 18.67 48.27
81 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 67.33 39.49 12.51 18.58 54.82
82 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1.57 0.00 0.26 16.31 1.31
83 วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง 24.52 16.14 3.91 15.93 20.62
84 ส านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 1.11 0.44 0.17 15.48 0.94
85 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 15.73 13.07 2.39 15.21 13.34
86 ส านักงานบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ 16 250.26 75.92 36.49 14.58 213.77
87 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 34 144.99 74.18 18.98 13.09 126.01
88 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 5.73 4.62 0.71 12.43 5.01
89 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 50.10 25.65 6.17 12.31 43.93
90 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 66.93 34.33 7.69 11.49 59.24
91 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 39.16 24.53 4.10 10.48 35.06
92 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 126.87 1.27 12.85 10.13 114.03
93 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 12.84 0.00 1.26 9.85 11.57
94 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ 1.70 0.00 0.14 8.14 1.56
95 โรงพยาบาลสวนปรุง 19.65 16.37 1.25 6.35 18.40
96 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่จังหวดัเชียงใหม่ 404.01 0.00 22.93 5.68 381.08
97 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 88.02 83.05 4.97 5.65 83.05
98 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 104.13 42.98 5.87 5.63 98.27
99 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 10.59 0.10 0.57 5.37 10.02
100 ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ 5.02 3.83 0.23 4.56 4.79
101 ส านกังานสาขาชัง่ตวงวดัเขต 1-1 (เชียงใหม)่ 1.91 1.83 0.08 4.39 1.83
102 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวดัเชียงใหม่ 4.26 0.08 0.15 3.45 4.12
103 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 14.11 0.00 0.44 3.09 13.68
104 โรงเรียนกาวลิะอนุกูล 16.90 0.00 0.45 2.66 16.45
105 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 98.07 89.29 2.58 2.63 95.48
106 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 2.49 1.93 0.06 2.51 2.43
107 กองบิน  41 42.12 41.10 1.02 2.41 41.10
108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 2.86 1.10 0.06 2.16 2.80
109 ส านักงาน ปปท. เขตพืน้ที ่5 11.11 0.00 0.23 2.07 10.88
110 ส านักประชาสัมพันธเ์ขต 3  เชียงใหม่ 97.09 13.02 1.77 1.82 95.32
111 วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 32.18 22.19 0.51 1.59 31.67
112 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 6.41 0.21 0.06 1.00 6.35
113 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจังหวดัเชียงใหม่ 13.15 6.91 0.12 0.89 13.03
114 ศูนยอ์ุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ 13.29 0.00 0.09 0.68 13.20
115 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 22.73 20.61 0.08 0.36 22.64
116 ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวดัเชียงใหม่ 94.80 56.74 0.00 0.00 94.80
117 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 12.20 9.89 0.00 0.00 12.20
118 วทิยาลัยการอาชีพฝาง 2.56 2.55 0.00 0.00 2.56
119 วทิยาลัยเทคนิคสารภี 2.60 2.06 0.00 0.00 2.60
120 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ 1.90 1.89 0.00 0.00 1.90
121 ด่านศุลกากรเชียงดาว 1.98 1.59 0.00 0.00 1.98
122 มณฑลทหารบกที ่ 33 1.56 1.56 0.00 0.00 1.56
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ล าดับ  ชือ่หน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ัง
จ่าย (PO)

 เบิกจ่าย  ร้อยละ
เบิกจ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

123 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1.38 1.34 0.00 0.00 1.38
124 ส านักงานศุลกากรภาคที ่3 0.98 0.86 0.00 0.00 0.98
125 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที ่ 1 (เชียงใหม)่ 0.26 0.26 0.00 0.00 0.26
126 จังหวดัเชียงใหม่ (งบพัฒนาจังหวดั) 267.33 0.00 0.00 0.00 267.33
127 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 197.39 0.00 0.00 0.00 197.39
128 โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย 10.64 0.00 0.00 0.00 10.64
129 วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.50 0.00 0.00 0.00 1.50
130 ส านักงานคลังเขต  5 0.84 0.00 0.00 0.00 0.84
131 ศูนยพ์ัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายบุ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม)่ 0.47 0.00 0.00 0.00 0.47
132 ส านักงานพลังงานจังหวดัเชียงใหม่ 0.36 0.00 0.00 0.00 0.36

รัฐวิสาหกิจ 44.07 0.00 12.52 28.402 31.55
1 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 44.07 0.00 12.52 28.402 31.55

องค์การมหาชน 399.92 0.00 399.92 100 0.00
1 สถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง เชียงใหม่ (องค์การมหาชน) 29.00 0.00 29.00 100 0.00
2 สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 370.92 0.00 370.92 100 0.00

งบกลาง 50.06 1.36 0.38 0.75 49.68
1 ส านักชลประทานที่ 1 21.82 0.00 0.00 0 21.82
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 13.84 1.36 0.38 2.72 13.47
3 ส านักงานจังหวดัเชียงใหม ่               14.40 0.00 0.00 0 14.40

ทีม่า : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณที่

ได้รับ
 ใบส่ังซ้ือส่ังจ่าย 

(PO)
 เบิกจ่าย  การใช้จ่าย 

(Po+เบิกจ่าย )
 ร้อยละ 

การใช้จ่าย
งบประมาณ

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 135 หน่วยงาน 9,333.35 2,778.10 3,808.10 6,586.20 70.57 2,747.15
ส่วนราชการ 132 ส่วนราชการ 8,839.30 2,776.74 3,395.28 6,172.03 69.82 2,667.27

1 มณฑลทหารบกที่  33 1.56 1.56 0.00 1.56 100 0.00
2 กองบิน  41 42.12 41.10 1.02 42.12 100 0.00
3 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 0.01 100 0.00
4 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 0.01 100 0.00
5 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 0.14 0.00 0.14 0.14 100 0.00
6 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 0.02 100 0.00
7 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 0.10 0.00 0.10 0.10 100 0.00
8 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 0.05 100 0.00
9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 2.04 0.40 1.63 2.04 100 0.00
10 ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 0.02 100 0.00
11 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุสั์ตว์เชียงใหม่ 0.40 0.00 0.40 0.40 100 0.00
12 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 0.45 0.00 0.45 0.45 100 0.00
13 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่  9 จังหวัดเชียงใหม่ 1.33 0.00 1.33 1.33 100 0.00
14 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 0.87 0.00 0.87 0.87 100 0.00
15 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  1 0.05 0.00 0.05 0.05 100 0.00
16 ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่  1 (เชียงใหม)่ 0.26 0.26 0.00 0.26 100 0.00
17 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่  1 2.14 1.05 1.09 2.14 100 0.00
18 ส านกังานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม)่ 1.91 1.83 0.08 1.91 100 0.00
19 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  7  เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 0.50 100 0.00
20 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 0.19 0.00 0.19 0.19 100 0.00
21 ส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 0.05 100 0.00
22 ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 0.75 0.00 0.75 0.75 100 0.00
23 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.46 0.46 100 0.00
24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 286.86 0.00 286.86 286.86 100 0.00
25 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 181.93 0.00 181.93 181.93 100 0.00
26 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม่ 36.30 12.76 23.54 36.30 100 0.00
27 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 88.02 83.05 4.97 88.02 100 0.00
28 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 2.78 0.00 2.78 2.78 100 0.00
29 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2.91 0.06 2.86 2.91 100 0.00
30 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 0.56 0.00 0.56 0.56 100 0.00
31 ศูนย์อนามัยที่  1  เชียงใหม่ 6.45 1.32 5.13 6.45 100 0.00
32 ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ 0.12 0.00 0.12 0.12 100 0.00
33 โรงพยาบาลดารารัศมี 2.16 0.00 2.16 2.16 100 0.00
34 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 ( บก.ตชด.ภาค 3) 4.78 2.69 2.09 4.78 100 0.00
35 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) 9.67 0.00 9.67 9.67 100 0.00
36 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 5.58 3.07 2.51 5.58 100 0.00
37 ส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 0.05 100 0.00
38 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 0.25 0.00 0.25 0.25 99.84 0.00
39 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 2.56 2.55 0.00 2.55 99.65 0.01

ผลการใช้จ่ายงบลงทุนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562
(เรียงล าดับตามร้อยละการใช้จ่าย)

เป้าหมายไตรมาสที่   2   ถึงเดือน   มีนาคม   2562   ร้อยละ 45     ร้อยละ  45 ต่ ากว่าร้อยละ 45

ผลการใช้จ่ายงบลงทุน รายหน่วยงาน มีดงันี�
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจ่าย 
(PO)

 เบิกจ่าย  การใช้จ่าย 
(Po+เบิกจ่าย )

 ร้อยละ 
การใช้จ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

40 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 6.24 1.27 4.94 6.21 99.59 0.03
41 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่  1  เชียงใหม่ 27.96 0.00 27.83 27.83 99.55 0.13
42 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1.90 1.89 0.00 1.89 99.42 0.01
43 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 1,430.26 816.01 591.95 1,407.97 98.44 22.30
44 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 15.73 13.07 2.39 15.46 98.29 0.27
45 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 3.94 0.41 3.45 3.86 98.06 0.08
46 ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 5.46 1.88 3.47 5.35 98.01 0.11
47 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 11.92 9.18 2.49 11.68 98.01 0.24
48 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.02 0.02 98.00 0.00
49 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1.38 1.34 0.00 1.34 97.27 0.04
50 ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 422.17 261.56 149.05 410.62 97.26 11.56
51 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 1.41 0.23 1.14 1.36 96.51 0.05
52 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.37 0.37 96.17 0.01
53 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 1.19 0.00 1.15 1.15 95.88 0.05
54 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 27.06 0.00 25.93 25.93 95.84 1.12
55 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 1.45 0.60 0.78 1.39 95.43 0.07
56 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 0.42 0.00 0.40 0.40 95.24 0.02
57 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 1.38 0.00 1.31 1.31 94.95 0.07
58 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 2.58 1.75 0.67 2.42 94.10 0.15
59 ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ 1.29 0.00 1.21 1.21 93.94 0.08
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 98.07 89.29 2.58 91.87 93.68 6.20
61 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 41.97 28.64 10.65 39.29 93.63 2.67
62 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 287.38 131.19 137.46 268.64 93.48 18.74
63 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.91 0.00 0.85 0.85 93.40 0.06
64 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 5.73 4.62 0.71 5.33 93.13 0.39
65 ส านักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม)่ 307.62 142.35 141.89 284.25 92.40 23.38
66 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 1.11 0.81 0.21 1.03 92.27 0.09
67 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 22.73 20.61 0.08 20.69 91.04 2.04
68 แขวงการทางเชียงใหม่ที่  1 340.57 147.89 160.46 308.35 90.54 32.21
69 โรงพยาบาลสวนปรุง 19.65 16.37 1.25 17.62 89.67 2.03
70 แขวงการทางเชียงใหม่ที่  2 325.57 74.39 216.46 290.85 89.34 34.72
71 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 0.98 0.86 0.00 0.86 87.75 0.12
72 ส านักทางหลวงที่  1 95.81 14.58 68.09 82.67 86.28 13.14
73 แขวงการทางเชียงใหม่ที่  3 290.78 79.49 167.84 247.34 85.06 43.44
74 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  10 0.75 0.00 0.62 0.62 82.00 0.14
75 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 24.52 16.14 3.91 20.05 81.75 4.48
76 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 12.20 9.89 0.00 9.89 81.05 2.31
77 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 5.02 3.83 0.23 4.06 80.84 0.96
78 ด่านศุลกากรเชียงดาว 1.98 1.59 0.00 1.59 80.27 0.39
79 โรงพยาบาลนครพิงค์ 109.66 54.42 33.59 88.01 80.25 21.66
80 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 2.49 1.93 0.06 2.00 80.14 0.50
81 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2.60 2.06 0.00 2.06 79.27 0.54
82 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 67.33 39.49 12.51 52.00 77.24 15.33
83 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 39.16 24.53 4.10 28.63 73.11 10.53
84 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 50.04 12.34 23.54 35.88 71.71 14.16
85 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 32.18 22.19 0.51 22.70 70.55 9.48
86 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 0.38 0.00 0.26 0.26 68.30 0.12
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจ่าย 
(PO)

 เบิกจ่าย  การใช้จ่าย 
(Po+เบิกจ่าย )

 ร้อยละ 
การใช้จ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

87 โรงพยาบาลประสาท 59.35 29.21 11.08 40.29 67.89 19.06
88 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 101.01 21.11 47.14 68.25 67.57 32.76
89 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 120.47 17.08 63.90 80.97 67.21 39.50
90 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 12.12 0.13 7.94 8.07 66.61 4.05
91 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 144.99 74.18 18.98 93.15 64.25 51.83
92 ส านักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 386.03 54.57 192.00 246.57 63.87 139.46
93 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 50.10 25.65 6.17 31.82 63.50 18.29
94 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.57 0.00 0.36 0.36 62.85 0.21
95 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 66.93 34.33 7.69 42.02 62.78 24.91
96 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 1.63 0.00 1.01 1.01 62.08 0.62
97 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1 15.97 0.06 9.83 9.89 61.92 6.08
98 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 588.34 45.35 312.49 357.83 60.82 230.51
99 ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 94.80 56.74 0.00 56.74 59.85 38.06
100 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 1.11 0.44 0.17 0.61 55.02 0.50
101 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 13.15 6.91 0.12 7.03 53.46 6.12
102 ส านักชลประทานที่  1 257.60 9.00 126.60 135.61 52.64 121.99
103 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 269.67 37.70 92.39 130.09 48.24 139.58
104 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 104.13 42.98 5.87 48.85 46.91 55.28
105 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.24 0.00 1.04 1.04 46.65 1.19
106 ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 250.26 75.92 36.49 112.41 44.92 137.85
107 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 2.86 1.10 0.06 1.17 40.80 1.69
108 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 79.65 7.40 23.84 31.24 39.22 48.41
109 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 64.73 9.38 15.99 25.36 39.18 39.36
110 ส านักศิลปากรที่  8 เชียงใหม่ 109.60 12.06 30.73 42.79 39.04 66.81
111 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 4.18 0.38 0.85 1.24 29.58 2.95
112 ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่  7  (เชียงใหม)่ 0.81 0.00 0.20 0.20 24.78 0.61
113 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1.57 0.00 0.26 0.26 16.31 1.31
114 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3  เชียงใหม่ 97.09 13.02 1.77 14.79 15.23 82.31
115 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 126.87 1.27 12.85 14.12 11.13 112.75
116 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 12.84 0.00 1.26 1.26 9.85 11.57
117 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 1.70 0.00 0.14 0.14 8.14 1.56
118 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 10.59 0.10 0.57 0.67 6.32 9.92
119 ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 404.01 0.00 22.93 22.93 5.68 381.08
120 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงใหม่
4.26 0.08 0.15 0.22 5.23 4.04

121 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 6.41 0.21 0.06 0.27 4.26 6.14
122 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 14.11 0.00 0.44 0.44 3.09 13.68
123 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 16.90 0.00 0.45 0.45 2.66 16.45
124 ส านักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 11.11 0.00 0.23 0.23 2.07 10.88
125 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 13.29 0.00 0.09 0.09 0.68 13.20
126 จังหวัดเชียงใหม่  (งบพัฒนาจังหวัด) 267.33 0.00 0.00 0.00 0.00 267.33
127 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 197.39 0.00 0.00 0.00 0.00 197.39
128 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 10.64 0.00 0.00 0.00 0.00 10.64
129 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
130 ส านักงานคลังเขต  5 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84
131 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม)่ 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
132 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
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ล าดับ  ชื่อหน่วยงาน  งบประมาณที่
ได้รับ

 ใบส่ังซ้ือส่ังจ่าย 
(PO)

 เบิกจ่าย  การใช้จ่าย 
(Po+เบิกจ่าย )

 ร้อยละ 
การใช้จ่าย

งบประมาณ
คงเหลือ

รัฐวิสาหกิจ 44.07 0.00 12.52 12.52 28.402 31.55
1 องค์การสวนพฤกษาศาสตร์ 44.07 0.00 12.52 12.52 28.402 31.55

องค์การมหาชน 399.92 0.00 399.92 399.92 100 0.00
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ (องค์การมหาชน) 29.00 0.00 29.00 29.00 100 0.00
2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 370.92 0.00 370.92 370.92 100 0.00

งบกลาง 50.06 1.36 0.38 1.74 3.4719 48.32
1 ส านักชลประทานที่ 1 21.82 0.00 0.00 0.00 0.00 21.82
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 13.84 1.36 0.38 1.74 0.00 12.11
3 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม ่               14.40 0.00 0.00 0.00 0.00 14.40

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนกิส์ (GFMIS)
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2. หนังสือเพื่อทราบและปฏิบัติ

หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 24 ลงวันที่ 21 มีนำคม 2562 เรื่อง แนวทำงกำร
ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 

ด้วยขณะนี้ใกล้ถึงวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 2562 ซ่ึงเป็นระยะเวลำสิ้นสุดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือกำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงิน ปรำกฏว่ำมีส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และ
หน่วยงำนของรัฐ จ ำนวนมำกไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินได้ทันภำยในก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว และยังมีควำม
จ ำเป็นต้องใช้จ่ำยเงินต่อไป 

กระทรวงกำรคลังพิจำรณำแล้ว ขอเรียนว่ำ เพื่อให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐ สำมำรถ 
เบิกจ่ำยเงินได้อย่ำงต่อเนื่องจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนกันยำยน 2562 ส ำหรับกรณี
ดังต่อไปนี้ 

๑. งบประมำณปี พ.ศ. 2554 - 2561 กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรำยกำร (ตำมมำตรำ 55 แห่งพระรำชบัญญัติ 
วิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

๒. งบประมำณปี พ.ศ. 2560 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลำง รำยกำรค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสด็จ  
พระรำชด ำเนินและต้อนรับประมุขต่ำงประเทศ ค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ค่ำใช้จ่ำยชดใช้
เงินทดรองรำชกำรเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และเงินส ำรองจ่ำยเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น 
(ตำมมำตรำ 56 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

๓. งบประมำณปี พ.ศ. 2561 กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ประเภทงบกลำง ทุกรำยกำร (ตำมมำตรำ 57 แห่ง 
พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561)  
ให้ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกำร LIST และ CONFIRM เงินดังกล่ำวผ่ำนระบบ 
GFMIS ให้แล้วเสร็จภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนมีนำคม 2562 โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกระทรวงกำรคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว 104 ลงวันที่ 14 กันยำยน 2555 เรื่อง กำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและ/หรือกำร 
กำรขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินผ่ำนระบบ GFMIS 

************************* 
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 3.1.5  สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

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



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

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  
 
 

 

  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  3.1.7  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต  
ป 2562  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

   

สรุปการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จังหวัด
เชียงใหม 

ขอมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. 

หัวขอในการรณรงค “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” 

ภาพรวม
เทศกาล
สงกรานต 

 เทศกาลสงกรานตนั้น มีอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ย 3 ปยอนหลังที่ 12 คนตอป  

 สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุรา รอยละ 58.33 และขับรถเร็วเกินกวากําหนด 28.03  

 ยานพาหนะที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนคือจักรยานยนต คิดเปนรอยละ 87.59 รองลงมาคือ            
รถปคอัพ รอยละ 8.03 

 ชวงเวลาที่เกิดเหตุสวนใหญจะอยูในชวงเลิกงานคือระหวาง 16.00 – 20.00 น. รอยละ 29.55 
รองลงมาคือชวง 12.01 – 16.00 น. รอยละ 20.45 

 ผูประสบเหตุเปนคนในพื้นท่ีเปนหลัก รอยละ 83.55 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต 2561 ภาพรวม เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ จํานวน 
133 ครั้ง ลดลงจากปกอน 25 ครั้ง คิดเปนรอยละ 15.82 ลดลงจาก 3 ปยอนหลัง 15 ครั้ง รอยละ 
10.34 

 สถิติผูบาดเจ็บ เปนลาํดับท่ี 1 ของประเทศ จํานวน 142 ราย ลดลงจากปกอน 22 ราย คิดเปน                
รอยละ 13.41 ลดลงจาก 3 ปยอนหลัง 9 ราย คิดเปนรอยละ 5.96  

 สถิติผูเสียชีวิต เปนลําดับท่ี 5 ของประเทศ จํานวน 11 ราย เทากับปกอน และลดลงจาก 3 ป
ยอนหลัง  1 ราย คิดเปนรอยละ 10.81 



เปาหมาย  สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลง เมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต 3 ปยอนหลัง  

 จํานวนอําเภอที่มีความเสี่ยงในระดับสีแดง และสีสม มีจํานวนลดลง เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาล
สงกรานต เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 

 จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ของอําเภอท่ีมีความเสี่ยงใน
ระดับสีแดง สีสม และสีเหลือง มีสถิติลดลง เม่ือเทียบกับระดับความเสี่ยงชวงเทศกาลสงกรานตเฉลี่ย 3 ป 
ยอนหลัง 

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

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 153 160 12 
 

อําเภอ
เสี่ยง
ในชวง
สงกรานต 

สีแดง 1 อําเภอ ไดแก สันทราย  
สีสม 8 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันปาตอง แมริม ฝาง เชียงดาว แมอาย ดอยสะเก็ด และแมแตง 
สีเหลือง 16 อําเภอ ไดแก สารภี จอมทอง พราว ฮอด แมวาง สันกําแพง ไชยปราการ แมแจม อมกอย 
ดอยหลอ หางดง ดอยเตา เวียงแหง แมออน สะเมิง กัลยาณิวัฒนา 

การมุงเนน
ประเด็น
หลัก 

จากการถอดบทเรียนผลการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต และ
ปใหม ในปที่ผานมา ไดมุงเนนไปยังสาเหตุหลกัของการเกิดอุบัตเิหตุทางถนน ไดแก 

 รถจักรยานยนต  

 เมาแลวขับ 

 ใชความเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด 

 ไมสวมหมวกนิรภัย 

 ชวงเวลาระหวาง 16.00 – 20.00 น. 
โดยดําเนินการครอบคลุมความเสี่ยง ทั้งดานคน รถ ถนน และสิ่งแวดลอม 

การ
ดําเนินการ
ในชวง ตาง 
ๆ แบงเปน 
3 ชวง 
ดังนี ้

ชวงประชาสัมพันธ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 

 สําหรับการดําเนินการในชวงประชาสัมพันธ จังหวัดไดใหความสําคัญกับการรณรงคสรางความรับรูมา
โดยตลอดอยางตอเน่ือง โดยดําเนินการทั้ง 
o On Line : ไดแก การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรค และมีการตั้งกลุม line 
เพื่อกระจายขาวดานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
o On Air : ไดแก การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ โทรทัศน รายการสด และสปอตโฆษณาในสื่อทุกรูปแบบ 
o On Ground : โดยการรณรงคประชาสัมพันธ การเดินขบวนปลอยแถวรณรงค ใหกํานัน ผูใหญบาน
แจงประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 

 นอกจากนี้จังหวัดไดใชกลุมสื่อมวลชนซึ่งมีสมาชิกประมาณ 200 คนรวมกันกระจายขาวสารใหความรูแก
ประชาชน 

ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงค 18  มีนาคม – 10 เมษายน 2562 



 จัดทําแผนบูรณาการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 จังหวัดเชียงใหม ทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 สั่งการ เนนยํ้าการดําเนินการหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการหามาตรการในการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 จัดเตรียมความพรอม สรรพกําลัง บุคลากร อุปกรณ ยานพาหนะ ใหมีความพรอมตอการใชงานในชวง
เทศกาล 

 ดําเนินการประชาสัมพันธสรางความรับรูอยางตอเนื่อง 

ชวงควบคุมเขมขน (7 วันอันตราย) ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖2 

 เพิ่มความเขมขนในการดําเนินการ โดยเฉพาะการบังคับใชกฎหมาย 

 จัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 ในระดับจังหวัด 
และอําเภอ เพื่อเปนศูนยอํานวยการและประสานการปฏิบัติของทุกภาคสวน 

 ดําเนินการประชุมวางแผน สรุปผล และประเมินสถานการณเปนประจําทุกวัน 

 ดําเนินตามมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
มาตรการ
หลัก 7 
ดาน 

มาตรการหลักในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562 แบงออกเปน 7 ดาน คือ 
1. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน โดยการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง และตอเนื่อง 

เปาหมายคือรถจักรยานยนต และเขมงวดเวลาที่เกิดอุบัติเหตุบอยคือชวง 16.00 – 24.00 น. 
โดยเฉพาะกฎหมายจราจรตามมาตรการ ๑๐ รสขม (ขับรถเร็ว ยอนศร ฝาสัญญาณไฟ ไมคาดเข็มขัด 
ไมมีใบขับขี่ แซงในที่ขับขัน เมาสุรา ไมสวมหมวกนิรภัย มอเตอรไซดไมปลอดภัย ใชโทรศัพทขณะชับ
รถ) ขอใหเขมงวดการบังคับใชกฎหมาย 100 เปอรเซ็นตในกรณีขับรถเร็วเกินกวากฎหมาย
กําหนด ดื่มแลวขับ และไมสวมหมวกนิรภัย 

2. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณา
คัดเลือกถนนในพื้นท่ี เปนถนนตัวอยางดานความปลอดภัย โดยการลดปจจัยเสี่ยงทางดานสภาพถนนให
มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร โดยการปรับปรุงถนนใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  

3. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ จังหวัดมีการควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถ
ตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอน
การเดินทางทุกครั้ง รวมถึงการตรวจสอบสารเสพติดผูขับรถโดยสารสาธารณะ 

4. มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ไดมีการกําชับวินัยจราจร เขมงวด เพิ่มความเขมขน
ในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย ไดมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปน
หัวหนาคณะทํางานดูแล ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา  

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

บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสาร ใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 
7. ดานบริหารจัดการ มีการแตงต้ังคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในกรณีที่เกิด

อุบัติเหตุที่มีการเสียชีวิต อุบัติเหตุใหญ หรืออุบัติเหตุที่นาสนใจ มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ในอําเภอที่มีความเสี่ยงระดับสีแดงและสีสม รวมถึงใหกําชับใหขาราชการ ลูกจาง และ
พนักงานเจาหนาที่ของรัฐ ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีดานวินัยจราจรในการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม
มาตรการ 4 หาม 3 ตอง (ไมขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนดเมาไมขับ โทรไมขับ งวงไมขับ การ



สวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ตองมีใบอนุญาตขับรถ) 

มาตรการ
พิเศษ 

 ดําเนินการดานชุมชนอยางเขมแข็ง โดยอาศัยกลไกธรรมนูญหมูบาน ระเบิดจากขางในสรางความเขมแข็ง             
ในชุมชน 

 กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ                      
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนราย
ตําบลพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง 

 กวดขันการจําหนายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในทุกกรณี ไมวาจะเปนการไมจําหนายใหเยาวชน ไมจําหนาย
ใหผูท่ีมึนเมาจนครองสติไมได การจําหนายนอกเวลาที่กําหนด และการจําหนายในสถานท่ีที่ไมไดรับ
อนุญาต  

 ในสถานท่ีจัดงานเลนน้ําสงกรานตที่มีการจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ใหจัดพื้นท่ีควบคุมเฉพาะหาม
เยาวชนอายุตํ่ากวา 20 ป เขาพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมไปถึงการต้ังดานตรวจแอลกอฮอลใกลเคียงกับ
สถานท่ีจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

 กําหนดพื้นที่เลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล (Zoning) จํานวน 40 แหง ในทั้ง 25 อําเภอ  
 ดูแลความปลอดภัยใน 6 เสนทางหลักท่ีเขาสูจังหวัดเชียงใหม (สายแมริม-เชียงใหม สายพราว-เชียงใหม 

สายดอยสะเก็ด-เชียงใหม สายสันกําแพง-เชียงใหม สายลําปาง-เชียงใหม และสายดอยหลอ-เชียงใหม) 

 ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนแหลงทองเที่ยวที่เปนดอย เน่ืองจากอาจจะเกิด
อุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท ,   ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ  และดอยคํา โดยมี                      
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานท้ัง 4 ดอย (ดอยสุเทพ:รองพุฒิพงศ ดอยคํา:                
รองวิรุฬ ดอยอินทนนท:รองคมสัน ดอยอางขาง:รองมนัส) 

 มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับ – ปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต         
ดวยกลอง CCTV จํานวน 1,480 ตัว ครอบคลุมพื้นที่  25 อําเภอ  

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

 จัดระบบเรงระบายรถโดยการเปดชองทางพิเศษ และหากมีอุบัติเหตุใหเรงเคลื่อนยายรถที่เกิดอุบัติเหตุ
โดยเร็ว  

 ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city  
โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม  

 ประชาสัมพันธสงเสริมการเลนนํ้าสงกรานตตามพระเพณีอันดีงาม ในทุกชองทางอยางตอเน่ือง 

 การนําผูถูกคุมประพฤติมาบําเพ็ญประโยชนอยูปฏิบัติหนาที่ประจํา ณ จุดตรวจบูรณาการ 

สถานที่จัด
กิจกรรม
เลนนํ้า
สงกรานต
เฝาระวัง 

 กําหนดจุดเลนน้ําปลอดภัย (Zoning) จํานวน 40 จุด ท่ัวจังหวัดเชียงใหม 

 หางสรรพสินคาเมญา คาดการณผูเขารวม 4,000 คน 

 หางสรรพสินคาเซนทรัล เฟสติวัล คาดการณผูเขารวม 3,500 คน 

 บริเวณคูเมืองเชียงใหมและถนนหวยแกว คาดการณผูเขารวม 30,000 คน 

 มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยบริเวณจัดงานเลนนํ้า 



o จัดพ้ืนที่ควบคุมเฉพาะหามเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป เขาพื้นที่โดยเด็ดขาด รวมไปถึงการตั้งดาน
ตรวจแอลกอฮอลใกลเคียงกับสถานที่จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

o บูรณาการดานขอมูลขาวสารกับหนวยงานดานความม่ันคง ทหาร ปกครอง ตํารวจ และหนวยงาน
ดานการขาวพื้นท่ี ประเมินสถานการณขาวสารในพ้ืนที่ จัดกําลังทหาร ปกครอง ตํารวจ ทั้งใน
เครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ในการตรวจตราความสงบเรียบรอยในพ้ืนท่ีที่มีการจัดกิจกรรม โดยให
เตรียมพรอมตลอด 24 ชม. เม่ือไดรบัแจงเหตุ 

o ใหมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ ที่มีผลกระทบดานความมั่นคง เปนประจําตลอดชวงเทศกาล  
o มีการต้ังจุดสกัด และชุดเคลื่อนท่ีเร็วของตํารวจภูธร จํานวน 46 ชุด เพื่อเขาระงับเหตุเม่ือเกิดเหตุโดย

ทันที 
เนนยํ้าการ
ดําเนินการ 

 เนนอําเภอเสี่ยง สีแดง และสีสม 

 เนนรถจักรยานยนตเปนหลัก 

 เขมวงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกกรณี 

 เขมงวดจุดท่ีมีการจัดงานและบริเวณท่ีมีประชาชนจํานวนมาก 

 ขาราชการ เจาหนาที่รฐั ตองปฏิบัติตัวเปนตัวอยางท่ีดี 

 ประชาสัมพันธทุกชองทางตลอดเวลา 
การดูแล
ความ
ปลอดภัย 

 ดําเนินมาตรการขาว ประเมินสถานการณขาวสารในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 

 มีการจัดตั้งศูนยอํานวยการรวม บูรณาการทุกฝายในการรักษาความสงบเรียบรอย 

 สนธิกําลังทั้งฝายทหาร ตํารวจ ปกครอง อส. ชรบ. กํานัน ผูใหญบาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ตรวจ
ตราความสงบเรียบรอยในสถานที่สําคัญ และสถานที่ราชการ และแหลงทองเที่ยวสําคัญที่มีประชาชน
หนาแนน 

 ตรวจตราดูแลความปลอดภัยในสถานที่ท่ีมีการจุดพลุ ในจุดเคาทดาวน และสถานบริการที่มีความเสี่ยง
ตอการเกิดเพลิงไหม 

 มีจุดตรวจบูรณาการ จํานวน 47 จุด มีเจาหนาที่ประจําจุดตรวจทั้งหมด 11,893 คน 

 จุดสกัด/จุดบริการ จํานวน 167 จุด 
 ดานชุมชน จํานวน 355 จุด ครอบคลุม 2,066 หมูบาน  

 จุดบริการประชาชนแขวงทางหลวงเชียงใหม จํานวน 16 จุด 

 จุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 112 จุด 

 มทบ 33 จัดชุดกองกําลังรักษาความสงบในเสนทางหลักท่ีเขาสูจังหวัดเชียงใหม 6 สาย                       
 

 

 

 

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



 3.1.8 การเตรียมการแกไขปญหาภัยแลงจังหวัดเชียงใหม (โครงการชลประทาน
เชียงใหม  สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม และศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ) 
     1)  โครงการชลประทานเชียงใหม 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 



    2)  สํานกังานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 

     

  



3)  สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง 
 

การคาดการณฤดูแลง กรมอุตุนิยมวิทยา ไดคาดการณลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน ตั้งแตเดือน
มกราคม-มีนาคม 2562 วาปริมาณฝนรวมของประเทศไทยตอนบนจะต่ํากวาคาปกติในขณะที่
ภาคใตมีปริมาณฝนใกลเคียงคาปกติ โดยภาคเหนือและภาคกลาง มีปริมาณฝนรวมต่ํากวาปกติ
รอยละ 20 โดยกรมอุตุนิยมวิทยาไดประกาศวาประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอน 
ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธพ.ศ.๒๕๖๒ โดย อุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงข้ึน
เกือบทั่วไปและมีอากาศรอนอยางตอเนื่อง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม
ประเทศไทย จะเปลี่ยนเปนลมตะวันออกเฉียงใตหรือลมฝายใตพัดปกคลุม ซึ่งเปนการเขาสู 
ฤดูรอนของประเทศไทย อยางไรก็ตาม บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมี 
อากาศเย็นในตอนเชาตอไปอีกระยะหนึ่ง และคาดวาฤดูรอนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

การใชประโยชนพื้นที่         

ทํากิน 

1. การใชประโยชนที่ดิน จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 13.7 ลานไร เปนพื้นที่ถือครอง           
เพื่อทําการเกษตร 3.02 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 22.05 เปนพื้นที่ปาไม 9.86 ลานไร  
หรือคิดเปนรอยละ 72.01 เปนพื้นที่แหลงน้ํา 0.13 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 0.99 พื้นที่ 
อยูอาศัย 3.37 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 1.59 และพื้นท่ีอื่นๆ 0.21 ลานไร หรือคิดเปน 
รอยละ 1.59  
2. การเกษตรในเขตชลประทาน การใชประโยชนที่ดินจากพ้ืนที่ถือครองเพื่อทําการเกษตร 
(เฉพาะในเขตพื้นที่ชลประทาน) 356,859 ไร จําแนกเปนพื้นท่ีนา 210,870 ไร (รอยละ 
59.43) พื้นที่พืชไร 23,951 ไร (รอยละ 6.65) พื้นที่พืชผัก/ผลไม 118,418 ไร (รอยละ 
32.90) และพื้นที่อื่นๆ 3,620 ไร (รอยละ 1.00) 
3. การเกษตรนอกเขตชลประทาน มีการปลูกพืช จํานวน 1,192,446  ไร 
โดยสามารถแบงเปนการปลูกพืชได ดังนี้ 
1) พื้นท่ีขาวนาปรัง 10,563 ราย พื้นท่ี 66,835 ไร  
2) พื้นท่ีพืชไร 9,649 ราย พ้ืนท่ี 40,345 ไร  
3) พืชผัก 16,475 ราย พื้นที่ 81,957 ไร 
สวนในพื้นที่ปลูกขาวนาปรงัท่ีเหลือของเกษตรกรจํานวน 7,975 ราย ในพื้นท่ี 27,804 ไร 
โดยใหเกษตรกรปลูกพืชทางเลือก ไดแก พืชผัก ถั่วเหลือง ขาวโพดหวาน และพืชอื่น 
4.  สํานักงานประมงจังหวัด 
      สรุปผูเลี้ยงปลาในกระชังลําน้ําปง รวมทั้งสิ้น มีจํานวนเกษตรกร 102 ราย จํานวนลูกปลา
1,005,700 ตัว โดยมีมาตรการดาํเนินการ ดังนี ้
1. ไดประชาสัมพันธใหงดเลี้ยงปลาในกระชังในพื้นท่ีอําเภอหางดง สารภี ดอยหลอ และ

อําเภอจอมทอง จํานวน 8 แหง รวมทั้งไดรวมประชุมปรึกษาหารือทําความเขาใจเรื่อง
ขอใหงดเลี้ยงปลาในชวงหนาแลง กับผูแทน 3 บริษัทใหญ และผูที่เลี้ยงปลาในกระชัง 

2. มาตรการจัดเตรียมบอดินไวรองรับในการขนยายปลา หากสถานการณนํ้าอยูในขั้น             
วิกฤติจริง เพื่อชวยลดอัตราเสี่ยงของเกษตรกร รวมทั้งจัดเตรียมจุลินทรียหรืออีเอ็ม           



โดยประสานกับพัฒนาที่ดิน เพื่อชวยบรรเทาน้ําเสียในบอเลี้ยงปลาตอไป 
5. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
     จากฐานขอมูลของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดสํารวจพบวาความตองการนํ้าของสัตว                
แตละชนิดของจังหวัดเชียงใหม ประมาณ 20,161,335 ลิตร ประกอบดวย โคเน้ือ โคนม 
กระบือ สุกร สัตวปก รวมสัตวเลี้ยงทั้งหมด 6,820,268 ตัว  
     มาตรการดําเนินการไดออกประกาศใหปศุสัตวอําเภอ ประชาสัมพันธไปยังองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ิน กํานัน ผูนําชุมชน เพื่อแจงใหเกษตรกร ผูเลี้ยงโค กระบือ ใหสํารองพืชอาหารสัตว 
และเตรยีมการรับมอืกับสถานการณภัยแลง ไวแลว 

การเตรียมการภัยแลง 
 

จังหวัดเชียงใหม โดย กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ไดดําเนินการ
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  
1. ตามหนังสือกองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ดวนท่ีสุด ที่ มท 0624 
(บกปภ.ช.)/ว 7 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ดังน้ี 
1.1 จัดทําคําสั่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  
เร่ือง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 
1.2 จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562  
1.3 มีหนังสือแจงคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 
1.4 แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมทั้งจัดตั้ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ป 2562 
1.5 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงใหองคปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการเตรียม
ความพรอมปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ดังนี้ 

1.5.1 สํารวจและจัดทําบัญชขีอมูลท่ัวไป ขอมูลสภาพพื้นท่ีเสี่ยงภัย ขอมูลแหลงภาชนะ
เก็บกักน้ํา และขอมูลเครื่องมือเครื่องใชในการปองกันและแกไขปญหา 
1.5.2 จัดทํา ซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงน้ํา ภาชนะเก็บน้ํา ฝายตนน้าํลาํธาร 
1.5.3 พิจารณาตั้งงบประมาณรายจาย งบกลาง ประเภทเงินสํารองจายใหเพียงพอ               
ตอการเผชิญเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น 
1.5.4 รณรงคใหประชาชนสาํรองนํ้าใหเพียงพอตลอดชวงฤดูแลง 

2. ตามขอสั่งการกระทรวงมหาดไทย ใหจังหวัดตรวจสอบสถานการณแนวโนม พื้นที่เสี่ยง          
ที่ขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคในฤดูแลงนี้ใหดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาหรณรงค สํารวจ ซอม 
และสรางภาชนะเก็บน้ําประจําป ๒๕๖๒ ในชวงระหวางวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ 
ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดและรายงานผลตามแบบรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม
สัปดาหรณรงค สํารวจ ซอม และสรางภาชนะเก็บนํ้าประจําป ๒๕๖๒  
3. จังหวัดเชียงใหม ประชุมชี้แจงแผนการบริหารจัดการน้ําในฤดูแลง ป 2562 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําปง
ตอนบน เม่ือวันที่ 24 ธ.ค. 61 ณ อาคารอเนกประสงค สํานักงานชลประทานท่ี 1  
       



ขอมูลพื้นที่เสี่ยง             

( 3 ปยอนหลัง /สํารวจ 

ม.ค. 2562)  

การคาดการณฤดูแลง พื้นที่เสี่ยงภัยแลง มีดังนี้ 
1. พื้นท่ีแลงซ้ําซาก 3 ป จังหวัดเชียงใหม มีท้ังหมด 15 อําเภอ 63 ตําบล 505 หมูบาน 
2. การตรวจสอบพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค ป 2561/62 (นอกเขตชลประทาน
และไมมีบอบาดาล) ตามหนังสือขอสั่งการกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0021.5/ว 7328              
ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 มีจํานวน 7 อาํเภอ (อําเภอเชียงดาว แมแตง กัลยาณิวัฒนา            
แมแจม แมออน เมืองเชียงใหม และอําเภอสะเมิง)  
  จากตรวจสอบ พบวา ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค จํานวน 4 อําเภอ 5 ตําบล     
42 หมูบาน ไดแก 

1) อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองคอง จํานวน 3 หมูบาน 
2) อําเภอสะเมิง ตําบลยั้งเมิน จํานวน 7 หมูบาน 
3) อําเภอแมแจม ตําบลบานทับ จํานวน 9 หมูบาน และตําบลแมศกึ จํานวน      

17 หมูบาน 
4) อําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบลแมแดด จํานวน 6 หมูบาน 

 
 

    

  



4) ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
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  3.1.9  รายงานผลคะแนนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เปนการทั่วไป  
พ.ศ.2562  จังหวัดเชียงใหม อยางไมเปนทางการ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัด
เชียงใหม) 
 

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



 3.1.10  เทศกาลสงกรานต (ประเพณีปใหมเมือง) (เทศบาลนครเชียงใหม ที่ทํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

        1)  เทศบาลนครเชียงใหม 
      จังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม  รวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน  กําหนดจัดงานประเพณีสงกรานตประจําป 2562 ระหวางวันที่ 12-16 เมษายน 2562 ภายใต
แนวคิด : “เลาเรื่องเมืองลานนาเบิกศักรามิ่งมงคล ปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม อยางปลอดภัย                      

ไรแอลกอฮอล” ทั้งน้ีเพ่ือเปนการรวมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอันดีงามของลานนาใหคงอยู

สืบไป กิจกรรมที่สําคัญในงานประเพณีสงกรานตเชียงใหม ประจําป 2562 มีดังนี้  
31 มีนาคม 2562     

- เวลา 18.00 น. พิธีแถลงขาวงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม ประจําป 2562 ณ ขวงอนุสาวรีย
สามกษัตริย 
12 เมษายน 2562  

- เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรครบรอบ 723 ป เมืองเจียงใหม  ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตริย 
- เวลา 08.09 น. พิธียอสวย ไหวสา พระญามังราย ณ ขวงอนุสาวรยีสามกษัตริย 
- เวลา 10.09 น. พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรทาวกบิลพรหม ณ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม 

13 เมษายน 2562 
 - เวลา 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรเน่ืองในวันขึ้นปใหมเมืองเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ 

- เวลา 08.09 น. พิธีเปดงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ 
- เวลา 08.30 น. การประกวดแมญิงข่ีรถถีบกางจอง  ณ ขวงประตูทาแพ 
- เวลา 09.09 น. พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงคออกจากพระวิหารลายคํา  ณ  วัดพระสิงห

วรมหาวิหาร 
- เวลา 13.30 น. พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงคและพระพุทธรปูสําคัญออกแห  ณ ส่ีแยกสันปาขอย ถึง  
                       วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

14 เมษายน 2562  
 - เวลา 13.30 น. ขบวนแหไมค้ําสะหลีและขนทรายเขาวัด ณ ขัวเหล็ก – วัดบนถนนทาแพ 
15 เมษายน 2562  
 - เวลา 19.00 – 23.00 น. การประกวดหนูนอยสงกรานตเจียงใหม  ณ  ขวงประตูทาแพ  
16 เมษายน 2562  
 - เวลา 13.30 น. ขบวนแหเครื่องสักการะสระเกลาดําหัวปอเมืองเจียงใหม ณ สี่แยกกลางเวียง – 
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
13-14 เมษายน 2562  เวลา 19.00 – 23.00 น. 
 - การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต  ณ  ขวงประตูทาแพ  
13-15 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 18.00 น.  

- กิจกรรมขวงวัฒนธรรมลานนา ปใหมเมือง 4 จังหวัด ณ พุทธสถานเชียงใหม 
14-15 เมษายน 2562  เวลา 17.00 – 22.00 น. 

- กิจกรรม “สืบฮีต สานฮอย ปาเวณีปใหมเมือง” 
  * ขวงวัฒนธรรมงานวัด  ณ  ขวงอนุสาวรียสามกษัตรยิ  ประกอบดวย ขวงสาธิต  ขวงกาดหม้ัว  
    และขวงการแสดงศิลปวัฒนธรรมในงานปาเวณีปใหมเมืองเจียงใหม 



  * การแสดง แสง สี เสียง และการแสดงนิทรรศการ “เลาขานตํานาน ปาเวณีปใหมเมือง” ณ ลาน
ดานหนาพิพิธภัณฑพื้นถ่ินลานนา 

 

นอกจากนั้น ในปนี้ไดมีการบูณาการระหวางหนวยราชการและภาคเอกชนรวมกัน
ตกแตงตุงประดับเมือง ตลอดเสนทางจากสี่แยกสันปาขอย – วัดพระสิงห และรอบคูเมืองเชียงใหม จํานวน
มากกวา 2,500 ผืน และ กําหนดใหเปนประเพณีสงกรานตปลอดแอลกอฮอล รณรงคใหประชาชนทุกทาน  
งดดื่มแอลกอฮอลและงดสูบบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 หามดื่มและ
หามขายในที่สาธารณะ มีโทษปรับไมเกิน 10,000 บาท จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ จึงขอฝาก
ทุกทานไดประชาสัมพันธใหทราบกันโดยทั่วไป 

 
  



2)  ทีท่ําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



ราง 
กําหนดการ 

พิธีสระเกลาดําหัวปอเมืองเชียงใหมเนื่องในงานประเพณสีงกรานตเชียงใหมประจําป 2562 
วันที่  16  เมษายน 2562 

************************************* 
เวลา 13.30 น. ขบวนสระเกลาดําหัวพรอมกันเพ่ือจัดริ้วขบวน ขบวนตั้งอยู ณ บริเวณดานหลังประตูทาแพ
   (บริเวณถนนราชดําเนิน ดานขางโรงแรมมนตรี) ทายขบวนถึงสนามโรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย 

เวลา 14.00 น. ขบวนแหเคลื่อนจากที่ต้ังจากดานหลังประตูทาแพ ไปตามถนนทาแพ จนถึงพุทธสถาน  
  เลี้ยวขวาไปตามถนนเจริญประเทศ เลี้ยวซายเขาจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 ขบวนแหประกอบดวย 
- รถยนตตํารวจนําขบวนรถ /ประชาสัมพันธ 
- ธงทิวของเจาหนาท่ีแตงชุดทหารโบราณ 
- เครื่องสักการะตามประเพณี (หมากสุม หมากเบ็ง ตนดอก ตนเทียน ตนผึ้ง ตลอดจน 

ดอกไม ธูปเทียน น้ําขมิ้นสมปอย ฯลฯ)  
- สภุาพสตรีถือปายนําขบวน 
- ขบวนสระเกลาดําหัวฯ ซึ่งนําโดยรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ปลัดจังหวัดเชียงใหม     

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และหัวหนา                
สวนราชการและขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ี เปนตน 

- ขบวนสระเกลาดําหัวฯ ของสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ อําเภอ บริษัท หางราน มูลนิธิ 
สมาคมสโมสร สถาบันการศึกษา กลุมพลังมวลชน ภาคเอกชน 

  ริ้วขบวนถึงจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
- การแสดงของแตละขบวน (ถามี) แสดงไดไมเกิน 2 นาทีหรือเปนการแสดงเคลื่อนที่ผานหนาปะรํา

พิธี  
- หัวหนาหนวยงาน และผูรวมขบวน พรอมเครื่องสักการะใหเคลื่อนเขาไปอยูบริเวณสนาม  
- ขบวนท่ีมาถึงกอน ขอความรวมมือ หัวหนาหนวยงาน /องคกร /นายอําเภอ /ผูนําขบวน

และผูรวมขบวนเคลื่อนมาจนเต็มบริเวณสนามหนาบานพักผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมแลวจึง
เริ่มพิธีฯ  

- รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมท้ังสี่ทาน พรอมกันหนาบริเวณประกอบพิธี โดยรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนตัวแทนของหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนและพ่ีนอง
ประชาชน   ชาวจังหวัดเชียงใหม กลาวขอพร (กลาวคําขอสุมา) เนื่องในวันสงกรานต 

- นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต 
-  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําหัวหนาสวนราชการ หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ 

เอกชน และพี่นองประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม เขารวมสระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียงใหม 
ตามวัฒนธรรมประเพณีลานนา    

- ขบวนที่เคลื่อนเขามาใหม ใหหัวหนาหนวยงาน หรือผูแทนเขาทําพิธีสระเกลาดําหัว ปอเมืองเจียง
ใหม เสร็จแลวใหเคลื่อนผานออกประตูทางเชิงสะพานนวรัฐ จนครบทุกขบวน 

- เสร็จพธิี 



3) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
     - วันเสารที่ 20 เมษายน 2562 พิธีสรงน้ําดําหัวพระเถระผูใหญ โดย 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะนําคณะรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและ
หัวหนาสวนราชการ เดินทางไปสรงน้ําดําหัวพระเถระผูใหญ  รวม 9 วัด คณะจะเดินทางไปพรอมท่ี 
จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เวลา 08.00 น.  รายละเอียดตามกําหนดการ ดังนี้ 

 
กําหนดการ 

พิธีสรงนํ้าดําหัวพระเถระผูใหญและส่ิงศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมือง  ประจําป  2562 
วันเสารที่  20  เมษายน  2562 

---------------- 
 

เวลา  07.45  น. - หัวหนาสวนราชการ ขาราชการ และผูรวมขบวนพรอมกัน ณ จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม 

   

เวลา  08.00  น. - เดินทางไปยังวัดเชตวัน ถนนทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม 
   

เวลา  08.05  น. - ถึงวัดเชตวัน ถนนทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม (จุดที่  1) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระเทพมังคลาจารย รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  (10 นาที) 
   

เวลา  08.15  น. - เดินทางจากวัดเชตวัน ไปยังวัดเจดียหลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกลา  
   

เวลา  08.25  น. - ถึงวัดเจดียหลวงวรวิหาร ถนนพระปกเกลา อําเภอเมืองเชียงใหม  (จุดที่  2) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระราชเจติยาจารย เจาอาวาสวัดเจดียหลวงวรวิหาร  (10 นาท)ี 
 - ออกจากวิหารหลวง เดินไปยังหออินทขิล วัดเจดียหลวงวรวิหาร   
 - พิธีสรงน้าํเสาอินทขิล (วัดเจดียหลวงฯ) (5 นาที) 
   

เวลา  08.40  น. - เดินทางจากวัดเจดียหลวงวรวิหาร ไปยังวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม 
   

เวลา  08.45  น. - ถึงวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ถนนสามลาน อําเภอเมืองเชียงใหม (จุดท่ี  3) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระเทพสิงหวราจารย รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  (10 นาที) 
   

เวลา  08.55  น. - เดินทางจากวัดพระสิงหฯ ไปยังอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี อําเภอแมรมิ 
   

เวลา  09.15  น. - ถึงอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี (คายดารารัศมี) อําเภอแมริม  (จุดที่ 4) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัวอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี  (5  นาที) 
   

เวลา  09.20 น. - เดินทางจากอนุสาวรียพระราชชายาเจาดารารัศมี (คายดารารัศมี) ไปยังวัดปาดาราภิรมย 
ตําบลริมใต อําเภอแมริม 

   

เวลา  09.25  น. - ถึงวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม (จุดที่  5) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระราชวิสุทธิญาณ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม-ลําพูน-แมฮองสอน  

(ธรรมยุต)  (10  นาที) 
   

เวลา  09.35  น. - เดินทางจากวัดปาดาราภิรมย ไปยังวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ถนนซุปเปอรไฮเวย 



   

เวลา  09.55  น. - ถึงวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ถนนซุปเปอรไฮเวย อําเภอเมืองเชียงใหม  (จุดที่  6) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระเทพปริยัติ เจาคณะจังหวัดเชียงใหม (10 นาที) 
   

เวลา  10.05 น. - เดินทางจากวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ไปยังอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย 
   

เวลา  10.15 น. - ถึงอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย (เชิงดอยสุเทพ) ตําบลสุเทพ อาํเภอเมืองฯ  (จุดที่  7) 
 - สักการะอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย (เชิงดอยสุเทพ)  (5 นาท)ี 

 
เวลา  10.20 น. - เดินทางจากอนุสาวรียครูบาศรีวิชัย (เชิงดอยสุเทพ) ไปยังวัดศรีโสดา พระอารามหลวง   
   

เวลา  10.25  น. - ถึงวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ถนนศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม  (จุดที่  8) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจาคณะภาค 7  (10 นาที) 
   

เวลา  10.35 น. - เดินทางจากวัดศรีโสดา พระอารามหลวง ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
   

เวลา  11.05  น.  - ถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ถนนศรีวิชัย อําเภอเมืองเชียงใหม (จุดที่  9) 
 - พิธีสักการะและสรงน้าํพระบรมธาตุดอยสุเทพ 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระธรรมเสนาบดี รองเจาคณะภาค 7 (20-30 นาที) 
   

เวลา  11.35  น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
   

เวลา  12.30  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ไปยังวัดลานนาญาณสังวราราม  
อําเภอจอมทอง 

   

เวลา  14.00  น. - ถึงวัดลานนาญาณสังวราราม อําเภอจอมทอง  (จุดท่ี  10) 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระเทพมงคลโมลี รองเจาคณะภาค 4-5-6-7 (ฝายธรรมยุต) (10 นาที) 
   

เวลา  14.10  น. - เดินทางจากวัดลานนาญาณสงัวราราม ไปยังวัดพระธาตุศรจีอมทองวรวิหาร 
   

เวลา  14.25  น. - ถึงวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง  (จุดที่  11) 
 - พิธีสักการะและสรงน้าํพระธาตุศรจีอมทอง 
 - พิธีสรงน้าํดําหัว พระพรหมมงคล ว. (หลวงปูทอง) ที่ปรึกษาเจาคณะจังหวัดเชียงใหม  

(20 นาที) 
   

เวลา  14.45  น. - เดินทางจากวัดพระธาตุศรีจอมทอง อําเภอจอมทอง ไปยังจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   

เวลา  16.00 น. - ถึงจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (เสร็จสิ้นภารกิจ) 
 

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



  -  วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 2562 พิธีสรงน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง เริ่มตั้งแตเวลา  
08.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมและนายกเหลากาชาดจังหวัด จะเดินทางไปทําพิธีสรงน้ําสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง จํานวน 11 แหง รายละเอียดตามกําหนดการ ดังนี้  

 
กําหนดการ 

พิธีสรงนํ้าสิ่งศักด์ิสิทธิ์คูบานคูเมือง ประจําป 2562 
ของ 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  
และนายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมและประธานแมบานมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม 

วันอาทิตยที่  21  เมษายน  2562 
----------------- 

 

เวลา  07.45  น. - ผูรวมขบวนพรอมกัน ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   

เวลา  08.00  น. - เดินทางจากจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไปยังอนุสาวรียพระเจากาวิละ อาํเภอ 
เมืองเชียงใหม 

   

เวลา  08.05  น. - ถึงอนุสาวรียพระเจากาวิละ คายกาวิละ  (จุดท่ี 1) / (5  นาที)  
 - พิธีสรงน้าํอนุสาวรียพระเจากาวิละ 
   

เวลา  08.15  น. - เดินทางจากอนุสาวรียพระเจากาวิละ ไปยังพระเจดียขาว (เทศบาลนครเชียงใหม) 
   

เวลา  08.20  น. - ถึงพระเจดียขาว (จุดที่ 2) 
 - พิธีสรงน้าํพระเจดียขาว (เทศบาลนครเชียงใหม) / (5  นาที) 
   

เวลา  08.25  น. - เดินทางจากพระเจดียขาว ไปยัง ศาลหลักเมือง (แจงศรีภูมิ) 
   

เวลา  08.30  น. - ถึงศาลหลักเมือง แจงศรีภูมิ  (จุดที่ 3)  
 - พิธีสรงน้าํศาลหลักเมือง (แจงศรีภูมิ) / (5  นาที) 
   

เวลา  08.35  น. - เดินทางจากศาลหลักเมือง (แจงศรีภูมิ) ไปยังศาลพญามังราย 
   

เวลา  08.40  น. - ถึงศาลพญามังราย  (จุดที่ 4) 
 - พิธีสรงน้าํพญามังราย (5 นาที) 
   

เวลา  08.45  น. - เดินทางจากศาลพญามังราย ไปยังพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ (ศาลากลางจังหวัด
เดิม) 

   

เวลา  08.50  น. - ถึงพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ (จุดท่ี 5) 
 - พิธีสรงน้าํพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ (5 นาที) 
   

เวลา  08.55  น. - เดินทางจากพระบรมราชานุสาวรียสามกษัตรยิ ไปยังประตชูางเผือก                           
(เจาพอ-เจาแมประตูชัย) 

   



เวลา  09.00  น. - ถึงประตูชางเผือก (จุดที่ 6) 
 - พิธีสรงน้าํเจาพอ-เจาแมประตูชัย (5 นาที) 
   

เวลา  09.05  น. -
 
เดินทางจากประตูชางเผือก (เจาพอ-เจาแมประตูชัย) ไปยังศาลคูเมืองเชียงใหม          
(เจาพอคําแดง) แจงหัวริน 

เวลา  09.10  น. - ถึงศาลคูเมืองเชียงใหม (เจาพอคําแดง) แจงหัวริน  (จุดท่ี 7) 
 - พิธีสรงน้าํเจาพอคําแดง (5 นาที) 
   

เวลา  09.15  น. - เดินทางจากศาลคูเมืองเชียงใหม (เจาพอคําแดง) ไปยังอนุสาวรียชางเผือก 
   

เวลา  09.20  น. - ถึงอนุสาวรียชางเผือก  (จุดที่ 8) 
 - พิธีสรงน้าํอนุสาวรียชางเผือก (พญาปราบเมืองมารเมืองยักษ และพญาปราบจักรวาล)   

(5 นาที) 
   

เวลา  09.25  น. - เดินทางจากอนุสาวรียชางเผือก ไปยังวัดสวนดอก พระอารามหลวง 
   

เวลา  09.30  น. - ถึงวัดสวนดอก พระอารามหลวง  (จุดท่ี 9) 
เวลา  10.00  น. - รวมพิธีทางพระพุทธศาสนา รวมกับคณะเจานายฝายเหนือ 
   

เวลา  11.30  น.  เดินทางจากวัดสวนดอก พระอารามหลวง ไปยังอนุสาวรียสงิห (สิงหดุและสิงหดาน) 
   

เวลา  11.45  น. - ถึงอนุสาวรียสิงห (สิงหดุและสิงหดาน)  (จุดท่ี 10) 
 - พิธีสรงน้าํอนุสาวรียสิงห (สิงหดุและสิงหดาน) (10 นาที) 
เวลา  11.55  น. - เดินทางจากอนุสาวรียสิงห (สงิหดุและสิงหดาน) ไปยังอนุสาวรียรชักาลท่ี 5  

(หนาศูนยราชการกระทรวงการคลังจังหวัดเชียงใหม) 
เวลา  12.00  น.  - ถึงอนุสาวรียรัชกาลท่ี 5  (จุดท่ี 11) 
 - พิธีสรงน้าํอนุสาวรียรัชกาลท่ี 5  (5 นาท)ี 
 - เสร็จสิ้นภารกิจ 
หมายเหตุ   กําหนดการอาจปรับเวลาเดินทางตามความเหมาะสม   
 
การแตงกาย   ชุดพื้นเมือง 
 
 
 

 

 

 

 

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



  3.1.11 การดําเนินโครงการเกษตรวิชญา (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด

เชียงใหม) 

    

  
 

 

 

 

 

 

ขอมูลหนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



รายงานความก้าวหน้า
โครงการเกษตรวิชญา

พืน้ที่พัฒนาการเกษตร

ส ำรวจ รังวัดพื้นที่แปลงเกษตรกร
จดัท ำทะเบียนเกษตรกร / QR Code แตละรำย
ประชุมเกษตรกร 54 รำย เพื่อวำงแผนกำรปลูกพืชในรอบตอไป



พืนทส่ีวนราชการ

พัฒนำฐำนเรียนรู
จัดท ำระบบน้ ำ

ปลูกพืชไมดอก พืชผัก

พืนทส่ีวนราชการ

จุดสำธิตระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ กำรสำธิตกำรปลูกพืชผักในโรงเรือน

กิจกรรมจิตอำสำกรมหมอนไหม



พืนทส่ีวนราชการ

ปรับภูมิทัศน์

ติดตั้งสำธำรณูปโภค

พืนทส่ีวนราชการ

ติดตำมควำมกำวหนำ และประชุมคณะท ำงำนในพื้นที่

ส ำรวจออกแบบเพื่อปรับปรุงถนน



  3.2 โดยเอกสาร   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



 

ระเบียบวาระที่ 4   เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน   2562 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
31 มีนาคม  2562 09.00 น. พิธีวันที่ระลึก                            

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว  
พระมหาเจษฎาราชเจา                     
และวันขาราชการพลเรอืน ประจําป 
2562 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 

๖ เมษายน ๒๕๖๒ 09.00 น. พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-
จุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึก                 
มหาจักรีบรมราชวงศ 

หองราชพฤกษ 1           
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                     
7 รอบพระชนมพรรษา 

๖ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๑.๕9 น. พิธีพลีกรรมตักน้ําจากแหลงน้ําศักดิ์สิทธิ์ - บอน้ําทิพย วัดบุพพาราม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  

- ขุนน้ําแมปง  
  อําเภอเชียงดาว 
- อางกาหลวง  
  ดอยอินทนนท  
  อําเภอจอมทอง 

๘ เมษายน ๒๕๖๒ ๑๗.๑๐ น. พิธีทําน้ําอภิเษกเจริญพระพุทธมนต 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 

พิธีสระเกลาดาํหัวปอเมืองเจียงใหม 
ประจําป พ.ศ. 256๒ 

จวนผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม 

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

กูเจาหลวงเชียงใหม  
วัดสวนดอกพระอารามหลวง 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

20 – 21  เมษายน 
๒๕๖๒ 

08.00 น. 
เปนตนไป 

พิธีรดน้าํดําหัวพระเถระผูใหญและ             
พิธีสรงน้าํสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมือง
จังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 256๒ 

 

24 เมษายน  2562 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการและผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน  
ครั้งท่ี  2/2562 

เข่ือนแมกวงอุดมธารา  อาํเภอ
ดอยสะเก็ด  



วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
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                           
และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

พระวิหารหลวง 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

๒๙ เมษายน  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่๔/2562  
 

ณ หองประชุม                      
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ระเบียบวาระที่ 5 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 5.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 5.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายมนัส ขันใส)  
  5.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย) 
 5.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
 5.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายศุภชัย  เอ่ียมสุวรรณ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
  6.1 ผลความกาวหนาการขับเคลื่อนการพัฒนาหมูบานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (เชียงใหม 100%) ประจําเดือน มีนาคม 2562  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
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   6.2 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินพบปะประชาชน   (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
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