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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 12/2562
วันพุธท่ี 25  ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม

********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. อานสารพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ

ประจําป 2562 วันท่ี 26 ธนัวาคม  2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ป 2562  จํานวน 6  ราย (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)

3.2 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป 2562
จํานวน 6 หมูบาน   (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

5. แนะนําผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
5.1 นายรัฐพล นราดิศร

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.2 นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป

ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดนิ

5.3 วาท่ี พ.ต.อ. ปกกิจ คลายเพ็ชร
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

5.4 พ.ต.อ. ศุภชัย ภูพลับ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดแมฮองสอน

5.5 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34

5.6 นายนรินทร ประทวนชัย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ าน วยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผู อํ าน วยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส
5.7 นายพัฒนา นุศรีอัน

ตําแหนงปจจุบัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน
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5.8 นายภูมิใจ รักธรรม
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดแพร

5.9 นายนภสินธุ นาชัยพลอย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

พิษณุโลก
5.10 นายสุดชาย พรหมมลมาศ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก – แมงัด

4.11 นายปณต เกียรติกอง
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

3 .1 .2 สรุป การ เบิ กจ าย งบ ประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั งห วัด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

3.1.3 รายงานสถานการณภัยหนาวและการใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.1.4 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)

3.1.5 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2563
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

3.2 โดยเอกสาร
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2563
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

6 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จไปทรง
ทอดพระเนตรการทอผาพ้ืนเมืองและ
ผลิตภัณฑทองถ่ินภาคเหนือ  ณ สถาบัน
ผาทอมือหริภุญชัย และหอประชุม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
จังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

11 – 25 มกราคม
2563

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางวัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยม
หนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัด
เชียงใหม  ในวันท่ี 22 มกราคม 2563
โดยจะประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

๑7 มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป 2563

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

๑๘ มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป
2563

พระสถูปเจดียสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

23 มกราคม  2563 09.00 น. การออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สนามเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
อําเภอเชียงดาว

27 – 29 มกราคม
2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี
28 มกราคม  2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร-

ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี
พันปหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา-
เจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

30 มกราคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2563

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของชุมชน

คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5.2 ตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหนวยงานภาครัฐ (สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.3 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 (สํานักงานสงเสริม

การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)
5.4 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป  2563

(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระท่ี 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)



เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. อานสารพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ

ประจําป 2562 วันท่ี 26 ธนัวาคม  2562 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ

3.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ป 2562  จํานวน 6 ราย ใหแก
- นายพิชัย ใจหนิม
- นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ
- นายจักรพันธ เมืองมา
- นายนิเวศน เท่ียงใชย
- นายสุทัศน ไชยพรหมมา
- นายสวิง ธรรมปญญา

3.2 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป 2562
จํานวน 6 หมูบาน ไดแก

3.2.1 รางวัลชนะเลิศ  ไดแก  บานดง หมู 5  ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ  และ
บานปาบง หมู 8 ตําบลสันกลาง  อําเภอสันปาตอง

3.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ไดแก  บานปางเฟอง หมู 2 ตําบลปงโคง
อําเภอเชียงดาว  และบานดอนชัย หมู 4 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม

3.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก  บานยางเปยง หมู 2 ตําบลยางเปยง
อําเภออมกอย  และบานเมืองวะ หมู 3 ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม  2562 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)

5. แนะนําผูบริหาร และหัวหนาสวนราชการท่ีมาดํารงตําแหนงใหม
5.1 นายรัฐพล นราดิศร

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.2 นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป

ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
ตําแหนงเดิม ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดนิ

5.3 วาท่ี พ.ต.อ. ปกกิจ คลายเพ็ชร
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม รองผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

5.4 พ.ต.อ. ศุภชัย ภูพลับ
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม หัวหนาหนวยพิสูจนหลักฐานจังหวัดแมฮองสอน

5.5 พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ
ตําแหนงปจจุบัน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33
ตําแหนงเดิม ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 34



5.6 นายนรินทร ประทวนชัย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํ าน วยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผู อํ าน วยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนราธิวาส
5.7 นายพัฒนา นุศรีอัน

ตําแหนงปจจุบัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน

5.8 นายภูมิใจ รักธรรม
ตําแหนงปจจุบัน สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม สหกรณจังหวัดแพร

5.9 นายนภสินธุ นาชัยพลอย
ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7

จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

พิษณุโลก
5.10 นายสุดชาย พรหมมลมาศ

ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 1
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก – แมงัด

4.11 นายปณต เกียรติกอง
ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
ตําแหนงเดิม นักการทูต ระดับชํานาญการ (ท่ีปรึกษา)



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ

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



ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  28 พฤศจิกายน 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม

ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  28 พฤศจิกายน 2562 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม  นั้น

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 24 หนาโดยมี
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัด เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2562 ท้ังนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม)
และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมขอแกไขรายงานการประชุม  ฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงาน
การประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 11/2562

รายงานการประชุมหนาถัดไป

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



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการช้ีแจง

3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

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



3 .1 .2 สรุป การ เบิ กจ าย งบ ประมาณ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั งห วัด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)

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



3.1.3 รายงานสถานการณภัยหนาวและการใหความชวยเหลือพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)







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



3.1.4 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)









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



3.1.5 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2563
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)











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



3.2 โดยเอกสาร

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



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2563
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

6 มกราคม 2563 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา  เสด็จไปทรง
ทอดพระเนตรการทอผาพ้ืนเมืองและ
ผลิตภัณฑทองถ่ินภาคเหนือ  ณ สถาบัน
ผาทอมือหริภุญชัย และหอประชุม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
จังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

11 – 25 มกราคม
2563

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-
สวางวัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยม
หนวยแพทยเคลื่อนท่ี พอ.สว. จังหวัด
เชียงใหม  ในวันท่ี 22 มกราคม 2563
โดยจะประทับแรม ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41

๑7 มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป 2563

หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา

๑๘ มกราคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป
2563

พระสถูปเจดียสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว

23 มกราคม  2563 09.00 น. การออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563

สนามเทศบาลตําบล
ทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง
อําเภอเชียงดาว

27 – 29 มกราคม
2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  และจังหวัดลําพูน

เฝารับ – สงเสด็จ
ณ ทาอากาศยานทหาร
กองบิน 41



วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี

28 มกราคม  2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร-
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี
พันปหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา-
เจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี

วัดสวนดอก พระอารามหลวง

30 มกราคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 1/2563

ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

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



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ
5.1 แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ของชุมชน

คุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)



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



5.2 ตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหนวยงานภาครัฐ (สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)



1

แนวคิด :
ใหห้น่วยภาครฐัของทุกกระทรวงมีการดาํเนินกิจกรรมการลด คดัแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานเพือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน
พืนทีดาํเนินการ : หน่วยงานภาครฐัทั วประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย : ขา้ราชการทั วประเทศ
วตัถุประสงค์ :
หน่วยงานภาครฐัทั วประเทศมีการดาํเนินกิจกรรมการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย
ภายในหน่วยงานเพือเป็นแบบอยา่งแก่ประชาชนและภาคเอกชน

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"

ตวัชีวดั : การลด คดัแยกขยะมูลฝอย
กาํหนดใหเ้ป็นตวัชีวดัสาํหรบัประเมินผูบ้ริหารองคก์าร ตงัแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมิน :
กาํหนดใหมี้การประเมิน 2 รอบการประเมิน ทุก 6 เดือน
ผูถู้กประเมิน :
ปลดักระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผูว่้าราชการจงัหวดั



2

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"
ขอบเขตการประเมิน

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

หน่วยงาน
ส่วนกลาง

หน่วยงาน
ระดบัจงัหวดั

หน่วยงานราชการระดบั
กระทรวง กรม ทีตงัอยูใ่น

พืนทีส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง
ทีตงัอยูใ่นภูมิภาค

หน่วยงานราชการที
ตงัอยูใ่นพืนทีศาลากลาง
หรือศูนยร์าชการจงัหวดั

ส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ระดบัจงัหวดั

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"
ผลการดาํเนินงาน ปี งบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดผูบริหารหนวยงานระดับกระทรวง/กรม 153 หนวยงาน และผูวาราชการจังหวัด
76 จังหวัด (ปงบประมาณ 2562)

ขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้น

ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกวนํ้าพลาสติก
แบบใชคร้ังเดียว

ทิ้ง

โฟมบรรจุอาหาร

ลดลงรอยละ
5

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ
10

ลดลงรอยละ 100

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ

ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2562
- 153 หนวยงาน ผาน 10 คะแนนเต็ม 128 หนวยงาน

(รอยละ 83.6)
- 76 จังหวัด ผาน 10 คะแนนเต็ม 72 จังหวัด (รอยละ 94.7)

สาํนกังานในพนืทศีนูย์
ราชการฯ 35 แห่ง

สาํนกังานในพนืทศีนูย์
ราชการฯ 14 แห่ง
สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการ
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1. ขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครฐัทีตอ้งส่งกาํจดัลดลงอยา่งนอ้ย
รอ้ยละ 10
2. หน่วยงานภาครฐัลดการทิงถุงพลาสตกิหูหิวในหน่วยงาน รอ้ยละ 30
3. หน่วยงานภาครฐัลดการทิงแกว้พลาสตกิใชค้รงัเดียวทิงของ
หน่วยงาน รอ้ยละ 30
4. งดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในหน่วยงานภาครฐั

เป้าหมายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แนวทางการดาํเนินงาน "มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครฐั"

"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"

การรายงานผล
รายงานผลไดท้ี e-report.pcd.go.th
1. รายงานผลเป็นรายเดือนเพือติดตามผลการดาํเนินการตามมติคณะรฐัมนตรี
เมือวนัที 17 กรกฎาคม 2561
2. รายงานผลการดาํเนินการรอบ 6 เดือน เป็นการรายงานผลตามแบบฟอรม์ของ
กรมควบคมุมลพิษ
3. รายงานผลการดาํเนินการรอบ 12 เดือน เป็นการประเมินผลจากการเก็บขอ้มูล
รายเดือนมาประมวลผล
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"มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั"

ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ขอละ
1 คะแนน

1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดรับความ
เห็นชอบจากผูบริหารองคการหรือผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูบริหารองคการ
2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนําไปจัดการอยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ ไมเกิดการนําขยะมูลฝอยที่คัดแยกแลว
กลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางนอยเปน 3 ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
3. มีปายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอยางชัดเจน สามารถใหผูมาใชบริการสามารถทิ้งขยะไดอยางถูกตอง
โดยสะดวก
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทตามที่ไดกําหนดรูปแบบการคัดแยกไว และมีการบันทึกจํานวนถุงพลาสติกหู
หิ้ว แกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหนวยงานอยางครบถวน
5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ
6. มีกิจกรรมใหความรูในการคดัแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งแกเจาหนาที่ในหนวยงาน เชน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM
การจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู เปนตน
7. มีกิจกรรมสงเสริมใหเจาหนาที่มีสวนรวมในการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน
ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน
8.มีกิจกรรมเพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน การสงเสริมการใชตะกรา ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในการซ้ือสินคา เปนตน
9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน การรณรงคใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับลูกคาที่นําแกว
สวนตัวมาซ้ือน้ํา เปนตน
10. ไมมีการใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ที่ตั้งในหนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดข้ึนในหนวยงาน และไมมีการ
นําโฟมบรรจุอาหารเขามาในหนวยงาน

เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

1. มีการจดัทาํแผนปฏิบตัิการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 และไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้ริหารองคก์ารหรือผูที้ไดร้บัมอบอาํนาจจากผูบ้ริหารองคก์าร

หลกัฐานเป็น
เอกสารแผนปฏิบตักิาร
ทีมีการลงนามเห็นชอบ
จากผูบ้ริหารองคก์าร
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เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

2. มีการคดัแยกขยะมูลฝอยเพือนาํไปจดัการอย่างเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ไม่เกิดการนาํ
ขยะมูลฝอยทีคัดแยกแลว้กลบัไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างนอ้ยเป็น 3 ประเภท
ไดแ้ก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอนัตราย และขยะทั วไป

หลกัฐานเป็น
ประเภทของขยะทีมีการคดัแยก
และแนวทางการนาํไปจดัการ

ใหพ้นกังานทาํความสะอาด
นาํไปจาํหน่าย

รวบรวมไปไวที้จดุพกัขยะ
และใหเ้ขตมาเก็บ
ตามเวลาทีกาํหนด

แยกเก็บในสถานที
เก็บกกัขยะอนัตราย

และส่งใหเ้ขตนาํไปกาํจดัตอ่ไป

เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยทีถงัขยะอยา่งชดัเจน สามารถใหผู้ม้าใชบ้ริการสามารถทิงขยะ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งโดยสะดวก

หลกัฐานเป็น
ตวัอยา่งป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอย
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เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามทีไดก้าํหนดรูปแบบการคัดแยกไว ้และมีการ
บนัทึกจาํนวนถุงพลาสติกหูหิว แกว้พลาสติกใชค้รงัเดียวทิง และโฟมบรรจุอาหารทีมีการทิงในถงัขยะ
ภายในหน่วยงานอยา่งครบถว้น

หลกัฐานเป็น
เอกสารการเก็บขอ้มูล

ทีกรอกขอ้มูลเรียบรอ้ยแลว้

เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอนัตรายทีเหมาะสม ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม
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เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

6. มีกิจกรรมใหค้วามรูใ้นการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิงแก่เจา้หนา้ทีในหน่วยงาน เช่น การจัด
กิจกรรมรณรงค ์การอบรม KM การจดันิทรรศการเพือใหค้วามรู ้เป็นตน้

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม

เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

7. มีกิจกรรมส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ทีมีส่วนร่วมในการนาํขยะมูลฝอยมาใชป้ระโยชน ์เช่น หมกัทาํปุ๋ย
นาํหมกัชีวภาพ เลียงไสเ้ดือน ธนาคารขยะ ผา้ป่ารีไซเคิล เป็นตน้

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม
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เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

8. มีกิจกรรมเพือลดการใชถุ้งพลาสติกหูหิว เช่น การส่งเสริมการใชต้ะกรา้ ถุงผา้ ปินโต ภาชนะหรือ
บรรจภุณัฑที์เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้มในการซือสินคา้ เป็นตน้

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม

เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

9. มีกิจกรรมเพือลดการใชแ้กว้พลาสติกใชค้รังเดียวทิง เช่น การรณรงคใ์หใ้ชแ้กว้ส่วนตวั การลด
ราคาใหก้บัลกูคา้ทีนาํแกว้ส่วนตวัมาซือนาํ เป็นตน้

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม
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เกณฑป์ระเมินรอบ 6 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

10. ไม่มีการใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีตงัในหน่วยงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ทีจดัขึนใน
หน่วยงาน และไม่มีการนาํโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในหน่วยงาน

หลกัฐานเป็น
รูปภาพหรือเอกสารในการดาํเนินกิจกรรม

เกณฑป์ระเมินรอบ 12 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

พิจารณาการดาํเนินการเพือลดขยะมูลฝอยใน 4 หวัขอ้

1. ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงรอ้ยละ 10 (10 คะแนน)
2. จาํนวนถงุพลาสติกหูหิวลดลงรอ้ยละ 30 (10 คะแนน)
3. จาํนวนแกว้นาํพลาสติกใชค้รงัเดียวทิงลดลงรอ้ยละ 30 (10 คะแนน)
4. จาํนวนโฟมบรรจอุาหารลดลงรอ้ยละ 100 (10 คะแนน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
รอบประเมินที 2 (รอบ 12 เดือน) คะแนนเต็มขอ้ละ 10 คะแนน

ใหน้าํคะแนนในเกณฑท์งั 4 ขอ้รวมกนัแลว้หารดว้ย 4
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เกณฑป์ระเมินรอบ 12 เดือน
มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครฐั

ระดบั
คะแนน

ขยะมูลฝอย
ลดลงรอ้ยละ 10

ถุงพลาสติกหูหิว
ลดลงรอ้ยละ 30

แกว้นาํพลาสติก
ใชค้รงัเดียวทิง

ลดลงรอ้ยละ 30

โฟมบรรจอุาหารลดลง
รอ้ยละ 100

1 < รอ้ยละ 2.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 6.00 < รอ้ยละ 60
2 รอ้ยละ 2.00 – 2.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 6.00 – 8.99 รอ้ยละ 60.00 – 64.99
3 รอ้ยละ 3.00 – 3.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 9.00 – 11.99 รอ้ยละ 65.00 – 69.99
4 รอ้ยละ 4.00 – 4.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 12.00 – 14.99 รอ้ยละ 70.00 – 74.99
5 รอ้ยละ 5.00 – 5.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 15.00 – 17.99 รอ้ยละ 75.00 – 79.99
6 รอ้ยละ 6.00 – 6.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 18.00 – 20.99 รอ้ยละ 80.00 – 84.99
7 รอ้ยละ 7.00 – 7.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 21.00 – 23.99 รอ้ยละ 85.00 – 89.99
8 รอ้ยละ 8.00 – 8.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 24.00 – 26.99 รอ้ยละ 90.00 – 94.99
9 รอ้ยละ 9.00 – 9.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 27.00 – 29.99 รอ้ยละ 95.00 – 99.99

10 ตงัแตร่อ้ยละ 10 ขึนไป ตงัแตร่อ้ยละ 30 ขึนไป ตงัแตร่อ้ยละ 30 ขึนไป รอ้ยละ 100

ตวัอยา่งการเก็บขอ้มูลขยะมูลฝอย
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หลกัการคาํนวณขอ้มูลฐานของปี พ.ศ. 2561

บุคลากรของหน่วยงาน x ค่ากลาง x จาํนวนวนัทาํงาน
ฐานปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.34 (กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

ฐานจาํนวนถงุพลาสติกหูหิวทีเกิดขึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.94 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

ฐานจาํนวนแกว้พลาสติกแบบใชค้รงัเดียวทิงทีเกิดขึนของหน่วยงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.4 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

ฐานจาํนวนโฟมบรรจอุาหารทีเกิดขึนของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x 0.47 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

การคาํนวณปริมาณขยะมูลฝอยทีส่งกาํจดั ปี 2563

ปริมาณขยะมูลฝอย ปี 2563 ทีสง่กาํจดั (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม
2563)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อตัราการเกิดขยะมูลฝอยทีสง่กาํจดั ปี 2563
(กิโลกรมัตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

อตัราการเกิดขยะมูลฝอยทีสง่กาํจดั ปี 2563 (เป็นค่าเฉลียตงัแตเ่ดือนมกราคม
2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)
= ปรมิาณขยะมูลฝอยทีส่งกาํจดั ปี 2563 ตงัแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (กิโลกรมั)

บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)
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การคาํนวณจาํนวนถุงพลาสตกิหูหิว ปี 2563

จาํนวนถงุพลาสติกหูหิว ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อตัราการเกิดถงุพลาสติกหูหิว ปี 2562 (ใบตอ่
คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

อตัราการเกิดถงุพลาสติกหูหิว ปี 2563 (เป็นค่าเฉลียตงัแตเ่ดือนมกราคม 2563
ถึงเดือนสิงหาคม 2563)
= จาํนวนถุงพลาสติกหูหิว ปี 2563 ตงัแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)

บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

การคาํนวณแกว้พลาสตกิใชค้รงัเดียวทิง ปี 2563

จาํนวนแกว้พลาสติกใชค้รงัเดียวทิง ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือน
สิงหาคม 2563)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อตัราการเกิดแกว้พลาสติกใชค้รงัเดียวทิง ปี
2563 (ใบตอ่คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

อตัราการเกิดแกว้พลาสติกใชค้รงัเดียวทิง ปี 2563 (เป็นค่าเฉลียตงัแตเ่ดือน
มกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)
= จาํนวนแกว้พลาสตกิใชค้รงัเดียวทิง ปี 2563 ตงัแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)

บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)
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การคาํนวณโฟมบรรจุอาหาร ปี 2563

จาํนวนโฟมบรรจอุาหาร ปี 2563 (เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม
2563)
= บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x อตัราการเกิดโฟมบรรจอุาหาร ปี 2563 (ใบตอ่
คนตอ่วนั) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

อตัราการเกิดของโฟมบรรจอุาหาร ปี 2563 (เป็นค่าเฉลียตงัแตเ่ดือนมกราคม
2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563)
= จาํนวนโฟมบรรจอุาหาร ปี 2563 ตงัแตเ่ดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 (ใบ)

บุคลากรของหน่วยงาน (คน) x จาํนวนวนัทาํงาน (วนั)

การคาํนวณผลดาํเนินการ

รอ้ยละปริมาณขยะมูลฝอยทีลดลง
= ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน ปี 2563 x 100

ปริมาณขยะมูลฝอยทีเกิดขึน ปี 2561

รอ้ยละจาํนวนถงุพลาสติกหูหิวทีลดลง
= จาํนวนถุงพลาสติกหูหิวทีเกิดขึน ปี 2561 – จาํนวนถุงพลาสติกหูหิวทีเกิดขึน ปี 2563 x 100

จาํนวนถุงพลาสติกหูหิวทีเกิดขึน ปี 2561

รอ้ยละจาํนวนแกว้พลาสติกแบบใชค้รงัเดียวทิงทีลดลง
= แกว้พลาสตกิแบบใชค้รงัเดียวทิงทีเกิดขึน ปี 2561 – แกว้พลาสตกิแบบใชค้รงัเดียวทิงทีเกิดขึน ปี 2563 x 100

แกว้พลาสติกแบบใชค้รงัเดียวทิงทีเกิดขึน ปี 2561

รอ้ยละจาํนวนโฟมบรรจอุาหารทีลดลง
= จาํนวนโฟมบรรจอุาหารทีเกิดขึน ปี 2561 – จาํนวนโฟมบรรจอุาหารทีเกิดขึน ปี 2563 x 100

จาํนวนโฟมบรรจอุาหารทีเกิดขึน ปี 2561
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สาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจงัหวดัเชียงใหม่
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม



5.3 พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562 (สํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม)

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



5.4 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป  2563
(ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

รายละเอียดหนาถัดไป

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



 
 

       
 

ก ำหนดกำร 
พิธีเปิดงำนฤดูหนำวและงำน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

วันจันทร์ที่ 30 ธันวำคม 2562 ณ เวทีกำรประกวดนำงสำวเชียงใหม่  
ในงำนฤดูหนำวและงำน OTOP ของดี เ มืองเชียงใหม่ประจ ำปี  2563 

บริเวณด้ำนหลังศำลำกลำงจังหวัดเชียงใหม่ 
 

เวลำ กิจกรรม 
17.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน 
18.00 น. พิธีเปิดงำนฤดูหนำวและงำน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ และกำรประกวดนำงสำวเชียงใหม่

ประจ ำปี 2563 
- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน 

- การแสดงต้อนรับ “หัตถศิลป์ถิ่นล้านนา ก้องฟ้าสู่เมืองมรดกโลก” 
18.15 น. พิธีกรเรียนเชิญ  

- นำยบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่  
กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP  
ของดเีมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

- นำยวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฤดูหนาวฯ 

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ำกัด (มหำชน) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ มอบเงินสนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวฯ ประจ าปี 2563 

- เชิญผู้สนับสนุนการจัดงานเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานฯ 
- นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน 
- พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีเปิดงาน 
- พิธีกรน าเข้าการแสดง Grand Opening ชุด “ลั่นกลองมโหรี เกริกก้องเกรียงไกร”  

พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจ าปี 2563                             
- บันทึกภาพร่วมกัน 
- พิธีกรกล่าวขอบคุณประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ 

พิธีกรกล่าวเรียนเชิญ 
     -     ประธานในพิธีฯ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเยี่ยมชมนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน  
           ภายในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี 2563 

19.00 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม 
หมำยเหตุ : การแต่งกาย ชุดไทยล้านนา / ชุดสุภาพ 
ผู้ประสำนงำนกองประกวด 
คุณพิลาลักษณ์ ศรีสว่าง เบอรโ์ทร 089-553-5333 
คุณรวินท์ฉัตร  โกมลประเสริฐกุล 095-761-2682 
กองประกวดนางสาวเชียงใหม่ โทรศัพท์/โทรสาร 053-351-888 



                       ตารางกิจกรรมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจ าปี  ๒๕๖๓ 
                   ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ 

ณ บริเวณงานฤดูหนาว สนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (ตรงขา้มสนามกีฬา ๗๐๐ ปี) 
 ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 2 ธ.ค. ๒๕๖๒ 

วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที ่
16 ธันวาคม 62 ๐๙.00 - 19.00 น. รายงานตัวและคัดเลือกผูป้ระกวดนางสาว

เชียงใหม่ ประจ าปี 2563 รอบแรก 
ชั้น ๓ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา่ 
(อบจ.ชม) 

๑๗.00 - 19.00 น. พิธีแถลงข่าวการประกวดนางสาวเชียงใหม่         
และงานฤดูหนาวฯ ประจ าปี 2563 

18 - 19 ธันวาคม 62 08.30 - 17.30 น. เก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชยีงใหม่ฯ  
(PORTRAIT)  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

กองประกวดก าหนด (อบจ.ชม) 

20 - 22 ธันวาคม 62 08.30 - 17.30 น. เก็บตัวผู้เข้าประกวดนางสาวเชยีงใหม่ฯ (VTR)  กองประกวดก าหนด (อบจ.ชม) 
30 ธันวาคม 62 
 

๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การประกวดผัก พืชไร่ และผลไม้ยักษ์           
(ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) 

บูธจัดแสดงนิทรรศการ ของ
ส านักงานเกษตร บริเวณงานฤดู
หนาวฯ 

17.00 - 19.00 น. พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจ าปี 2563  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

31 ธันวาคม 62 19.00 - 23.00 น. จัดแสดงความสามารถด้านดนตรีของเยาวชน 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

1 มกราคม 63 19.00 - 23.00 น. จัดแสดงความสามารถด้านดนตรีของเยาวชน 
(ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

2 มกราคม 63 ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเซปัคตระกร้อ 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. การประกวดนางสาวเชียงใหม่ในดวงใจ        
ประจ าปี 2563 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

3 มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเซปัคตระกร้อ 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. การประกวดนางสาวเชียงใหม่ฯ รอบสอง  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

4 มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเซปัคตระกร้อ 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. การประกวดนางสาวเชียงใหม่ฯ รอบสัมภาษณ ์
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๕ มกราคม 63 
 

๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป การแข่งขันไก่ต่อ-ไก่ตั้ง ครั้งที่ ๒  
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่) 

บูธจัดนทิรรศการ 
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่  



วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที ่
 บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเซปัคตระกร้อ  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเซปัคตระกร้อ 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. การประกวดนางสาวเชียงใหม่ฯ รอบตัดสิน 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๖ มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง 
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถ่ิน รอบคัดเลือก 
(ปกครองจังหวัดเชียงใหม่/สมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

7 มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร าวงประยุกต ์รอบคัดเลือก (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

8 มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถ่ิน รอบคัดเลือก 
(ปกครองจังหวัดเชียงใหม่/สมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

9 มกราคม 63 ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขันกีฬาเปตอง  
(ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) 

สนามเปตอง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร าวงประยุกต ์รอบคัดเลือก (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

10 มกราคม 63 
 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร้องเพลงท้องที่/ท้องถ่ิน รอบชิงชนะเลิศ 
(ปกครองจังหวัดเชียงใหม่/สมาคมก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

๒๐.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ออกรางวัลสลากกาชาดฯ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม ่

เวทีร้านกาชาด 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

11 มกราคม 63 
 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. - จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
- ออกร้านมัจฉากาชาด* 
(ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่) 

เวทีร้านกาชาด 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

19.00 - 23.00 น. ประกวดร าวงประยุกต ์รอบชิงชนะเลิศ (ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่) 

เวทีกลาง 
บริเวณงานฤดูหนาวฯ 

หมายเหตุ *กิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด มีทุกวันตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ จนถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น.  
ยกเว้นวันที่  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ออกร้านมัจฉากาชาด ๒ รอบ รอบแรก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.และรอบที่ ๒ ตั้งแต่     
เวลา 19.00 - 23.00 น. 



ระเบียบวาระท่ี 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)

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


