
ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม   
ครั้งที ่12/2563  

และการประชมุคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 

 
 
 
 
 

วันพธุที ่30 ธนัวาคม  2563   เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชมุเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  

ศนูยราชการจังหวัดเชียงใหม 
และการประชมุผานทาง Zoom Meeting 
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 12/2563  
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2563   เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

และการประชุมผานทาง Zoom Meeting 
******************************************** 

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงเชียงใหม 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับหมูบานที่ไดรับรางวัล 
ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็งตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบาน                  
อยูเย็น) ประจําป 2563 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การอานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ป  2563 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2563 จํานวน 3 ทาน  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

2.5 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  6 ทาน (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม) 

2.6 การมอบปายรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.7 กองทุน WE LOVE CHIANGMAI รวมกับจังหวัดเชียงใหมมอบผาหมกันหนาว จํานวน 
500 ผืน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานภัยหนาวในพื้นที่หางไกล (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
    4.1 นางสาววาสนา  สมมุติ 
       ตําแหนงปจจุบัน  คลังจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   คลังจังหวัดลําปาง 
 4.2 นายนิทัศน   ปญโญ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 
 4.3 นายสุชัย   ชาญวิกยการ 
       ตําแหนงปจจุบัน  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   แรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 4.4 นางพนิดา     วานิชรัตน 
       ตําแหนงปจจุบัน  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร 
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 4.5 นายชัยรัตน   ภูนพมาศ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เจาพนักงานทีด่ินจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
 4.6 นายเจริญ   สีวาโย 
       ตําแหนงปจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
 4.7 นางณฐมน   ปทมะสุคนธ 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย 
 4.8 นางสาวลักขณา  รุงเรือง 
       ตําแหนงปจจุบนั  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
      อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม 
      การพัฒนาฝมือแรงงาน  
 4.9 นายรักชาต ิ   ริ้วทอง 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
       ตําแหนงเดิม   นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2563  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2563   

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
       การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
        

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา   
-  

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
   5.1.2  สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
  5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
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5.1.4  มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
   5.1.5  การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563 - 2564 
(สํานกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม)่  

  5.1.6 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
5.1.7  แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยแลง ป 2564  (โครงการชลประทาน

เชียงใหม) 
       

 5.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2564    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

30 ธันวาคม  2563 – 
10 มกราคม  2564 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2564  

สนามดานหลังศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม 

1 มกราคม  2564 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง                      
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2564 

ณ บริเวณประตูหนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไปจนถึงอนุสาวรีย              
ครูบาศรีวิชัย 

17 มกราคม  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
ประจําป 2564 

ณ หองราชพฤกษ 1  
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

18 – 21 มกราคม  
2564 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ลําปาง 

 

18 มกราคม 2564 09.00 น.  การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564 

ณ พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชานุสรณ  
ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว 

28  มกราคม  2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที่ 1/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28  มกราคม  2564 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  พระบาทสมเด็จ-                
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2564  

ณ พระวิหารหลวง  
วัดพระสิงห วรวิหาร  

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ   
 7.1 สรุปการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
  7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563  “DG Awards 2020” 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที ่8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 8.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ  ดีออน) 
 8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) 
 8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 8.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) 
                        8.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       
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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

2.1  พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงเชียงใหม 
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับหมูบานที่ไดรับ
รางวัล ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็งตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบาน                  
อยูเย็น) ประจําป 2563 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การอานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ป  2563 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2563 จํานวน 3 ทาน  
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

2.5 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน  6 ทาน (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม) 

2.6 การมอบปายรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.7 กองทุน WE LOVE CHIANGMAI รวมกับจังหวัดเชียงใหมมอบผาหมกันหนาว จํานวน 
500 ผืน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานภัยหนาวในพื้นที่หางไกล (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
    4.1 นางสาววาสนา  สมมุติ 
       ตําแหนงปจจุบัน  คลังจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   คลังจังหวัดลําปาง 
 4.2 นายนิทัศน   ปญโญ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 
 4.3 นายสุชัย   ชาญวิกยการ 
       ตําแหนงปจจุบัน  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   แรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 4.4 นางพนิดา     วานิชรัตน 
       ตําแหนงปจจุบัน  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร 
  4.5 นายชัยรัตน   ภูนพมาศ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เจาพนักงานทีด่ินจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
 4.6 นายเจริญ   สีวาโย 
       ตําแหนงปจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
  
 

6 



 4.7 นางณฐมน   ปทมะสุคนธ 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย 
 4.8 นางสาวลักขณา  รุงเรือง 
       ตําแหนงปจจุบนั  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
      อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม 
      การพัฒนาฝมือแรงงาน 
  4.9 นายรักชาต ิ   ริ้วทอง 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
       ตําแหนงเดิม   นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11/2563  เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน  2563   

 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา             

สวนราชการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม-                
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นัน้ 

เลขานุการไดจัดทํ ารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 23 หนาโดยมี                               
นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัด เชียงใหม  www.chiangmai.go.th หั วขอ ประชุมหัวหน าสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  11/2563  ทั้งนี้   ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงาน                   
การประชุม  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  11/2563 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

วันศุกรท่ี  27  พฤศจิกายน  2563  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุม 3 ช้ัน  3  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
สวนราชการและกรมการจังหวัดเชียงใหม 
1. นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม 
2. นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายสุริยา สยุะนา อัยการจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
5. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
6. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
7. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
8. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
9. นางสาวกัญญรัตน     พิมศิริ  (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
10. นายกฤษณ อําพันธุ (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
11. นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
12. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
13. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
14. นางสาวศศิธร ร้ิวทอง (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
15. นายจรูญพรรณ ไชยบัวคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
16. นางณิชาภัทร ใจจะนะ (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
17. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
18. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
19. นพ. กิตติพันธุ ฉลอม (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
20. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค 
21. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
22. นายวิทยา ชุมภูคํา รก. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
23. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
24. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
25. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
26. นางปูรณีนุช ปนแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
27. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
28. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
29. นางสาวพรรณิกา โวหารลึก (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 

30. นางสาวอลิศา... 
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30. นางสาวอลิศา เชยประเสริฐ (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
31. นายนรนิทร เสารคง (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
32. นางสาวสุวิพา สขุสวัสดิ ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
33. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
34. นางจุฑามาศ ม่ันสุวรรณ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
35. นางฐิติมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
36. นายไพบูลย เมฆมานะ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน 
37. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
38. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
39. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
40. นายสุเทพ ศิริวัตน (แทน ) ผู อํ านวยการสํ านั ก จัดการทรัพยากรป าไม ท่ี  1 

(เชียงใหม) 
อําเภอ 
41. นายจักรินทร สรินิทรภูมิ (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
42. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
43. นายวัชรพงษ หนูชัยก (แทน) นายอําเภอสารภี 
44. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
45. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
46. นายประทีป ดวงคํา (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายธีรวัฒน ณ ลําพูน (แทน) นายอําเภอแมริม 
48. นายเจษฎาพร ดํารงศักดิ ์ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
49. นายพลวัตร ดวงประทุม (แทน) นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
52. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
53. นางสาวสุวลีย เตชะปราปต (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
54. นายณฐั   สจัจวิโส (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
55. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
56. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
57. นางสาวธัญพร แสนคําวัง (แทน) นายอําเภอแมแจม 
58. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
59. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม (แทน) นายอําเภอแมวาง 
60. นายธาดา สพุพัฒกุล (แทน) นายอําเภอแมออน 
61. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
62. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
63. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
64. นางศริิพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
65. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
66. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
67. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
68. นายสมคิด ปญญาดี ผูอํานวยการสวนยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
69. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
70. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
71. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
72. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73.    หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ Zoom meeting  จํานวน 85  คน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

- พิธีรับมอบอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)   

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําผูบรหิารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
3.1 นายวีระพันธ     ดีออน 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
3.2 นายกนก ศรีวิชัยนันท 
 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเชียงคํา 
3.3 นางอุบลรัตน พวงภิญโญ 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
3.4 นายแสงทอง อนันตภักดิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2 
3.5 นางยุพิน บัวคอม 
 ตําแหนงปจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดนาน 

3.6 นายบุญอุม ... 
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3.6  นายบุญอุม วงศบุตร 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดแพร 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
               รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน)  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม               
มีนโยบายเก่ียวกับการประชุมหัวหนาสวนราชการ หากกรณีหัวหนาสวนราชการไมมีภารกิจสําคัญขอใหเขารวม
ประชุมดวยตนเอง วัตถุประสงคเพื่อรับทราบนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล  หัวหนาสวนราชการจะไดแจง
ประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงานหรือที่เกี่ยวของตอท่ีประชุมไดรับทราบ และเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดี           
ทําใหการทํางานเปนทีมมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 10/2563  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2563   

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่ จังหวัดเชียงใหมได จัดประชุมหัวหนา             
สวนราชการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม-                
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  เลขานุการ             
ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 11 หนาโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการ
จั งห วัด เชี ย ง ให ม  เป น ป ระ ธาน ก ารป ระชุ ม ซึ่ ง ได นํ า ล ง เผ ย แ พ ร ใน เว็บ ไซ ต จั งห วัด เชี ย ง ให ม 
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2563  ทั้งนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม  จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีแลว 
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามโครงการ  

           ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคํา) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม
งบประมาณ 290,451,200 บาท คิดเปนรอยละ 87.59 งบดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม งบประมาณ  
31,166,.000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40  คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ  
10,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ 3.01 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ 1) ประชุมซักซอมแนวทาง              
การอนุมัติโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานที่ไดรับ             
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 11 กันยายน 2563  2) มีหนังสือ
แจงใหแจงหนวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 
                      ของจังหวัด... 
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ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และใหหนวยงานเตรียมการในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมท่ีจะ
ดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ  3) มีหนังสือแจงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 82 ก ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2563 
และแจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ของจังหวัดเชียงใหม งวดท่ี 1 คร้ังท่ี 2 เลขที่เอกสาร 1583 ลงวันที่ 
21 ตุลาคม 2563 งบประมาณ 308,528,500 บาท  โดยขอใหหนวยงานเรงรัดการอนุมัติโครงการ             
และดําเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ    
พ.ศ. 2564 ตอไป กรณีเปนรายจายในลักษณะงบลงทุนรายการปเดียว ควรดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 และกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2  ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้  

สถานะ จํานวนกิจกรรม งบประมาณ รอยละ 
1. อนุมัติโครงการแลว 8 104,603,600 32.52 
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ 21 217,013,600 67.48 

ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจายและ  
กอหน้ีผูกพัน (PO) แลว) จํานวน 609,486 บาท คิดเปนรอยละ 0.18 จําแนกเปน การเบิกจายงบประมาณ 
จํานวน 609,486 บาท คิดเปนรอยละ 0.18  
 

ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)                       
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหเรงรัดหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด ใหจัดสงแผน/
โครงการที่ไดรับการจัดสรรใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมอนุมัติ หากไมสามารถดําเนินการไดใหขอโอน
เปลี่ยนแปลง  ขณะนี้ผลการดําเนินการท่ีอนุมัติรอยละ 32  ยังไมสงมาขออนุมัติโครงการรอยละ 68 งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 20 งบดําเนินงานเปาหมายรอยละ 32 สําหรับงบพัฒนาจังหวัด             
ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย รวมถึงการลงนามในสัญญา ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมติดตามหนวยงาน
ที่ไดรับงบประมาณแลวหากไมมีการโอนเปลี่ยนแปลงใหเสนอขออนุมัติภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563  
เมื่ออนุมัติแลวผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบอํานาจตามคําสั่งแลว สวนราชการสามารถดําเนินการ               
ไดโดยทันที  โดยสามารถกําหนดราคากลาง แตงตั้งคณะกรรมการ ทําแผนการเบิกจายและลงนามในสัญญา         
จะทําใหทราบไดวางบประมาณป 2564 มีการลงนามในสัญญาไดเทาใดแลว ในชวงเดือนมกราคม  - 
กุมภาพันธ 2564 ซึ่งอยูในไตรมาสท่ี 1 งบลงทุนามารถลงนามในสัญญาได ขอใหสวนราชการติดตาม                 
การดําเนินงานเร่ืองดังกลาวดวย  

 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) เมื่อวันที่  24 
พฤศจิกายน 2563 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ) ไดเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลง ขอใหทุกสวนราชการท่ีผานการประชุม กบจ. แลวนํามติท่ีประชุม 
ไปดําเนินการไดไมตองรอหนังสือแจงเพ่ือความรวดเร็ว โครงการท่ีไมมีการเสนอใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
พิจารณาอนุมัติมีจํานวน 7 โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 35,415,900 บาท ใหหนวยงานเรงรัด             
เสนอโครงการเพื่อใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาอนุมัติ ไดแก สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16   
สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม              
ขอใหเรงรัดเสนอโครงการเพ่ือดําเนินการตามโครงการตอไป 

 
 

2) รายงาน... 
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3) รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนท่ีดานการทองเท่ียว  
           ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางปริษา ปานพรหม) ในหวงวันหยุดวันที่              
19 - 22 พฤศจิกายน 2563 มีการเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 142,048 คน แยกเปน 
เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล จํานวน 34,859 คน รถโดยสาร จํานวน 20,263 คน รถไฟ จํานวน 118 คน 
เครื่องบิน 68,869 คน มีอัตราการจองท่ีพัก จํานวน 20,758 หอง สถิติการเขาพักในหวงวันหยุดตั้งแต          
เดือนกันยายน 2563 เปนตนมามีจํานวนเพิ่มข้ึน หวงวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 มีการเดินทางเขามา                
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 110,000 คน มีอัตราการเขาพักหองพัก จํานวน 14,000 หอง  หวงวันที่ 
25 – 28 กันยายน 2563 มีอัตราการเขาพักหองพัก จํานวน 13,000 หอง  จากขอมูลนักทองเที่ยว                
100 คน พบอัตราการเขาพักในโรงแรมท่ีเขารวมกับสมาคมโรงแรมเพียงรอยละ 40  สวนใหญจะพัก                
ตามโรงแรม รีสอรทรอบนอกรอยละ 60 ปญหาท่ีพบคือการเอารัดเอาเปรียบเกี่ยวกับราคาที่พัก สํานักงาน    
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมไดเสนอเรื่องใหจังหวัดเชียงใหมทราบแลว และจะไดมีหนังสือแจงอําเภอ
ตอไป นักทองเที่ยวมีการจองรถยนตเพื่อขับเองเปนจํานวนมาก  ในหวงวันที่ 11 – 19 มกราคม 2564 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติที่จังหวัดเชียงใหม 
คาดวาจะมีการเดินทางมาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมประมาณ 10,000 คน  

ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จังหวัด
เชียงใหมไดบรรจุเร่ืองการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ิมมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ทองถ่ินในแผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ จังหวัดเชียงใหมมีรายไดจากการทองเท่ียวปละ
ประมาณ 100,000 ลานบาท  ดังนั้น สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมตองทําประเด็นในหัวขอ
ที่นําเสนอ เชน การทองเที่ยวทางธรรมชาติมีอยางไร มีตัวชี้วัด เปาหมายพื้นที่ไหน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม             
มีการจัดเทศกาล/มีปฏิทินการจัดงานเปนอยางไร เปาหมายพ้ืนที่ไหน ดานสุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่น                    
ในการทําแผนเชื่อมโยง แตละเดือนสามารถดําเนินการตามแผน/เปาหมายไดหรือไม  แตละเทศกาลมี
นักทองเท่ียวจํานวนมากหรือนอยเพียงใด  สําหรับปญหาการประชาสัมพันธ และปญหาดานอุบัติเหตุใหเชื่อมโยง
ขอมูล การขอความชวยเหลือจากตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม เปนตน 

ทองเท่ียวและกีฬาจั งหวัด เชียงใหม  (นางปริษา ปานพรหม) สํ า นักงาน                     
การทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหเจาหนาที่ของหนวยงานประสานไปยังสวนราชการ                
ที่ไดรับงบประมาณจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอใหทานดําเนินการตามท่ีไดรับ
การประสานงานดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา  (คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม) 
    การแกไขประกาศจังหวัดเชียงใหม เร่ือง มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย 

และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม)                     
หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ  

    จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) จังหวัดเชียงใหมไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน                
เพ่ือศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใด ที่คลายคลึง
กันข้ึนไปสูอากาศ โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ
คณะทํางาน 

  
ผูแทน... 
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 ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายสมคิด                  
ปญญาดี) สืบเนื่องจากเครือขายภาคประชาชนไดนําเสนอปญหาเร่ืองการปลอยโคมลอย ในเทศกาลตางๆ              
ของจังหวัดเชียงใหมอยางตอเนื่อง ผานผูแทนซึ่งเปนอนุกรรมการในคณะอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม 
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                
เปนประธานคณะอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม ไดมีการประชุมครั้งท่ี 
1/2563  เม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2563 มีมติใหแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหาจากโคมลอย โคมไฟ              
โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึง เพ่ือทําขอเสนอแนะแนวทาง มาตรการ กลไก และขับเคล่ือน            
การแกไขปญหาดังกลาว โดยปลัดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานคณะทํางาน  คณะทํางานเพ่ือแกไขปญหา               
จากโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันไดรวมแสดงความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุง
ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน 
ขึ้นไปสูอากาศ ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2559 และจัดทําเปนรางประกาศจังหวัดฯ เสนอตอที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เพ่ือพิจารณาในสวนที่เก่ียวของตอไป การประชุมแกไขประกาศ
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย 
ของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสู
อากาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 5 ชั้น 5 
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใหนําประกาศจังหวัดเชียงใหมฯ ท่ีปรับแกไข
เสนอสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และคณะกรมการจังหวัดเชียงใหมใหความเห็นชอบตอไป สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเชียงใหมนําเสนอประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษา
ความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ              
โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ ที่ปรับแกไข ตอสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ชั้น 5 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบมาตรการปองกัน
และการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ  

จาจังห วัดเชียงใหม  (นายชลิต  ทิพยคํา) สืบเนื่ องจากประกาศจังหวัด เชียงใหม               
เร่ือง มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน           
ในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใด ที่คลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ เปนประกาศ              
ที่ออกตามคําสั่ง คสช.ท่ี 27/2559 ตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 
๒๕๕๗ เงื่อนไขของ คสช. เร่ืองการแกไข เปลี่ยนแปลงประกาศจังหวัดเชียงใหมฉบับนี้จะตองผาน                   
ความเห็นชอบจาก 2 สวน คือ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และกรมการจังหวัดเชียงใหม จากประกาศ
จังหวัดเชียงใหมไดมีการขอแกไขและคงไวในประเด็นท่ีสําคัญ ดังน้ี  ขอ 1 หามมิใหผู ใดจุดและปลอย                  
หรือกระทําการอยางใด เพ่ือใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ 
เวนแตไดกระทําในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตจากนายอําเภอแหงทองที่ ใหคงไว  ขอ 2 ผูใดจัดใหมีสถานท่ีจุด            
และปลอยหรือกระทําการ อยางใดเพื่อใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน              
ขึ้นไปสูอากาศตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ ใหคงไว  ขอ 3 กําหนดระยะเวลาในการจุดและปลอยโคมลอย 
โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน ขอ 3.1 ใหกระทําไดในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก)   
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยทุกปโดยใหจุดและปลอยต้ังแตเวลา 19.00 น. 
ถึงเวลา 01.00 น.  ของวันถัดไป ยกเวน เฉพาะการปลอยโคมควัน (วาวฮม) ใหกระทําการจุดและปลอยตั้งแต 
               เวลา 10.00 น. ... 
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เวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 12.00 น. ใหคงไว ขอ 3.2 ใหกระทําในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทิน
จันทรคติไทยของทุกป  (กระทงใหญ ) โดยให จุดและปลอยตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น.                
ของวันถัดไป ใหคงไว ขอ 3.3   ใหกระทําไดในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ในชวงคืนวันท่ี 31 ธันวาคม
ของทุกป โดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป ขอ 4 ชนิด และขนาด
ของโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกันท่ีจะทําการจุดและปลอยขึ้นไปสูอากาศจะตองมีขนาด             
และรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช. 808/2552 ดังนี้ 4.1 ตัวโคมมีปริมาตรไมเกิน 1 ลบ.ม.              
เสนผานศูนยกลาง ไมเกิน 90 ซม. สูงไมเกิน 140 ซมและทําจากวัสดุธรรมชาติ ใหคงไว 4.2 สวนที่เปน
เชื้อเพลิงใหทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟน น้ําหนักไมเกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหมไมเกิน  
8 นาที โดยยึดติดกับโคมดวยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดออน  เบอร 24 (เสนผานศูนยกลางประมาณ              
0.5 มม.) จํานวน 2 เสน ความยาวเสนละไมเกิน 30 ซม. ใหคงไว  ขอ 5 ชนิด และขนาดของโคมควัน 
(วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน ที่จะทําการจุดและปลอยข้ึนไปสูอากาศจะตองมีขนาดมาตรฐานทําจาก
กระดาษวาวขนาดกวาง x ยาว ไมเกิน 50 x 75 ซม./แผน ใชประกอบโคมจํานวนไมเกิน 72 แผน/โคม              
ปากโคมมีเสน ผานศูนยกลางไมนอยกวา 60 ซม. หลีกเลี่ยงการใชกระดาษสีเดียวกับทองฟา เชน สีฟา สีขาว 
และสีเทา กรณีโคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ที่มีขนาดปริมาตรเกิน 1 ลบ.ม. การจุดและปลอย              
ตองไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติ                 
การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  ใหแกไข  ขอ 6 หามพวงหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือสิ่งอื่นใด             
ไปกับโคมขณะปลอย โดยผลิตภัณฑจะตองแสดงชื่อผูผลิตและสถานที่การผลิตอยางชัดเจนเพื่อทราบแหลงที่มา 
ใหคงไว  ขอ 7 สถานที่ จุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน                   
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ โดยใหนายอําเภอระบุพื้นที่ การจุดและปลอยโคมลอยโคมไฟ 
โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุ อ่ืนใดที่คลายคลึงกันใหชัดเจนถึงเขตของปริมณฑลในการอนุญาต จํานวน               
ชนิดและขนาดของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ในการอนุญาตใหจุด              
และปลอย ใหแกไข ขอ 8 มาตรการในการปองกันมิใหมีการเลนการพนัน มี 2 ขอ ใหคงไว  ขอ 9 มาตรการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพ่ือความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของชุมชนและประชาชน ใหคงไว  ขอ 9.1 หามมิใหผูใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุ
อ่ืนใดที่คลายคลึงกันในวัด โรงเรียน ทางสาธารณะที่สาธารณะ เวนแตเปนพ้ืนที่ตามขอ 7 ของประกาศนี้               
ใหคงไว ขอ 9.1 หามมิใหผูใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกันในวัด 
โรงเรียน ทางสาธารณะ ท่ีสาธารณะ สถานที่ราชการพ้ืนที่ที่อยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณ
ใกลเคียงสนามบินเชียงใหม และเขตเมืองเกาเชียงใหม เวนแตเปนพื้นที่ตามขอ 7 ของประกาศนี้ หรือเปนการ
จําหนายในลักษณะคาสงใหแกไข  ขอ 9.2 หามปดกั้นถนนสาธารณะ หรือสถานที่เขาสูบริเวณงาน หรือ
สถานท่ีจัดงาน ใหคงไว  ขอ 9.3 สถานที่จุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด                 
ที่คลายคลึงกันข้ึนไป สูอากาศที่อยูในเขต และนอกบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหมในพ้ืนที่เฝาระวังพิเศษ 
ระดับ 1 คือ บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบินจากทางข้ึนลงของเครื่องบินหางขางละ 4.6 กม. และ
ระยะทางยาว 18.5 กม. จากหัวทางว่ิงทั้ง 2 ดาน และเสนทางการบิน เขา - ออก สนามบินเชียงใหม               
ตามรายชื่อตําบลของอําเภอที่แนบทายประกาศนี้ตองยื่นขอรับใบอนุญาตลวงหนากอนวันจุดและปลอย                 
ไมนอยกวา 15 วัน เพ่ือใหอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีและแจงประสานทาอากาศยาน
เชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ทราบลวงหนา 7 วัน  แกไขดังน้ี ขอ 9.3 หามจุดและปลอยโคม
ลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด  ที่คลายคลึงกัน ข้ึนไป สูอากาศในสถานท่ีดังตอไปนี้                  
1) เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหม  2) พื้นที่เฝาระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สี
แดง) คือ บริเวณแนวขึ้น – ลง สนามบิน ท่ีอยูหาง จากทางขึ้น – ลงของเครื่องบินหางขางละ 4.6 กม.                
 
 
               เปนระยะ... 
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เปนระยะทาง 18.5 กม. จากหัวทางว่ิงท้ัง 2 ดาน ตามรายชื่อตําบลของอําเภอท่ีกําหนดแนบทาย ขอ 9.4 
พื้นท่ีนอกจากพ้ืนท่ีตามขอ 9.3 ใหกระทําไดเม่ือไดรับอนุญาตจากนายอําเภอแหงทองท่ี ท้ังน้ี ตองย่ืนขอรับ
ใบอนุญาตลวงหนากอนวันจุดและปลอย ไมนอยกวา 30 วัน เพ่ือใหสามารถกระทําไดในพื้นที่เขตเสนทาง            
การบินเขา – ออก สนามบินเชียงใหม ตามรายชื่อตําบลของอําเภอที่กําหนดแนบทายประกาศนี้ โดยให
นายอําเภอใชเอกสารท่ีไดรับแจงจากศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ประกอบการพิจารณาอนุมัติใหจุดและปลอย
สําหรับพ้ืนที่อ่ืน นายอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานท่ีและแจงประสานทาอากาศยาน
เชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหมทราบลวงหนา 14 วัน  ใหแกไข  ขอ 10 ผูใดกระทําการจุดและ
ปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ นอกสถานที่ที่ไดรับ
อนุญาตหรือเปนผู จัดใหมีสถานที่ จุดและปลอยโดยไมได รับอนุญาตหรือฝาฝนขอกําหนดในประกาศนี้                  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ ตามความขอ 5 ของคําสั่ง 
คสช. ท่ี 24/2559 ลงวันท่ี  10 มิถุนายน 2559 ขอ 11 ผูไดรบัอนุญาตตามประกาศน้ีไมถือเปนเหตุพนผิด               
หากการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ หรือกระทําการ
อยางใดๆ  ที่กอใหเกิดความเสียหายแกอากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน  ใหคงไว  ขอ 12 ประกาศน้ีใหใช
บังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ใหคงไว  ในโอกาสนี้ขอใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
พิจารณาใหความเห็นชอบการขอแก ไขประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและรักษา                 
ความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน 
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ ตามท่ีไดเสนตอที่ประชุมขางตน   

มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564       
    คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 
เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 4 

รอยละ 

ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจายประจํา 36 57 80 100 
รายจายลงทุน 20 45 65 100 

 ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 
พฤศจิกายน  2563 ดังนี้ 

(ลานบาท) 
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ

เบิก 
จาย  

การใชจาย 
(PO+ 

เบิกจาย) 

รอยละ
การ 

ใชจาย 

เปาหมาย
ไตรมาส 

1 

สูงกวา
เปาหมาย 

1. งบประมาณรายจายประจําป 

1.1 รายจาย...

18 



๑๐ 
 

 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย 
รอยละ
เบิก 
จาย  

การใชจาย 
(PO+ 

เบิกจาย) 

รอยละ
การ 

ใชจาย 

เปาหม
ายไตร
มาส 1 

สูงกวา
เปาหม

าย 
1.1 รายจาย
ภาพรวม 

12,911.56 513.31 5,775.60 44.73 6,288.91 48.71 32 16.71 

1.2 รายจาย
ประจํา 

7,175.55 14.52 4,560.98 63.56 4,575.50 63.77 36 27.77 

1.3รายจาย
ลงทุน 

5,736.01 498.79 1,214.62 21.18 1,713.41 29.87 20 9.87 

2.งบประมาณเหลื่อมป 

   ป 2563 2,170.48 1,425.38 404.66 18.64 1,830.04 84.31   

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจาย
ลงทุนท้ังส้ิน 118 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 108 หนวยงาน 
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหาร
การเงนิการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสท่ี 1 
จํานวน 11 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการเรงรัด
การใชจายงบประมาณไตรมาสท่ี 1 รอยละ 20 จํานวน 107 หนวยงาน เงินกันไวเบิกเหลื่อมปใชจายไดอีก                
6 เดือน จะสิ้นสุดการกันเงินในเดือนมีนาคม 2563 หั วหน าสวนราชการที่มี เงินกันไว เบิกเหลื่อมป                           
ใหเรงดําเนินการเบิกจายใหเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 การใชจายงบประมาณขณะนี้จังหวัดเชียงใหม               
ไดรับงบประมาณ 12,911.56 ลานบาท ในป 2563 จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 28,632               
ลานบาท แสดงใหเห็นวางบประมาณประจําป 2564 จัดสรรมายังไมครบถวน คาดวาป 2564 ไมต่ํากวา 
28,000 ลานบาท โดยเฉพาะงบรายจายลงทุน ประจําป 2563 จํานวน 9,000 ลานบาท ขณะนี้ไดรับมาเพียง 
5,736.01 ลานบาท จะทยอยโอนมาใหจังหวัดเพิ่มเติม งบรายจายลงทุนขอใหเรงรัดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง                
ใหแลวเสร็จในไตรมาสท่ี 1 อนาคตหนวยงานจะไดรับงบรายจายลงทุนเพ่ิมเติม  งบรายจายประจําใหดําเนินการ
ตามปกติ คณะรัฐมนตรีไดมีการเห็นชอบมาตรการทางการคลังดานการใชจายภาครัฐ ประกอบไปดวยการกําหนด
เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ ประจําป 2564 ทั้งในสวนของงบรายจายประจําและงบรายจายลงทุน                   
ไตรมาสท่ี 1 ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 32  ไตรมาสท่ี 2 ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 54  ไตรมาสที่ 3 
ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 77  และไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 100 รวมทั้งเรงรัดการเบิกจาย
คาใชจายดานการฝกอบรม ประชุม สัมมนาใหดําเนินการใหไดมากที่สุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ในไตรมาสที่ 1 
โดยใหสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในพ้ืนที่จังหวัดเมืองรองเปนหลัก งบประมาณปใดใหใชไดในปนั้น
เทานั้น การกันเงินงบประมาณเหล่ือมปทําได 6 เดือน แตจะตองมีการกอหน้ีผูกพัน มีการบันทึกสัญญาสั่งซ้ือ               
สั่งจางในระบบ GFMIS , PO ปที่ผานมามีงบประมาณหลายโครงการท่ีถูกพับไป โดยเฉพาะเงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
ตั้งแตป 2562 – 2561 ถูกพับท้ังหมด  
 

  ประธานในท่ีประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) งบรายจาย
ลงทุนใหรีบดําเนินการเบิกจายตามไตรมาส งบประมาณเหลื่อมปใหรีบดําเนินการตามที่คลังจังหวัดเชียงใหมแจง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.2 การดําเนิน... 
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5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

          ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 
2564 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท แยกเปนงบรายจายประจํา จํานวน 
52,323,000 บาท งบรายจายลงทุน จํานวน 223,856,500 บาท และงบรายจายอื่น จํานวน 5,000,000 
บาท ประกอบดวย 1) โครงการยกระดับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพลานนา จํานวน 1,589,700 บาท ดําเนินการ
โดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 2) โครงการทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีลานนา จํานวน 
89,737,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 3) โครงการยกระดับ
นวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารสูการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารแหงอนาคต (Food Innovation for Future 
food) จํานวน 2,000,900 บาท ดําเนินการโดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  4) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพสินคาและบริการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สูสากล จํานวน 4,622,100 บาท 
ดําเนินการโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง  5) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา 
Lanna Expo 2021 จํานวน 13,183,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานพาณิชย จังหวัดเชียงใหม                   

6) โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีตเพ่ือการคาชายแดน เสนทาง มส.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 108  - บานแมสุริน ตําบลขุนยวม, แมเงา อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ผิวจราจร กวาง               
6 เมตร ระยะทาง 7.835 กิโลเมตร จํานวน 50,000,000 บาท ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบท
แมฮองสอน 7)  โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 44,408,900 บาท 
ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 8) โครงการอนุรักษ ฟนฟู                
และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา จํานวน 61,312,000 บาท  ดําเนินการโดย
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  9) โครงการสรางเสริมนวัตกรรมการผลิต                 
โคนมคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด จํานวน 3,010,400 บาท ดําเนินการโดยสํานักงาน                
ปศุสัตวเขต 5  10) โครงการพัฒนาศูนยกลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub) 
จํานวน 6,314,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 11) คาใชจายในการบริหาร
จัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 5,000,000 บาท ดําเนินการโดยกลุมงานบริหารยุทธศาสตร             
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การดําเนินการโครงการฯ อนุมัติผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขณะนี้
อนุมัติโครงการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท อยูระหวางเสนอโครงการ จํานวน              
2 โครงการ งบประมาณ 7,632,500 บาท อยูระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
134,146,400 บาท และยังไมสงโครงการ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 61,312,000 บาท                  
อนุมัติผ าน จังหวัดเชียงใหม ขณะน้ีอยู ระหวางตรวจสอบ/แก ไข จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 
23,088,600 บาท อนุมัติผานจังหวัดแมฮองสอน ขณะน้ีอยูระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน 50,000,000 
บาท  ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไดรับการจัดสรร 223,856,500 บาท เบิกจายแลว 293,915.25 บาท คิดเปนรอยละ 5.88 ยังไมได
เบิกจาย 280,885,584.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.90  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  5.1.3 สรุปประเด็นการมอบนโยบายในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย  

      
               หัวหนา... 
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หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) ประเด็นสําคัญ              
ในการมอบนโยบาย มีดังนี้  1) ใหความสําคัญกับการปกปองและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอยางตอเนื่อง             
และยั่งยืน โดยสรางการรับรูใหประชาชนในพื้นที่เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดี                   
ตอสถาบันพระมหากษัตริยสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางสังคมแหงการ
รูรักสามัคคี รวมท้ังขับเคลื่อนและขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่  2) ขับเคลื่อน
การปฏิบัติของจิตอาสาอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรม โดยขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมเร่ืองการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมท้ังสนับสนุนการขับเคลื่อนของศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานในระดับ
จังหวัดและอําเภอ ตลอดจนเนนย้ําบทบาทของนายอําเภอในการสรางการรับรูภารกิจจิตอาสาตอกํานัน 
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน เพื่อเปนแกนหลักในการปฏิบัติงานของจิตอาสาระดับหมูบาน 3) ขับเคลื่อน
การพัฒนาและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ภายใตแนวคิด “ขับเคลื่อนไทย            
ไปดวยกัน” โดยดําเนินการแกปญหาที่เปนความเดือดรอน/ความจําเปนเรงดวนผานการบูรณาการรวมกัน             
ของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ีใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน           
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมท้ังเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal)  4) สนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อยางตอเนื่อง โดยบูรณาการความ

รวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงอาสมัครตาง ๆ ใหพรอมรับมือกับโรค               
โควิด – 19 ไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเปนตามมาตรการ                
ที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กําหนด 5) แกไขปญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในระดับพื้นที่ผานการบูรณาการความรวมมือจากภาคีการพัฒนาตาง ๆ 
เพ่ือแกไขปญหาความยากจนและตอยอดสูการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ              
ใชประโยชนจากระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา (TPMAP) ที่มีการปรับปรุงขอมูลในระบบ
ใหเปนปจจุบัน ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา และทุกพ้ืนที่ของประเทศ นอกจากนี้ ใหองคกรปกครอง                 
สวนทองถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในพ้ืนที่ โดยดําเนินการ            
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ  6) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากศูนยอํานวยการปองกันปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไปสูการ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ ทั้งในดานการปองกันยาเสพติด การปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย การบําบัดรักษา            
ผูเสพผูติดยาเสพติดและการบริหารจัดการโดยบูรณาการทุกภาคสวนในพ้ืนที่รวมดําเนินการ 7) บูรณาการ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอมรับมือสาธารณ
ภัยประเภทตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน อาทิ อุทกภัย ภัยแลง ไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)          

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ รวมท้ังสรางการรับรู ตอประชาชนใหสามารถปฏิบัติตาม
ขอแนะนําหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐไดอยางถูกตองและทั่วถึง  8) ขับเคลื่อนศูนยดํารงธรรมจังหวัด              
และอําเภอใหเปนกลไกสําคัญในการรับเรื่องราวรองทุกข ของประชาชนอยางตอเน่ือง โดยกรณีเร่ืองรองเรียน 
ที่ไมสามารถแกไขปญหาในระดับพ้ืนที่ ใหดําเนินการรวบรวมและแจงรายละเอียดมาที่หนวยงานสวนกลาง  
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวใหไดขอยุติโดยเร็ว  9) ใหผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอ กําชับและติดตามการแกไขปญหาการคามนุษยของศูนยบูรณาการและประสานการปฏิบัติงาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระดับพ้ืนที่อยางเครงครัดและตอเนื่องควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในสวนภูมิภาค โดยเฉพาะเจาหนาที่                
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่เขตอุตสาหกรรม และพ้ืนที่แหลงทองเท่ียว 
                    10) ใชกลไก... 
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10) ใชกลไกของกระทรวงมหาดไทยในสวนกลางจนถึงระดับพ้ืนที่  เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ                     
และใหขอมูลท่ีถูกตองกับประชาชน ควบคูไปกับการประชาสัมพันธผลการดําเนินงานสําคัญของรัฐบาล                
และสวนราชการ เพื่อไมใหเกิดขาวปลอม (Fake News) ที่อาจสงผลกระทบในวงกวาง และทําใหสังคม            
เกิดความคลาดเคล่ือนในการรับรูขอเท็จจริง  11) การแกไขปญหาหนี้นอกระบบใหผูวาราชการจังหวัดบูรณา
การรวมกับตํารวจในพ้ืนที่ เพ่ือรวมกันแกไขปญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา โดยตั้งคณะทํางาน           
เพ่ือติดตามงานที่ผูวาราชการจังหวัดไดสั่งการและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบเปนประจําทุกเดือน             
เพ่ือรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และเรงดําเนินการแกไขปญหาโดยเรว็ 12) การแกไข
ปญหาน้ําเสียและการระบายน้ําในพื้นที่น้ําทวม ใหกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัด ตั้งคณะทํางาน 
เพ่ือติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาน้ําเสียและการระบายน้ําในกรณีที่เกิดนํ้าทวม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.1.4 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล  
     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) สถานการณ
ทั่วโลก ผูปวยสะสม 60,099,416 คน รักษาตัว 103,451 คน หายแล 41,549,575 คน เสียชี วิต 
1,414,618 คน ประเทศที่พบผูปวยมากที่สุด ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย และบราซิล สถานการณเอเชีย           
พบผูปวยอยางตอเน่ือง ไดแก อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ญี่ปุน เมียนมา เหตุการณ
สําคัญ ญ่ีปุนเขาสูการระบาดระลอกสามวัคซีนอาจมาไมทันกูสถานการณ มีพบกลุมผูปวยที่มีความหลากหลาย 
และเกิดการระบาดที่ขยายวงกวางมากยิ่ง สวนใหญพบบริเวณยานสถานบันเทิง สถาบันทางการแพทย สถานที่
ทํางาน รวมไปถึงชุมชนของชาวตางชาติ ทามกลางความกังวลวาญี่ปุนอาจขาดแคลนเจาหนาที่สาธารณสุขในไมชา 
เกาหลีใต หว่ันโควิดที่หวนกลับมาแพรระบาดกรุงโซลอีกคร้ัง โดยทางการเตือนวาการระบาดระลอกท่ีสามนี้           
อาจเปนการแพรระบาดที่รุนแรงที่สุดหากไมมีการควบคุมไดอยางทันทวงที คาดวาหลังจากนี้ในเดือนธันวาคม 
เกาหลีไดอาจตองเผชิญกับการแพรระบาดท่ีมีจํานวนผูปวยใหมมากถึง 600 คนตอวัน  ฮองกงโควิดระบาดระลอก
ที่สี่ ดับฝน ทราเวล บับเบ้ิล กับสิงคโปร ทามกลางการประกาศเตือนจากทางการที่คาดวาหลังจากนี้การแพร
ระบาดในฮองกงจะเลวรายลงโดยเฉพาะในยานชุมน เนื่องจากมีจํานวนผูปวยที่ไมแสดงอาการเปนจํานวนมาก             
ทําใหเกิดการระบาดแพรกระจายไปตามจุดตางๆ อยางเงียบๆ ทําใหยากตอการควบคุม จีนหลังจากที่สามารถ
ควบคุมการแพรระบาดกอนหนานี้ ลาสุดจีนพบผูปวยโควิด-19 โผลในเมืองเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน              
ทําใหทางการเดินหนาตรวจโรคประชาชนในพ้ืนที่กวา 3 ลานราย ขณะท่ีสนามบินพูตง ในนครเซี่ยงไฮเขาสู              
นาทีระทึกเม่ือพบเจาหนาที่คารโกของสนามบินจํานวน 7 ราย ปวยเปนโรคโควิด-19 อินเดีย ตองเผชิญกับ             
การแพรระบาดระลอกที่สาม หลังจากมีผูปวยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาล        
ดิวาลี  โดยพบวาประชาชนไดออกไปจับจายใชสอยโดยไมใหความรวมมือในการสวมใสหนากากอนามัย             
และปรากฏตามภาพประชาชนรวมตัวใกลชิดกันเปนกลุมใหญโดยไมสวมใสหนากากอนามัยเชนกันทําให               
มีความเสี่ยงพบผูติดเชื้อพุงสูงหลังจากนี้  สถานการณประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พบผูปวย 
รายใหมเพิ่ม 4 คนเดินทางมาจากตางประเทศและเขาสถานท่ีกักกันที่รัฐจัดให ไมพบผูติดเชื้อในประเทศ                
ผูปวยยืนยันสะสม 3,926 คน หายปวยแลว 3,780 คน ผูปวยรักษาอยู 86 คน เสียชีวิต 60 คน  เหตุการณ
สําคัญในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ศบค.รายงานพบผูปวยโควิดรายใหม 11 ราย ในจํานวน
น้ี 1 ราย เดินทางมาจากเมียนมาโดยไมกักตัว ทําใหยอดติดเชื้อในประเทศเพ่ิม บรรยากาศในศูนยพักพิงชั่วคราว                
ผูหนีภัยการสูรบบานอุมเปยน อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สงบเงียบมาก หลังจากเจาหนาที่ประจําศูนยตรวจพบ            
ผูติดเชื้อโควิด – 19 จํานวน 1 ราย เปนชายตางดาวอายุ 48 ป พักอาศัยอยูหมูที่ 4 โซน A ศูนยอพยพอุมเปยม   
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.ตั้งอยูกลางดอยสูงชันติดถนนสายแมสอด – อุมผาง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ขณะนี้ตรวจคัดกรองผูสัมผัส             
ไปแลว 950 คน ยังไมพบผูติดเชื้อเพ่ิม สถานการณเชียงใหม ณ วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 ผูปวยสะสม               
41 คน ไมพบผูติดเชื้อเพ่ิม รักษาหาย 40 คน เสียชีวิต 1 คน ผลการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม 
ตั้งแตเดือนมกราคม  - พฤศจิกายน 2563 รวม 9,261 คน ผลตรวจไมพบเชื้อโควิด – 19  สถานการณ                
โรคไขเลือดออก  ป 2563 มีผูปวยสะสม 68,033 คน คิดเปนอัตราปวย 102.61 ตอประชากรแสนคน                 
มีรายงานผูปวยเสียชีวิต 49 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.07 ณ ชวงเวลาเดียวกัน ป 2563 มีรายงานผูปวย
นอยกวาป 2562 รอยละ 42 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกตอประชากรแสนคน อยูในลําดับ            
ที่ 6 ของประเทศ อยูลําดับที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจากจังหวัดแมฮองสอน ผูปวยทั้งหมด 3,131 คน 
อัตราปวยรอยละ 178.37 ตอประชากรแสนคน อัตราผูปวยเปรียบเทียบรายอําเภอสัปดาหที่ 46 พ้ืนท่ีสีเขียว     
พบผูปวยนอยกวา 10 ตอประชากรแสนคน ในพ้ืนที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  พ้ืนที่สีเหลืองพบผูปวย 10 – 20             
ตอประชากรแสนคน ในพื้นที่อําเภอสะเมิง พื้นที่สีแดงพบผูปวยมากกวา 20 ตอแสนประชากร พบในพ้ืนที่                          
23 อําเภอท่ีเหลือ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.5 มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
เชียงใหม  

   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาท่ีรอยตรี 
ณัฐพงศ  ฐิตวิกรานต) ภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม ป 256๓ เกิดอุบัติเหตุทางถนน               
เฉลี่ยเดือนละ 163 คร้ัง บาดเจ็บ 127 ราย เสียชีวิต 53 ราย ตอเดือน สาเหตุหลัก เมาสุรารอยละ 38.3  
ขับรถเร็วเกินกําหนดรอยละ 26.61 ยานพาหนะ ไดแก รถจักรยานยนตรอยละ 84.62 รถปคอัพรอยละ 8.24        
รถเกงรอยละ 2.35 จุดเกิดเหตุเปนทางตรงรอยละ 48.8  สวนใหญเกิดในถนนหมูบานรอยละ 41.71
ชวงเวลาเกิดเหตุคือชวง 16.00 – 20.00 น. รอยละ 30.66 พฤติกรรมเสี่ยง คือ ไมสวมหมวกนิรภัยรอยละ
61.42 สถิติชวงวันหยุดและเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม  เทศกาลปใหม 2563 - เกิดเหตุ 104 คร้ัง 
บาดเจ็บ 104 ราย เสียชีวิต 14 ราย เทศกาลสงกรานต 2563 - เกิดเหตุ 63 คร้ัง บาดเจ็บ 63 ราย 
เสียชีวิต 2 ราย เขาพรรษา - เกิดเหตุ 49 ครั้ง บาดเจ็บ 47 ราย เสียชีวิต 10 ราย วันเฉลิมฯ - เกิดเหตุ             
55 ครั้ง บาดเจ็บ 53 ราย เสียชีวิต 10 ราย ชดเชยสงกรานต - เกิดเหตุ 58 ครั้ง บาดเจ็บ 66 ราย เสียชีวิต                
3 ราย หยุดเพ่ิมเติม พ.ย.63 - เกิดเหตุ 70 ครั้ง บาดเจ็บ 71 ราย เสียชีวิต 11 ราย การเตรียมการเทศกาล   
ป ใหม  พ.ศ. 2564  ใชหัวขอรณรงค  “ชี วิตวิถี ใหม ขับขี่ปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ชวงเวลาดําเนินการ              
แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี้ ชวงรถรงคเตรียมความพรอมระหวางวันท่ี 22 - 28 ธันวาคม 2563 
ชวงรณรงคเขมขน ระหวางวันท่ี 29 ธันวาคม 2563  - 4 มกราคม  2564 ชวงหลังการรณรงค ระหวางวันที่ 
5 - 11 มกราคม 2564 เปาหมาย อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงนอยท่ีสุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสีแดงลดลงรอยละ 5 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (สันทราย) การเกิดอุบัติเหตุ
ใหญลดลง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต บนถนนกะทรวงคมนาคม ลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
จํานวนเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลง การขับรถเร็ว ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย ลดลง อุบัติเหตุของ             
รถโดยสารสาธารณะลดลง  มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชียงใหม   
มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบ งออกเป น  5 ดาน คือ 1 ) ดานบ ริหารจัดการ ดําเนินการ ดั งนี้                    
ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ทั้ งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งคณะทํางานตั้งจุดตรวจครอบคลุมท้ัง                
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25 อําเภอ และสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของพ้ืนที่   วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติ เหตุ  ในกรณี                     
เกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา 
ใหเปนตนแบบของประชาชน 2) การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังน้ี ดานถนน - 
แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรงยาวและทางโคง สภาพแวดลอม – 
ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบ
จุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานท่ีทองเท่ียวทางน้ํา
ใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล  3) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ 
พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัย
กอนการเดินทางทุกคร้ัง โดยดําเนินการ ดังนี้ รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ                
รถขนสง - ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ               
และระบบ GPS  การรณรงค – ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง  4) มาตรการดานผูใชรถใชถนน
อยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ 
อยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ – โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง 
เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย การดูแลนักทองเที่ยว – เพ่ิมความเขมขนในแหลงทองเที่ยว            
เปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาฯ เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท 
ดอยอางขาง และดอยคํา ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนดอยสําคัญ กําหนดเวลา            
ขึ้นลงดอย 5) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้ เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย 
โรงพยาบาล บุคลากร เคร่ืองมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิต
ฉุกเฉิน อบรมเจาหนาท่ีการแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน  มาตรการพิเศษ   
กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขน กับ อําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิด อุบัติ เหตุทางถนนสูง อาทิ                         
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล
พรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการ                
กับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพ้ืนที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสาร                  
ขนาดใหญขึ้นแหลงทองเท่ียวท่ีเปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท ,  
ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ  และดอยคํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย  
มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับ – ปรับผูไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต                
ดวยกลอง CCTV ครอบคลุมพ้ืนที่  25 อําเภอ และมีการนํานวัตกรรมการตรวจจับผูไมสวมหมวกนิรภัย             
แบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงในพื้นที่  5 อําเภอ ไดแก  เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง สารภี                 
การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย 
และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัวท่ัวจังหวัดเชียงใหม 
ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการจําหนาย               
ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือน
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city  โดยกําหนดความเร็วในพ้ืนที่ชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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24 



๑๖ 
 

5.1.6 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  
     หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาท่ีรอยตรี 

ณัฐพงศ  ฐิตวิกรานต) ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563              
ประเทศไทยไดเริ่มเขาสูฤดูหนาว ต้ังแตวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย              
ที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ไดเปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก 
สวนลมบนที่สูงตั้งแต 5,000 เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเชา
บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป  การดําเนินการ ขั้นตอนกอนเกิดภัย 
1) การเตรียมการดานขอมูล 2) จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว 3) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ  
ในการประสานการชวยเหลือ 4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการปองกันและใหความชวยเหลือ  5) เผยแพร
ขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนระมัดระวังอันตรายตางๆ  การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  1) ประสาน
ดําเนินการกับหนวยงานในพ้ืนที่  2) รีบใหการชวยเหลือราษฎรที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง 3) องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน/อําเภอ หากเกินขีดความสามารถใหขอรับการสนับสนุนจากจังหวัด องคกรการกุศล             
และประชาชนทั่วไป  4) จัดตั้งศูนยรับบริจาคสิ่งของ  5) รายงานสถานการณและผลการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 
การปฏิบัติเมื่อภัยสิ้นสุด 1) สํารวจราษฎรที่เจ็บปวยที่ตองใหการรักษาพยาบาล  2) จัดการฟนฟูดานอาชีพ               
3) ใหการสงเคราะหสําหรับราษฎรที่ไดรับความเสียหายดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง การสํารวจความ
ตองการเครื่องกันหนาว ความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
อําเภอ 25 อําเภอ จํานวน 454,499 คน ผูสูงอายุ จํานวน 234,740 คน คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 
41,969 คน เด็กไรผูอุปการะ จํานวน 3,918 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน 70,659 คน ผูประสบ                
ความเดือดรอน จํานวน 103,213 คน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.7 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม ป 2564   

     ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล) แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 

จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564  เปาหมายจังหวัดเชียงใหม ป 2564  ลดจุด HOTSPOT / พ้ืนที่เผาไหม  
ลงรอยละ 25   จุด HOTSPOT ในป 2563 จํานวน 21,658 จุด เปาหมายจุด HOTSPOT ในป 2564             
ไมเกิน 17,326 จุด  พ้ืนที่เผาไหมในป 2563  ทั้งหมด  1,384,078 ไร  เปาหมายพื้นท่ีเผาไหมในป 
2564 ไมเกิน 1,038,059 ไร  แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 ดังนี้ 1) จัดทําแผนระดับหมูบานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 

2563 เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม และองคกรปกครอง            
สวนทองถิ่นในพ้ืนที่ ใชขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ดังน้ีพื้นที่เผาไหม 1,384,078 ไร พื้นที่
รักษาเหมือนไขในหินรอยละ 60 จํานวน 830,446 ไร พ้ืนที่บริหารจัดการเช้ือเพลิงรอยละ 40  จํานวน 
553,631 ไร พ้ืนที่ทําแนวกันไฟระยะทาง 2020 กิโลเมตร  12,120 ไร พื้นที่จัดฝายทําฝายถาวร จํานวน 
98 แหง เพ่ือสรางความชุมชื้นและใชน้ําในการอุปโภคบริโภค พื้นที่จัดฝายทําฝายกึ่งถาวรขององคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน  2,000 แหง  พ้ืนท่ีปลูกฟนฟู  แนวกันไฟปาเปยก จํานวน 1,500 ไร                   
การวางแผนเผชิญเหตุ จํานวนอาสาสมัครดับไฟทุกพื้นที่ ทั้ง 210 อปท. ไมนอยกวา  21,000 คน/นาย              
ชุดลาดตระเวนหมูบานติดเขตปา จํานวน 1,322 หมูบาน ไมนอยกวา  13,220 คน หมูบานละไมนอยกวา  
 
               10 คน ...  
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10 คน (สงรายชื่อ เพ่ือออกเปนคําสั่งรองรับ – คาชดเชย , เบ้ียเลี้ยง ฯลฯ) กําหนดเสนทาง เขา – ออก                   
จุดเสี่ยง การใชอากาศยาน ปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่สูงชัน และมีจุด Hotspot จํานวนมาก  การใชแผนอากาศ
ยานไรคนขับ (UAV) ในการตรวจจุดความรอน การจัดชุดลาดตระเวนของทหารรวมลาดตระเวนกับชุมชน           
พื้นที่เส่ียง การวางแผนดานการเกษตร ไถกลบตอซังฟางขาว/ขาวโพด จํานวน 6,000 ไร ผลิตปุยหมัก            
จากเศษวัชพืชจํานวน 380 ตัน มอบกลาไม ไมผล ไมยืนตนใหเกษตรกรในพ้ืนที่ปฏิรูปท่ีดิน จํานวน 1,000  ไร  
สนับสนุนเครื่องอัดใบไม เพ่ือจําหนายในราคากิโลละ 2 บาท  2) แผนบริหารจัดการไฟปาระดับจังหวัด             
เชิงพ้ืนที่  แบงเปน 2 พื้นที่ คือ พ้ืนท่ีในเมืองดําเนินการรวมกับสภาลมหายใจ ภาคเอกชน เทศบาลนคร
เชียงใหม โดยมีสวนราชการทุกภาคสวนเปนฝายสนับสนุน โดยทองถ่ินจังหวัด เปนฝายเลขานุการหลัก                
และพ้ืนที่นอกเมือง ดําเนินการโดยคณะทํางาน ดานปาไม รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม               
และสวนทองถ่ิน อําเภอตางๆ โดยมีหนวยงานทุกหนวยของกระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สนับสนุนและโดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมเปนฝายเลขานุการหลัก                
พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง จํานวนพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง  เปน 2 โซน (โซนใต – โซนเหนือ) โซนใต
บริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ โซนเหนือบริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดอืน มีนาคม  – 
เมษายน โดยกําหนดโควตา พ้ืนท่ีจัดการเช้ือเพลิง ใหไมเกิน 500,000 ไร สําหรับพื้นท่ีไรหมุนเวียนขาวไร            
ใหสํารวจขอมูลพื้นที่ใหแลวเสร็จภายใน มกราคม 2564 กําหนดบริหารจัดการเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ – 
มีนาคม 2564 พ้ืนที่เพาะปลูกขาวไรเดิม ประมาณ 64,000 ไร ในเขตอําเภออมกอย อําเภอแมแจม อําเภอ
กัลยานิวัฒนา อําเภอสะเมิง แผนดานสาธารณสุข  ดังนี้ 1) การเฝาระวังสภาวะฝุนละออง (PM 2.5) สํารวจ

กลุมเสี่ยงจากมลพิษหมอกควัน สํารวจ/ติดตามเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นท่ี การรายงานและสื่อสาร
แจงเตือนแบบ real time 2)  การเฝาระวังการเจ็บปวยจากฝุนละออง เฝาระวังกลุมเสี่ยง 13 โรค ตามระบบ
รายงาน รายงานสถานการณผูปวย 13 โรค แบบรายวันชวงวิกฤต  3)  การสื่อสารความเสี่ยง/สรางความ
ตระหนักรูและการมีสวนรวม จัดทําส่ือประชาสัมพันธ หลากหลายภาษา เพ่ือใหเขาถึงประชาชนทุกกลุม              
ใชเครือขายหนวยการแพทยฉุกเฉิน(วิทยุสื่อสาร), จัดอสม.(เคาะประตูบาน) และเยาวชนพิชิตหมอกควัน 
รณรงคจัดทํา Smog Safety Zone โรงแรม รานกาแฟ ปลอดฝุน , Kick Off อสม. สูภัยหมอกควัน รวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4) การควบคุมปองกันลดผลกระทบ การทํา Safety Zone รพศ./รพท./รพช.              
เพ่ือการดูแลผูปวย, รพ.สต.,ชุมชน(ศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียน)ครัวเรือน/โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผูปวยกลุมเสี่ยง) 
จัดระบบดูแลผูปวย 13 โรค ที่ไดรับผลกระทบ ประสานทองถ่ินเพื่อสํารองหนากาก N95/ แจกหนากาก N95 

ใหผูปวย 5) การจัดศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC ขอมูลสถานการณ ขอมูลสุขภาพ องคความรูตางๆ           
เฝาระวังกลุมบุคคลที่เสี่ยงตอสุขภาพและประชาชนท่ัวไป เฝาระวังคุณภาพอากาศ เพ่ือเตือนภัย ประสานงาน/
สงเสริม/สนับสนุนสู ภัยหมอกควันดานการแพทยและสาธารณสุข สื่อสารความเสี่ยงภัยจากหมอกควัน  
ประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

จังหวัดเชียงใหม ป 2564  กําหนดจัดงานในวันศุกรท่ี 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.                 
ณ บริเวณ  สวนรุกขชาติหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญทุกหนวยงานรวม
กิจกรรมดังกลาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.8 ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  

      
                  ผูอํานวยการ... 
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ผูอํ านวยการสํ านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประจําจั งหวัดเชียงใหม                
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) วันเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกองคการบริหาร                 
สวนจังหวัดเชียงใหม ในวันอาทิตยท่ี 20 ธันวาคม  2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. นําบัตรประจําตัว
ประชาชนไปดวย และอยาลืมสวมหนากากอนามัย หรือหนากากผาไปดวย  บัตรเลือกตั้งจะมี  2 ใบ                
คือบัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น  ลงลายมือช่ือหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือ
บนข้ัวบัตรการเลือกต้ังทองถิ่นกฎหมายไมไดบัญญัติใหมีการเลือกตั้งลวงหนาและไมมีการเลือกตั้งนอกเขต
จังหวัด การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ขอ 62 ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นได ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 1/8 หรือทําเปน
หนังสือซึ่งอยางนอยตองระบุหมายเลขประจําตัวประชาชนและท่ีอยูตามหลักฐานทะเบียนบานใหชัดเจน     
พรอมทั้งแจงดวยวา ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดดวยเหตุใด โดยย่ืนตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตทองที่ดวยตนเองหรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอ่ืนไปย่ืน
แทนหรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน โดยตองแจงเหตุภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต
วันเลือกตั้ง  เหตุจําเปนที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ขอ 65 ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่นได เน่ืองจากมีเหตุดังตอไปนี้ ซึ่งไดแจงและนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุจําเปนเพียงพอจะไมไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ได คือ 1) มีกิจธุระจําเปน
เรงดวนที่ตองเดินทางไปพื้นที่หางไกล 2) เจ็บปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได  3) เปนคน
พิการหรือทุพพลภาพ หรือผูสูงอายุและไมสมารถเดินทางไปใชสิทธิเลือกตั้งได 4) เดินทางออกนอกเขต
ราชอาณาจักร 5) มีถ่ินที่อยูหางไกลจากที่เลือกต้ังเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร 6) ไดรับคําสั่งจากทางราชการ              
ใหไปปฏิบัติหนาที่นอกเขตเลือกตั้ง  7) เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอ่ืนที่คณะกรรมการกําหนด หากไมไปใชสิทธิ
เลือกตั้งจะถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้  1) สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา  2) สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน 3) เขาชื่อ
รองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบ ริหารทองถ่ิน  4) ดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง                    
และขาราชการรัฐสภาฝายการเมือง 5) ดํารงตําแหนงรองผูบริหารทองถ่ินเลขานุการ ผูบริหารทองถิ่น 
ผูชวยเลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ประธานท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น หรือ                    
คณะท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น 6) ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาทองถ่ิน ผูชวยเลขานุการประธาน               
สภาทองถิ่น  และเลขานุการรองประธานสภาทองถิ่น  การถูกจํากัด สิท ธิกําหนดเวลาครั้ งละ 2 ป                   
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 ใหถือปฏิบัติตามมติ ครม.เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2539 ดังนี้  
1) ใหกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากรม รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ และขาราชการ 
พนักงาน และเจาหนาที่ในสังกัดทุกระดับ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหความรวมมือ
ชวยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินการเลือกตั้ง เม่ือเจาหนาที่โดยตรงรองขอ โดยใหถือเปนงานในหนาที่ของ
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีนั้นๆ 2) ใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งทุกคร้ังอยางเครงครัดไมปฏิบัติการใดๆ 
ในทางตรงและทางออม ท้ังสวนตัวและราชการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง พรรคการเมืองใดโดยเด็ดขาด 3) ใหขาราชกร พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับไปใช
สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ใหเปนตัวอยางแกประชาชน ใหคําแนะนํา ชักชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในครอบครัว ญาติ               
มิตรสหายไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอมเพรียงกัน 4) ใหผูสมัครหรือผูสนับสนุนผูสมัคร หรือพรรคการเมือง
สามารถใชสถานท่ีราชการในการหาเสียงเลือกตั้งได แตตองดําเนินการในลักษณะท่ีเปนธรรม เสมอภาค                
หากสวนราชการใดมีระเบียบปฏิบัติไมใหใชสถานที่ราชการไปในกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติ 
 

                 ตามระเบียบ ... 
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ตามระเบียบนั้น  5) การใชสถานที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับของทางราชการ 
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตองไมกระทบตอการเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาน้ัน 
และผูขอใชสถานที่ตองสนับสนุนคาใชจ ายที่ จําเปนตามควรแกกรณี  ขอห ามของราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ ในการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา 34 ในกรณี
ปรากฎขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถ่ินหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐกระทําการใดๆ โดยมิชอบ ดวยหนาท่ีและอํานาจอันเปนการกลั่นแกลง
ผู สมัครใด หรือดําเนินการใดๆ ที่ เปนคุณหรือ เปน โทษแกผูส มัครใด ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ ง                        
หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอํานาจสั่งใหยุติหรือระงับการการกระทํา
นั้นได ใหกรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํานั้นได แลว
รายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ มาตรา 69 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการ
ใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ ในกรณีมีหลักฐานอันควร
เชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ 
ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาวในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชา 
สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จังหวัด หรือท่ีวาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได  อัตราโทษ 
ผูใดฝาฝนมาตรา 69 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000  - 200,000 บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้น มีกําหนด 20 ป ขอความอนุเคราะหทางอําเภอ              
ในการประชุมประจําเดือนกํานัน ผูใหญบาน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมจะ
เขาไปประชุมเพื่อประชาสัมพันธ ใชเวลาประมาณ 15 นาที 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.2 โดยเอกสาร 
  -  

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี/การแตงกาย 

1 – 2 ธันวาคม  2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เสด็จพ้ืนที่อําเภอแมแจม 
และอําเภอฝาง 
การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย              
สีขาว 

3 - 9 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทร
กิติคุณ (เปนการสวนพระองค)  

การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย           
สีขาว 

 

5 ธันวาคม ... 
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วันท่ี เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 
5 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิรภิา-

จุฑาภรณ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 
อทิตยาทรกิติคุณ 

วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ 
อําเภอแมแตง 
การแตงกาย  เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี 
แขนยาว สวมหนากาก
อนามัยสีขาว 

5 ธันวาคม  2563 09.00 น. การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปกติขาว  
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

4 – 5 ธันวาคม  2563  การจัดกิจกรรมงาน “ 5 ธันวามหาราช” จังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2563 

 

8 – 11 ธันวาคม  2563  รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ                
มาพระราชทานปรญิญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 

ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม    
อําเภอแมริม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปกติขาว  
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

13 - 17 ธันวาคม 2563  รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิรวิัฒนาพรรณวดี  (เปนการสวนพระองค) 

การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

21 ธันวาคม  2563  รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี  เสด็จ ฯ                
มาทรงเปดงานโครงการหลวง ประจําป 2563 

ณ อุทยานหลวง                  
ราชพฤกษ  
การแตงกาย 
เครื่องแบบปกติขาว  
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

28 ธันวาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 12/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย             

   29 ธันวาคม  ...
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๒๑ 
 

 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี/การแตงกาย 

29 ธันวาคม 2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จฯ มาทรงเปดอาคารโรงพยาบาลเทพรัตน-              
เวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา  

อําเภอแมแจม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย              
สีขาว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่น ๆ  
                7.1 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2564   
                            จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2564 ในระหวางวันที่  30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่                
10 มกราคม 2564 รวมจํานวน 12 วัน ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดสรุป ดังนี้ 1) กิจกรรมสําคัญภายในงาน ไดแก การออก
รานกาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล  การประกวดนางสาวเชียงใหม  การออกรานผลิตภัณฑชุมชน 
OTOP และของดี 25 อําเภอ การจัดนิทรรศการของสวนราชการและสถาบันการศึกษา การจัดกิจกรรม
กระตุนเศรษฐกิจและลดรายจายใหแกประชาชน (รานสินคาราคาประหยัด) การจัดแสดงศักยภาพและดนตรี 
“เตน รํา ทําเพลง เกงและดี” การจัดกิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงทองที่/ทองถิ่น การจัดกิจกรรมประกวด
รําวงประยุกต การจัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร  การจัดกิจกรรมประกวดสัตว การจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬา การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564  กิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหม งานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด กําหนดจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๖4” ในวันที่              
1 ธันวาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมท่ี ๑ 
สิ่งของบริจาค จังหวัดไดมีหนังสือประสานการขอรับบริจาคสิ่งของไปยังทุกอําเภอ หนวยงานราชการตางๆ 
รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เชน มูลนิธิ สมาคม โรงแรม โครงการ
บานจัดสรร หนวยงานเอกชน และหางรานตางๆ เปนตน กรณีหากหนวยงานใดมีความประสงครวมบริจาค
สิ่งของ แตไมสามารถนําสิ่งของมาบริจาคที่หนางานได ที่ทําการปกครองจังหวัดพรอมที่จะอํานวยความสะดวก
ไปรับสิ่งของบริจาค ณ ที่ตั้ง/ที่ท่ีหนวยงานนั้นๆ กําหนด โดยสามารถติดตอที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
หมายเลขโทรศัพท 0-5311-2639 ทั้งนี้ ของบริจาคทั้งหมดจะนําไปออกรางวัลมัจฉากาชาดตอไป บริจาค
โดยเงินสด/ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค/โอนเงินเขาบัญชี หากหนวยงานใดมีความประสงคตองการบริจาค
เงินสด หรือ ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค  สามารถบริจาค ณ จุดลงทะเบียนในงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาดฯ 
หรือบริจาคโดยตรงท่ีสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม สามารถสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมหมายเลขโทรศัพท              
0 53๒1 2๖๓๘  การออกรานมัจฉากาชาด เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจ 
ออกรานมัจฉากาชาดจากสมาชิกเหลากาชาดและก่ิงกาชาดทุกอําเภอ เจาหนาท่ีแตละอําเภอ และสวนราชการ
ตางๆ หมุนเวียนกันมาปฏิบัติหนาท่ีจําหนายบัตรมัจฉากาชาด เปดหลอดมัจฉากาชาด จายของรางวัลท่ัวไป 
และชวยเหลือจายของรางวัลพิเศษดานบนเวที เปนประจําทุกวัน ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3 จนถึงวันที่  
๑0 มกราคม ๒๕๖4 สวนการออกรานมัจฉากาชาดในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 (วันเด็ก) แบงเปน ๒ ชวงเวลา 
ไดแก ชวงที่ ๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ชวงที่ ๒ ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. สลากกาชาด 
                การกุศล... 
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การกุศล ในปนี้จังหวัดไดวาจางใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูจัดทําสลากกาชาดการกุศล จํานวน 
5,000 เลมๆละ 20 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 100,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 50 บาท เพ่ือหารายไดชวยเหลือในดาน
การบรรเทาทุกข  การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนผูดวยโอกาสและผู พิการ และ
สาธารณประโยชนดานอื่นๆ ท่ีเปนภารกิจของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม โดยเร่ิมจําหนายสลาก
ก าชาด การกุศ ลฯ  ใน วัน ที่  2 6  พ ฤศ จิก ายน  ๒ ๕6 3  และออกรางวัล สล ากกาชาดการกุ ศล ฯ                             
ในวันท่ี 9 มกราคม ๒๕๖4 ณ เวทีกลางในงานฤดูหนาวฯ สําหรับของรางวัลในปนี้ ประกอบดวย รางวัลท่ี 1 
รถยนตกระบะตอนคร่ึง ยี่หอนิสสัน รุน NAVARA King Cab S 6MT จํานวน  1 รางวัล  รางวัลที่ 2 รถยนต

เกง ยี่หอ Nissan March แบบ 5 ประตู จํานวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต Honda Wave จํานวน 
5 รางวัล รางวัลที่ 4 สรอยคอทองคํา 2 สลึง จํานวน 1 รางวัล รางวัลท่ี 5 สรอยคอทองคํา 1 สลึง  จํานวน   
5 รางวัล รางวัลท่ี 6 โทรทัศนสี จํานวน 10 รางวัล รางวัลที่ 7 ตูเย็น จํานวน 10 รางวัล รางวัลท่ี 8 จักรยาน 
2 ลอ (มูลคาไมเกิน 1,500 บาท) จํานวน 20 รางวัล รางวัลที่ 9 รางวัลเลขทาย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มูลคาไมเกิน 
1,000 บาท จํานวน 200 รางวัล   ปฏิทินแผนงานดําเนินงานที่สําคัญ การเตรียมความพรอมของสถานท่ีจัดงาน
การปรับพื้นที่ จังหวัดไดรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รวมกับ
เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลตําบลชางเผือก องคการบริหารสวนตําบลชางเผือก            
และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จัดเคร่ืองจักรขนาดใหญและขนาดเล็ก พรอมดวยเจาหนาที่                
เขาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบของสถานที่จัดงาน การปรับผิวถนน อยูระหวางการเขาปรับผิวถนน
ภายในงาน (ลาดน้ํายางไพรมโคท)  โดยสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมการติดตั้งระบบไฟฟาและน้ําประปา ชวงตนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เร่ิมดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ เชียงใหม ๒ และติดตั้งระบบน้ําประปา โดยประปาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม การลงพ้ืนที่จัดนิทรรศการและอ่ืนๆ กําหนดเร่ิมใหทุกหนวยงานลงสํารวจพื้นที่จัดนิทรรศการฯ/
นิทรรศการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และของดี ๒๕ อําเภอ/รานมัจฉากาชาด/จัดเวทีกลาง และสถานที่บริเวณ
อ่ืนๆ ตั้งแตวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖3  การจัดนิทรรศการของสวนราชการ/สถานศึกษา จังหวัดไดมีหนังสือ             
เชิญชวนใหสวนราชการ หนวยงานรฐัวิสาหกิจ และสถานศึกษาในพื้นท่ีรวมจัดแสดงนิทรรศการ/การใหบริการ
ภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีหนวยงานตอบรับเขารวมจัดนิทรรศการฯ จํานวนท้ังสิ้น 38 หนวยงาน 
ผูรับสิทธิจัดงานฤดูหนาวฯ ประจําป ๒๕๖4 คือ นายเธียรชัย วงศวาสนาสง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

7.2 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุดของขวัญ ปใหม ป 2021 โครงการหลวง  
    ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง ประชาสัมพันธการสั่งซ้ือชุดของขวัญปใหม ป 2021 
เปนผลิตภัณฑจากโครงการหลวง ราคาเริ่มตน 199 – 1,999 บาท ชุดผัก ผลไม ออกแบบไดสามารถดีไซดผัก 
ผลไมไดตามใจชอบ ชองทางการสั่งซื้อชุดของขวัญโครงการหลวง รานโครงการหลวงเชียงใหม มี 6 สาขา ไดแก 
สาขาถนนสุเทพ (คณะเกษตร ดานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม) สาขาสนามบินเชียงใหม สาขาเซ็นทรัลแอร
พอรตเชียงใหม ชั้น G  สาขาเชียงใหม 89 พลาซา สาขาแมเหียะ (ทางขึ้นพระธาตุดอยคํา) สาขาแมโจ (กาด
คาวบอย)  ประชาสัมพันธงานโครงการหลวง ระหวางวันที่ 21 – 24 ธันวาคม  2563 เวลา 09.00 – 
20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 7.3 ประชาสัมพันธการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ                
ของฝากชวงเทศกาลปใหม   
    

รก.พัฒนาการ... 
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    รก.พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายวิทยา  ชุมภูคํา)  การจําหนายผลิตภัณฑ 
OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝากชวงเทศกาลปใหม กรมการพัฒนาชุมชนใหดําเนินการสงเสริม             
ใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP นําสินคามาจัดในรูปแบบ กระเชาของขวัญ ของฝาก เพ่ือจําหนาย โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนสงมอบความสุขในชวงเทศกาลปใหม ดวยผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของคนไทย 
เพ่ือสรางชองทางการตลาดผลิตภัณฑ OTOP ใหผูผลิต ผูประกอบการ OTOP มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน ไดดําเนินการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝากชวงเทศกาล  
ปใหมในเว็บไซตของกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหมไดดาเนินการแจงใหทุกอําเภอสงเสริมใหผูผลิต 
ผูประกอบการ OTOP นําสินคา OTOP มาจาหนายในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝากดังกลาว โดยสงขอมูล 
ประกอบดวย ภาพถายกระเชาฯ รายละเอียดผลิตภัณฑในกระเชาฯ ราคา ชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทผูติดตอ
ประสานงาน หรือเว็บไซตที่มีขอมูลดังกลาวใหจังหวัดเชียงใหม เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
-  

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.          

 

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                   

  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
       การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
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1

การผลิตสินคาเกษตรดานพชืของจังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

        การยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

ชนิดพืช
จํานวนเกษตรกร

(ราย)
เนื้อที่เพาะปลกู

(ไร)

เนื้อที่
เก็บเกีย่ว

(ไร)

ผลผลติที่เก็บ
เกี่ยวได
(ตัน)

ผลผลติเฉลี่ย
(กิโลกรัม/ไร)

ราคาที่เกษตรกรขาย
ไดเฉลี่ย

(บาท/กโิลกรมั)

ขาวนาป 77,515 508,506 505,682 303,823 601 NA

ลําไย 51,589 279,542 274,442 116,728 425 NA

มะมวง 10,984 60,662 46,310 56591 1,222 NA

ลิ้นจี่ 6,162 45,790 45,745 11,665 255 NA

กาแฟ 9,099 32,195 30,182 3,924 130 NA

กระเทียม 3,615 29,890 29,860 35,628 1,193 NA

หอมแดง 2,933 10,683 10,683 26,390 2,470 NA

หอมหัวใหญ 1,759 8,001 7,963 33,255 4,176 NA

ยางพารา (รวม) 1,192 14,889.61 12,842.89 2,235 174 17.80

- มีเอกสารสิทธิ์ 520 6,078.97 5,710.02 994

- ไมมีเอกสารสิทธิ์ 672 8,810.64 7,132.87 1,241

การผลิตดานประมงท่ีสําคัญในจังหวัดเชียงใหม

ที่มา  สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

ขอมูลเกษตรกร

-บุคคลธรรมดา 7,428 ราย
-นิติบุคคล 6 ราย
-รวม 7,434 ราย

ขอมูลฟารม

-เลี้ยงแบบยังชีพ 6,952 ราย
-เลี้ยงแบบพาณิชย 504 ราย
-รวม 7,456 ราย

โรงเพาะฟก

-อนุบาลอยางเดียว 9 ราย
-เพาะฟกอยางเดียว 2 ราย
-เพาะฟกและอนุบาล 35 ราย
-รวม 46 ราย

เนื้อที่
เลี้ยง 
5,659 
ไร/24 
อําเภอ

ชนิดสัตวนํ้า

ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย
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การผลิตดานปศุสัตวที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม  ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

        ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม  ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

ชนิดสัตว
จํานวน

เกษตรกร
(ราย)

จํานวนสัตว
(ตัว)

ขอมูลผลผลิต
ราคาเฉลี่ย

(บาท/หนวย)
มูลคาผลผลิต

(บาท)จํานวน หนวยนับ

1. โคเนื้อ  13,389 148,594 12,303 ตัว/ป 220 บาท/กก.(โรงฆา
มาตรฐาน)

n/a

2. โคนม   1,152 53,843 12,532 ตัว/ป น้ํานม 19 บาท/กก. n/a

3. กระบือ 5,110 48,352 429 ตัว/ป 221 บาท/กก.(โรงฆา
มาตรฐาน)

n/a

4. สุกร   14,654 405,774 598,800 ตัว/ป 69.3 บาท/กก. n/a

5. ไก(ไกเนื้อ, ไก
พื้นเมือง, ไกไข)

60,317 6,819,446 217,039 ตัว/เดือน 36.20 บาท/กก. n/a

9. ผึ้งพันธุ 268 79,810 (รัง) 2,394,300 กิโลกรัม 80 191,544,000

หนวยงาน ชนิดสินคา มาตรฐาน
รวม

ขาว พืชผัก/
ไมผล

ประมง ปศุสัตว IFOAM Organic 
Thailand

PGS. มอน. PGS.+มอน. มกษ. มกอช. ปรับเปลี่ยน

1. สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่1 

 75 ราย
2,172.99 

ไร

28 ราย
165.91 ไร

103 ราย  
2,338.90 ไร

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม 

 5 ราย
92.40 ไร

75 ราย
437 ไร

- 41 ราย
335.75 ไร

70 ราย
913.60 ไร

191 ราย
1,778.75 ไร

3. ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม  2 ราย
24 ไร

48 ราย 
428 ไร

80 ราย 
430.25 ไร 

130 ราย
882.25 ไร

4. ศูนยหมอนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ 
จังหวัดเชียงใหม

 1 ราย
1 ไร

19 ราย 
26 ไร

20 ราย 
27 ไร

5. สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 

 6 ราย 
81 ไร

12 ราย 16 ราย
81 ไร

6. สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม 

 1 ราย
2 ไร

1 ราย
0.02 ไร

2 ราย 
2.02 ไร

เกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหมเกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม

รวม 462 ราย/พ้ืนท่ี 5,109.92 ไร

GAP พืช 37,448 แปลง พื้นที่ 123,958 ไร

38 



29/12/63

3

พืช 2 ราย 109.57 ไร

ขาว 2 ราย 25 ไร/ขาว  4 ราย
พืช 5 ราย 26.54 ไร 

ขาว  36 ราย 149.75 ไร
พืช 4 ราย 16.33 ไร
ไกไขและไก 2 ราย 1 ไร  

ขาว 18 ราย 137 ไร

ขาว 1 ราย  4 ไร
ประมง 1 ราย 2 ไร

ขาว 42 ราย 382.25 ไร 

พืช 4 ราย 28.26 ไร / พืช 2 ราย 6.25 
ไร

ขาว 26 ราย 143.5 ไร

พืช 13 ราย 93.75 ไร
PGS/มอน. 1 ราย 15 ไร /PGS 2 ราย 3.5 ไร
ไกไขและไขไก 2 ราย 73 ไร 

พืช 1 หนวยงาน 91.13 ไร
ไกเนื้อ

พืช 2 ราย 318.50 ไร/พืช 6 ราย 64.25 
ไร
ไกพื้นเมือง

ประมง 1 ราย 0.02 ไร

ขาว 6 ราย 65.75 ไร/ 4 ราย 11.25 ไร
หมอนผลสด 1 ราย 1 ไร 

ไกไขและไก 1 ราย
พืช 5 ราย 104.31 ไร

พืช 2 ราย 2.75 ไร

สันกําแพง
แมริม

พืช 1 ราย 48.22 ไร
PGS/มอน. พืช 6 ราย 53 
ไร
PGS พืช 2 ราย 20 ไร

พืช 5 ราย 46.05 ไร/พืช 3 ราย 80.75 
ไร

พืช 4 ราย 475.45 ไร

PGS/มอน. พืช 7 ราย 46.5 ไร 
PGS พืช 6 ราย 202.75  ไร

PGS/มอน. พืช 8 ราย 33.5 ไร 
PGS พืช 4 ราย 37.75  ไร

PGS/มอน. พืช 3 ราย 17.25 ไร 
PGS พืช 2 ราย 19  ไร

PGS/มอน. พืช 2 ราย 6 ไร 
PGS พืช 3 ราย 8.5  ไร

พืช 1 ราย 16.5 ไร

PGS/มอน. พืช 1 ราย 8.75 ไร 
PGS พืช 2 ราย 10  ไร

ผานการรับรอง

ระยะปรับเปลี่ยน

ไมไดรับรองอินทรีย

เกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหมเกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม

แนวโนมดานการเกษตร ป 2564

ผลกระทบตอภาคเกษตรของไทย

1. การเปลี่ยนแปลงของโลก  

2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติรุนแรง  

3. การแพรระบาดของโควิด – 19 

4. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
สงครามทางการคาระหวางประเทศ

5. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

การขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใตหลัก 
“ตลาดนําการผลิต” 

1. บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ บริการจัดการน้ําอยางมีคุณคา
2. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
3. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
4. ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (AIC) 
5. สงเสริมสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ Start up เปน
หนวยธุรกิจใหบริการทางเกษตร 
6. พัฒนาระบบ Logistic ดานการเกษตร 
7. พัฒนาชองทางการตลาด
8. เกษตรพันธสัญญา (Contact Farming) 
9. การประกันภัยพืชผล
10. สงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน
11. สรางความเขมแข็ง ใหแกสถาบันเกษตรกร
12. ยกระดับความสามารถในการแขงขัน
13. การวิจัยและพัฒนา
14. ใชประโยชนจากฐานขอมูล Big data

39 



29/12/63

4

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด
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โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2564

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต
ภายใต BCG Model

1.โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยสู

เกษตรอินทรีย

417,000

1.1 สงเสริมการผลิตอาโวคาโดคุณภาพ 417,000 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง)

2.1 สงเสริมเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินคาปศุสัตวในพื้นท่ีโครงการรอยใจ

รักษ และหมูบานโดยรอบ

148,100 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

2.2 การปรับปรุงบํารุงดินเพื่อการเกษตรพรอมจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้าพื้นท่ี

โครงการรอยใจรักษ

412,000 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม

2.3 สงเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พ้ืนท่ีโครงการรอยใจรักษ ลุมนํ้า

เมืองงาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม

558,300 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

รวม 2 โครงการ 1,535,400

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หนวยงานเจาภาพ

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการรอยใจรักษ 1,118,400
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โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565

1

โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565

2
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โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565

3

4

จบการนําเสนอ
ขอบคุณคะ/ครับ
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา   
 

-ไมม-ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  5   เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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ณ วันที่  18 ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ ไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 132 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
122 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงาน                 
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตาม
เปาหมายไตรมาสที่ 1 จํานวน 43 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที ่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 จํานวน 89 หนวยงาน รายละเอียด
ผลการใชจายรายหนวยงานดังนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรรถือ

จ่ายจังหวัด
PO ทั้งส้ิน เบิกจ่าย

ทั้งส้ิน
ร้อยละ
เบิกจ่าย

การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

รวมทั้งสิ้น 132 หน่วยงาน 6,198.10 835.72 1,366.39 22.05 2,202.12 35.53 3,995.98
ส่วนราชการ 122 หน่วยงาน 7,121.09 835.72 1,624.37 22.81 2,460.10 34.55 4,660.99

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 0.36 0.00 0.36 100.00 0.36 100 0.00
2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  เชียงใหม่ 0.21 0.00 0.21 100.00 0.21 100 0.00
3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 8.20 4.92 3.28 40.00 8.20 100 0.00
4 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 268.31 0.00 268.31 100.00 268.31 100 0.00
5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 593.41 0.00 593.41 100.00 593.41 100 0.00
6 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 1.36 1.36 0.00 0.00 1.36 99.96 0.00
7 ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 0.23 0.00 0.23 99.47 0.23 99.47 0.00
8 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 0.07 0.00 0.07 99.39 0.07 99.39 0.00
9 ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 0.31 0.15 0.15 49.27 0.31 98.54 0.00
10 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 1.58 0.11 1.42 89.93 1.54 97.04 0.05
11 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 0.23 0.00 0.22 96.49 0.22 96.49 0.01
12 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2.70 2.57 0.03 1.02 2.60 96.15 0.10
13 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 1.06 1.00 0.00 0.00 1.00 94.38 0.06
14 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 2.03 1.71 0.00 0.00 1.71 84.53 0.31
15 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 7.66 6.22 0.21 2.75 6.43 83.87 1.24
16 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 14.80 11.99 0.00 0.00 11.99 80.99 2.81
17 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 81.59 58.30 2.68 3.28 60.97 74.73 20.61
18 โรงพยาบาลสวนปรุง 13.95 8.50 0.38 2.71 8.88 63.65 5.07
19 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 722.52 359.98 71.37 9.88 431.35 59.70 291.18
20 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 15.81 7.24 2.13 13.50 9.37 59.29 6.44
21 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 1.74 0.96 0.03 1.95 1.00 57.10 0.75
22 มณฑลทหารบกที่ 33 4.60 2.30 0.00 0.00 2.30 50.00 2.30
23 ส านักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 386.90 140.78 42.60 11.01 183.38 47.40 203.53
24 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 193.98 72.59 3.66 1.89 76.25 39.31 117.72
25 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 15.82 5.20 0.80 5.06 6.00 37.94 9.82
26 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 0.30 0.00 0.10 33.86 0.10 33.86 0.20
27 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 29.32 0.01 9.61 32.78 9.62 32.80 19.70
28 โรงพยาบาลประสาท 11.85 3.28 0.48 4.01 3.76 31.70 8.09
29 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 30.13 8.82 0.60 2.01 9.42 31.27 20.71
30 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 12.26 3.13 0.69 5.61 3.82 31.12 8.45
31 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 38.94 0.59 11.46 29.43 12.05 30.95 26.89
32 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 29.32 1.06 7.55 25.75 8.61 29.38 20.71
33 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 19.39 4.84 0.27 1.37 5.11 26.33 14.29
34 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 2.76 0.68 0.00 0.00 0.68 24.59 2.08
35 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 15.26 2.88 0.61 4.02 3.49 22.88 11.77
36 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 118.18 26.91 0.00 0.00 26.91 22.77 91.27
37 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ 7.60 1.33 0.38 5.00 1.71 22.54 5.88

(เรียงล าดับตามผลการใช้จ่าย)
เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20                     ร้อยละ 20               ต่ ากว่าร้อยละ 20

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
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จ่ายจังหวัด
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เบิกจ่าย

การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

38 ส านักศิลปากรที่  8 เชียงใหม่ 16.98 1.96 1.81 10.65 3.77 22.19 13.21
39 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 10.94 2.41 0.00 0.00 2.41 22.01 8.53
40 กองบิน 41 27.69 6.09 0.00 0.00 6.09 22.01 21.60
41 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.62 0.00 0.14 21.85 0.14 21.85 0.49
42 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 11.44 0.65 1.48 12.97 2.13 18.61 9.31
43 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 23.32 0.00 4.03 17.27 4.03 17.27 19.29
44 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 613.92 48.22 49.40 8.05 97.62 15.90 516.30
45 ส านักงานชลประทานที่ 1 237.26 18.18 18.77 7.91 36.94 15.57 200.32
46 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 1.90 0.00 0.29 15.21 0.29 15.21 1.61
47 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 34.68 3.56 0.00 0.00 3.56 10.27 31.11
48 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 22.46 2.15 0.15 0.68 2.30 10.24 20.16
49 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 27.57 2.56 0.00 0.00 2.56 9.30 25.00
50 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 71.58 5.66 0.00 0.00 5.66 7.91 65.92
51 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 25.51 1.16 0.57 2.25 1.73 6.78 23.78
52 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 0.71 0.05 0.00 0.00 0.05 6.37 0.66
53 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 2.05 0.00 0.12 5.98 0.12 5.98 1.92
54 ส านักงานทางหลวงที่ 1 131.31 0.13 7.45 5.68 7.58 5.78 123.73
55 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 40.46 1.76 0.00 0.00 1.76 4.36 38.70
56 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 37.22 1.20 0.34 0.92 1.54 4.14 35.67
57 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 2.78 0.02 0.04 1.30 0.05 1.91 2.72
58 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) 52.69 0.50 0.50 0.95 0.99 1.89 51.70
59 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 1.93 0.02 0.00 0.00 0.02 0.88 1.91
60 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 29.66 0.06 0.04 0.12 0.10 0.32 29.56
61 ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 266.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.73
62 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 247.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.43
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 155.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.98
64 ต ารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 132.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.42
65 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 69.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.97
66 โรงพยาบาลนครพิงค์ 40.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.28
67 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50
68 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20
69 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 23.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.79
70 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.14
71 ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.05
72 กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน (กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.)
12.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.09

73 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.45
74 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34
75 โรงพยาบาลจอมทอง 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60
76 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 9.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.27
77 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่) 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12
78 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88
79 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.53
80 โรงพยาบาลฝาง 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91
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81 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 6.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.40
82 ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33
83 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19
84 ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79
85 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95
86 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.76
87 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52
88 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10
89 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 3.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35
90 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.02
91 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.93
92 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
93 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28
94 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24
95 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20
96 ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90
97 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 1.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.78
98 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม่
1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68

99 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54
100 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
101 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38
102 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
103 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
104 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
105 ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
106 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
107 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
108 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
109 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
110 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
111 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
112 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน) 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
113 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

เชียงใหม่
0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66

114 ส านักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
115 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52
116 ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7  (เชียงใหม่) 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
117 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
118 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39
119 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
120 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
121 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
122 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
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ล าดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรรถือ
จ่ายจังหวัด

PO ทั้งส้ิน เบิกจ่าย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจ่าย

การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน 276.62 0.00 257.98 0.00 257.98 93.26 18.64
1 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่  (องค์การมหาชน) 29.29 0.00 29.29 100.00 29.29 100 0.00
2 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 247.33 0.00 228.69 92.46 228.69 92.46 18.64

กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน 514.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.31
1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 223.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.86
2 จังหวัดเชียงใหม่ 290.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.45

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 หน่วยงาน 132.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132.07
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.48
2 เทศบาลนครเชียงใหม่ 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.52
3 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73
4 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04
5 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44
6 เทศบาลเมืองต้นเปา 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.86
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2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

2.1  หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2563
เรื่อง กำรประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 

กรมบัญชีกลำงได้ประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 จ ำนวน 5 ประเภทสำขำงำนก่อสร้ำง ได้แก่  

1. สำขำงำนก่อสร้ำงทำง
2. สำขำงำนก่อสร้ำงสะพำน
3. สำขำงำนก่อสร้ำงทำงและสะพำนพิเศษ
4. สำขำงำนก่อสร้ำงชลประทำน
5. สำขำงำนก่อสร้ำงเข่ือนป้องกันตลิ่งและชำยฝั่ง

มีผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด และได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนรัฐ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง รวมทั้งสิ้น  1,625 รำย โดย
หน่วยงำนของรัฐไม่ต้องจัดให้มีกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรประเภทนั้นอีก และให้หน่วยงำนของรัฐก ำหนด
คุณสมบัติผู้เข้ำยื่นข้อเสนอรำคำส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้ำนขึ้นไป  

และประกำศกรมบัญชีกลำง เรื่อง รำยชื่อผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ประกำศเพ่ิมเติม จ ำนวน 202 รำย รวมทั้งสิ้น 
จ ำนวน 1,827 รำย 
สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ประกอบกำร ได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application  

2.2  หนังสือส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว 730 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2563 
เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจกำรตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดได้ซ้อมควำมเข้ำใจกำรตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ เนื่องจำก ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจ ำนวนมำก
ไม่ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น กรณีไม่แจ้งข้อมูลกำรจดทะเบียนหย่ำ กำรลำออกจำก
รำชกำร และ มีกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนของส่วนรำชกำร  เหตุจำกกำรลำออก เกษียณอำยุ หรื อโยกย้ำย 
และยังมิได้เปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ เป็นต้น ส่งผลให้
เกิดกำรใช้สิทธิเบิกจ่ำยตรงสวัสดิกำรรักษำพยำบำลไม่เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรเรียกเงินคืนจำกผู้มีสิทธิจ ำนวน 548 รำย เป็นเงิน 
27,691,216.35 บำท เพ่ือประโยชน์ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรใช้
สิทธิจำกข้อมูล ในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นภำระกับผู้มีสิทธิ และส่วนรำชกำรในกำรต้อง
เรียกเงินคืนเพ่ือ น ำส่งคืนคลัง จึงขอให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของผู้มีสิทธิ  และ  
บุคคลในครอบครัว ให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภำยในก ำหนด ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่       
กค 0416.3/ว 260 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ให้ส ำนักงำนคลังจังหวัด
เชียงใหม่ทรำบ ภำยในวันที่ 15  มกรำคม 2564   

******************* 
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หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
1.1  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563  

เรื่อง การประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 
1/2563 

  กรมบัญชีกลางไดประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 จํานวน 5 ประเภทสาขางานกอสราง ไดแก  

 1. สาขางานกอสรางทาง 
 2. สาขางานกอสรางสะพาน 
 3. สาขางานกอสรางทางและสะพานพิเศษ 
 4. สาขางานกอสรางชลประทาน 
 5. สาขางานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและชายฝง 
มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ
เปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น  1,625 ราย โดย
หนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูประกอบการประเภทนั้นอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนด
คุณสมบัติผูเขายื่นขอเสนอราคาสําหรับโครงการกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 5 ลานขึ้นไป  
 และประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกาศเพ่ิมเติม จํานวน 202 ราย 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,827 ราย 
สามารถตรวจสอบรายชื่อผูประกอบการ ไดท่ี www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application  
    

1.2  หนังสือสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 730 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563     
เรื่อง ซอมความเขาใจการตรวจสอบและปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ 
 สํานักงานคลังจังหวัดไดซอมความเขาใจการตรวจสอบและปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติม
ขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ เนื่องจาก ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
จํานวนมากไมไดปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลใหเปนปจจุบัน เชน กรณีไมแจงขอมูลการจดทะเบียนหยา 
การลาออกจากราชการ และ มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนของสวนราชการ  เหตุจากการลาออก 
เกษียณอายุ หรือโยกยาย และยังมิไดเปลี่ยนแปลงรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาใชงานในระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐ เปนตน สงผลใหเกิดการใชสิทธิเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลไมเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเรียกเงินคืนจากผูมี
สิทธิจํานวน 548 ราย เปนเงิน 27,691,216.35 บาท เพื่อประโยชนของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว 
รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดการใชสิทธิจากขอมูล ในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐที่ไมถูกตอง ซึ่งจะเปนภาระ
กับผูมีสิทธิ และสวนราชการในการตองเรียกเงินคืนเพื่อ นําสงคืนคลัง จึงขอใหสวนราชการดําเนินการ 
ตรวจสอบและบันทึกขอมูลของผูมีสิทธิ และ  บุคคลในครอบครัว ใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน ภายใน
กําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่       กค 0416.3/ว 260 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ
รายงานผลการตรวจสอบฯ ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมทราบ ภายในวันที่ 15  มกราคม 2564   
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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   5.1.2  สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1) 
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มติที่ประชุม  
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............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 

58 



 
  5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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   5.1.4  มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
 

  การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 

ใชหัวขอรณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่ปลอดภัย ไรอุบัติเหต”ุ 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

 แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี ้

 ชวงรณรงคเตรียมความพรอม (22 - 28 พ.ย. 63) 

 ชวงรณรงคเขมขน (29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64) 

 ชวงหลังการรณรงค (5 - 11 ม.ค.64) 

เปาหมาย  อุบัติเหต ุบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงนอยที่สุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 
ปใหม พ.ศ. เกิดเหต ุ บาดเจ็บ เสียชีวิต 

2561 127 135 10 
2562 115 112 16 
2563 104 104 14 

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 115 117 13 

 การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสีแดงลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (สันทราย) 

 การเกิดอุบัติเหตุใหญลดลง (ปใหม 2563 เกิดจํานวน 2 ครั้ง) 

 การเกิดอุบัติเหต ุบาดเจ็บ เสียชีวิต บนถนนกระทรวงคมนาคม ลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

 จํานวนเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลง (ป 2563 เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหต ุจํานวน 8 ราย) 

 การดําเนินคดีขับรถเร็ว ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย ลดลง (ปใหม 2563 มีการดําเนินคดีขับเร็วเกินกําหนด 
3,106 ราย เมาแลวขับ 1,059 ราย  และไมสวมหมวกนิรภัย 10,623 ราย) 

 อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลง (ป 2563 ไมเกิดอุบัติเหตรุถโดยสารสาธารณะ) 
มาตรการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาล  
ของจังหวัด
เชียงใหม 

มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ 
1. ดานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังนี ้

 ตั้งศูนยปฏิบัติการชวงเทศกาลปใหม ของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ตั้งคณะทํางาน ตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ และปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่ 

 วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม 

 ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบของประชาชน 
2. การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ 
 ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย  

 สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน 

 จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ 

 สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล 
3. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอล         

เปนศูนย และไมเสพสารเสพติด มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทาง
ทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี ้
 รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ 

 รถขนสง - ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน 

60 



 รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS 

 การรณรงค – ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง 
4. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ 
 บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด 

 ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ - โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย 

 การดูแลนักทองเที่ยว  
o เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัด        

เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา 
o ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนดอยสําคัญ กําหนดเวลาขึ้นลงดอย 
o สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการตรวจสภาพรถฟรี ทั้งรถยนตและจักรยานยนต 

5. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหต ุดําเนินการ ดังนี ้
 เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสาร           

ใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 
 สํารองโลหิตฉุกเฉิน 

 อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม 

 เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน 
มาตรการพิเศษ  กํ าหนดการดํ า เนิ น งานอย าง เข มขนกับอํ า เภอกลุ ม เสี่ ย งที่ มี สถิ ติ การเกิ ดอุบั ติ เหตุท างถนน สู ง อาทิ                     

การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล     
พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง 

 ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย 

 ออกประกาศ เจ าพนั กงานจราจรห ามรถโดยสารขนาดใหญ ขึ้ นแหล งท องเที่ ยวที่ เป นดอย เนื่ องจาก                    
อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท , ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ  และดอยคํา โดยม ี     
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย  

 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนําเทคโนโลยี AI มาชวยตรวจจับผูไมสวมหมวก
นิรภัยแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง สารภ ี

 การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย 
และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัวทั่วจังหวัด
เชียงใหม 

 ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการจําหนาย 

 ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือนประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

 ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม  กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow.city  
โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม  

 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ 
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การดําเนินงาน
ควบคูกับ
มาตรการการ
ปองกันโรคติด
เชื้อไวรัส       
โคโรนา 2019 

 ดําเนินการตั้งดานรวมกับจุดคัดกรอง COVID ครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ 

 แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถสาธารณะทุกคน 

 ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญหนาของเจาหนาที่ดวยกลอง CCTV ตรวจจับความเร็วและตรวจจับผูไม
สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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5.1.5 การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563 - 2564 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  

 

การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563-2564 

      ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประเทศไทยไดเริ่มเขาสู     
ฤดูหนาว ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร       
ถึงความสูง 3,500 เมตร ไดเปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก สวนลมบนที่สูงตั้งแต 5,000 
เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเชาบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง           
อยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบโดยทั่วไปแลว 

การเตรียมความพรอมและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ปงบประมาณ 2564 
   1. จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ 
  2. ทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยหนาวระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น 
  3. เตรียมความพรอมปองกันโรคติดตอในชวงฤดูหนาว รวมถึงสรางการรับรูการเฝาระวังดูแลสุขภาพ 

4. เตรียมความพรอมปองกันและบรรเทาภัยที่คาดวาเกิดขึ้นในฤดูหนาว เชน อัคคีภัย และภัยทางถนน     
ตามแผนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น 

ทั้งนี้ จังหวัดไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยจากอากาศหนาว จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.2563-
2564 และจัดทําแผนการเผชิญเหตุภัยหนาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

การสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 2564 ทั้ง 25 อําเภอ 
ดังนี้ 
    ประเภทผูเดือดรอน (คน) ไดแก 
    กลุมเปราะบาง 438,385 คน แยกเปน  ผูสูงอาย ุจํานวน 222,015 คน เด็กไรผูอุปการะ 
จํานวน 3,890 คน คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 40,640 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน 70,066 คน 
    ผูประสบความเดือดรอน จํานวน 101,774 คน 

  ความตองการเครื่องกันหนาว (ชิ้น) ไดแก ผาหมนวม จํานวน  335,214  ชิ้น ผาหมไหมพรม จํานวน 
42,880  ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 89,318  ชิ้น  เครื่องกันหนาวอื่นๆ จํานวน 16,021  ชิ้น รวมทั้งสิ้น 
483,433 ชิ้น  
การสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหนวยงานภายนอก จํานวน 8,000 ผืน ดังนี้  (ขอมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63) 

มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ จัดเตรียม ผาหมนวม จํานวน 3,500  ผืน ผาหมนาโน 4,000 ผืน 
รวม 7,500 ผืน 

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร   มอบผาหม จํานวน  500    ผืน 

  หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 กรณี
อากาศหนาวจัดผิดปกติอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 
วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหประชาชนไดเทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม
เกินงบประมาณปละ 1,200,000 บาท ซึ่งในปจจุบันจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย         
(ภัยหนาว) จํานวน 1 อําเภอ คืออําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 3 ตําบล ไดแกตําบลบานจันทร แมแดด และ
ตําบลแจมหลวง 

มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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5.1.6 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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 5.1.7  แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยแลง ป 2564  (โครงการชลประทาน
เชียงใหม) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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5.2 โดยเอกสาร   
 1) ขาวประชาสัมพันธโครงการ “พาณิชยลดกระหน่ําขามป New Year Grand Sale 
2021”  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)   เอกสารจัดวางบนโตะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2564    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

30 ธันวาคม  2563 – 
10 มกราคม  2564 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2564  

สนามดานหลังศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม 

1 มกราคม  2564 06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง                      
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2564 

ณ บริเวณประตูหนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ไปจนถึงอนุสาวรีย              
ครูบาศรีวิชัย 

17 มกราคม  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
ประจําป 2564 

ณ หองราชพฤกษ 1  
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

18 – 21 มกราคม  
2564 

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ลําปาง 

 

18 มกราคม 2564 09.00 น.  การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จ- 
พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564 

ณ พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชานุสรณ  
ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว 

28  มกราคม  2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งที่ 1/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

28  มกราคม  2564 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  พระบาทสมเด็จ-                
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา  
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2564  

ณ พระวิหารหลวง  
วัดพระสิงห วรวิหาร  

 
มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ   
 7.1 สรุปการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
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  7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563  “DG Awards 2020” 

(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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 7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม  
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ระเบียบวาระที ่8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 8.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ  ดีออน) 
 8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) 
 8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 8.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) 
                        8.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
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