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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  12/2563 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

วันพุธที่ 30 ธันวาคม  2563  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศนูยราชการจงัหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 
1. นายเจริญฤทธิ ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม  
2. นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. พ.ต.อ.ไพรัช คุมลวนลอม (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
4. นางสาวชนิสา ชมศลิป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
5. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
6. นางวาสนา สมมุต ิ คลังจังหวัดเชียงใหม 
7. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
8. นางจิราพร  เชาวประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
9. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
10. นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
11. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
12. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
13. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
14. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
15. นายสุชัย ชาญวิกยการ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
16. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
17. นางกรศิร ิ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
18. นายแพทยจตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
19. นายศุภกร วชิราภรณ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
20. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
21. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 
22. นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
23. นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
24. นายศรัณยู มีทองคํา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายวีระพันธ ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค 
26. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
27. นายเจริญ สีวาโย พฒันาการจังหวัดเชียงใหม 
28. นายกิตติศักดิ ์ ปาลี (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 
 29. วาท่ี ...
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29. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
30. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
31. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
32. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
33. นางสาวณัฏฐพิมล ฉตัรนิติกูล (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
34. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
35. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
36. นายมงคล ศรีจันทร (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
37. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
38. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
39. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
40. นายพรชัย พินิจรัตน (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
41. นางฐิติมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
42. นายไกยวัลย วีระกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน 
43. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
44. นายสุภาพ ชมภูมิง่ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
45. นางณฐมน ปทมะสุคนธ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
46. นางสาวลักขณา รุงเรือง ผู อํ าน วยการสถาบั น พั ฒ น าท รัพ ยากรมนุ ษ ย สํ าห รั บ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
47. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรพื้นที่สูง 
48. นายศิรภพ แทนมณี (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
อําเภอ 
49. นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
50. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
51. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภ ี
52. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
53. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
54. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
55. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
56. นายสําราญ อินสองใจ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
57. นายสิทธิพร จันทราช (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
58. นายเพิ่มเกียรติ   เทพหัสดิน ณ อยุธยา (แทน) นายอําเภอพราว 
59. นายโอภาพล บัวศร ี (แทน) นายอําเภอฝาง 
 

60. นายอุทัย ... 
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60. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
61. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
62. นายจักรกฤษณ ยานะพันธ (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
63. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรต ิ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
64. นายพงศศักดิ ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
65. นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
66. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย (แทน) นายอําเภออมกอย 
67. นางสาวธัญพร แสนคําวัง (แทน) นายอําเภอแมแจม 
68. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
69. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม (แทน) นายอําเภอแมวาง 
70. นายธาดา สุพพัฒกุล (แทน) นายอําเภอแมออน 
71. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
72. นายพีระศักดิ ์ ธีรบดี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
73. นายพลวัตร ดวงประทุม (แทน) นายอําเภอฮอด 
ผูเขารวมประชุม 
74. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
75. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
76. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
77. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
78. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
79. นางสาวอรุณี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
80. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
81. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
82. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
83. นางวัลยา  สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
84. นายสมศักดิ ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
85.    หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ Zoom meeting  จํานวน 85  คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

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 การอาน... 
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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. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
    3.1 นางสาววาสนา  สมมุติ 
       ตําแหนงปจจุบัน  คลังจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   คลังจังหวัดลําปาง 
 3.2 นายนิทัศน   ปญโญ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว 
 3.3 นายสุชัย   ชาญวิกยการ 
       ตําแหนงปจจุบัน  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   แรงงานจังหวัดสุโขทัย 
 3.4 นางพนิดา     วานิชรัตน 
       ตําแหนงปจจุบัน  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร 
 3.5 นายชัยรัตน   ภูนพมาศ 
       ตําแหนงปจจุบัน  เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน 
 3.6 นายเจริญ   สีวาโย 
       ตําแหนงปจจุบัน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   พัฒนาการจังหวัดลําพูน 
 3.7 นางณฐมน   ปทมะสุคนธ 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย 
 3.8 นางสาวลักขณา  รุงเรือง 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ 
      อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม 
      การพัฒนาฝมือแรงงาน 
   

3.9 นายรักชาติ... 
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 3.9 นายรักษชาติ   ริ้วทอง 
       ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 

       ตําแหนงเดิม   นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-  

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 หองประชุม                    
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 

เลขานุการไดจัดทํ ารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 23 หน าโดยมี                       
นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th หั วขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2563  ทั้งนี้   ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงาน                   
การประชุม  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามโครงการ  

           หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
จํานวน 14 โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ  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               
ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 

 

สถานะ จํานวนกิจกรรม งบประมาณ รอยละ 
1. อนุมัติโครงการแลว 17 141,464,900 42.66 
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ 
    - อยูระหวางเสนออนุมัติ 
    - ยังไมสงมาอนุมัติ 

12 
5 
7 

180,152,300 
111,290,400 
68,861,900 

54.33 
33.56 
20.77 

3. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 10,000,000 3.01 
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ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดเนนย้ําใหหนวยงานเรงรัดการอนุมัติโครงการภายในเดือน
ธันวาคม 2563 และดําเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป กรณีเปนรายจายในลักษณะงบลงทุนรายการปเดียว ควร
ดําเนินการกอหนี้ผูกพันได ตั้งแตไตรมาสที่ 1 และกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2  
สรุปผลการเบิกจายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจาย
งบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว) จํานวน จํานวน 1,145,413.80 บาท คิดเปนรอยละ 
0.35 จําแนกเปน การเบิกจายงบประมาณ จํานวน 1,178,188.80 บาท คิดเปนรอยละ 0. และยังไมมี
การกอหนี้ผูกพัน (PO)  

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับการจัดสรร 
(บาท) 

การกอหนี้ผูกพัน 
(PO) (บาท) 

การเบิกจาย 
(บาท) 

ยังไมไดเบิกจาย 
(บาท) 

- งบลงทุน 290,451,200.00 - - 290,451,200.00 
- งบดําเนินงาน 31,166,000.00 - 30,081.00 31,135,919.00 
- คาใชจายใน
การบริหาร
จัดการ 

10,000,000.00 - 1,115,332.80 8,884,667.20 

รวม 331,617,200.00 
- 1,145,413.80 

(0.35%) 
330,471,786.20 
(99.65%) 

2) รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร  
ผูแทนสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นางอัศนียญา บุษบาแยม) 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 12,566,910 ไร เปนพื้นที่การเกษตร 1,835,425  ไร คิดเปนรอยละ 12.82                 
แยกเปนในเขตชลประทาน 642,979 ไร คิดเปนรอยละ 35.04 และนอกเขตชลประทาน 1,192,446 ไร 
คิดเปนรอยละ 64.96 มีการปลูกไมดอกไมประดับ รอยละ 0.07  ที่นา รอยละ 26.95 ปลูกไมผลไมยืนตน 
รอยละ 13.34  พืชไร รอยละ 11.50 พืชสวน รอยละ 28.25  พืชผัก รอยละ 19.89 ขอมูลภาคการเกษตร
ที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม ขอมูลประชากรจังหวัดเชียงใหม จํานวน 811,400 ครัวเรือน เปนครัวเรือน
เกษตรกร รอยละ 21.89 แรงงานภาคเกษตร 360,766 ราย สหกรณภาคการเกษตร จํานวน 151 แหง 
สมาชิก 208,901 ราย วิสาหกิจชุมชน จํานวน 2,617 กลุม สมาชิก 39,530 ราย Smart Farmer 4,015 
ราย Young Smart Farmer 41 ราย อาสาสมัครเกษตร 7,014 ราย ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ               
การผลิตสินคาเกษตร ศูนยหลัก 25 แหง ศูนยเครือขาย 133 แหง แปลงใหม จํานวน 118 แปลง                   
27 ชนิดสินคา พื้นที่ 124,997 ไร สมาชิก 8,380 ราย กลุมเกษตรกร 170 กลุม สมาชิก17,401 ราย                
กลุมแมบานเกษตรกร 391 กลุม สมาชิก 8,069 ราย กลุมยุวเกษตรกร 67 กลุม สมาชิก 2,215 ราย              
GPP สาขาเกษตรของจังหวัด 46,250 ลานบาท รอยละ 18.66 GPP ของจังหวัด/หัวประชากร 137,316 บาท 
GPP ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดประจําป 2561 จํานวน 247,833 ลานบาท  การผลิตสินคาเกษตร  ดานพืช
ของจังหวัดเชียงใหม ไดแก ขาวนาป ลําไย มะมวง ลิ้นจี่ กาแฟ กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ยางพารา                
มีการปลูกในพื้นที่มี เอกสิทธิ์และไมมี เอกสารสิทธิ์  การผลิตดานประมงที่สําคัญ ในจังหวัดเชียงใหม                   
ขอมูลเกษตรกรเปนบุคคลธรรมดา 7,428 ราย นิติบุคคล 6 ราย รวม 7,434 ราย มีการเลี้ยงแบบยังชีพ 
6,952 ราย เลี้ยงแบบพาณิชย 504 ราย รวม 7,456 ราย โรงเพาะฟก รวม 46 ราย เนื้อท่ีเลี้ยง 5,659 ไร
ในพื้นที่ 25 อําเภอ ชนิดสัตวน้ํา ไดแก ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย     
 
                    การผลิตดาน... 
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การผลิตดานปศุสัตวที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม ไดแก โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก (ไกเนื้อ ไกพื้นเมือง ไกไข) 
และผึ้งพันธุ  เกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม พื้นที่ 5,109.92 ไร รวม 462 ราย GAP พืช 37,448 แปลง 
พื้นที่  123,958 ไร แนวโนมดานการเกษตร ป  2564 ผลกระทบตอภาคเกษตรของไทย ไดแก                
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติรุนแรง การแพรระบาดของโควิด – 19  
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกสงครามทางการคาระหวางประเทศ ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม แนวทางการขับเคลื่อนภาคเกษตรภายใตหลักตลาดนําการผลิตจะมีการบริหารจัดการน้ําอยางเปน
ระบบ บริการจัดการน้ําอยางมีคุณคา บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ                
การผลิตสินคาเกษตร ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมสถาบันเกษตรกร ผูประกอบการ และ Start up 
เปนหนวยธุรกิจใหบริการทางเกษตร พัฒนาระบบ Logistic ดานการเกษตร พัฒนาชองทางการตลาด เกษตร
พันธสัญญา การประกันภัยพืชผล สงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันเกษตรกร 
ยกระดับความสามารถในการแขงขัน การวิจัยและพัฒนา ใชประโยชนจากฐานขอมูล Big data การพัฒนา 
ดานการเกษตรบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประเด็นที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต ภายใต BCG Model มีการจัดทําหวงโซ
คุณคา ตนทาง กลางทาง และปลายทาง ไดแก การวิจัยและพัฒนา พัฒนาปจจัยพื้นฐานและพัฒนาเกษตร   
การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดตนทุน การแปรรูปและสรางมูลคาเพิ่ม การขนสงสินคาแลจัดการบริหาร
สินคา พัฒนาระบบตลาดและสงเสริมการบริโภค สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมของบประมาณ 
พ.ศ.2564  จํานวน 54.2 ลานบาท ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,535,400 บาท สําหรับดําเนิน
โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรีย จํานวน 417,000 บาท 
และโครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในพื้นที่โครงการรอยใจรักษ จํานวน 1,118,400 บาท               
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอของบประมาณ 5 โครงการ 21 กิจกรรม จํานวน 46.3 ลานบาท              
เพื่อดําเนินโครงการสงเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โครงการ
สงเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชดําริ โครงการยกระดับผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร
มูลคาสูงเพื่อตอบโจทยความตองการในตลาดสากล  โครงการผลิตแกนตะวันในระบบเกษตรปลอดภัยและ            
การสกัดสารสําคัญเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหเชื่อมโยงตลาดสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา  

 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
       5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

    คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุติ) จังหวัดเชียงใหมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2564 ภาพรวม 14,152.12 ลานบาท การใชจาย (PO+เบิกจาย) 
8,004.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 56.56 เปาหมายไตรมาสที่ 1 รอยละ 32 สูงกวาเปาหมาย 24.56              
ผลการเบิกจายอยูอันดับที่  1  ของประเทศ  แยกเปน งบประมาณ 7,954.02 ลานบาท การใชจาย 
(PO+เบิกจาย) 5,8 2.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72 เปาหมายไตรมาสที่ 1 รอยละ 36 สูงกวาเปาหมาย 
36.95  งบลงทุน จํานวน 6,198.10 ลานบาท การใชจาย (PO+เบิกจาย) 2,202.11 ลานบาท คิดเปน  
รอยละ 35.53 เปาหมายไตรมาสที่ 1 รอยละ 20  สูงกวาเปาหมาย 15.53 ผลการเบิกจายอยูอันดับที่ 4   

                   ของประเทศ...



๘ 

 

ของประเทศ  คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (โควิด 19) เงินกู 485.90 
ลานบาท การใชจาย (PO+เบิกจาย) 90.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ  18.70  หนวยงานที่ไดรับเงินกู               
10 หนวยงาน เบิกจายแลว รอยละ 100 ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สําหรับหนวยงานที่ยังไมมีการเบิกจาย  
2 หนวยงาน คือ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ขอใหหนวยงานที่ไดรับเงินกูเรงรัดการเบิกจายในเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 เนื่องจาก               
ไมสามารถกันเงินกู ได งบประมาณเหลื่อมป  2563 งบประมาณ 2,170.48 ลานบาท การใชจาย 
(PO+เบิกจาย)  1,892.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ  87.19 เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 2563 จะสามารถ             
กันเงินได 1 ปงบประมาณไมสามารถขอขยายเวลาได ดังนั้น จะตองเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2564 หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0433.3/ว583 
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 เรื่อง การประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 กรมบัญชีกลางไดประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิ                   
เปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 จํานวน 5 ประเภทสาขางานกอสราง ไดแก 1. สาขา
งานกอสรางทาง  2. สาขางานกอสรางสะพาน 3. สาขางานกอสรางทางและสะพานพิเศษ 4. สาขางาน
กอสรางชลประทาน 5. สาขางานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและชายฝง มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกตอง
ครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานรัฐ 
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 1,625 ราย โดยหนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมี
การขึ้นทะเบียนผูประกอบการประเภทนั้นอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูเขายื่นขอเสนอราคา
สําหรับโครงการกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 5 ลานขึ้นไป และประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รายชื่อผูประกอบการ
งานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
ประกาศเพ่ิมเติม จํานวน 202 ราย รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,827 ราย  2) หนังสือสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
ที่ ชม 0003/ว 730 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เรื่อง ซอมความเขาใจการตรวจสอบและปรับปรุง แกไข 
หรือเพิ่มเติมขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ สํานักงานคลังจังหวัดไดซอมความเขาใจการตรวจสอบ                
และปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ เนื่องจาก ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของ             
ผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจํานวนมากไมไดปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลใหเปนปจจุบัน เชน กรณ ี           
ไมแจ งขอมูลการจดทะเบียนหยา การลาออกจากราชการ และ มีการเปลี่ ยนแปลงนายทะเบียน                 
ของสวนราชการ  เหตุจากการลาออก เกษียณอายุ หรือโยกยาย และยังมิไดเปลี่ยนแปลงรหัสผูใชและรหัสผาน               
ในการเขาใชงานในระบบฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ เปนตน สงผลใหเกิดการใชสิทธิเบิกจายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาลไมเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มีการเรียกเงินคืนจากผูมีสิทธิจํานวน 548 ราย เปนเงิน 27,691,216.35 บาท เพื่อประโยชน
ของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดการใชสิทธิจากขอมูล ในฐานขอมูลบุคลากร
ภาครัฐที่ไมถูกตอง ซึ่งจะเปนภาระกับผูมีสิทธิ และสวนราชการในการตองเรียกเงินคืนเพื่อ นําสงคืนคลัง              
จึงขอใหสวนราชการดําเนินการ ตรวจสอบและบันทึกขอมูลของผูมีสิทธิ และ  บุคคลในครอบครัว ใหถูกตอง
ครบถวนเปนปจจุบัน ภายในกําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0416.3/ว 260 ลงวันที่ 
12 มิถุนายน 2563 และรายงานผลการตรวจสอบฯ ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมทราบ ภายในวันที่ 15  
มกราคม 2564   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  

         5.1.2 สรุปการ... 



๙ 
 

 5.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน                 
11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท แยกเปนรายจายประจํา 52,323,000 บาท รายจายลงทุน 
223,856,500 บาท รายจายอื่น 5,000,000 บาท มีหนวยงานเสนอของบประมาณมาแลว 6 โครงการ 
โดยอยูระหวางการเสนอโครงการ 2 โครงการ อยูระหวางการตรวจสอบแกไข 3 โครงการ อนุมัติโครงการแลว 
1 โครงการ ไดแก งบบริหารจัดการ  โครงการที่ขออนุมัติผานจังหวัดเชียงใหม 4 โครงการ อนุมัติผานจังหวัด
แมฮองสอน 1 โครงการ ผลการเบิกจายงบประมาณรอยละ 0.20  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) 
สถานการณ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 216 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ                     

2 เรือสําราญ พบผูปวยสะสม 81,669,521 คน รักษาตัว 105,790 คน หายแลว 57,795,786 คน 
เสียชีวิต 1,781,442 คน ประเทศที่มีผูปวยสะสมมากที่สุด 5 อันดับ ไดแก สหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล 
รัสเซีย และฝรั่งเศส สําหรับประเทศไทยอยูอันดับที่ 141 สถานการณในทวีปเอเชียที่พบผูปวยอยางตอเนื่อง 
ไดแก อินเดีย อินโดนีเชีย ปากีสถาน ญี่ปุน บังคลาเทศ ฟลิปปนส เมียนมา  สถานการณในประเทศไทย                 
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2563 พบผูปวยสะสม 6,440 คน ติดเชื้อในประเทศ 4,447 คน ติดเชื้อในแรงงาน
ตางดาว 1,381 คน เปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ 1,993 คน สถานที่กักกันที่รัฐจัดให 1,460 คน  
หายปวยแลว 4,184 คน รักษาตัว 2,195 คน เสียชีวิต 61 คน สถานการณจังหวัดเชียงใหม พบผูปวยสะสม 
47 คน หายแลว 45 คน รักษาตัว 1 คน เสียชีวิต 1 คน ผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค 5,944 คน ตรวจไมพบ
เชื้อ 5,927 คน รอผลตรวจ 17 คน สรุปผลการดําเนินงานการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุมเสี่ยงจังหวัด
เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม ตรวจหาเชื้อสะสม 1,315 คน ตรวจหากเชื้อเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
จํานวน 375 คน ผลเปนลบ 1,690 ราย อําเภอแมอาย ตรวจหาเชื้อสะสม 842 คน ผลเปนลบ 842 คน    
ผลการคนหาผูสัมผัสผูติดเชื้อจังหวัดอยุธยาที่อยูในพื้นที่จังหวัดผูสัมผัสเสี่ยง 74 คน ตรวจหาเชื้อสะสม 74 คน 
ผลเปนลบ 74 คน ผูสัมผัสต่ํา 45 คน ตรวจหาเชื้อสะสม 45 คน ผลเปนลบ 45 คน ผูที่อยูระหวางกักตัว              
ที่บาน 74 คน แนวทางการปฏิบัติสําหรับผูเดินทางเขาจังหวัดเชียงใหม  เปนผูสัมผัสกับผูที่สงสัยติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือมีประวัติไปยังพ้ืนที่ระบาดในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองตองลงทะเบียนในระบบ 
CM-chana รายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ตรวจ RT-PCR กักกัน 14 วันนับจากวันที่
สัมผัสวันสุดทาย  สําหรับผูที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดระยองชวงเดือน
ธันวาคม 2563 ตองลงทะเบียนในระบบ CM-chana รายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ 
ตรวจ RT-PCR (ไมบั งคับ ) สั งเกตอาการตนเองอยางใกลชิด สําหรับผูที่ เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ                    
ตองลงทะเบียนในระบบ CM-chana เฝาระวังอาการทั่วไป สามารถเดินทางทองเที่ยวไดตามปกติแตขอให
ปฏิบัติตามมาตรการการปองกันควบคุมโรอยางเครงครัดสวมหนากาก 100 %  พื้นที่ระบาดในตังหวัด

สมุทรสาคร ไดแก ตลาดกุง ตลาดทะเลไทย ตลาดมหาชัย ชุมชนซอยเศรษฐกิจ 13 แพกุงมหาชัย สะพานปลาไทย 
พื้นที่เสี่ยงในจังหวัดระยอง ไดแก บริเวณ บขส.เกา อ.เมืองระยอง Fitness โกลเดน กอลฟ อ.เมืองระยอง   
 

Fitness ... 



๑๐ 
 

Fitness โกลเดน ซิตี้ อ.เมืองระยอง สนามแบตมินตัน ทไวไลน คอรท  ขางสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง                 
ซุมไก ซอยสมบูรณ ต.ปากน้ํา อ.เมืองระยอง Flick ผับ (สายลาง) ตลาดวัดลุม โรงเรียงมัธยมตากสินระยอง                   
เจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่ ไดแก พื้นที่อําเภอเมืองใหติดตอที่เทศบาลนครเชียงใหม (พื้นที่ในเขต
เทศบาล) และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (นอกเขตเทศบาล) พื้นที่อําเภออื่นๆ ใหติดตอที่สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอนั้นๆ หรือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่  สถานการณโรคไขเลือดออก               
สัปดาหที่ 49 ป 2563 จํานวนผูปวยสะสม 70,429คน เพื่อข้ึนจากสัปดาหที่ผานมา 623 คน คิดเปนอัตรา
ปวย 106.23 ตอประชากรแสนคน มีรายงานผูปวยเสียชีวิต 50 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.07                  
ณ ชวงเวลาเดียวกัน ป 2563 มีรายงานผูปวยนอยกวาป 2562 รอยละ 44 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนผูปวย                    
โรคไขเลือดออกลําดับที่ 6 ของประเทศ ลําดับที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ถัดจากแมฮองสอน ผูปวย
ทั้งหมด 3,130 คน อัตราปวยรอยละ 178.32 ตอแสนประชากร อําเภอ (ยกเวนสะเมิง) พบอัตราผูปวย
มากกวา 20 ตอแสนประชากร สําหรับอําเภอสะเมิงพบอัตราผูปวย 10 – 20 ตอแสนประชากร  
  ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)               
สรางการรับรูในการปองกันตนเองใหกับแรงงานในโรงงาน ใหมีการสวมใสหนากากอนามัย หมั่นลางมือ 
หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผูคนแออัด รวมถึงการเวนระยะ มอบใหสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหมประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจัดเจาหนาที่ออกใหคําแนะนํา การตรวจวัดคัดกรอง
เปนหนาที่ของผูประกอบการ ใหมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ใหมีการอํานวยความสะดวกแกลูกจาง อําเภอ
ใหทําความเขาใจกับกํานัน ผูใหญบานเพื่อใหรูวาชุมชน/หมูบานมีกลุมแรงงานประเภท 2 จํานวนเทาใด 
ควบคุมไมใหออกนอกพื้นที่และใหมีบัญชีควบคุม การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนสามารถดําเนินการได                
ทั้งนี้  ตองลดปริมาณคนมีการบริหารงานเชิงพื้นที่ หนวยงานรัฐ/เอกชนจะตองทํา MOU กับอําเภอ และ               
ใหประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม แจงใหรถโดยสารทําความสะอาดภายในรถ โดยเฉพาะราวจับและที่นั่งผูโดยสาร สํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมมีหนังสือแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงแจงใหตลาด            
ทุกตลาดปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด - 19  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.1.4 มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564                    
ของจังหวัดเชียงใหม  

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม              
(วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ใชหัวขอรณรงค “ชีวิตวิถีใหม               
ขับขี่ปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ชวงเวลาดําเนินการ  แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี้  ชวงรณรงค              
เตรียมความพรอม (22 - 28 พฤศจิกายน 2563) ชวงรณรงคเขมขน (29  ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม  
2564)  เปาหมายชวงหลังการรณรงค (5 - 11 มกราคม 2564)  อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลง             
นอยที่สุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสีแดงลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง (สันทราย) การเกิดอุบัติเหตุใหญลดลง (ปใหม 2563 เกิดจํานวน 2 ครั้ง) การเกิดอุบัติเหต ุบาดเจ็บ 
เสียชีวิต บนถนนกระทรวงคมนาคม ลดลงรอยละ 5 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวนเสียชีวิต ณ จุดเกิด
เหตุลดลง (ป 2563 เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ จํานวน 8 ราย) การดําเนินคดีขับรถเร็ว ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวก
นิรภัย ลดลง (ปใหม 2563 มีการดําเนินคดีขับเร็วเกินกําหนด 3,106 ราย เมาแลวขับ 1,059 ราย และ              
ไมสวมหมวกนิรภัย 10,623 ราย) อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลง (ป 2563 ไมเกิดอุบัติเหตุ                 
รถโดยสารสาธารณะ) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม มาตรการหลัก 
 
               ในชวงเทศกาล... 



๑๑ 
 

ในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ  1) ดานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังนี้  ตั้งศูนยปฏิบัติการ             
ชวงเทศกาลปใหม ของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทําแผนปฏิบัติการ                  
ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งคณะทํางาน ตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง                 
25 อําเภอ และปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่ วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ
หรือเปนที่นาสนใจของสังคม ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบ
ของประชาชน  2) การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง 
กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ 
ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่ทองเที่ยว
ทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล  3) มาตรการลดปจจัยเสี่ยง 
ดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลเปนศูนย และไมเสพสารเสพติด 
มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทางทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้ 
รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ รถขนสง - ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ              
เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS การรณรงค – ประชาสัมพันธ
ตรวจสภาพรถกอนเดินทาง  4) มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ บังคับใช
กฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ –   
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย               
การดูแลนักทองเที่ยว เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมาย                    
รองผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา 
ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสําคัญ กําหนดเวลาขึ้นลงดอย สถาบัน                 
การอาชีวศึกษาจัดใหมีการตรวจสภาพรถฟรี ทั้งรถยนตและจักรยานยนต  5) มาตรการดานการชวยเหลือ            
หลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้  เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ 
ยานพาหนะและระบบสื่อสาร ใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิตฉุกเฉิน อบรมเจาหนาที่การแพทย
ฉุกเฉินใหมีความพรอม เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ กําหนดการดําเนินงาน                
อยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ การดําเนินการมาตรการชุมชน                
การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล พรอมทั้งแนวทางการแกไข
ปญหาและจัดการความเสี่ยง ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติรวมดําเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ประชาชน            
ในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นแหลงทองเที่ยว              
ที่เปนดอย เนื่องจาก อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท  ดอยอางขาง ดอยสุเทพ  
และดอยคํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย เพิ่มประสิทธิภาพ             
การบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนําเทคโนโลยี AI มาชวยตรวจจับผูไมสวมหมวกนิรภัยแบบ
อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง สารภี การใช
กลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย 
และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัวทั่วจังหวัด
เชียงใหม ขอความรวมมือผูประกอบการงดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการ
จําหนาย ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือน
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow.city โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหา 
 
            อุบัติเหตุ... 



๑๒ 

 

อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ การดําเนินงานควบคูกับมาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ดําเนินการตั้งดานรวมกับจุดคัดกรอง COVID ครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถ
สาธารณะทุกคน ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญหนาของเจาหนาที่ดวยกลอง CCTV ตรวจจับ
ความเร็วและตรวจจับผูไมสวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.1.5 การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาวป พ.ศ. 2563 - 2564  
 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม              

(วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยไดเริ่มเขาสูฤดูหนาว ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทย                
ที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ไดเปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก 
สวนลมบนที่สูงตั้งแต 5,000 เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเชา
บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบโดยทั่วไปแลว การเตรียมความพรอมและ              
การใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ปงบประมาณ 2564 ดังนี้ 1) จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ                  
2) ทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยหนาวระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น 3) เตรียมความพรอมปองกัน
โรคติดตอในชวงฤดูหนาว รวมถึงสรางการรับรูการเฝาระวังดูแลสุขภาพ  4)เตรียมความพรอมปองกันและ
บรรเทาภัยที่คาดวาเกิดขึ้นในฤดูหนาว เชน อัคคีภัย และภัยทางถนนตามแผนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด 
อําเภอและทองถิ่น ทั้งนี้ จังหวัดไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยจากอากาศหนาว จังหวัดเชียงใหม                  
ป พ.ศ. 2563 - 2564 และจัดทําแผนการเผชิญเหตุภัยหนาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 การสํารวจ
ความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 2564 ทั้ง 25 อําเภอ ดังนี้ ประเภท                         
ผูเดือดรอน (คน) ไดแก กลุมเปราะบาง 438,385 คน แยกเปน ผูสูงอายุ จํานวน 222,015 คน เด็กไร                 
ผูอุปการะ 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 เครื่องกันหนาว
อื่นๆ จํานวน 16,021  ชิ้น รวมทั้งสิ้น 483,433 ชิ้น การสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหนวยงานภายนอก 
จํานวน 8,000 ผืน ดังนี้  มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ จัดเตรียมผาหมนวม จํานวน 3,500  ผืน ผาหมนาโน 
4,000 ผืน รวม 7,500 ผืน บริษัท ซูซูกิ มอเตอรมอบผาหม จํานวน 500 ผืน  หลักเกณฑการใชจายเงินทดรอง
ราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติอุณหภูมิต่ํากวา 
8 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3 วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาว
สงเคราะหประชาชนไดเทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไมเกินงบประมาณปละ 1,200,000 
บาท ซึ่งในปจจุบันจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จํานวน 1 อําเภอ คือ
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 3 ตําบล ไดแกตําบลบานจันทร แมแดด  และตําบลแจมหลวง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.1.6 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)                

ในพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม ป 2564  
  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

(นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) เปาหมายจังหวัดเชียงใหม ป 2564 จุด Hotspot ในป 2563 จํานวน 21,658 จุด 
เปาหมายจุด Hotspot ในป 2564 จํานวน 17,326 จุด พื้นที่เผาไหมในป 2563 ทั้งหมด 1,384,078 ไร 
เปาหมายพื้นที่เผาไหมในป 2564 ไมเกิน 1,038,059 ไร แผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง จํานวนพื้นที่บริหาร
จัดการเชื้อเพลิง เปน 2 โซน ไดแก โซนใตหวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ   โซนเหนือ หวงเดือนมีนาคม –  
 
                เมษายน... 



๑๓ 

 

เมษายน โดยกําหนดโควตาพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงใหไมเกิน 500,000 ไร สําหรับพื้นที่ไรหมุนเวียนขาวไร               
ใหสํารวจขอมูลพื้นที่ใหแลวเสร็จแลวภายในมกราคม 2564 กําหนดบริหารจัดการเชื้อเพลิงเดือนกุมภาพันธ – 
มีนาคม 2564 พื้นที่ เพาะปลูกขาวไรเดิมประมาณ 64,000 ไร ในเขตอําเภออมกอย อําเภอแมแจม              
อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอสะเมิง ผลการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนธันวาคม 2563 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 มีการจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน แกไขปญหาไฟปา และ              
ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ป 2564  โดยมีนายนิพนธ บุญญามณี  รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทย เปนประธานเปดกิจกรรม ณ บริเวณสวนรุกขชาติหวยแกว  กิจกรรม “ปนเพื่อเปลี่ยน”  
โดยสภาลมหายใจเชียงใหมรวมกับประชาชนทุกภาคสวน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อลดการเกิดมลพิษ
ทางอากาศที่ เกิดจากยานพาหนะในพื้นที่ เขตเมือง ดําเนินการระหวางวันที่  8 พฤศจิกายน 2563 –                  
31 มกราคม 2564 ทุกสัปดาห เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมจิตอาสา                  
"เราทําความดีดวยหัวใจ " ทําแนวกันไฟรอบพระตําหนักภูพิงคราชนิ เวศน รวมกับกองทัพภาคที่  3                     
และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงใหม ณ บริเวณสนามเฮลิคอปเตอรพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน                
โดยมี พลตรีถนัดพล โกศัยเสวี รองแมทัพภาคที่ 3 เปนประธานเปดกิจกรรมฯ  เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม  
2563 จังหวัดเชียงใหมมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม               
จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนลดปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม            

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม และ โรงแรมเชียงใหมภูคํา อําเภอเมืองเชียงใหม ในเวลา
เดียวกัน มีกลุมเปาหมายที่เขารวมเปนอําเภอที่มีขอมูลการเกิดไฟปาซ้ําซาก จํานวน 10 อําเภอ และ
คณะทํางานแกไขปญหาไฟปาฯ  ในระดับตําบล รวม 37 ตําบล 449 หมูบาน รวมทั้งสิ้น 3,500 คน             
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม  2563 จังหวัดเชียงใหม กําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชแอปพลิเคชั่น               
เพื่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลในระดับพื้นที่ เพื่อเปนการจัดระเบียบการเผาในพื้นที่การเกษตร                
การเผาปา และการเผาในที่โลง ควบคูกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิง  ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด เปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 210 แหง โดยมี ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์  หัวหนาศูนยภูมิภาค              
เพื่อการศึกษา  ดานภูมิอากาศสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรผูบรรยาย การจัดตั้งศูนยฯ             
การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอม จั ดตั้ งศูนยปฏิ บั ติ การแก ไขปญ หาไฟป าและหมอกควัน  (ส วนหน า ) กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 กองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควันภาคเหนือ 
กองทัพภาคที่ 3 สวนหนา ณ กองพลทหารราบที่ 7 อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เพื่ออํานวยการควบคุม           
การดําเนินการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันรวมทั้งประสานงานกับหนวยงานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม จัดตั้งศูนยบัญชาการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด

เชียงใหม  ประจําป 2564 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2564 
ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 

อําเภอจะตองมีการบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและ  
สวนภูมิภาค กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางที่จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือสั่งการ                  
ใหบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามสภาพที่แทจริง ในกรณีที่มีการเผาไหมเกิดขึ้นในพื้นที่ในชวงที่มีการประกาศ             
หามเผาหรือในชวงที่ไมมีประกาศหามเผา เมื่อเจาหนาที่ไดรับแจงใหรีบดําเนินการเขาไปดับไฟทันท ี

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.1.6 แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยแลง ป 2564   
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายศิรภพ แทนมณี) สถานการณ

แหลงน้ําชลประทานปจจุบัน อางเก็บน้ําขนาดเล็ก 117 แหง ภาพรวมความจุน้ํา รอยละ 30.29 ขนาดกลาง  
             13 แหง ... 



๑๔ 

 

13 แหง มีความจุรอยละ 41.68 มากกวาปที่ผานมา  เขื่อนขนาดใหญ 2 แหง ไดแก เขื่อนแมงัดสมบูรณชล  
มีความจุรอยละ 53.58 นอยกวาปที่ผานมา เขื่อนแมกวงอุดมธารา ความจุรอยละ 42.70 มาตรการบริหาร
จัดการน้ําฤดูแลง ป 2563/64 เนื่องจากสภาพน้ําตนทุนมีจํากัด ตองอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน            
และปฏิบัติตามแผนอยางเครงครัด เพื่อใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก มาตรการ
ควบคุมประตูระบายน้ําและอาคารเชื่อมตอที่ดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคการบริหาร                
สวนจังหวัด จะเปดรับน้ําเฉพาะเพื่อการอุปโภค – บริโภค เปนครั้งคราว ทั้งนี้ ไมสามารถสงน้ําสนับสนุน            
การเพาะปลูกขาวนาปรัง ป 2563/64  ชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 ลําน้ําหรือ               
คลองสงน้ําที่ตองรับน้ําเขาเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลิ่งลําน้ําใหรับน้ําเขาในเกณฑต่ําสุดตามแผนการรับน้ํา  
ขอความรวมมือไมใหสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสูบน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปตอเนื่องในชวงเดือนตุลาคม 
2563  และขาวนาปรัง  ป 2563/64 ชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 สถานีสูบน้ําของการ
ประปาสามารถดําเนินการสูบน้ําไดตามปกติตามแผนการสูบน้ําที่ไดเสนอไว  ลดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง         
ในแมน้ําปงและในระบบชลประทาน ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 ใหหนวยงาน           
ที่เกี่ยวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา คู คลองและแหลงน้ําตาง ๆ แผนการ
บริหารจัดการน้ํา ฤดูแลง ป 2563/64 ปริมาณน้ําตนทุนฤดูแลง ป 2563/64 จํานวน 144 ลาน ลบ.ม. 
แผนจัดสรรน้ําฤดูแลงชวงเดือนพฤศจิกายน 2563 – เมษายน 2564 รอยละ 75 ของปริมาณน้ําตนทุน 
จํานวน 108  ลาน ลบ.ม. เพื่อนําไปใชอุปโภค บริโภค 24 ลาน ลบ.ม. เกษตรฤดูแลง 83 ลาน ลบ.ม.               
รักษาระบบนิเวศ และอ่ืนๆ  1  ลาน ลบ.ม.  สํารองน้ําตนฤดูฝน ป 2564  รอยละ 25 ของปริมาณน้ําตนทุน             
ชวงเดือนพฤษภาคม  - กรกฎาคม 2564  รวม 36 ลาน ลบ.ม. สําหรับกรณีฝนทิ้งชวง 10 ลาน ลบ.ม. 
อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศและอื่นๆ 26 ลาน ลบ.ม. แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2563/64 พื้นที่
สองฝงแมน้ําปง ใชน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล เพื่อการประปา และการเกษตร แผน 145,751 ไร เปนพืช
ใชน้ํานอย พืชผัก ไมผล และไมยืนตน แผนการสงน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ลงแมน้ําปง ป 2564                 
ขอความรวมมืองดปลูกขาวนาปรัง แผนสงน้ําทั้งหมด 21 รอบเวร 45 ลาน ลบ.ม. ปที่ผานมา 18 รอบเวร 
62.30 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ําวันที่  7 มกราคม 2564  แผนการจัดสรรน้ําสําหรับการอุปโภค – บริโภค และ
ผลิตน้ําประปาในพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน ความตองการใชน้ํารวม 8 สถานี รวม 24 ลาน ลบ.ม.โดยใหประปา 
1.16 ลาน ลบ.ม./สัปดาห การเตรียมความพรอมใหความชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลง โดยไดจัดเตรียม
เครื่องจักร เครื่องมือ รวม 135 เครื่อง/คัน เปาหมายการจางแรงงานชลประทานเพื่อชวยเหลือเกษตรกร                
ป 2564 จํานวน 4,319 คน วงเงิน 302 ลานบาท  ลักษณะงานที่จาง ไดแก งานซอมแซม บํารุงรักษา             
ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการสงเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กอสรางแหลงน้ํา 
และระบบสงน้ําเพื่อชุมชน/ชนบท แกมลิง การจัดการคุณภาพน้ํา 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 5.2 โดยเอกสาร   
                                     - ขาวประชาสัมพันธโครงการ “พาณิชยลดกระหน่ําขามป New Year Grand 

Sale 2021”  โดย สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2564    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

30 ธันวาคม  2563 – 
10 มกราคม  2564 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2564  

สนามดานหลังศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม 

 

17 มกราคม 2564... 



๑๕ 

 

 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

17 มกราคม  2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช 
ประจําป 2564 

ณ หองราชพฤกษ 1  
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

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 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7    เรื่องอื่น ๆ   
  7.1 สรุปการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
       ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม                
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม              
ที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมมีผูมาใชสิทธิ เลือกตั้ งอยู ในลําดับที่  5 ของประเทศ สถิติผูมีสิทธิ เลือกตั้ ง 
1,300,866 คน ผูมาแสดงตนใชสิทธิเลือกตั้ง 963,036 คน รอยละ 71.95 บัตรดี 824,080 คน รอยละ 
88.04 บัตรเสีย 41,818 คน รอยละ 4.47 บัตรไมเลือกผูสมัครผูใด 70,138 คน รอยละ 7.49  คะแนน
ผูสมัครที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสมัคร  หมายเลข 1 นายพิชัย เลิศพงศอดิศร  421,679 คะแนน หมายเลข 
2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ 353,189 คะแนน หมายเลข 4 นายบดินทร กินาวงศ 20,420 คะแนน 
หมายเลข 3 นายวินิจ จินใจ 19,460 คะแนน หมายเลข 6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท 4,798 คะแนน 
หมายเลข 5 นายวสันต วัชวงษ 4,534 คะแนน ขอขอบคุณจังหวัดเชียงใหม อําเภอและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่ใหการสนับสนุนภารกิจของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563  “DG Awards 
2020”  
         หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. เปนหนวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ในการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีซึ่งไดรับมอบหมายให รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เปนผูกํากับดูแลไดดําเนินโครงการสํารวจระดับความพรอม
รัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจําป 2563 โดยกําหนดกลุมเปาหมายในการสํารวจ  
 
              จํานวน ... 



๑๖ 
 

จํานวนทั้งสิ้น 1,926 หนวยงาน ประกอบดวย หนวยงานภาครัฐสวนกลาง จํานวน 315 หนวยงาน หนวยงาน
ภาครัฐสวนภูมิภาค จํานวน 1,609 หนวยงาน ครอบคลุมทั้งหมด 76 จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รูปแบบพิเศษ จํานวน 2 หนวยงาน เพื่อเปนฐานขอมูลดานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศและใชเปน
ขอมูลประกอบการจัดทําแผนและนโยบายในการยกระดับการพัฒนาหนวยงานภาครัฐสูรัฐบาลดิจิทัล                  
ทั้งในระดับหนวยงานและระดับประเทศตอไป  จากการตอบแบบสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัล               
สงผลให “จังหวัดเชียงใหม” ไดรับคะแนนความพรอมรัฐบาลดิจิทัลที่โดดเดนเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563              
ที่ผานมา 

มติท่ีประชมุ  รับทราบ 

7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  
      หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ)  ดวยปจจุบัน

ปรากฏวา พื้นที่ถนนดานหนาอาคารอํานวยการ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม มีการจอดรถในพื้นที่หามจอด
เปนจํานวนมาก เกิดความไมเปนระเบียบ และกีดขวางการจราจร ทําใหประชาชนโดยเฉพาะผูพิการและ
ผูสูงอายุเกิดความไมสะดวกในการติดตอราชการ จังหวัดเชียงใหมจึงไดมีการจัดระเบียบการจอดรถบริเวณ  
หนาอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีตอสถานที่ราชการ และเพื่อเปน
การอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่มาติดตอราชการ โดยไดขอความรวมมือทุกหนวยงานที่ตั้งอยูใน               
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม รวมถึงสวนราชการที่มาติดตอราชการภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม ใหงดเวนการจอดรถบริเวณดานหนามุขของอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2564 เปนตนไป ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม ไดมีหนังสือแจงเวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว40777 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2563 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความอนุเคราะหทุกสวนราชการไดแจงเวียนบุคลากรในหนวยงาน
ตลอดจนประชาชนผูมาติดตอราชการกับหนวยงานทราบและถือปฏิบัติโดยเครงครัดดวย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 8.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) ขอเนนย้ําอําเภอทุกอําเภอ 
กํากับดูแลพื้นที่ ดังนี้ 
       1) กวดขันแหลงอบายมุข บอนการพนัน บอนไก ใหงดการอนุญาตในชวงนี้ 
เนื่องจากมาตรการควบคุมอาจจะดําเนินการควบคุมยาก รวมถึงใหดําเนินการกับโตะสนุกเกอรผิดกฎหมาย 
ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามมาตรการของ ศบค.จังหวัดเชียงใหม โดยใหประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงาน                 
ที่เก่ียวของ  
  2) งดการจุดพลุ ดอกไมเพลิง ปลอยโคมลอยชวงสงทายปเกาตอนรับปใหม ทั้งนี้            
ใหถือปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 โดยใหประสานการปฏิบัติรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  3) เนนย้ําสถานประกอบการ รานจําหนายสุรา หามจําหนายสุรา/เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลหลังเวลา 24.00 น. โดยใหประสานประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  4) โรงแรม ที่พัก สถานประกอบการ ขอใหอําเภอแจงย้ําใหใชแอพลิเคชั่นไทยชนะ 
(Thai-chana) และแอพลิเคชั่นเชียงใหมชนะ (CM-chana) ควบคูกัน เนนการตรวจเช็คประวัติผู เขาพัก             
ตามมาตรการที่ ศบค.กําหนด โดยใหประสานการปฏิบัติรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
  
                  8.2 รองผูวา... 



๑๗ 

 

 8.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) มีขอสั่งการ ดังนี้ 
   1) การปองกันและลดอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ชวงสงทายปเกาตอนรับปใหม 
พ.ศ. 2564 ขอเนนย้ําใหอําเภอที่มีแหลงทองเที่ยวสําคัญ โดยเฉพาะดอยอินทนนท ดอยคํา ดอยสุเทพ                
ดอยอางขาง ไดประชาสัมพันธการเดินทาง การวางมาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุอุบัติ การวางมาตรการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุอุบัติภัย การบริหารจัดการระบบการจราจรในพื้นที่ การปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค.
เพื่อควบคุมโรคโควิด – 19 การปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการปองกันอุบัติเหตุ โดยใหบูรณาการ            
การปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด                      
ประสานการปฏิบัติรวมกับอําเภอดวย 
  2) การเฝาระวังเหตุเพลิงไหม ขอใหเฝาระวังเหตุเพลิงไหม โรงแรม และสถานบริการ
ตางๆ เนนย้ําใหสถานประกอบการ โรงแรม และสถานบริการตางๆ เตรียมพรอมตลอดเวลา  
     3) การจัดการสิ่งแวดลอม ขอใหพิจารณาการปรับเครื่องมือบดอัดใบไมเพื่อเปน
เชื้อเพลิง ใหใชงานไดงายขึ้น ปจจุบันมีการเพาะเห็ดเผาะสําเร็จแลว ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของสรางรับรู             
ใหประชาชนไดทราบ เพื่อชวยลดการเผาปา ใหอําเภอสํารวจแหลงน้ําในพื้นที่เพื่อเปนแหลงน้ําชวยดับไฟปา 
กรณีเกิดไฟปาในพื้นที ่
     4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหมายสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมพิจารณา
สํารวจความเปนไปไดของการตั้งโรงพยาบาลแมตื่น อําเภออมกอย 
     5) การใหสัญชาติ มอบหมายใหที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ตรวจสอบและ
พิจารณาใหสัญชาติบุคคลในพื้นที่โครงการหลวง 
 8.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) มีขอสั่งการ ดังนี ้

1) สงเสริมการใชดิจิทัลในการปฏิบัติงาน รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมการใช
ดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีสํานักงานพัฒนาดิจิทัล (องคการมหาชน) หรือ สพร. เปนหนวยงานหลัก                
โดยสํารวจระดับความพรอมรัฐบาลดิจิทัล ของหนวยงานภาครัฐ ซึ่ งจังหวัดเชียงใหม เปน 1 ใน 5                  
ของหนวยงานระดับจังหวัดที่ไดรับรางวัลความพรอมดานรัฐบาลดิจิทัล (เชียงใหม สระบุรี ลําพูน ระนอง 
ลพบุรี) ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม จะแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการทํางานและเสนอขอรับรางวัล                
เลิศรัฐในดานนวัตกรรม ตอไป  

2) การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
จังหวัดจะนําตัวชี้วัดในดานตาง มาเปนองคประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ เชน การแกไขปญหา             
โควิด-19 การแกไขปญหา PM 2.5 การลดอุบัติภัย การจัดการแกไขปญหาตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

เปนตน  
3. การแกไขปญหาภาคเศรษฐกิจ เนนการแกไขปญหาภาคเกษตร (ขาว/กระเทียม) 

ผลผลิตยังมีปญหาในการระบายสินคา ในระยะที่ผานมาพยายามสงเสริมการยกระดับคุณภาพและราคา                
ในรูปแบบตาง ๆ อาทิ ขาวปลอดภัย เปนตน ในเรื่องนี้มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของ รวบรวมปญหา
ผลผลิตทางการเกษตรที่ราคา/คุณภาพตกต่ํา จัดทําเปนแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณมาดําเนินการ
ตอไป และมอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม พิจารณาจัดทําแผนงาน/โครงการ เพื่อนํามากระตุน 
โดยอาจจะรวมกับมหาวิทยาลัยในการจัดการแปรรูปผลผลิตใหม ๆ และปรับปรุงคุณภาพตลาดออนไลน               
เปนตน  

4) การบริหารงบประมาณ เรงรัดสวนราชการตาง ๆ ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งบประมาณที่ไดรับการกันเงินเหลื่อมป เพื่อใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2    
ของ ปงบประมาณ 2564 
                 5) การพัฒนา... 



๑๘ 

 

5) การพัฒนาบุคลากร ใหจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในยุค New Normal ในการ
ทํางานรวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ 
 8.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มีขอสั่งการ ดังนี้ 
  1) การบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 
ขอใหทุกหนวยงานมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งขณะนี้ไมปรากฏมีการระบาด             
ในพื้นที่ ขอใหสรางการรับรูใหกับประชาชน และผูประกอบการเพื่อใหมีความเขาใจที่ตรงกัน ใหถือปฏิบัติ             
ตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม  
  2) การปองกันอุบัติภัย ขอใหมีการบริหารจัดการดานการจราจรในทุกระดับ                
เพื่อสรางความปลอดภัย โดยในระดับอําเภอขอใหนายอําเภอรวมกับตํารวจภูธรในพื้นที่ เพื่อดําเนินการใหมี
ความสะดวกและปลอดภัย 
  3) การบริหารจัดการน้ํา ขอใหทีมเกษตรอําเภอใชขอมูลปริมาณน้ําของโครงการ
ชลประทานเชียงใหม จัดทําแผนบริหารการผลิตเพื่อการเพาะปลูก และการปศุสัตวในพื้นที่ใหสอดคลองกับ
ปริมาณน้ําที่มีอยู ใหสรุปเสนอแผนผานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมที่กํากับดูแล 
  4) การบริหารจัดการผลผลิต ควรจัดใหมีการบริหารจัดการการผลิต (ของปา) 
เพื่อใหทราบแหลงที่มา เชน เห็ด โดยอาจจะเสนอในรูปแบบปาชุมชน คนในชุมชนจะตองไดรับสิทธิในการ
บริหารจัดการผลผลิตในพื้นที่ของตนเอง และใหพิจารณาดําเนินการเสนอรูปแบบใหผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมพิจารณา 
  5) การปฏิบัติงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหทุกสวนราชการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น เร็วขึ้น เพื่อใหทันตอสถานการณที่ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว                   
และใหบูรณาการการทํางานรวมกัน  
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.          

 

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                            

        

 ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 



๑๙ 
 

      



๒๐ 
 

           บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  กลุมงานอํานวยการ  โทรศัพท  0 5311 2708                                         

ที ่  ชม  0017.3/ วันที ่        มกราคม  2564        

เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 12/2563                 

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

  1. เรื่องเดิม 
        ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                                 
ครั้งที่  12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่  30 ธันวาคม 2563                 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม   นั้น 

 2. ขอเท็จจริง 
     สํานักงานจังหวัดเชียงใหมในฐานะเลขานุการในที่ประชุมไดจัดทํารายงานการประชุม   
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่เสนอมาพรอมนี ้

  ๓. ขอพิจารณา 
     เห็นควรมีหนังสือแจงเวียนสวนราชการที่ เกี่ยวของตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม                     

ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 39766 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563  ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 39767 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2563 ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 39768  ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 39769 ลงวันที่               
21 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 

12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ตามขอ 2.  

  ๔.  ขอเสนอ 
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาลงนามในหนังสือท่ีเสนอมาพรอมนี ้
 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 



๒๑ 
 

 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2652                        ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

         26  มกราคม  2564 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2563                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

เรียน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค  นายอําเภอทุกอําเภอ                         
        และคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม  ที่ ชม 0017.3/ว 39766  ลงวันที่  21 ธันวาคม  2563 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.                  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา                  
จึงขอใหทานตรวจสอบรายงานการประชุมไดที่ เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ                    
มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2563 -> รายงานการ
ประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาวผานชองทาง QR Code ดานทายหนังสือนี้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
28 มกราคม  2563  หากพนกําหนดถือวาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ   
 
 
 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
          

รับรองรายงานการประชุม 

สําเนาคูฉบับ 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 

ดวนที่สุด 



๒๒ 

 

 
 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2653              ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

         26  มกราคม 2564 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2563                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

เรียน  หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนกลาง หัวหนาหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด-      
        เชียงใหม  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม  นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง  ผูบริหารสถาบันการศึกษา  
        และผูบริหารองคกรภาคเอกชน 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม  ที ่ชม 0017.3/ว 39769  ลงวันที่  21 ธันวาคม  2563 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.                  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา                  
จึงขอใหทานตรวจสอบรายงานการประชุมไดที่ เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ                    
มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2563 -> รายงานการ
ประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาวผานชองทาง QR Code ดานทายหนังสือนี้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
28 มกราคม  2563  หากพนกําหนดถือวาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ   
 
 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
          

สําเนาคูฉบับ 

รับรองรายงานการประชุม 

ดวนที่สุด 



๒๓ 

 

 
 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว 2654                ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

          26  มกราคม  2564 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2563                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

เรียน  (บัญชีแนบทาย) 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม  ที่ ชม 0017.3/ว  39768  ลงวันที่  21 ธันวาคม  2563 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.                  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา                  
จึงขอใหทานตรวจสอบรายงานการประชุมไดที่ เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ                    
มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2563 -> รายงานการ
ประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาวผานชองทาง QR Code ดานทายหนังสือนี้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
28 มกราคม  2563  หากพนกําหนดถือวาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ   
 
 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
          

สําเนาคูฉบับ 

รับรองรายงานการประชุม 

ดวนที่สุด 



๒๔ 

 

 
 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว  2656             ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

         26 มกราคม  2564 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2563                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

เรียน   ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม และผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 

อางถึง   หนังสือจังหวัดเชียงใหม  ที่ ชม 0017.3/ว  39767  ลงวันที่  21 ธันวาคม  2563 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น.                  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา                  
จึงขอใหทานตรวจสอบรายงานการประชุมไดที่ เว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ                    
มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2563 -> รายงานการ
ประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาวผานชองทาง QR Code ดานทายหนังสือนี้  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 
28 มกราคม  2563  หากพนกําหนดถือวาทานรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

       ขอแสดงความนับถือ   
 
 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
          

สําเนาคูฉบับ 

รับรองรายงานการประชุม 

ดวนที่สุด 



๒๕ 

 



๒๖ 
 

 
ที ่ชม ๐๐๑๗.๓/ว                                   ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

                กันยายน  2563 

เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  8/2563  

เรียน  (บัญชีแนบทาย) 

อางถึง  หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 26547  ลงวันที่  25 สิงหาคม 2563 

ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่               
8/2563 เมื่อวันจันทรที่   31 สิงหาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ                 
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานทางระบบ YouTube Live ไปแลว นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
ครั้งที่ 8/2563 เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 20 หนา จึงขอใหทานตรวจสอบรายงานการประชุมไดที่เว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ มุมราชการ -> ประชุมหัวหนาสวนราชการ -> ประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2563 -> รายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาวผานชองทาง 
QR Code ดานทายหนังสือนี้  ภายในวันพุธที่ 23 กันยายน 2563 หากพนกําหนดถือวาทานรับรองรายงาน                
การประชุมครั้งนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

          ขอแสดงความนับถือ   
 
 
 
(             ชื่อเต็ม             ) 
ายกรัฐมนตรี 

 
 
สํานักงานจังหวัด 
กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
          

รับรองรายงานการประชุม 

สําเนาคูฉบับ 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 

................................. จนท....................................... 
 



๒๗ 

 

                     บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                       

 

 

          ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
 


