
 

ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 11/2563  

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
 
 

 

  
 
 
 

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

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
และการประชุมผานทาง YouTube Live  
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม  คร้ังที่ 11/2563  
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 

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

และการประชุมผานทาง YouTube Live   
******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

- พิธีรับมอบอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สาํนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)   

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม 
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 อนันตภักดิ ์
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2 
3.5 นางยุพิน บัวคอม 
 ตําแหนงปจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ศึกษาธิการจังหวัดนาน 

 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

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

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามโครงการ (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม) 
- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานการทองเท่ียว (สํานักงานการ

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)        
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา  (คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม) 

- การแกไขประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย 
และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม)                     
หรือวัตถุอ่ืนใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)   

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  สรุปประ เด็นก ารมอบน โยบาย ในการประชุ มมอบนโนบายของ                     
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)  และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)    
  5.1.4 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

   5.1.5  มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ของจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
   5.1.6 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทา-                         
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  5.1.7  การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
  5.1.8 ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
      

 5.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 

1 – 2 ธันวาคม  2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เสด็จพื้นที่อําเภอแมแจม 
และอําเภอฝาง 
การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย              
สีขาว 

3 - 9 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทร
กิติคุณ (เปนการสวนพระองค)  

การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย           
สีขาว 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 
5 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา-

จุฑาภรณ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 
อทิตยาทรกิติคุณ 

วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ 
อําเภอแมแตง 
การแตงกาย  เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี 
แขนยาว สวมหนากาก
อนามัยสีขาว 

5 ธันวาคม  2563 09.00 น. การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสนิคานานาชาติ
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                
มาทรงพระราชทานปริญญาบตัรแกผูสําเรจ็
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 

ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม    
อําเภอแมริม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปกติขาว  
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

13 - 17 ธันวาคม 2563  รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  (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 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 
28 ธันวาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

เชียงใหม ครั้งที ่12/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย             

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

อําเภอแมแจม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย              
สีขาว 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ  
                   7.1 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2564 (ท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม)  

7.2 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุดของขวัญ ปใหม ป 2021 โครงการหลวง (มูลนิธิ
โครงการหลวง) 

7.3 ประชาสัมพันธการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝาก 
ชวงเทศกาลปใหม  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  

7.4 กิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค  (ที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)   

ระเบียบวาระที่ 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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เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การมอบโล / เกียรตบิัตร / รางวัลตางๆ  

- พิธีรบัมอบอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สาํนักงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)   

2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม 
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 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

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

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา             
สวนราชการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม  2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม-                
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 
  เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 11 หนาโดยมี                               
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม  www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 10/2563  ทั้งนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงาน                   
การประชุม  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 
 

รายละเอียดหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  10/2563 
วันศุกรท่ี  30  ตุลาคม  2563  เวลา 13.30 น.   

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม 
2. นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นางสาววิราชินี คําชมภู รก. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
11. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
12. นางกฤติยา หวลจันทร (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
13. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
14. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
15. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
16. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
17. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาวพรรณิกา โวหารลึก (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
20. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
21. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
22. นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
23. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
24. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
25. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
26. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
27. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
28. นางดวงใจ มุสิกะวงษ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
29. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

30. นางฐิติมา... 
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30. นางฐิติมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
31. นายเสนห สายเย็นใจ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
32. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
33. นายพงษเกษม โพธ์ิแกว (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
34. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
35. นางชญานี หวลทรง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
36. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
37. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
38. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
39. นางสาวทิพวรรณ เตยีงธวัช ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
40. นางสาวสุวดี จิตนราพงศ สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 
41. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ 
42. นายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอ 
43. วาที่ ร.ต.เดชพงศ นาคเสวี รก.นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
44. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
45. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
46. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
48. นายเจษฎาพร ดํารงศักดิ ์ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
49. นายปรีชาพล พูลทวี (แทน) นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
52. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอฝาง 
53. นายอนวัช สตัตบุศย (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
54. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
55. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
57. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว รก.นายอําเภอจอมทอง 
58. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
59. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
60. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
61. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
62. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม รก.นายอําเภอแมวาง 

63  นายวัชรพันธ ...
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63. นายวัชรพันธ ใจกลา (แทน) นายอําเภอแมออน 
64. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
65. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผูเขารวมประชุม 
66. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
67. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
68. นางศริิพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
69. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
70. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
72. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
74. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
75. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
76.    หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  135  คน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

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

2.1 การมอบเกียรติบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตร
ของแผนดินระดับจังหวัด จํานวน  3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบรางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2563  จํานวน 3 ราย 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ใหความสําคัญในการชําระเงินสมทบ
ถูกตอง ครบถวน ตรงตามกําหนดเวลาและการสงเงินสมทบดวยสื่ออิเล็กทรอนิกสตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
จํานวน 5 แหง  (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)    

2.4 การมอบโลรางวัลผูทําคุณประโยชนตอสํานักงานประกันสังคมดานเครือขายประกันสังคม 
จํานวน 1 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบประกาศเกียรติคุณเครือขาย บวร ดีเดน ผูรวมขับเคลื่อนขยายความคุมครอง                        
การประกันสังคม จํานวน 2 ราย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)  

2.6 การมอบรางวัลโครงการประกวดภาพวาดสงเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธไทยญี่ปุน ครั้งที่ 
15 ประจําป 2563 จํานวน  1 ราย (สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนตุลาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

 
4. แนะนํา.. 
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4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายใหมาดํารงตําแหนง
ใหม ดังน้ี 

         4.1  นายสําเริง   ไชยเสน 
   ตําแหนงปจจุบัน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  รองผูวาราชการจังหวัดลําพูน 
     4.2  นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล 
   ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรี 
     4.3  นางฐิติมา  นราพงศ 
   ตําแหนงปจจุบัน  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  จัดหางานจังหวัดลําพูน 
     4.4 นางจุรีรัตน  ใจแข็ง 
   ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
   ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําพูน 
     4.5   นางสาวสุวดี  จิตนราพงศ 
   ตําแหนงปจจุบัน  สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1 
   ตําแหนงเดิม  สรรพากรพ้ืนที่แพร 

      4.6 นายธัชพล   อภิรติมัย 
   ตําแหนงปจจุบัน  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
   ตําแหนงเดิม  ปลัดเทศบาลตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
               - 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/2563  เม่ือวันศุกรที่ 25 กันยายน  2563   
  รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา             
สวนราชการ ครั้งท่ี 9/2563 เม่ือวันศุกรท่ี 25  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม                 
พระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 

เลขานุ การได จัด ทํารายงานการประชุม  ประกอบด วยเอกสาร 11 หน าโดยมี                         
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั งหวัด เชียงใหม  www.chiangmai.go.th หั วขอ ประชุมหั วหนาส วนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2563  ทั้งนี้  ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม   
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

     ผูแทน... 
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    ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม  (นางกฤติยา หวลจันทร) ผลการ
เบิกจายเงนิงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ/
ลําดับ

ประเทศ 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใช
จาย 

เปาหมาย 
ไตรมาส 4 

ภาพรวม 28,632.91 1,706.63 26,276.47 
91.77 

(1) 
27,983.10 97.73 -2.27 

- ประจํา 19,403.25 132.36 19.230.33 99.11 19,362.69 99.79 -0.21 

- ลงทุน 9,229.66 1,574.27 7,046.14 
76.34 

(7) 
8,620.41 93.40 -6.60 

งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,626.60 202.49 2,264.46 86.21    

- ป 2562 2,147.19 64.23 2,008.18 93.53    

- กอนป    
2562 

479.41 138.26 256.28 53.46    

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 7 ตุลาคม  2563 ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 เปนตนไป 
ผลการเบิกจายเงินงบประมาณจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2563 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใชจาย 

ภาพรวม 8,379.06 0.30 1,302.85 15.55 1,303.15 15.55 

ประจํา 5,292.87 0.30 1,302.85 24.62 1,303.15 24.62 

ลงทุน 3,086.19 - - 0.00 0.00 0.00 

งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,127.69 1,595.44 147.25 6.92   

ป 2563 2,127.69 1,595.44 147.25 6.92   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 14 โครงการ 
งบประมาณ 331,617,200 บาท ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ ประชุมซักซอมแนวทางการอนุมัติ
โครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  
 
                                                                                                         พ.ศ. 2564... 
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พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564  ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563  และไดมีหนังสือแจงให
หนวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และใหหนวยงานเตรียมการ  ในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมที่จะ
ดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้  (1) อนุมัติโครงการแลว จํานวน 4 
โครงการ 8 กิจกรรม งบประมาณ 85,897,100 บาท คิดเปนรอยละ 27  (2) อยูระหวางเสนอโครงการ 
จํานวน 3 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 112,673,900 บาท คิดเปนรอยละ 35 (3) อยูระหวางตรวจสอบ/
แกไขโครงการ จํานวน 3 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 73,440,000 บาท คิดเปนรอยละ 23                 
(4) ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม จํานวน 4 โครงการ 4 กิจกรรม งบประมาณ 
11,695,000 บาท คิดเปนรอยละ 4 และ (5) ยังไมสงโครงการ จํานวน 8 โครงการ 12 กิจกรรม 
งบประมาณ 37,911,200 บาท คิดเปนรอยละ12  
    ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)  สํานักงานจังหวัด
เชียงใหมทําหนังสือเรงรัดหนวยงานที่ ยังไมสงโครงการทั้ง 8 โครงการ 12 กิจกรรม หากโครงการไมมี               
ความพรอมจะไดพิจารณาโครงการอ่ืนแทน สําหรับกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
ใหเรงรัดหนวยงานในจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับงบประมาณจากกลุมจังหวัดดวย  ในปนี้จะนํามาเปนตัวชี้วัดของ
หัวหนาสวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค  สําหรับสวนราชการสังกัดสวนกลางจะนําไปพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณในปตอไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) 

รายงานสถานการณ โรคในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ดัง น้ี สถานการณ โรคไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหม                 
มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอยูลําดับที่ 6 ของประเทศ ลําดับท่ี 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจาก
จังหวัดแมฮองสอน พบผูปวยทั้งหมด 2,919 ราย อัตราปวย 166.30 ตอแสนประชากร เสียชีวิต 1 ราย 
อัตราปวยตาย รอยละ 0.03 พื้นที่ ท่ีพบผูปวยมากกวา 20 ตอแสนประชากร ไดแก อําเภอแมอาย ฝาง                
ไชยปราการ เวียงแหง พราว เชียงดาว แมแตง แมริม สันทราย ดอยสะเก็ด หางดง เมืองเชียงใหม แมออน                  
สันกําแพง สารภี แมแจม แมวาง ดอยหลอ จอมทอง ฮอด อมกอย ดอยเตา  พื้นที่ที่พบผูปวย 10-20 ตอแสน
ประชากร ไดแก อําเภอสะเมิง และพื้นที่ท่ีพบผูปวยนอยกวา 10 ตอแสนประชากร ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
สําหรับโรคโควิด-19 สถานการณระดับ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 44,236,745 คน 
รักษาหายแลว 32,444,043 คน เสียชีวิต 1,171,308 คน สหรัฐอเมริกาพบผูติดเชื้อมากที่สุด รองลงมา 
คือ อินเดีย บราซิล รัสเซีย ฝรั่งเศส สําหรับประเทศไทยอยูลําดับท่ี 147  สถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ 
28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 3,759 คน หายปวยแลว 3,561 คน เสียชีวิต 59 คน ผูปวยรายวัน
เพ่ิมข้ึน 13 คน เปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศและเขา State Quarantine  สถานการณในจังหวัด
เชียงใหม  ณ วันที่  28 ตุลาคม 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 41 คน กลับบาน 40 คน เสียชี วิต 1 คน                             
 
            จังหวัด... 

14 



๗ 
 

จังหวัดเชียงใหมไมพบเชื้อ ในชุมชนเปนเวลา 169 วัน  สถานการณตางประเทศท่ีนาสนใจ สหภาพเมียนมายัง
พบการติดเชื้อในประเทศสูง ครบ 17 รัฐ โดยรัฐที่มีการพบผูติดเชื้อสะสมสูงเพ่ิมเปน 4 รัฐ คือ ยางกุง ยะไข 
บาโก และมันฑะเลย ตามลําดับ และยังพบผูเสียชีวิตตอวันจํานวนมาก ทําใหผูเสียชีวิตสะสม 1,147 คน และ
ประกาศใชมาตรการ ล็อกดาวนรัฐยางกุง และยะไข ใหประชาชนงดออกจากบาน บังคับใหทุกคนทํางาน               
จากบาน สวนโรงเรียนใหปดการเรียนการสอนตอเน่ือง และกักตัว 14 วัน (ในสถานท่ีท่ีรัฐจัดให 7 วัน                   
และอยูที่บานอีก 7 วัน)  มาตรการปองกันโควิด – 19 คือ การรักษาระยะหางตลอดเวลา ตองสวมหนากาก
อนามัย หรือหนากากผาตลอดเวลา เม่ือออกจากบาน ลางมือบอย ๆ ดวยน้ําและสบู หรือแอลกอฮอลเจล 
ตรวจคนหาในกลุมเสี่ยง ถาไปในพื้นที่เสี่ยงตองไปรับการตรวจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.4 การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและ                
ขอปฏิบัติในการจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูท่ีมสีิทธิเลือกตั้ง  
          ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม                  
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) คณะรัฐมนตรีไดมีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม  2563 ใหมีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถิ่นประเภทอื่นจะไดพิจารณาในโอกาสตอไป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563  คณะกรรมการ              
การเลือกตั้งออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกองคการบริหาร                    
สวนจังหวัด  แผนงานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหาร                
สวนจังหวัด วันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน 2563 เปดรับสมัครเลือกต้ัง ณ ชั้น 2 หองประชุมสภาองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดเชียงใหม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผูสมัคร  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง  วันที่  5 ธันวาคม  2563                 
วันสุดทายสงหนังสือแจงเจาบาน วันที่ 9 ธันวาคม  2563 วันสุดทายผูมีสิทธิเลือกตั้งแจงเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ      
วันที่ 13 – 19 ธันวาคม  2563 , 21 -27 ธันวาคม 2563 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง  วันที่ 20 
ธันวาคม 2563 วันเลือกต้ัง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย                 
นายมงคล สุกใส ประธานกรรมการฯ นายชัชวาลย ปญญา,  พันเอก อโณทัย ชัยมงคล, นายเศรษฐ สัมภัตตะกุล, 
นายอภิวัฒน ธีระวาสน  กรรมการ  นายธัชพล อภิรัติมัย  ผูอํานวยการการเลือกตั้งฯ  หนวยงานของรัฐสามารถจัด
ยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินไดตามระเบียบ
คณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยการจัดยานพาหนะโดยหนวยงานของรัฐเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หนวยงานของรัฐ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม 
ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ กอนวันเลือกตั้ งหรือ                      
หลังวันเลือกตั้งหนวยงานของรัฐที่จะจัดยานพาหนะเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูมีสิทธิเลือกตั้งจะตองแจงให
ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหมทราบกอนดําเนินการ ตองปดประกาศหรือแผนปายท่ียานพาหนะ
ใหชัดเจนวาเปนยานพาหนะของหนวยงานใดและจัดไวสําหรับรับและสงผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
หามองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจัดยานพาหนะรับและสงผูมีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือไปใชสิทธิเลือกตั้ง สําหรับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นกระทําได สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไดจัดทําแอพพลิเคชั่น  ไดแก 
แอพพลิ เคชั่ น “Smart vote” เป นแอพพลิ เคชั่นที่ ให ความรู เกี่ ยวกับการเลือกตั้ ง และแอพพลิ เคชั่ น                         
“ตาสับปะรด” เปนแอพพลิเคชั่นแจงเหตุทุจริต นอกจากนี้ไดมีการตั้งสายดวน 1444 เพ่ือตอบขอซักถามตาง ๆ 
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 โดยเอกสาร... 
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3.2 โดยเอกสาร  จํานวน 2 เร่ือง คือ 
       3.2.1 วารสารขาวประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2563 (สํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)  
   3.2.2 ขาวสารโครงการสงเสริมการจางงานใหมสําหรับผูจบการศึกษาใหม โดย

ภาครัฐและภาคเอกชน (สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

31 ตุลาคม – 1 
พฤศจิกายน 2563 

 การจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม ประจําป 2563 ลําน้ําปงดานหนา
เทศบาลนคร
เชียงใหม 

6 พฤศจิกายน 2563 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรณุา 
โปรดเกลาโปรดกระหมอมใหนายจิรายุ อิศรางกูร              
ณ อยุธยา องคมนตรีเปนประธานในพิธีทอดผาปา
สมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆ
ไทย 

วัดสวนดอก  
พระอารามหลวง 

12 พฤศจิกายน 2563 09.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรีเปนประธาน
ในพิธีปฐมนิเทศ โครงการฝกอบรมพระธรรมจาริก
ทุนเลาเรียนหลวงรุนท่ี 1 

วัดศรีโสดา  
พระอารามหลวง 

27 พฤศจิกายน  2563 09.00 น. การประชุม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 11/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
(เปลี่ยนเปนหอง
ประชุม 3 ศาลา
กลางจังหวัด
เชียงใหม) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ  
5.1  มาตรการปองกันไฟฟาดับอันเนื่องมาจากการปลอยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง  

            หั วหน าการไฟฟ าฝ ายผลิ ตแห งป ระเทศไทย ฝ ายปฏิ บั ติ การภาคเหนื อ            
(นายสํารวม ธรกิจ) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ เปนหนวยงานมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมการรับและสงพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟาไฟฟา ผานสายสงไฟฟาไปยังผูใชไฟฟา
ในบริเวณภาคเหนือของประเทศ รวมท้ังการบํารุงรักษาสายสง และการบํารุงรักษาสถานีไฟฟา ซึ่งภารกิจ
ดังกลาวครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบในเขตภาคเหนือท้ังหมด ๑๗ จังหวัด ไดแก  ชัยนาท นครสวรรค 
กําแพงเพชรพิจิตร เพชรบูรณ พิษณุโลก อุตรดิตถ สุโขทัย ตาก ลําปาง พะเยา นาน เชียงใหม ลําพูน แพร 
เชียงราย และแมฮองสอน ผลกระทบจากโคมลอย โคมลอยตกลงบนอุปกรณไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดไฟฟาดับ
เปนวงกวาง โคมลอยติดคางบนสายสงไฟฟาแรงสูงตองดับไฟสายสงเพ่ือนําโคมลอยออก สถิติโคมลอยตกใน 
 
                  สถานี... 
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สถานีไฟฟาพ้ืนที่เชียงใหม รวม 111 ลูก มาตรการปองกันไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย ไดแก 1) มาตรการ            
ดานการสื่อสาร รณรงคและประชาสัมพันธการปลอยโคมลอย กฟผ. ขอความรวมมือประชาชน รณรงคไมจุด
โคมลอย ใกลแนวสายสง และสถานีไฟฟาแรงสูง ชวยกันดูแลเฝาระวัง ลดความเดือดรอนและความสูญเสียจาก
ไฟฟาดับเปนวงกวาง  เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ หากมีขอสงสัยหรือพบเหตุ โปรดแจง
ศูนยบริการ กฟผ. โทร. 1416 หรือ โทร. 191 ประสานงานกับหนวยงานราชการ ขอความรวมมือในประกวด 
ประดิษฐโคมลอย และโคมควัน งดใชลวดหรือโลหะ ในการประดิษฐโคม รณรงคใช “โคมมาตรฐาน มผช. 
808/2552”  มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเทานั้น โดยกําหนดสถานท่ีและชวงเวลา ในการจุดและปลอยโคม 
2) มาตรการดานการปองกันเหตุขัดของเนื่องจากโคมลอยภายในสถานีฯ โดยทําการติดตั้งตาขายปองกันโคม
ลอย 3) มาตรการดานการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน ในชวงเทศกาลประเพณีลอยกระทง วันที่ 30 – 31  
พฤศจิกายน 2563 ทาง กฟผ. กําหนดมาตรการปลดอุปกรณที่ไมเปน ออกจากระบบ เชน อุปกรณยกระดับ
แรงดันไฟฟา (Capacitor Bank) ในระบบแรงดัน  22  กิโลโวลต เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟาดับเปน               
วงกวาง จัดพนักงาน กฟผ. ปฏิบัติงานชวงเวลา 19.00–22.00 น. เพื่อเตรียมความพรอมในการแกปญหา 
เมื่อเกิดเหตุการณกระแสไฟฟาดับ หรือโคมลอยตกลงมาคางที่อุปกรณไฟฟา 4) จัดทําสถิติขอมูลกระแสไฟฟา
ขัดของ ขอมูลโคมลอยตกในสถานีไฟฟา และ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน จัดทําสถิติขอมูลกระไฟฟาขัดของ 
กฟผ. และ กฟภ.จัดเก็บขอมูลสถิติโคมลอยตกในพ้ืนที่สถานีไฟฟา จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
ประกาศขอความรวมมือประชาชน  ประกาศขอความรวมมือประชาชน หามปลอยโคมลอย/โคมไฟ                 
พื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหมทุกตําบล อําเภอหางดงทุกตําบล อําเภอสารภี ตําบลขัวมุง ตําบลดอนแกว ตําบล            
ทาวังตาล ตําบลหนองผึ้ง อําเภอแมริม ตําบลดอนแกว ตําบลริมใต ตําบลแมสา อําเภอสันทราย ตําบล              
หนองหาร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.2 โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย 
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (นางจุรีรัตน  ใจแข็ง) 

โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย  องคกรสาธารณกุศล (ลําดับ ท่ี  ๕๖๕ ของประกาศ
กระทรวงการคลัง) พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร     
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งกองทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย เมื่อป ๒๕๔๖             
โดยพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเปนทุนเริ่มแรก เพ่ือสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร                  
สรางความรมเย็นในสังคมดวยการมีหลักธรรมท่ีถูกตองเปนแกน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี               
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงประกาศพระองคเปนพุทธศาสนูปถัมภก และทรงมี               
พระราชปณิธานท่ีจะ สืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหงอาณา
ราษฎรตลอดไป ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะกรรมการโครงการทุนเลาเรียนหลวง
สําหรับพระสงฆไทย โดยมี นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนประธานกรรมการ มหาเถรสมาคม มีมติใหจัดพิธี
ทอดผาปาสนับสนุนโครงการฯ โดยใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ แจงผูวาราชการจังหวัดมอบหมายให
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานเจาคณะจังหวัด แจงวัดทุกวัดในเขตปกครองจัดพิธีทอดผาปา ฯ               
ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ของทุกป เร่ิมในป ๒๕๖๒ เปนตนไป โดยใหกําหนดวัดศูนยกลางจัดพิธี ทั้งในระดับจังหวัด 
และระดับอําเภอ รวมท้ังประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมพิธีทอดผาปา ฯ ท่ีแตละวัดจัดขึ้น สําหรับ
ป พ.ศ. ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทานผาไตร 
จํานวน ๕ ไตร สําหรับเปนเครื่องประกอบในพิธีทอดผาปา และทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให  
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นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เปนประธานพิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการฯ นอมเกลานอม
กระหมอมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                       
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต เปนปที่  ๔ ในเขตปกครองคณะสงฆหนเหนือ ในวันศุกรที่                     
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดสวนดอก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.3  มาตรการปลอยโคมควัน/โคมลอย/โคมไฟ  
 จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา)   จังหวัดเชียงใหมมีประกาศ เร่ือง มาตรการ

ปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและ               
ปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุ อ่ืนใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ  ประกาศใน                    
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๓๖ ง  ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพ่ือการแกไขปญหาความ
เดือดรอนและเพ่ือปองกันอันตราย  รวมทั้งความเสียหายท่ีจะเกิดแกอากาศยาน ชุมชน และประชาชนจากการ
จุดและปลอยหรือกระทําการอยางใดเพ่ือให โคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน 
ขึ้นไปสูอากาศ จังหวัดเชียงใหมโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดและสภาวัฒนธรรมจังหวัด                   
จึงกําหนดมาตรการปองกัน การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบรอยแกประชาชนข้ึน  
มาตรการการปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีคลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศ แบงพ้ืนที่
ออกเปน 2 สวน คือ 1) พ้ืนที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศ (Toffy Zone) หามปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน 
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ข้ึนไปสูอากาศโดยเด็ดขาด  ครอบคลุมพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก อําเภอ
เมืองเชียงใหมทุกตําบล  อําเภอหางดง 11 ตําบล อําเภอสารภี 4 ตําบล อําเภอแมริม 3 ตําบ และอําเภอ             
สันทราย 1 ตําบล กําหนดโทษหากมีการปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่                
คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศจะมีโทษจําคุกไมเกิน 5 ป ปรับไมเกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 2) พื้นที่
นอกเขต Toffy Zone สามารถปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน                 
ขึ้นไปสูอากาศไดแตมีเง่ือนไขปลอยได 3 วัน คือ วันข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 วันแรม 1 ค่ํา เดือน 12  และวันขึ้น
ปใหม 31 ธันวาคม ของทุกป การปลอยตองขออนุญาตกับนายอําเภอในพ้ืนที่ลวงหนาอยางนอย 15 วัน             
หากไมไดรับอนุญาตใหปลอยจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 ป ปรับไมเกิน 3 หม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  โคมลอย             
ที่จะปลอยตองไดรับมาตรฐาน มพช 808/2552 หามหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือสิ่งอ่ืนใดไปกับโคม               
ขณะปลอย โคมลอย โคมไฟตองระบุชื่อผูผลิตอยางชัดเจน เพ่ือทราบแหลงท่ีมา ระบุสถานที่ผลิตอยางชัดเจน 
เพ่ือทราบแหลงท่ีมา ระบุมหมายเลขประจําตัวผลิตภัณฑเพื่อทราบแหลงผลิตและแหลงจําหนาย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
                       6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) มอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและขอสั่งการ  ดังนี้ 
      1) ขอบคุณทุกสวนราชการที่มีสวนรวมในการรับเสด็จ 
      2) การจัดเตรียมความพรอมหากมีการรับนักทองเที่ยวตางประเทศที่จะเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในจังหวัด  มอบหมายสํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหม 
  3) สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมใหปรับแผนการเสนอขอ
งบประมาณกิจกรรมพืชสวนโลก Royal Flora ใหม 
   

            
                   4) โรคโควิด... 
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๑๑ 
 

4) โรคโควิด – 19 มีขอหารือเก่ียวกับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวน                    
ใหมีการเวนระยะหาง สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา การลงทะเบียนผานแอพพลิเคชั่นไทยชนะ               
การวัดไข การทําความสะอาดพ้ืนที่จัดกิจกรรม  สถานที่จัดกิจกรรมตองสะดวกไมคับแคบ ผูประกอบการ
ประสงคจะจัดกิจกรรมการรวมคน ใหติดตอ ศปก.อําเภอ   
  5) การลอยกระทง ขอความรวมมือใชกระทงที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ ไมใชโฟม            
หรือขนมปง หลังจากลอยกระทงเสร็จจะมีการจัดกิจกรรมการจัดเก็บกระทง ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ขอ
เชิญทุกทานรวมกิจกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง ไชยเสน)  
      1) การเตรียมความพรอมเพ่ือรับฤดูกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ใหดูแลขยะมูล

ฝอยไมใหตกคางในพื้นที่ จัดแตงกิ่งไม ตัดหญา ทําความสะอาดพื้นผิวถนน จัดระเบียบปายโฆษณา  มอบหมาย
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนจัดการขยะใหเปนระบบ  

      2)  ขอความรวมมือสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณป 2564 เรงรัดการเบิกจาย 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมและพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานในไตรมาสแรก                
ทํา PO และดําเนินการใหแลวเสรจ็ 

  3) ศูนยดํารงธรรมจังหวัดจัดทําสถิติเรื่องรองเรียนของประชาชนแจงเวียน                 
สวนราชการทราบเปนรายเดือน หรือราย 3 เดือน สวนราชการนําสถิติเร่ืองรองเรียนไปวิเคราะห เพ่ือหาวิธีการ
ชวยเหลือไดทันการณ 

  4) ดานการทองเท่ียวในสวนของรายไดจากการทองเท่ียว ปริมาณนักทองเท่ียว 
ความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 3 ประเด็นนี้จะนํามาบรรจุในการดําเนินงานของแผนพัฒนายุทธศาสตร
จังหวัด 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.          

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                   

  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สบืเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว 
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
- สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามโครงการ (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม) 
- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานการทองเท่ียว (สํานักงานการ

ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา  (คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม) 

- การแกไขประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัย 
และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม)                     
หรือวัตถุอ่ืนใด ที่คลายคลึงกันข้ึนไปสูอากาศ  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)   
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25/11/63

1

ขอ 3 กําหนดระยะเวลาในการจุดและปลอยโคมลอย 

โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน

ขอ 3.1 ใหกระทําไดในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก)    

ซ่ึงตรงกับวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ

ของไทยทุกปโดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา 19.00 น. 

ถึงเวลา 01.00 น.  ของวันถัดไป ยกเวน เฉพาะการ

ปลอยโคมควัน (วาวฮม) ใหกระทําการจุดและปลอย

ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. 

คงไว
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25/11/63

2

ขอ 3.2 ใหกระทําในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทิน

จันทรคติไทยของทุกป (กระทงใหญ) โดยใหจุดและปลอย

ต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป 

คงไว

ขอ 3.3 ใหกระทําไดในเทศกาลสงทายปเกา

ตอนรับปใหม ในชวงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ของทุกป 

โดยใหจุดและปลอยต้ังแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 

01.00 น. ของวันถัดไป

                    (  ตัดขอ 3.3 ออก  )
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25/11/63

3

ขอ 4 ชนิด และขนาดของโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใด

ที่คลายคลึงกันที่จะทําการจุดและปลอยขึ้นไปสูอากาศ

จะตองมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน 

มผช. 808/2552 ดังนี้

คงไว

4.1 ตัวโคมมีปริมาตรไมเกิน 1 ลบ.ม. เสนผานศูนยกลาง    

ไมเกิน 90 ซม. สูงไมเกิน 140 ซมและทําจากวัสดุธรรมชาติ

คงไว
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25/11/63

4

4.2 สวนที่เปนเชื้อเพลิงใหทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผ้ึง หรือ

พาราฟน น้ําหนักไมเกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหมไมเกิน    

8 นาที โดยยึดติดกับโคมดวยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดออน  

เบอร 24 (เสนผานศูนยกลางประมาณ 0.5 มม.) จํานวน 2 เสน 

ความยาวเสนละไมเกิน 30 ซม.

คงไว

ขอ 5 ชนิด และขนาดของโคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน 

ที่จะทําการจุดและปลอยขึ้นไปสูอากาศจะตองมีขนาดมาตรฐานทําจาก

กระดาษวาว ขนาดกวาง x ยาว ไมเกิน 50 x 75 ซม./แผน ใชประกอบโคม

จํานวน ไมเกิน 72 แผน/โคม ปากโคมมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา      

60 ซม. หลีกเล่ียงการใชกระดาษสีเดียวกับทองฟา เชน สีฟา สีขาว        

และสีเทา กรณีโคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คลายคลึงกัน ที่มีขนาดปริมาตร   

เ กิน  1 ลบ .ม .  การจุดและปล อยตอง ได รั บอนุญาตตาม  พ .ร .บ .                

การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แกไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศ 

(ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 2562

แกไข
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25/11/63

5

ขอ 6 หามพวงหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือส่ิงอื่นใด

ไปกับโคมขณะปลอย โดยผลิตภัณฑจะตองแสดงชื่อ

ผูผลิตและสถานที่การผลิตอยางชัดเจน เพ่ือทราบ

แหลงที่มา

คงไว

ขอ 7 สถานที่จุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือ

วัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ใหกระทําได เมื่ อได รับอนุญาตจาก

นายอําเภอ โดยใหนายอําเภอระบุพื้นที่ การจุดและปลอย โคมลอย

โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันใหชัดเจนถึง

เขตของปริมณฑลในการอนุญาต จํานวน ชนิด และขนาดของ   

โคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดท่ีคลายคลึงกัน 

ในการอนุญาตใหจุดและปลอย

แกไข
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ขอ 8 มาตรการในการปองกันมิใหมีการเลนการพนัน 

   มี 2 ขอ

คงไว

ขอ 9 มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภัยและ

การอื่นใด เพื่อความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย  

ในชีวิตและทรัพยสินของชุมชนและประชาชน

คงไว
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ขอ 9.1 หามมิใหผูใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน

(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันในวัด โรงเรียน 

ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ เวนแตเปนพื้นที่ตามขอ 7 

ของประกาศนี้

คงไว

ขอ 9.1 หามมิใหผู ใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน

(วาวฮม) หรือวัตถุ อ่ืนใดที่ คลายคลึงกันใน วัด โรง เ รียน         

ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ สถานท่ีราชการ พ้ืนท่ีที่อยูในเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศบรเิวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหม 

และเขตเมืองเกาเชียงใหม เวนแตเปนพื้นที่ตามขอ 7 ของ

ประกาศนี้ หรอืเปนการจาํหนายในลกัษณะคาสง

แกไข ดังนี้
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ขอ 9.2 หามปดกั้นถนนสาธารณะ หรือสถานที่เขาสู

บริเวณงาน หรือสถานที่จัดงาน

คงไว

ขอ 9.3 สถานที่จุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือ

วัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไป สูอากาศที่อยูในเขต และนอกบริเวณ

ใกลเคียงสนามบินเชียงใหมในพื้นที่เฝาระวังพิเศษ ระดับ 1 คือ บริเวณ

พื้นที่ เ ส่ียงตามแนว ข้ึน-ลง สนามบินจากทางขึ้นลงของเคร่ืองบิน         

หางขางละ 4.6 กม. และระยะทางยาว 18.5 กม. จากหัวทางวิ่งท้ัง        

2 ดาน และเสนทางการบิน เขา - ออก สนามบินเชียงใหม ตามรายชื่อ

ตําบลของอําเภอที่แนบทายประกาศนี้ตองยื่นขอรับใบอนุญาตลวงหนา

กอนวันจุดและปลอยไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหอําเภอสามารถตรวจสอบ

ความเหมาะสมของสถานที่และแจงประสานทาอากาศยานเชียงใหม    

หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ทราบลวงหนา 7 วัน
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ขอ 9.3 หามจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรอืวัตถุอื่นใด  

ที่คลายคลึงกันขึ้นไป สูอากาศในสถานที่ดังตอไปนี้

          1) เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกลเคยีงสนามบินเชียงใหม

      2) พื้นที่เฝาระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สีแดง) คือ บริเวณแนวข้ึน – ลง  

              สนามบิน ที่อยูหาง จากทางขึ้น – ลง ของเครื่องบนิหางขางละ 4.6 

              กม. เปนระยะทาง 18.5 กม. จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ดาน ตามรายชื่อ 

              ตําบลของอําเภอที่กําหนดแนบทาย

แกไข ดังนี้

ขอ 9.4 พื้นที่นอกจากพื้นที่ตามขอ 9.3 ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาต     

จากนายอําเภอแหงทองที่ ทั้งนี้ ตองยื่นขอรับใบอนุญาตลวงหนากอนวันจุด

และปลอย ไมนอยกวา 30 วัน  เพื่อใหสามารถกระทําไดในพื้นที่เขตเสนทาง

การบินเขา – ออก สนามบินเชียงใหม ตามรายช่ือตําบลของอําเภอที่กําหนด

แนบทายประกาศนี้ โดยใหนายอําเภอใชเอกสารที่ไดรับแจงจากศูนยควบคุม

การบิน เ ชี ย ง ใหม  ประกอบการพิ จา รณาอนุ มั ติ ให จุด และปล อย           

สําหรับพื้นที่อื่น นายอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่

และแจงประสานทาอากาศยานเชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหม

ทราบลวงหนา 14 วนั

แกไข ดังนี้
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            ผูใดกระทาํการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือ

วัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ นอกสถานที่ที่ไดรับอนุญาต หรือ      

เปนผูจัดใหมีสถานที่จุดและปลอยโดยไมไดรับอนุญาตหรือฝาฝนขอกําหนด     

ในประกาศนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท 

หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามความขอ 5 ของคําส่ัง คสช. ที่ 24/2559 ลงวันที่     

10 ม.ิย. 2559

ขอ 10

คงไว

            ผูไดรับอนุญาตตามประกาศนี้ไมถือเปนเหตุพนผิดหากการจุด       

และปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่ นใดที่คล ายคลึงกัน               

ขึ้นไปสูอากาศ หรือกระทําการอยางใดๆ  ที่กอใหเกิดความเสียหายแก      

อากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน

ขอ 11

คงไว
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            ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป

ขอ 12

คงไว

  ขอมตคิณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ 

เพอืพจิารณาให้ความเหน็ชอบการแกไขประกาศจังหวัดเชียงใหม

คณะกรมการจงัหวดัเชียงใหม ่ประกอบดว้ย
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการชี้แจง 
  5.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายใน
ภาพรวมของประเทศ ดังน้ี 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 3 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 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

เบิกจาย  
การใชจาย 

(PO+เบิกจาย) 
รอยละการ 

ใชจาย 
เปาหมาย
ไตรมาส 1 

สูงกวา
เปาหมาย 

1. งบประมาณรายจายประจาํป 

1.1 รายจาย
ภาพรวม 

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

1.1 รายจาย
ประจาํ 

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

1.2 รายจายลงทุน 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   
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ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณ รายจายลงทุนทั้งสิ้น 118 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
108 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหาร             
สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตาม
เปาหมายไตรมาสที่ 1 จํานวน 11 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที ่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่  1 รอยละ 20 จํานวน 107 หนวยงาน 
รายละเอียดผลการใชจายรายหนวยงาน ดังนี้ 

 

 
 

รายละเอียดหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศ 
ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมำสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 2 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 3 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 4 

ร้อยละ 
ภำพรวม 32 54 77 100 
รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 
รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 

2563 ดังนี้ 

(ล้ำนบำท) 
รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ร้อยละ

เบิกจ่าย  
การใช้จ่าย 

(PO+เบิกจ่าย) 
ร้อยละการ 

ใช้จ่าย 
เป้าหมาย
ไตรมาส 1 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

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

1.1 รายจา่ยประจ า 7,175.55 14.52 4,560.98 63.56 4,575.50 63.77 36 27.77 

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

2.งบประมาณเหลื่อมป ี

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

ณ วันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุนทั้งสิ้น 118 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 108 หน่วยงำน 
องค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
จ ำนวน 1 หน่วยงำน เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงิน
กำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่ำมีผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยไตรมำสที่ 1 จ ำนวน 
11 หน่วยงำน และมีหน่วยเบิกจ่ำยที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำย
งบประมำณไตรมำสที่ 1 ร้อยละ 20 จ ำนวน 107 หน่วยงำน รำยละเอียดผลกำรใช้จ่ำยรำยหน่วยงำนดังนี้ 

ผลกำรใช้จ่ำย... 
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หน่วย :ล้านบาท
ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน งบจดัสรร

ถอืจา่ย
จงัหวดั

PO ทัง้ส้ิน เบิกจา่ย
ทัง้ส้ิน

ร้อยละ
เบิกจา่ย

การใช้จา่ย 
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จา่ย

คงเหลือ

รวมทัง้สิน้ 118 หน่วยงาน 5,087.13 498.78 621.21 12.21 1,120.00 22.02 3,967.13
สว่นราชการ 108 หน่วยงาน 4,219.61 498.78 363.23 8.61 862.02 20.43 3,357.59

1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 593.41 0.00 593.41 100.00 593.41 100 0.00
2 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 268.31 0.00 268.31 100.00 268.31 100 0.00
3 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  7  เชียงใหม่ 0.21 0.15 0.06 27.82 0.21 98.85 0.00
4 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่1 722.52 361.28 68.88 9.53 430.16 59.54 292.36
5 ศูนยว์จิยัพชืไร่เชียงใหม่ 0.07 0.00 0.03 50.91 0.03 50.91 0.03
6 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่1 193.93 71.41 0.84 0.43 72.25 37.26 121.68
7 ส านักวจิยัและพฒันาการเกษตรเขต  1 19.39 5.11 0.00 0.00 5.11 26.33 14.29
8 โรงพยาบาลประสาท 11.85 2.97 0.00 0.00 2.97 25.03 8.88
9 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 10.94 2.41 0.00 0.00 2.41 22.01 8.53
10 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่ 1 29.03 0.00 4.90 16.89 4.90 16.89 24.13
11 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่ 2 33.04 0.10 4.33 13.12 4.43 13.42 28.60
12 ส านักศิลปากรที ่ 8 เชียงใหม่ 16.93 0.94 0.63 3.70 1.56 9.23 15.37
13 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่ 3 29.32 0.00 2.55 8.70 2.55 8.70 26.77
14 สถาบันการพลศึกษาวทิยาเขตเชียงใหม่ 15.81 1.36 0.00 0.00 1.36 8.61 14.45
15 แขวงทางหลวงชนบทจงัหวดัเชียงใหม่ 21.84 0.00 1.80 8.26 1.80 8.26 20.04
16 ส านักงานภาคที ่3 หน่วยบัญชาการทหารพฒันา 386.90 24.29 0.78 0.20 25.07 6.48 361.83
17 วทิยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 12.26 0.28 0.40 3.29 0.69 5.61 11.57
18 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 613.49 23.94 5.47 0.89 29.41 4.79 584.08
19 สถานีพฒันาทีดิ่นเชียงใหม่ 6.60 0.18 0.11 1.66 0.29 4.36 6.31
20 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 7.66 0.29 0.00 0.00 0.29 3.76 7.38
21 สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดัเชียงใหม่ 2.08 0.00 0.07 3.39 0.07 3.39 2.01
22 ส านักงานชลประทานที ่ 1 226.37 3.36 1.62 0.71 4.97 2.20 221.40
23 ส านักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม่) 87.22 0.00 1.60 1.83 1.60 1.83 85.62
24 ส านักงานพฒันาทีดิ่นเขต  6 0.22 0.00 0.00 1.61 0.00 1.61 0.22
25 กองบิน  41 27.69 0.34 0.00 0.00 0.34 1.23 27.35
26 ส านักงานทางหลวงที ่ 1 131.29 0.11 0.85 0.65 0.96 0.73 130.33
27 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 2.78 0.02 0.00 0.00 0.02 0.68 2.76
28 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่ 1  เชียงใหม่ 22.46 0.15 0.00 0.00 0.15 0.68 22.31
29 ศูนยอ์นามัยที ่ 1  เชียงใหม่ 11.46 0.07 0.00 0.00 0.07 0.61 11.39
30 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ 29.66 0.04 0.00 0.00 0.04 0.12 29.62
31 ต ารวจภธูรภาค 5 จงัหวดัเชียงใหม่ 205.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205.18
32 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 179.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179.98
33 ส านักงานบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่ 16 136.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 136.45

ผลการใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขอ้มูล ณ วนัที ่20 พฤศจกิายน 2563

(เรียงล าดับตามผลการใช้จา่ยเงิน)
เป้าหมายไตรมาสที ่1 ร้อยละ 20                     ร้อยละ 20  ต่ ากวา่ร้อยละ 20
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ล าดับที่ ชื่อหน่วยงาน งบจดัสรร
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34 มหาวทิยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 118.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.18
35 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 71.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.58
36 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 (กก.ตชด.33) 52.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52.69
37 โรงพยาบาลนครพงิค์ 40.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.28
38 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 3 39.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.96
39 สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50
40 ทีท่ าการปกครองจงัหวดัเชียงใหม่ 33.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.60
41 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 1 29.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.63
42 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 26.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.58
43 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 6 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.55
44 วทิยาลัยการอาชีพฝาง 24.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.20
45 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่1 เชียงใหม่ 14.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.80
46 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5 14.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.32
47 โรงพยาบาลสวนปรุง 13.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.95
48 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 13.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.85
49 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 13.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.14
50 ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.05
51 กองก ากบัการ 5 กองบังคับการฝึกพเิศษ กองบัญชาการต ารวจ

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

52 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 11.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.45
53 ส านักงานทีดิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 10.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34
54 โรงพยาบาลจอมทอง 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.60
55 ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 1-1 (เชียงใหม่) 9.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.12
56 โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย 8.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.20
57 สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 7.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.88
58 ส านักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 7.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.53
59 โรงพยาบาลฝาง 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.91
60 ส านักประชาสัมพนัธเ์ขต 3  เชียงใหม่ 6.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.33
61 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 6.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.29
62 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 34 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19
63 ศูนยฟ์ืน้ฟอูาชีพคนพกิารหยาดฝน จงัหวดัเชียงใหม่ 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79
64 วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.95
65 ศูนยป์ฏบิัติการพฒันาทีดิ่นโครงการหลวง 4.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.92
66 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.52
67 วทิยาลัยสารพดัช่างเชียงใหม่ 4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.10
68 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.79
69 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่ 1 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70
70 ส านักงานสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 2.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.45
71 ศูนยเ์มล็ดพนัธุ์ขา้วเชียงใหม่ 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.28

3 39 
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72 ศูนยว์จิยัขา้วเชียงใหม่ 2.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.24
73 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.20
74 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03
75 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ 1.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.93
76 ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพืน้ทีสู่งจงัหวดัเชียงใหม่ 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90
77 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ 1.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.74
78 ศูนยห์ม่อนไหมเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกต์ิิ

พระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม่
1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68

79 วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.54
80 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.48
81 ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40
82 วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง 1.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38
83 ส านักงานศุลกากรภาคที ่3 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
84 ส านักงานสรรพากรพืน้ทีเ่ชียงใหม่  1 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
85 ส านักงานสรรพากรพืน้ทีเ่ชียงใหม่  2 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
86 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบ้านเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
87 ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที ่ 6 จงัหวดัเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
88 ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลงเศรษฐกจิจงัหวดั

เชียงใหม่
1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06

89 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 
(เกษตรทีสู่ง)

1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06

90 ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.06
91 ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที ่ 1 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03
92 วทิยาลัยเทคนิคสารภี 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.96
93 กลุ่มพฒันาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหวา่งประเทศ 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94
94 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ (พชืสวน)0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
95 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายบุ้านธรรมปกรณ์ 

(เชียงใหม่)
0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.71

96 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
จงัหวดัเชียงใหม่

0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66

97 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62
98 ส านักงาน ปปท. เขตพืน้ที ่5 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56
99 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 15 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52
100 ส านักงานพฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่ 7  (เชียงใหม่) 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
101 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46
102 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36
103 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภมูิพล จงัหวดัเชียงใหม่ 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
104 ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.28
105 ศูนยว์จิยัขา้วสะเมิง 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25
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106 สถานแรกรับคนไร้ทีพ่ึง่สันมหาพนจงัหวดัเชียงใหม่ 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
107 ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23
108 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

กรมจังหวดั 2 หน่วยงาน 514.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 514.31
1 ส านักงานจงัหวดัเชียงใหม่ (งปม.จงัหวดั) 290.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290.45
2 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 223.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 223.86

องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน 276.62 0.00 257.98 93.26 257.98 93.26 18.64
1 สถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่ง เชียงใหม่  (องค์การมหาชน) 29.29 0.00 29.29 100.00 29.29 100.00 0.00
2 สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 247.33 0.00 228.69 92.46 228.69 92.46 18.64

องค์การบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงใหม ่1 หน่วยงาน 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.59
1 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 55.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.48

เทศบาล 5 หน่วยงาน 76.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76.59
1 เทศบาลนครเชียงใหม่ 20.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.52
2 เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 16.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.73
3 เทศบาลเมืองแม่เหยีะ 15.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.04
4 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.44
5 เทศบาลเมืองต้นเปา 10.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.86

ทีม่า : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5

********************************
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   5.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  5 .1 .3  ส รุปป ระ เด็ นกา รมอบ นโยบายในกา รประ ชุมมอบนโนบายของ                     
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)  และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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สรุปประเด็นการมอบนโยบายในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) และภารกิจส าคัญของกระทรวงมหาดไทย 

และการประชุมวีดิทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
.................. 

 
ประเด็นส าคัญในการมอบนโยบาย มีดังนี ้

๑. ให้ความส าคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้าง 
การรับรู้ให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการรู้รักสามัคคี รวมทั้ง
ขับเคลื่อนและขยายผลการด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนที่ 

๒. ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยขยายผลการด าเนินงาน      
ให้ครอบคลุมเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนของศูนย์อ านวยการจิตอาสา
พระราชทานในระดับจังหวัดและอ าเภอ ตลอดจนเน้นย้ าบทบาทของนายอ าเภอในการสร้างการรับรู้ภารกิจ  
จิตอาสาต่อก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือเป็นแกนหลักในการปฏิบัติงานของจิตอาสาระดับหมู่บ้าน  

๓. ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ภายใต้แนวคิด 
“ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” โดยด าเนินการแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน/ความจ าเป็นเร่งด่วนผ่านการบูรณาการ
ร่วมกันของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

๔. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึง
อาสาสมัครต่าง ๆ ให้พร้อมรับมือกับโรคโควิด-19 ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และเป็นตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ก าหนด 

๕. แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในระดับพ้ืนที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจาก
ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนและต่อยอดสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยให้หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบใช้ประโยชน์จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ที่มีการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบให้เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกมิตขิองการพัฒนา และทุกพ้ืนที่ของประเทศ นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ โดยด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจากศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การบ าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
และการบริหารจัดการโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นท่ีร่วมด าเนินการ 

๗. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพ่ือเตรียม
ความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ ต่อประชาชน
ให้สามารถปฏิบัติตามข้อแนะน าหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง 
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๘. ขับเคลื่อนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอให้เป็นกลไกส าคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์        
ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยกรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ ให้ด าเนินการรวบรวม
และแจ้งรายละเอียดมาที่หน่วยงานส่วนกลาง เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้  
ข้อยุติโดยเร็ว 

๙. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ก าชับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของศูนย์บูรณาการ
และประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับพ้ืนที่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
ควบคูไ่ปกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในส่วนภูมิภาค 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ พ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ชายทะเล พ้ืนที่เขตอุตสาหกรรม และพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยว 

๑๐. ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในส่วนกลางจนถึงระดับพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลด าเนินงานส าคัญของรัฐบาลและส่วนราชการ 
เพ่ือไม่ให้เกิดข่าวปลอม (Fake News) ที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง และท าให้สังคมเกิดความคลาดเคลื่อน  
ในการรับรู้ข้อเท็จจริง 

๑๑. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการร่วมกับต ารวจในพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกัน
แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า โดยตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการ 
และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพ้ืนที ่และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

๑๒. การแก้ไขปัญหาน้ าเสียและการระบายน้ าในพ้ืนที่น้ าท่วม ให้กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัด
ตั้งคณะท างานเพ่ือติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาน้ าเสียและการระบายน้ าในกรณีที่เกิดน้ าท่วม 

 
........................................ 

 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส านักนโยบายและแผน 

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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  5.1.4 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

 

 

 

ขอมูลหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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สถานการณ์โรค
COVID-19 และ ไข้เลือดออก

นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์

นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวดัเชียงใหม่

27 พฤศจิกายน 2563
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สถานการณ์
ทั่วโลก

สถานการณ์
เอเชีย
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เหตุการณ์
ส าคญัโลก

สถานการณ์
เมียนมา
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สถานการณ์
ประเทศไทย

เหตุการณ์
ส าคญัใน

ประเทศไทย
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สถานการณ์
เชียงใหม่

ไม่พบการติดเช้ือในจังหวดั 198 วนั

ผลการตรวจ
คดักรอง
กลุ่มเส่ียง
เชียงใหม่

ผลตรวจไม่พบ
เช้ือ COVID-19

การตรวจจับแรงงานต่างด้าว:
1. คนจีน เขตเทศบาลนคร ตม. จับได้  ผลตรวจไม่พบเช้ือ
2. คนเมยีนมา 6 คน ชาวบ้านแจ้งที่ อ. สันทราย  ผลตรวจไม่พบเช้ือ
3. คนเมยีนมา 1 คน ชาวบ้านแจ้งที่ เทศบาลนคร  ผลตรวจไม่พบเช้ือ 
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สถานการณโ์รคไข้เลือดออกสถานการณโ์รคไข้เลือดออก

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกระดับประเทศ สัปดาห์ที่ 46 ปี 2563
จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจ าแนกรายเดือน ปี 2563

ปี 2563 มีผู้ป่วยทั้งหมด สะสม 68,033 ราย (เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 748 ราย)

คิดเป็นอัตราป่วย 102.61 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 49 ราย อัตรา ป่วยตาย ร้อยละ 0.07
ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2563 มีรายงานผู้ป่วยน้อยกว่าปี 2562 ร้อยละ 42

ข้อมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 กรมควบคุมโรค
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ล าดับที่ 6 ของประเทศ
ล าดับที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1

6 จังหวัดเชียงใหม่
มีจ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากรอยู่ใน

รองจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ผู้ป่วยทั้งหมด 3,131 ราย อัตราป่วยร้อยละ 178.37 ต่อแสน/ปชก. 

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2563 กรมควบคุมโรค

ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จ.เชียงใหม่ ปี 2563 เปรียบเทียบปี 2562 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปี

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
Median 27 25 36 47 109 289 614 730 694 303 215 73

2562 60 25 51 52 104 288 717 721 683 618 432 157

2563 76 25 23 31 110 256 833 929 524 262 72
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แม่อาย
ฝาง

ไชยปราการ

เวียงแหง
เชียงดาว

พร้าว

แม่แตง

แม่แจ่ม

สะเมิง แม่ริม สันทราย
ดอยสะเก็ด

แม่วาง

หางดงเมือง

สารภี
สันก าแพง

แม่ออน

สันป่าตอง
ดอยหล่อ

จอมทอง

ฮอด

ดอยเต่าอมก๋อย

กัลยาฯ

อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร เปรียบเทียบรายอ าเภอ สัปดาห์ที่ 46

สีแดง : มากกว่า 20 ต่อแสนประชากร 
สีเหลือง :  10 – 20 ต่อแสนประชากร
สีเขียว :  น้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากร 
สีขาว :  ไม่พบผู้ป่วย

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

อัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากร เปรียบเทียบรายอ าเภอ สัปดาห์ที่ 46
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามกลุ่มอายุ
(สัปดาห์ที่ 46 เฉพาะผู้ป่วยสัญชาติไทย)
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ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
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   5.1.5  มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2564 ของจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  

   

 

 

 
สรุปการเตรียมการปองกันและลดอุบัตเิหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 จังหวัด

เชียงใหม 
ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

ภาพรวม
อุบัติเหตุทาง
ถนนของ
จังหวัด
เชียงใหม       
ป 256๓ 

 เกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย เดือนละ 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย เสียชีวิต 53 ราย ตอเดือน 

 สาเหตุหลัก เมาสุรา (38.31%) ขับรถเร็วเกินกาํหนด (26.61%)  

 ยานพาหนะ ไดแก รถจักรยานยนต (84.62%) รถปคอัพ (8.24%) รถเกง (2.35%) 

 จุดเกิดเหตุเปนทางตรง (48.8%) สวนใหญเกิดในถนนหมูบาน (41.71) 

 ชวงเวลาเกิดเหตคุอืชวง 16.00 – 20.00 น. (30.66%) 

 พฤติกรรมเสี่ยง คือ ไมสวมหมวกนิรภัย (61.42%) 

ปงบประมาณ จํานวนครั้ง บาดเจบ็ เสียชีวิต 
2563 1,954 1,522 633 
2562 1,710 1,305 597 
2561 1,825 1,666 504 
2560 2,230 2,146 552 
2559 3,744 2,865 536 
2558 5,486 4,761 473 

 

สถิติชวง
วันหยุดและ
เทศกาลของ
จังหวัด
เชียงใหม 

 เทศกาลปใหม 2563 - เกิดเหตุ 104 ครั้ง บาดเจ็บ 104 ราย เสียชีวิต 14 ราย 

 เทศกาลสงกรานต 2563 - เกิดเหตุ 63 ครั้ง 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 

 หยุดเพิ่มเติม พ.ย.63 - เกิดเหตุ 70 ครั้ง บาดเจ็บ 71 ราย เสียชีวิต 11 ราย 
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การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 

ใชหัวขอรณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับข่ีปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” 

ชวงเวลา
ดําเนินการ 

 แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี้ 

 ชวงรถรงคเตรียมความพรอม (22 - 28 ธ.ค. 63) 

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

 ชวงหลังการรณรงค (5 - 11 ม.ค.64) 

เปาหมาย  อุบัติเหต ุบาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงนอยที่สุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

 การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสแีดงลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (สันทราย) 

 การเกิดอุบัติเหตุใหญลดลง 

 อุบัติเหต ุบาดเจ็บ เสียชีวิต บนถนนกะทรวงคมนาคม ลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

 จํานวนเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลง 

 การขับรถเร็ว ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย ลดลง 

 อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลง 
มาตรการ
ปองกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศกาล 
ของจังหวัด
เชียงใหม 

มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ 
1. ดานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังนี้ 

 ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน 

 จัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ตั้งคณะทํางานตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ และสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของ 
   พื้นที ่

 วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม 

 ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบของประชาชน 
2. การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ 

 ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถ่ิน 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรงยาวและ 
   ทางโคง 

 สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัย 
   พรอมใชงาน 

 จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ 

 สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําใหปลอดภัย  
   ปลอดแอลกอฮอล 

3. มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมี
แอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอน
การเดินทางทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังน้ี 

 รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ 

 รถขนสง - ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน 

 รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS 

 การรณรงค – ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง 
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4. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดําเนนิการ ดังนี้ 

 บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด 

 ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ - โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย 

 การดูแลนักทองเที่ยว - 
o เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเท่ียวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาฯ 

เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา 
o ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสําคัญ กําหนดเวลา 

ขึ้นลงดอย 
5. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้ 

 เตรียมความพรอมท้ังหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและ
ระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง 

 สํารองโลหิตฉุกเฉิน 

 อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม 

 เนนยํ้าความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน 
มาตรการ
พิเศษ 

 กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ 
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยก
เปนรายตําบลพรอมท้ังแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง 

 ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นท่ี ดูแลความ
ปลอดภัย 

 ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญข้ึนแหลงทองเที่ยวที่เปนดอย เนื่องจากอาจจะ
เกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท ,  ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ  และดอยคํา โดยมี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย  

 มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับ – ปรับผู ไมสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทาย
รถจักรยานยนต ดวยกลอง CCTV ครอบคลุมพื้นที่  25 อําเภอ และมีการนํานวัตกรรมการ
ตรวจจับผูไมสวมหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สัน
ทราย หางดง สันกําแพง สารภี  

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

 ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการ
จําหนาย 

 ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจง
เตือนประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม 

 ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow 
city  โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม  

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นท่ี 
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  5.1.6 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว  (สํานักงานปองกันและบรรเทา-                         
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
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มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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   5.1.7 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม ป 2564  (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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  5.1.8 ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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 5.2 โดยเอกสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 

1 – 2 ธันวาคม  2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

เสด็จพื้นที่อําเภอแมแจม 
และอําเภอฝาง 
การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย         
สีขาว 

3 - 9 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทร
กิติคุณ (เปนการสวนพระองค)  

การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย           
สีขาว 

5 ธันวาคม 2563  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา-
จุฑาภรณ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา 
อทิตยาทรกิติคุณ 

วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ 
อําเภอแมแตง 
การแตงกาย  เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี 
แขนยาว สวมหนากาก
อนามัยสีขาว 

5 ธันวาคม  2563 09.00 น. การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสนิคานานาชาติ
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                
มาทรงพระราชทานปริญญาบตัรแกผูสําเรจ็
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 

ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม    
อําเภอแมริม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปกติขาว  
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 

13 - 17 ธันวาคม 2563  รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี  (เปนการสวนพระองค) 

การแตงกาย  
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย             
สีขาว 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่/การแตงกาย 
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 ครั้งที ่12/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย             

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

อําเภอแมแจม 
การแตงกาย 
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว 
สวมหนากากอนามัย              
สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ  
                7.1 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2564  (ทีท่ํา
การปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

             จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2564 ในระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 รวมจํานวน 12 วัน                               
ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม              
มีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

 1. กิจกรรมสําคัญภายในงาน 
  (1) การออกรานกาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล 
  (2) การประกวดนางสาวเชียงใหม  
  (3) การออกรานผลิตภัณฑชุมชน OTOP และของดี 25 อําเภอ 
  (4) การจัดนิทรรศการของสวนราชการและสถาบันการศึกษา 
  (5) การจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจและลดรายจายใหแกประชาชน (รานสินคาราคาประหยัด)   
  (6) การจัดแสดงศักยภาพและดนตรี “เตน รํา ทําเพลง เกงและดี”  
  (7) การจัดกิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงทองที่/ทองถิ่น  
  (8) การจัดกิจกรรมประกวดรําวงประยุกต  
  (9) การจัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร  
  (10) การจัดกิจกรรมประกวดสัตว  
  (11) การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา  
  (12) การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564  

 2. กิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม 
  2.1 งานวันรวมนํ้าใจชวยกาชาด  
   - กําหนดจัดงาน “วันรวมนํ้าใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๖4” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563           
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหมท่ี ๑ ตําบลชางเผือก                  
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
   - ส่ิงของบริจาค จังหวัดไดมีหนังสือประสานการขอรับบริจาคสิ่งของไปยังทุกอําเภอ หนวยงาน
ราชการตางๆ รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชนและภาคประชาชน เชน มูลนิธิ สมาคม 
โรงแรม โครงการบานจัดสรร หนวยงานเอกชน และหางรานตางๆ เปนตน กรณีหากหนวยงานใดมีความ
ประสงครวมบริจาคสิ่งของ แตไมสามารถนําสิ่งของมาบริจาคที่หนางานได ที่ทําการปกครองจังหวัดพรอม             
ที่จะอํานวยความสะดวกไปรับสิ่งของบริจาค ณ ที่ตั้ง/ที่ท่ีหนวยงานนั้นๆ กําหนด โดยสามารถติดตอท่ีทําการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 0-5311-2639 ทั้งนี้ของบริจาคทั้งหมดจะนําไปออกรางวัล
มัจฉากาชาดตอไป  
   - บริจาคโดยเงินสด/ต๋ัวแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค/โอนเงินเขาบัญชี หากหนวยงานใดมีความ
ประสงคตองการบริจาคเงินสด หรือ ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค  สามารถบริจาค ณ จุดลงทะเบียน         
ในงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาดฯ หรือบริจาคโดยตรงท่ีสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม สามารถสอบถาม
ขอมูลเพ่ิมเติมหมายเลขโทรศพัท 0-53๒1-2๖๓๘  
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  2.2 การออกรานมัจฉากาชาด  
   - เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจออกรานมัจฉากาชาดจากสมาชิก       
เหลากาชาดและก่ิงกาชาดทุกอําเภอ เจาหนาท่ีแตละอําเภอ และสวนราชการตางๆ หมุนเวียนกันมาปฏิบัติ
หนาท่ีจําหนายบัตรมัจฉากาชาด เปดหลอดมัจฉากาชาด จายของรางวัลท่ัวไป และชวยเหลือจายของรางวัล
พิเศษดานบนเวที เปนประจําทุกวัน ต้ังแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3 จนถึง วันที่ ๑0 มกราคม ๒๕๖4                
สวนการออกรานมัจฉากาชาดในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 (วันเด็ก) แบงเปน ๒ ชวงเวลา ไดแก ชวงที่ ๑ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ชวงท่ี ๒ ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. 
  2.3 สลากกาชาดการกุศล 
   - ในปนี้จังหวัดไดวาจางใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูจัดทําสลากกาชาดการกุศล 
จํานวน 5,000 เลมๆละ 20 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 100,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 50 บาท เพื่อหารายได
ชวยเหลือในดานการบรรเทาทุกข การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตางๆ ตลอดจนผูดวยโอกาสและผูพิการ 
และสาธารณประโยชนดานอ่ืนๆ ท่ีเปนภารกิจของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มจําหนาย
สลากกาชาดการกุศลฯ ในวันที่  26 พฤศจิกายน ๒๕63 และออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ                             
ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 ณ เวทีกลางในงานฤดูหนาวฯ สําหรับของรางวัลในปนี้ ประกอบดวย  
  รางวัลที่ 1 รถยนตกระบะตอนครึ่ง ย่ีหอนิสสัน รุน NAVARA King Cab S 6MT  จํานวน  1 รางวัล 
  รางวัลที่ 2 รถยนตเกง 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 
  รางวัลที่ 5 สรอยคอทองคํา 1 สลึง       จํานวน 5 รางวัล 
  รางวัลที่ 6 โทรทัศนส ี        จํานวน 10 รางวัล 
  รางวัลที่ 7 ตูเย็น         จํานวน 10 รางวัล 
  รางวัลที่ 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 

 3. ปฏิทินแผนงานดําเนินงานที่สําคัญ 
  3.1 การเตรียมความพรอมของสถานที่จัดงาน  
   - การปรับพื้นที่ จังหวัดไดรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
รวมกับเทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลตําบลชางเผือก องคการบริหารสวนตําบล
ชางเผือก และองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว จัดเครื่องจักรขนาดใหญและขนาดเล็ก พรอมดวยเจาหนาท่ี
เขาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบของสถานที่จัดงาน 
   - การปรับผิวถนน อยูระหวางการเขาปรับผิวถนนภายในงาน (ลาดน้ํายางไพรมโคท)                
โดยสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม รวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

- การติดตั้งระบบไฟฟาและนํ้าประปา ชวงตนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มดําเนินการติดตั้งระบบ

ไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ เชียงใหม ๒ และติดตั้ งระบบน้ําประปา โดยประปาสวนภูมิภาค                   

จังหวัดเชียงใหม 

   - การลงพื้นที่จัดนิทรรศการและอื่นๆ กําหนดเริ่มใหทุกหนวยงานลงสํารวจพื้นท่ีจัดนิทรรศการฯ/
นิทรรศการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และของดี ๒๕ อําเภอ/รานมัจฉากาชาด/จัดเวทีกลาง และสถานท่ีบริเวณอ่ืน  ๆ                          
ตั้งแตวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖3  
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  3.2 การจัดนิทรรศการของสวนราชการ/สถานศึกษา 
   - จังหวัดไดมีหนังสือเชิญชวนใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาในพื้นที่           
รวมจัดแสดงนิทรรศการ/การใหบริการภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีหนวยงานตอบรับเขารวมจัด
นิทรรศการฯ จํานวนทั้งสิ้น 38 หนวยงาน 
 ๓.๓ ผูรับสิทธิจัดงานฤดูหนาวฯ ประจําป ๒๕๖4 คือ นายเธียรชัย วงศวาสนาสง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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7.2 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุดของขวัญ ปใหม ป 2021 โครงการหลวง (มูลนิธิ
โครงการหลวง) 
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มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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7.3 ประชาสัมพันธการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ                
ของฝากชวงเทศกาลปใหม  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 

 

75 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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7.4 กิจกรรมเชียงใหมสรางสรรค  (ที่ปรึกษาอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม)   

 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
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1

Martin Venzky-Stalling
Senior Advisor, CMU STeP
Secretariat of Creative Chiang Mai

martin@step.cmu.ac.th
martin@creativechiangmai.com

ครบรอบ 10 ปี

https://www.facebook.com/events/346182269750351/

งานครบรอบ 10ปี เชยีงใหม่สรรค ์ 15 กนัยายน 2563 

ความเป็นมา
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2

Launched in 2010 by order of the Governor of Chiang Mai. Now the 
initiative also includes other partners, supporters…..
CMU STeP is the secretariat. 

The aim is to keep the beauty 
and charm of Chiang Mai, but 
also to develop new jobs and 

grow the economy by 
leveraging innovation and 

creativity

Universities
/ Education

Industry / 
Associations

Government / 
Agencies

Civil Society/
Community/ 
Volunteers

John Howkins, father of the term 
“Creative Economy” visited in 2011
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3

Video – City of Diversity

https://youtu.be/71dk6Wk7smA
VIDEO - Chiang Mai - City of 
Creativity and Diversity

ดูไดท้ีนี
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4

TEDxChiangMai
Outside in – Inside out

https://tedxchiangmai.com/

TEDxChiangMai in Chang Moi TEDxChiangMai “Countdown” Joining Climate Change 
Action Global Initiative by TED
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5

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้

ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้ ไม่สามารถแสดงรูปภาพได้

Publications
Creative Mapping

IT Directory
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Online search

Download PDF
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Good Aging in Place 
Active and Health Aging 

CDA Design Awards
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8

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

โครงการรางวลัการออกแบบซดีเีอ2563 CDA Design Awards 2020

รางวลั CDA เกดิขนึจากความคดิรเิรมิทมุ่ีงมนัสนับสนุนและประชาสมัพนัธง์านดา้นการออกแบบ และดไีซเนอรใ์นหมวดหมู่
การออกแบบทหีลากหลาย โดยรางวลัการออกแบบของเชยีงใหม่ถูกจดัขนึเป็นครงัแรกในปี 2555 ในชอื
Chiang Mai Design Awards

ผูส้นับสนุน

Supporters

Promoting designs from Northern Thailand
Creative Lanna Region, promoting designers

For more information in English please contact info@cdadesignawards.com

• เชยีงใหม่
• เชยีงราย
• ลําพูน
• ลําปาง
• แม่ฮ่องสอน
• พะเยา
• แพร่
• น่าน

ครอบคลุม 8 จงัหวดั
พนืถนิลา้นนา

พนืทดีําเนินโครงการ Region covered: 8 Northern Provinces
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9

ตวัอยา่งผลงานทผี่านมาExamples of past awardees ตวัอยา่งผลงานทผี่านมาExamples of past awardees

www.cdadesignawards.com CDA Design Awards Facebook Page

ชอ่งทางการตดิตาม Contacting us, following news

For more information in English please contact info@cdadesignawards.com
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10

งานมอบรางวัล
7 ธันวาคม 2563 
16:00 น

ขอเรยีนเชญิ
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ระเบียบวาระที่ 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 (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  
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