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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2563
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม

วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง Zoom Meeting
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ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2563
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง Zoom Meeting
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงเชียงใหม
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับหมูบานที่ไดรับรางวัล
ระดั บ จั งหวั ด ตามโครงการคัด เลื อกหมู บ านเขมแข็งตามแนวทาง “แผ น ดิ น ธรรม แผ น ดิ น ทอง” (หมูบ าน
อยูเย็น) ประจําป 2563 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การอานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป องกันอุบัติภัยแหงชาติ ป 2563 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2563 จํานวน 3 ทาน
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2.5 การมอบเสื้ อเบลเซอรการกีฬาแห งประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนด านการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ทาน (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม)
2.6 การมอบป า ยรั บ รองร า นอาหารวั ต ถุ ดิ บ ปลอดภั ย เลื อ กใช สิ น ค า Q จั งหวั ด เชี ย งใหม
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
2.7 กองทุน WE LOVE CHIANGMAI รวมกับ จังหวัดเชี ยงใหมมอบผาห มกันหนาว จํานวน
500 ผืน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานภัยหนาวในพื้นที่หางไกล (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นธั น วาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นางสาววาสนา
สมมุติ
ตําแหนงปจจุบัน
คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
คลังจังหวัดลําปาง
4.2 นายนิทัศน
ปญโญ
ตําแหนงปจจุบัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว
4.3 นายสุชัย
ชาญวิกยการ
ตําแหนงปจจุบัน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
4.4 นางพนิดา
วานิชรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร
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-24.5 นายชัยรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
4.6 นายเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
4.7 นางณฐมน
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
4.8 นางสาวลักขณา
ตําแหนงปจจุบนั

ภูนพมาศ
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
พัฒนาการจังหวัดลําพูน
ปทมะสุคนธ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย
รุงเรือง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน
4.9 นายรักชาติ
ริ้วทอง
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
ตําแหนงเดิม
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
การดํ าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- สรุ ป ผลการเบิ ก จ ายงบประมาณและการติ ด ตามโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สรุ ป การเบิ กจ ายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
5.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
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-35.1.4 มาตรการความปลอดภั ย ทางถนนชวงเทศกาลป ใหม พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
5.1.5 การปองกันและแกไขปญ หาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563 - 2564
(สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่)

5.1.6 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ป 2564 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
5.1.7 แผนการบริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันภัยแลง ป 2564 (โครงการชลประทาน
เชียงใหม)
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
30 ธันวาคม 2563 –
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม สนามดานหลังศาลา
10 มกราคม 2564
ประจําป 2564
กลางจังหวัดเชียงใหม
1 มกราคม 2564
06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
ณ บริเวณประตูหนา
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปจนถึงอนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย
17 มกราคม 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช ณ หองราชพฤกษ 1
ประจําป 2564
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
18 – 21 มกราคม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
2564
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ลําปาง
18 มกราคม 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จณ พระสถูปเจดีย
พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
28 มกราคม 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 1/2564
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
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-4วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
28 มกราคม 2564 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วัดพระสิงห วรวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2564
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 สรุ ป การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาและนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563 “DG Awards 2020”
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)
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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เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
2.1 พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงเชียงใหม
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบโล ป ระกาศเกีย รติ คุณ ของปลั ด กระทรวงมหาดไทย สํ าหรับ หมูบ านที่ ได รั บ
รางวัล ระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็งตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” (หมูบาน
อยูเย็น) ประจําป 2563 จํานวน 6 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การอานสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ป 2563 (สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2563 จํานวน 3 ทาน
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2.5 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ทาน (สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม)
2.6 การมอบป ายรั บ รองรานอาหารวั ต ถุดิ บ ปลอดภั ย เลื อ กใช สิ น คา Q จั งหวั ด เชี ย งใหม
ประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 3 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
2.7 กองทุน WE LOVE CHIANGMAI รวมกับจังหวัดเชียงใหมมอบผาหมกันหนาว จํานวน
500 ผืน เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยดานภัยหนาวในพื้นที่หางไกล (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นธั น วาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม
4.1 นางสาววาสนา
สมมุติ
ตําแหนงปจจุบัน
คลังจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
คลังจังหวัดลําปาง
4.2 นายนิทัศน
ปญโญ
ตําแหนงปจจุบัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
เกษตรและสหกรณจังหวัดสระแกว
4.3 นายสุชัย
ชาญวิกยการ
ตําแหนงปจจุบัน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
แรงงานจังหวัดสุโขทัย
4.4 นางพนิดา
วานิชรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร
4.5 นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
ตําแหนงปจจุบัน
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดลําพูน
4.6 นายเจริญ
สีวาโย
ตําแหนงปจจุบัน
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
พัฒนาการจังหวัดลําพูน
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4.7 นางณฐมน
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
4.8 นางสาวลักขณา
ตําแหนงปจจุบนั
ตําแหนงเดิม
4.9 นายรักชาติ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

ปทมะสุคนธ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 20 เชียงราย
รุงเรือง
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารกองทุน กองสงเสริม
การพัฒนาฝมือแรงงาน
ริ้วทอง
ผูอํานวยพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได จั ด ประชุ ม หั ว หน า
สวนราชการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นัน้
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 23 หน า โดยมี
นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั ง หวั ด เชี ย งใหม www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นั ก งาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หั วหน าส วนราชการประจํ าจั งหวั ด เชี ยงใหม ครั้ งที่ 11/2563 ทั้ งนี้ ไม มี ห น วยงานใดขอแก ไขรายงาน
การประชุม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมหนาถัดไป

มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2563
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
สวนราชการและกรมการจังหวัดเชียงใหม
1. นายสําเริง
ไชยเสน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายกนก
ศรีวิชัยนันท
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายสุริยา
สุยะนา
อัยการจังหวัดเชียงใหม
4. พ.ต.อ.ไพศาล
นันตา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
5. นางสาวชนิสา
ชมศิลป
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
6. ร.ต.นพดล
ชุบชูวงศ
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
7. นายอนุชา
สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
8. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9. นางสาวกัญญรัตน พิมศิริ
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
10. นายกฤษณ
อําพันธุ
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
11. นายสมบูรณ
ธีรบัณฑิตกุล
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
12. นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม
13. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
14. นางสาวศศิธร
ริ้วทอง
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
15. นายจรูญพรรณ
ไชยบัวคํา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
16. นางณิชาภัทร
ใจจะนะ
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
17. นายเสนห
สายเย็นใจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
18. นางยุพิน
บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
19. นพ. กิตติพันธุ
ฉลอม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
20. นางอุบลรัตน
พวงภิญโญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค
21. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
22. นายวิทยา
ชุมภูคํา
รก. พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
23. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
24. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
25. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
26. นางปูรณีนุช
ปนแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
27. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
28. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
29. นางสาวพรรณิกา โวหารลึก
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
30. นางสาวอลิศา...
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30. นางสาวอลิศา
เชยประเสริฐ
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
31. นายนรินทร
เสารคง
(แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม
32. นางสาวสุวิพา
สุขสวัสดิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
33. ร.อ.จรัญ
คุณยศยิ่ง
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
34. นางจุฑามาศ
มั่นสุวรรณ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
35. นางฐิติมา
นราพงศ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
36. นายไพบูลย
เมฆมานะ
ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน
37. นายเกรียงไกร
พานดอกไม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเชียงใหม
38. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
39. นายแสงทอง
อนันตภักดิ์
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
40. นายสุเทพ
ศิริวัตน
(แทน) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก จั ด การทรั พ ยากรป า ไม ที่ 1
(เชียงใหม)
อําเภอ
41. นายจักรินทร
สิรนิ ทรภูมิ
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
42. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
(แทน) นายอําเภอหางดง
43. นายวัชรพงษ
หนูชัยก
(แทน) นายอําเภอสารภี
44. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอําเภอสันทราย
45. นายภูเบศ
พุฒิรัตนาพร
นายอําเภอสันกําแพง
46. นายประทีป
ดวงคํา
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
47. นายธีรวัฒน
ณ ลําพูน
(แทน) นายอําเภอแมริม
48. นายเจษฎาพร
ดํารงศักดิ์
(แทน) นายอําเภอแมแตง
49. นายพลวัตร
ดวงประทุม
(แทน) นายอําเภอฮอด
50. นายชัชวาลย
พุทธโธ
นายอําเภอเชียงดาว
51. นายทรงศักดิ์
วลัยใจ
นายอําเภอพราว
52. นายอุทัย
สอนจีน
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
53. นางสาวสุวลีย
เตชะปราปต
(แทน) นายอําเภอสะเมิง
54. นายณัฐ
สัจจวิโส
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
55. นางสลีลญา
คําภาแกว
(แทน) นายอําเภอแมอาย
56. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์
ดวงจินดา
นายอําเภออมกอย
57. นางสาวธัญพร
แสนคําวัง
(แทน) นายอําเภอแมแจม
58. นายภัควัต
ขันธหิรัญ
นายอําเภอดอยเตา
59. นายพงษศักดิ์
การดื่ม
(แทน) นายอําเภอแมวาง
60. นายธาดา
สุพพัฒกุล
(แทน) นายอําเภอแมออน
61. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
นายอําเภอดอยหลอ
62. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูเขารวมประชุม...
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ผูเขารวมประชุม
63. นายชลิต
64. นางศิริพร

ทิพยคํา
รือเรือง

จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
65. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล (แทน) ผู อํ า นวยการกลุ ม งานอํ า นวยการ สํ า นั ก งานจั ง หวั ด
เชียงใหม
66. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
67. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1
68. นายสมคิด
ปญญาดี
ผูอํา นวยการส วนยุท ธศาสตร สํานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
69. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
70. นางสาวศิริวรรณ
เขื่อนคํา
นักวิ เคราะห นโยบายและแผนชํ านาญการ สํานัก งานจั งหวั ด
เชียงใหม
71. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
72. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
73. หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ Zoom meeting จํานวน 85 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ
- พิธีรับมอบอุปกรณปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิจ กรรมของจั งหวัด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดือ นพฤศจิก ายน 2563 (สํา นั กงาน
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
อนันตภักดิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 2
3.5 นางยุพิน
บัวคอม
ตําแหนงปจจุบัน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ศึกษาธิการจังหวัดนาน
3.6 นายบุญอุม ...
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3.6

นายบุญอุม
วงศบุตร
ตําแหนงปจจุบัน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
อุตสาหกรรมจังหวัดแพร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
รองผู ว าราชการจัง หวัด เชี ยงใหม (นายสําเริง ไชยเสน) ผูวา ราชการจั งหวัด เชีย งใหม
มีนโยบายเกี่ยวกับการประชุมหัวหนาสวนราชการ หากกรณีหัวหนาสวนราชการไมมีภารกิจสําคัญขอใหเขารวม
ประชุ มดวยตนเอง วัตถุป ระสงคเพื่อ รับ ทราบนโยบายที่ สําคัญ ของรั ฐบาล หัวหน าสวนราชการจะไดแ จ ง
ประชาสัมพันธขาวสารของหนวยงานหรือที่เกี่ยวของตอที่ประชุมไดรับทราบ และเพื่อสรางความสัมพัน ธที่ ดี
ทําใหการทํางานเปนทีมมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด จั ด ประชุ ม หั ว หน า
สวนราชการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันศุกรที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เลขานุการ
ไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 11 หนาโดยมี นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการ
จั งห วั ด เชี ย งให ม เป น ป ระ ธาน ก ารป ระ ชุ ม ซึ่ งได นํ าล งเผ ย แ พ ร ใ น เว็ บ ไซ ต จั งห วั ด เชี ย งให ม
www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นั ก งานอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส จั ง หวั ด
เชีย งใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2563 ทั้งนี้ ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
การดํ าเนินโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจําป ของจั งหวั ดเชี ยงใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
1) สรุปผลการเบิกจายงบประมาณ และการติดตามโครงการ
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคํา) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณา
การ จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617 ,200 บาท จํา แนกเป น งบลงทุน จํานวน 7 กิ จกรรม
งบประมาณ 290,451,200 บาท คิดเปนรอยละ 87.59 งบดําเนินงาน จํานวน 22 กิจกรรม งบประมาณ
31,166,.000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ
10,000,000 บาท คิดเปน รอยละ 3.01 ซึ่ งจังหวัดเชี ยงใหม ไดดํา เนิน การ 1) ประชุมซักซอ มแนวทาง
การอนุ มัติโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอีย ดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิ บัติราชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริห ารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหห น วยงานที่ได รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 2) มีหนังสือ
แจงใหแจงหนวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัด...
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ของจังหวัดเชีย งใหม จัดทํารายละเอีย ดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ภ ายในวั น ที่ 25 กัน ยายน 2563 และให ห น ว ยงานเตรีย มการในการจั ด ซื้ อจั ด จ า งให พ รอ มที่ จ ะ
ดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ 3) มีหนังสือแจงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 137 ตอนที่ 82 ก ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563
และแจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ของจังหวัดเชียงใหม งวดที่ 1 ครั้งที่ 2 เลขที่เอกสาร 1583 ลงวันที่
21 ตุ ล าคม 2563 งบประมาณ 308,528,500 บาท โดยขอให ห น ว ยงานเร ง รั ด การอนุ มั ติ โครงการ
และดําเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ ายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ตอไป กรณีเปนรายจายในลักษณะงบลงทุนรายการปเดียว ควรดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดตั้งแต
ไตรมาสที่ 1 และกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้
สถานะ
จํานวนกิจกรรม
งบประมาณ
รอยละ
1. อนุมัติโครงการแลว
8
104,603,600
32.52
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ
21
217,013,600
67.48
ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจายและ
กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว) จํานวน 609,486 บาท คิดเปนรอยละ 0.18 จําแนกเปน การเบิกจายงบประมาณ
จํานวน 609,486 บาท คิดเปนรอยละ 0.18
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายสํ า เริ ง ไชยเสน รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม )
ผูวา ราชการจั งหวัด เชียงใหมให เรงรัดหนว ยงานที่ ไดรับงบประมาณตามแผนพัฒ นาจังหวัด ใหจัด สงแผน/
โครงการที่ไดรับ การจัด สรรให ผู วา ราชการจังหวั ดเชีย งใหมอ นุมั ติ หากไมส ามารถดํ าเนิ น การได ให ข อโอน
เปลี่ยนแปลง ขณะนี้ผลการดําเนินการที่อนุมัติรอยละ 32 ยังไมสงมาขออนุมัติโครงการรอยละ 68 งบลงทุน
ไตรมาสที่ 1 เปาหมายการเบิกจายรอยละ 20 งบดําเนินงานเปาหมายรอยละ 32 สําหรับงบพัฒนาจังหวั ด
ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย รวมถึงการลงนามในสัญญา ขอใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมติดตามหนวยงาน
ที่ไดรับงบประมาณแลวหากไมมีการโอนเปลี่ยนแปลงใหเสนอขออนุมัติภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563
เมื่อ อนุ มัติแ ลวผูวาราชการจังหวัดเชีย งใหมไดมอบอํ านาจตามคํ าสั่งแลว สวนราชการสามารถดําเนิน การ
ไดโดยทันที โดยสามารถกําหนดราคากลาง แตงตั้งคณะกรรมการ ทําแผนการเบิกจายและลงนามในสัญญา
จะทํ า ให ท ราบได ว า งบประมาณป 2564 มี ก ารลงนามในสั ญ ญาได เท า ใดแล ว ในช วงเดื อ นมกราคม กุ ม ภาพั น ธ 2564 ซึ่ งอยู ในไตรมาสที่ 1 งบลงทุ น ามารถลงนามในสั ญ ญาได ขอให สว นราชการติ ดตาม
การดําเนินงานเรื่องดังกลาวดวย
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางอุ บ ลรั ต น พ ว งภิ ญ โญ) เมื่ อ วั น ที่ 24
พฤศจิกายน 2563 ไดมีการเปลี่ยนแปลงรายการ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
(กบจ) ไดเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลง ขอใหทุกสวนราชการที่ผานการประชุม กบจ. แลวนํามติที่ประชุ ม
ไปดําเนินการไดไมตองรอหนังสือแจงเพื่อความรวดเร็ว โครงการที่ไมมีการเสนอใหผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
พิ จารณาอนุมั ติ มีจํ า นวน 7 โครงการ 8 กิ จ กรรม งบประมาณ 35,415,900 บาท ให ห น วยงานเร งรั ด
เสนอโครงการเพื่ อให ผูวาราชการจังหวั ดเชียงใหม พิ จารณาอนุ มัติ ไดแ ก สํ านั กบริ หารพื้ นที่อ นุรักษ ที่ 16
สถานีพั ฒ นาที่ ดิน เชี ย งใหม สํานั ก งานประชาสัมพั น ธจังหวัด เชี ย งใหม ที่ ทํา การปกครองจั งหวัดเชีย งใหม
ขอใหเรงรัดเสนอโครงการเพื่อดําเนินการตามโครงการตอไป
2) รายงาน...
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3) รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการทองเที่ยว
ทอ งเที่ ยวและกี ฬ าจั งหวั ด เชีย งใหม (นางปริษ า ปานพรหม) ในห วงวั นหยุ ด วั น ที่
19 - 22 พฤศจิกายน 2563 มีการเดินทางเขามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 142,048 คน แยกเปน
เดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล จํานวน 34,859 คน รถโดยสาร จํานวน 20,263 คน รถไฟ จํานวน 118 คน
เครื่องบิน 68,869 คน มี อัตราการจองที่ พัก จํ า นวน 20,758 ห อง สถิ ติการเข าพั กในห วงวัน หยุ ดตั้ งแต
เดือ นกันยายน 2563 เปนตนมามีจํานวนเพิ่มขึ้น หวงวันที่ 4 – 7 กันยายน 2563 มีก ารเดินทางเขามา
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 110,000 คน มีอัตราการเขาพักหองพัก จํานวน 14,000 หอง หวงวันที่
25 – 28 กั น ยายน 2563 มี อั ต ราการเขา พั กห องพั ก จํ านวน 13,000 ห อ ง จากข อ มูล นั ก ท อ งเที่ ย ว
100 คน พบอั ต ราการเข าพั ก ในโรงแรมที่ เข า รว มกั บ สมาคมโรงแรมเพี ย งร อ ยละ 40 ส ว นใหญ จ ะพั ก
ตามโรงแรม รีสอรท รอบนอกรอยละ 60 ปญ หาที่พบคือการเอารัดเอาเปรียบเกี่ย วกับ ราคาที่พัก สํานักงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมไดเสนอเรื่องใหจังหวัดเชียงใหมทราบแลว และจะไดมีหนังสือแจงอําเภอ
ตอ ไป นัก ทองเที่ย วมี การจองรถยนตเพื่ อขับ เองเปน จํานวนมาก ในหวงวัน ที่ 11 – 19 มกราคม 2564
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจะเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติที่จังหวัดเชียงใหม
คาดวาจะมีการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมประมาณ 10,000 คน
ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จังหวัด
เชียงใหมไดบรรจุเรื่องการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจ
ทองถิ่นในแผนพั ฒ นาปฏิ บัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมเปนเลขานุการ จังหวัดเชียงใหมมีรายไดจากการทองเที่ยวป ละ
ประมาณ 100,000 ลานบาท ดังนั้น สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมตองทําประเด็นในหัวขอ
ที่นําเสนอ เชน การทองเที่ยวทางธรรมชาติมีอยางไร มีตัวชี้วัด เปาหมายพื้นที่ไหน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มี ก ารจั ด เทศกาล/มี ป ฏิ ทิ น การจั ดงานเป นอย า งไร เป าหมายพื้ น ที่ ไหน ด านสุ ข ภาพและเศรษฐกิ จท อ งถิ่ น
ในการทํ า แผนเชื่ อ มโยง แต ล ะเดื อ นสามารถดํ า เนิ น การตามแผน/เป า หมายได ห รื อ ไม แต ล ะเทศกาลมี
นักทองเที่ยวจํานวนมากหรือนอยเพียงใด สําหรับปญหาการประชาสัมพันธ และปญหาดานอุบัติเหตุใหเชื่อมโยง
ขอมูล การขอความชวยเหลือจากตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมและสํานั กงานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
จังหวัดเชียงใหม เปนตน
ท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางปริ ษ า ปานพรหม) สํ า นั ก งาน
การท องเที่ย วและกีฬ าจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหเจ าหนาที่ของหนวยงานประสานไปยังสวนราชการ
ที่ไดรับงบประมาณจากกรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬ า ขอใหทานดําเนินการตามที่ไดรับ
การประสานงานดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา (คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม)
การแกไขประกาศจังหวัด เชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและรักษาความปลอดภั ย
และการดู แลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ในการจุดและปลอ ยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม)
หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ
จาจัง หวัด เชี ยงใหม (นายชลิต ทิ พ ย คํา) จัง หวัด เชี ยงใหมไดมีก ารแตงตั้งคณะทํ างาน
เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึง
กั น ขึ้ น ไปสู อ ากาศ โดยมี สํ า นั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ มจั งหวั ด เชี ย งใหม เป น เลขานุ ก าร
คณะทํางาน
ผูแทน...
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ผู แ ทนสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายสมคิ ด
ป ญญาดี) สืบ เนื่อ งจากเครือข ายภาคประชาชนไดนําเสนอปญ หาเรื่องการปลอยโคมลอย ในเทศกาลต างๆ
ของจังหวัดเชียงใหมอยางตอเนื่อง ผานผูแทนซึ่งเปนอนุกรรมการในคณะอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม
ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทร และเมืองเกา โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
เปนประธานคณะอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการอนุรักษและพัฒนาเมืองเกาเชียงใหม ไดมีการประชุมครั้งที่
1/2563 เมื่ อวัน ที่ 24 มกราคม 2563 มีมติให แ ตงตั้งคณะทํ างานเพื่ อแก ไขป ญ หาจากโคมลอย โคมไฟ
โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุ อื่น ใดที่คลายคลึง เพื่ อทํ าข อเสนอแนะแนวทาง มาตรการ กลไก และขั บเคลื่อน
การแกไขปญ หาดังกลาว โดยปลัดจังหวัดเชีย งใหม เปนประธานคณะทํางาน คณะทํางานเพื่อแก ไขป ญ หา
จากโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันไดรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุ ง
ประกาศจังหวั ดเชี ยงใหม เรื่อง มาตรการป องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน
ขึ้นไปสูอากาศ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 และจัดทําเปนรางประกาศจังหวัดฯ เสนอตอที่ทําการปกครองจังหวัด
เชีย งใหม เมื่อ วันที่ 25 กัน ยายน 2563 เพื่ อพิ จารณาในสวนที่เกี่ย วขอ งตอไป การประชุมแกไขประกาศ
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอย
ของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสู
อากาศ ลงวั นที่ 7 ตุล าคม 2559 เมื่อวันที่ 1 ตุ ล าคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม 5 ชั้ น 5
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใหนําประกาศจังหวัดเชียงใหมฯ ที่ปรับแกไข
เสนอสภาวัฒ นธรรมจังหวัด เชีย งใหม และคณะกรมการจังหวัดเชีย งใหมใหความเห็นชอบตอไป สํานั กงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมเชี ยงใหมนําเสนอประกาศจั งหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการป องกั น และการรั กษา
ความปลอดภั ย และการดูแ ลรักษาความสงบเรีย บรอยของประชาชนในการจุดและปลอ ยโคมลอย โคมไฟ
โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ ที่ปรับแกไข ตอสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 หองประชุมสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ชั้น 5 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใหความเห็นชอบมาตรการปองกัน
และการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย
โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขึ้นไปสูอากาศ
จ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายชลิ ต ทิ พ ย คํ า ) สื บ เนื่ อ งจากประกาศจั ง หวั ด เชี ย งใหม
เรื่ อ ง มาตรการป องกั น และรั ก ษาความปลอดภั ย และการดู แ ลรัก ษาความสงบเรีย บรอ ยของประชาชน
ในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ เปนประกาศ
ที่อ อกตามคําสั่ง คสช.ที่ 27/2559 ตาม รัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ ชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ เงื่ อ นไขของ คสช. เรื่ อ งการแก ไ ข เปลี่ ย นแปลงประกาศจั ง หวั ด เชี ย งใหม ฉ บั บ นี้ จ ะต อ งผ า น
ความเห็น ชอบจาก 2 สวน คือ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และกรมการจังหวัดเชียงใหม จากประกาศ
จัง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด มี ก ารขอแก ไขและคงไว ในประเด็ น ที่ สํ า คั ญ ดั ง นี้ ข อ 1 ห า มมิ ให ผู ใดจุ ด และปล อ ย
หรือกระทําการอยางใด เพื่อใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ
เวนแตไดกระทําในสถานที่ที่ไดรับอนุญ าตจากนายอําเภอแหงทองที่ ใหคงไว ข อ 2 ผูใดจัดใหมีสถานที่ จุด
และปลอยหรือกระทําการ อยางใดเพื่อใหโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่น ใดที่คลายคลึ งกั น
ขึ้นไปสูอากาศตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ ใหคงไว ขอ 3 กําหนดระยะเวลาในการจุดและปลอยโคมลอย
โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ขอ 3.1 ใหกระทําไดในวันลอยกระทง (กระทงเล็ก)
ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยทุกปโดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา 19.00 น.
ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป ยกเวน เฉพาะการปลอยโคมควัน (วาวฮม) ใหกระทําการจุดและปลอยตั้งแต
เวลา 10.00 น. ...
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เวลา 10.00 น. ถึ งเวลา 12.00 น. ให ค งไว ขอ 3.2 ให ก ระทํ า ในวัน แรม 1 ค่ํ า เดื อ น 12 ตามปฏิ ทิ น
จั น ทรคติ ไ ทยของทุ ก ป (กระทงใหญ ) โดยให จุ ด และปล อ ยตั้ ง แต เวลา 19.00 น. ถึ ง เวลา 01.00 น.
ของวันถัดไป ใหคงไว ขอ 3.3 ใหกระทําไดในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ในชวงคืนวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกป โดยใหจุดและปลอยตั้งแตเวลา 19.00 น. ถึงเวลา 01.00 น. ของวันถัดไป ขอ 4 ชนิด และขนาด
ของโคมลอย โคมไฟ หรือ วัต ถุอื่น ใดที่ คลายคลึงกัน ที่จะทําการจุดและปลอ ยขึ้น ไปสูอากาศจะตองมีข นาด
และรูป แบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช. 808/2552 ดังนี้ 4.1 ตั วโคมมีป ริ มาตรไม เกิ น 1 ลบ.ม.
เสนผานศูนย กลาง ไมเกิน 90 ซม. สู งไมเกิน 140 ซมและทําจากวัส ดุธรรมชาติ ใหค งไว 4.2 สวนที่เป น
เชื้อเพลิงใหทําจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้งหรือพาราฟน น้ําหนักไมเกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหมไมเกิน
8 นาที โดยยึ ดติ ดกั บ โคมด วยเชือ กทนไฟ เชื อ ก หรื อ ลวดอ อ น เบอร 24 (เส น ผ า นศู น ย ก ลางประมาณ
0.5 มม.) จํ านวน 2 เส น ความยาวเส น ละไมเกิน 30 ซม. ใหค งไว ข อ 5 ชนิ ด และขนาดของโคมควั น
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกัน ที่จะทําการจุดและปลอยขึ้นไปสูอากาศจะตองมีขนาดมาตรฐานทําจาก
กระดาษวาวขนาดกวาง x ยาว ไมเกิน 50 x 75 ซม./แผน ใชประกอบโคมจํา นวนไมเกิน 72 แผน /โคม
ปากโคมมีเสน ผานศูนยกลางไมนอยกวา 60 ซม. หลีกเลี่ยงการใชกระดาษสีเดียวกับทองฟา เชน สีฟา สีขาว
และสีเทา กรณี โคมควัน หรือวั ตถุอื่น ใดที่คลายคลึงกัน ที่ มีข นาดปริมาตรเกิน 1 ลบ.ม. การจุดและปล อ ย
ต อ งได รับ อนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. 2497 แก ไขเพิ่ ม เติ ม ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ใหแกไข ขอ 6 หามพวงหรือผูกติดพลุ ดอกไมไฟ หรือสิ่งอื่น ใด
ไปกับโคมขณะปลอย โดยผลิตภัณฑจะตองแสดงชื่อผูผลิตและสถานที่การผลิตอยางชัดเจนเพื่อทราบแหลงที่มา
ให คงไว ข อ 7 สถานที่ จุ ด และปล อ ยโคมลอย โคมไฟ โคมควั น (ว า วฮม) หรือ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ล า ยคลึ งกั น
ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญ าตจากนายอําเภอ โดยใหนายอําเภอระบุพื้นที่ การจุดและปลอยโคมลอยโคมไฟ
โคมควั น (ว า วฮม) หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ ค ลา ยคลึ ง กั น ให ชั ด เจนถึ ง เขตของปริ ม ณฑลในการอนุ ญ าต จํ า นวน
ชนิดและขนาดของโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือ วัตถุอื่นใดที่ค ลายคลึงกัน ในการอนุญ าตให จุด
และปลอย ใหแกไข ขอ 8 มาตรการในการปองกันมิใหมีการเลนการพนัน มี 2 ขอ ใหคงไว ขอ 9 มาตรการ
ปองกันและรักษาความปลอดภัยและการอื่นใด เพื่อความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของชุมชนและประชาชน ใหคงไว ขอ 9.1 หามมิใหผูใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุ
อื่ นใดที่ คลายคลึง กันในวัด โรงเรีย น ทางสาธารณะที่ส าธารณะ เวนแตเป นพื้ นที่ ตามขอ 7 ของประกาศนี้
ใหคงไว ขอ 9.1 หามมิใหผูใดจําหนายโคมลอย โคมไฟ โคมควัน(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันในวัด
โรงเรี ย น ทางสาธารณะ ที่ ส าธารณะ สถานที่ ราชการพื้ น ที่ ที่ อยู ในเขตปลอดภัย ในการเดิน อากาศบริ เวณ
ใกลเคียงสนามบินเชียงใหม และเขตเมืองเกาเชียงใหม เวนแตเปนพื้นที่ตามขอ 7 ของประกาศนี้ หรือเปนการ
จํา หนา ยในลักษณะคาสงใหแ กไข ข อ 9.2 ห ามป ดกั้น ถนนสาธารณะ หรือ สถานที่ เข าสูบ ริเวณงาน หรื อ
สถานที่ จัดงาน ให คงไว ขอ 9.3 สถานที่ จุดและปลอ ยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัตถุอื่น ใด
ที่คลายคลึงกันขึ้นไป สูอากาศที่อยูในเขต และนอกบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหมในพื้นที่เฝาระวังพิเศษ
ระดับ 1 คือ บริเวณพื้นที่เสี่ยงตามแนว ขึ้น-ลง สนามบินจากทางขึ้นลงของเครื่องบินหางขางละ 4.6 กม. และ
ระยะทางยาว 18.5 กม. จากหั ว ทางวิ่ง ทั้ ง 2 ด า น และเสน ทางการบิ น เข า - ออก สนามบิ น เชี ย งใหม
ตามรายชื่ อ ตํา บลของอํา เภอที่ แนบท า ยประกาศนี้ ตอ งยื่น ขอรับ ใบอนุญ าตลว งหน าก อ นวันจุ ด และปล อ ย
ไมนอยกวา 15 วัน เพื่อใหอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่และแจงประสานทาอากาศยาน
เชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ทราบลวงหนา 7 วัน แกไขดังนี้ ขอ 9.3 หามจุดและปลอยโคม
ลอย โคมไฟ โคมควั น (ว า วฮม) หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใด ที่ ค ล า ยคลึ ง กั น ขึ้ น ไป สู อ ากาศในสถานที่ ดั ง ต อ ไปนี้
1) เขตปลอดภัยในการเดินอากาศบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหม 2) พื้นที่เฝาระวังพิเศษระดับ 1 (พื้นที่สี
แดง) คื อ บริเวณแนวขึ้ น – ลง สนามบิ น ที่ อ ยู หา ง จากทางขึ้ น – ลงของเครื่อ งบิ น ห า งข า งละ 4.6 กม.
เปนระยะ...
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เป นระยะทาง 18.5 กม. จากหัวทางวิ่งทั้ง 2 ดาน ตามรายชื่อตําบลของอํ าเภอที่กําหนดแนบทาย ขอ 9.4
พื้นที่นอกจากพื้นที่ตามขอ 9.3 ใหกระทําไดเมื่อไดรับอนุญาตจากนายอําเภอแหงทองที่ ทั้งนี้ ตองยื่นขอรั บ
ใบอนุญ าตลวงหนากอนวัน จุดและปลอย ไมน อยกวา 30 วัน เพื่อใหสามารถกระทําไดในพื้นที่เขตเสนทาง
การบิ น เขา – ออก สนามบิน เชีย งใหม ตามรายชื่อ ตํ าบลของอํ า เภอที่ กํา หนดแนบทา ยประกาศนี้ โดยให
นายอําเภอใชเอกสารที่ไดรบั แจงจากศูนยควบคุมการบินเชียงใหม ประกอบการพิจารณาอนุมัติใหจุดและปลอย
สําหรับ พื้นที่อื่น นายอําเภอสามารถตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่แ ละแจงประสานทาอากาศยาน
เชียงใหม หรือศูนยควบคุมการบินเชียงใหมทราบลวงหนา 14 วัน ใหแกไข ขอ 10 ผูใดกระทําการจุดและ
ปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน (วาวฮม) หรือวัต ถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ นอกสถานที่ที่ไดรับ
อนุ ญ าตหรื อ เป น ผู จั ด ให มี ส ถานที่ จุ ด และปล อ ยโดยไม ได รับ อนุ ญ าตหรื อ ฝ า ฝ น ข อ กํ า หนดในประกาศนี้
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามความขอ 5 ของคําสั่ง
คสช. ที่ 24/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ขอ 11 ผูไดรบั อนุญาตตามประกาศนี้ไมถือเปนเหตุพนผิด
หากการจุดและปลอยโคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ หรือกระทําการ
อยางใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายแกอากาศยาน ชุมชน หรือประชาชน ใหคงไว ขอ 12 ประกาศนี้ใหใช
บังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ใหคงไว ในโอกาสนี้ขอใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบการขอแก ไ ขประกาศจั ง หวั ด เชี ย งใหม เรื่ อ ง มาตรการป อ งกั น และรั ก ษา
ความปลอดภัย และการดูแลรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชนในการจุดและปลอยโคมลอย โคมควั น
(วาวฮม) หรือวัตถุอื่นใด ที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ ตามที่ไดเสนตอที่ประชุมขางตน
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
เพื่อ เปน แนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ ายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
32
54
77
100
รายจายประจํา
36
57
80
100
รายจายลงทุน
20
45
65
100
ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 20
พฤศจิกายน 2563 ดังนี้
(ลานบาท)
รายการ

งบประมาณ

PO

เบิกจาย

รอยละ
เบิก
จาย

การใชจาย
(PO+
เบิกจาย)

รอยละ
การ
ใชจาย

เปาหมาย สูงกวา
ไตรมาส เปาหมาย
1

1. งบประมาณรายจายประจําป
1.1 รายจาย...
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รายการ

งบประมาณ

PO

รอยละ
เบิกจาย เบิก
จาย

การใชจาย รอยละ
(PO+ การ
เบิกจาย) ใชจาย

เปาหม สูงกวา
ายไตร เปาหม
มาส 1 าย

1.1 รายจาย
12,911.56 513.31 5,775.60 44.73 6,288.91 48.71 32 16.71
ภาพรวม
1.2 รายจาย
7,175.55 14.52 4,560.98 63.56 4,575.50 63.77 36 27.77
ประจํา
1.3รายจาย
5,736.01 498.79 1,214.62 21.18 1,713.41 29.87
20 9.87
ลงทุน
2.งบประมาณเหลื่อมป
404.66 18.64 1,830.04 84.31
ป 2563 2,170.48 1,425.38
ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดเชี ยงใหม มี หน วยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ รายจา ย
ลงทุนทั้งสิ้น 118 หนว ยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภ าค จํานวน 108 หนวยงาน
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํา นวน 1 หนว ยงาน เทศบาล จํ า นวน 5 หนว ยงาน จากการติด ตามผลการดําเนิน งานในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 1
จํานวน 11 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบ รรลุเปาหมายตามมาตรการเรงรัด
การใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ร อยละ 20 จํ านวน 107 หน วยงาน เงินกั นไวเบิ กเหลื่อมป ใชจายได อี ก
6 เดื อ น จะสิ้ น สุ ด การกั น เงิ น ในเดื อ นมี น าคม 2563 หั ว หน า ส ว นราชการที่ มี เงิ น กั น ไว เบิ ก เหลื่ อ มป
ให เร งดํ าเนิ นการเบิ กจายให เสร็จภายในเดือนมี นาคม 2564 การใช จายงบประมาณขณะนี้ จังหวัดเชี ยงใหม
ได รับงบประมาณ 12,911.56 ลานบาท ในป 2563 จังหวั ดเชียงใหม ไดรับงบประมาณ จํานวน 28,632
ล านบาท แสดงให เห็ นวางบประมาณประจําป 2564 จั ดสรรมายั งไม ครบถ วน คาดวาป 2564 ไมต่ํ ากว า
28,000 ลานบาท โดยเฉพาะงบรายจายลงทุน ประจําป 2563 จํานวน 9,000 ลานบาท ขณะนี้ไดรับมาเพียง
5,736.01 ลานบาท จะทยอยโอนมาใหจังหวัดเพิ่ มเติม งบรายจายลงทุนขอใหเรงรัดดําเนิ นการจัดซื้อจัดจาง
ใหแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 อนาคตหนวยงานจะไดรับงบรายจายลงทุนเพิ่มเติม งบรายจายประจําใหดําเนินการ
ตามปกติ คณะรัฐมนตรีไดมีการเห็นชอบมาตรการทางการคลังดานการใชจายภาครัฐ ประกอบไปดวยการกําหนด
เป าหมายการเบิ กจ ายงบประมาณ ประจําป 2564 ทั้ งในส วนของงบรายจายประจํ าและงบรายจายลงทุ น
ไตรมาสที่ 1 ภาพรวมการเบิ กจ ายร อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมการเบิ กจ ายร อยละ 54 ไตรมาสที่ 3
ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 77 และไตรมาสที่ 4 ภาพรวมการเบิกจายรอยละ 100 รวมทั้งเรงรัดการเบิกจาย
คาใชจายดานการฝกอบรม ประชุม สัมมนาใหดําเนินการใหไดมากที่สุดหรือไมนอยกวารอยละ 50 ในไตรมาสที่ 1
โดยใหสนับสนุนโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเมืองรองเปนหลัก งบประมาณปใดใหใชไดในปนั้น
เทานั้ น การกั นเงินงบประมาณเหลื่อมป ทําได 6 เดือน แตจะตองมีการก อหนี้ผูกพัน มี การบันทึ กสั ญญาสั่ งซื้ อ
สั่งจางในระบบ GFMIS , PO ปที่ผานมามีงบประมาณหลายโครงการที่ถูกพับไป โดยเฉพาะเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
ตั้งแตป 2562 – 2561 ถูกพับทั้งหมด
ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) งบรายจาย
ลงทุนใหรีบดําเนินการเบิกจายตามไตรมาส งบประมาณเหลื่อมปใหรีบดําเนินการตามที่คลังจังหวัดเชียงใหมแจง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.2 การดําเนิน...
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5.1.2 การดํ าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป ข องกลุ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ) กลุม จังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1 ไดรับ การจัด สรรงบประมาณประจํ าป
2564 จํ า นวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท แยกเป น งบรายจ า ยประจํ า จํ า นวน
52,323,000 บาท งบรายจายลงทุน จํานวน 223,856,500 บาท และงบรายจายอื่น จํานวน 5,000,000
บาท ประกอบดวย 1) โครงการยกระดับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพลานนา จํานวน 1,589,700 บาท ดําเนินการ
โดยสํานัก งานการท องเที่ ยวและกีฬาจังหวัดเชีย งใหม 2) โครงการทองเที่ ยวธรรมชาติ วิถีลานนา จํา นวน
89,737,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 3) โครงการยกระดับ
นวั ต กรรมอุ ต สาหกรรมอาหารสู การพั ฒ นาผลิต ภั ณ ฑ อาหารแห งอนาคต (Food Innovation for Future
food) จํานวน 2,000,900 บาท ดําเนินการโดยศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 4) โครงการสงเสริมและ
พั ฒ นาศั ก ยภาพสิน คา และบริ ก ารกลุม จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 สู ส ากล จํ า นวน 4,622,100 บาท
ดําเนิน การโดยสํา นัก งานอุต สาหกรรมจัง หวั ดลํ าปาง 5) โครงการจัด แสดงนวัตกรรมและจํ าหนา ยสิน ค า
Lanna Expo 2021 จํ า นวน 13,183,500 บาท ดํ า เนิ น การโดยสํ า นั ก งานพาณิ ช ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
6) โครงการกอสรางถนนลาดยางแอสฟสติกคอนกรีตเพื่อการคาชายแดน เสนทาง มส.3007 แยกทางหลวง
หมายเลข 108 - บานแมสุริน ตําบลขุน ยวม, แม เงา อําเภอขุน ยวม จังหวัดแมฮอ งสอน ผิวจราจร กวา ง
6 เมตร ระยะทาง 7.835 กิ โลเมตร จํา นวน 50,000,000 บาท ดํ าเนิ น การโดยแขวงทางหลวงชนบท
แมฮองสอน 7) โครงการแกไขปญ หาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จํานวน 44,408,900 บาท
ดําเนิน การโดยสํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ มจัง หวัด เชี ย งใหม 8) โครงการอนุรักษ ฟ น ฟู
และสงเสริมการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคา จํานวน 61,312,000 บาท ดําเนินการโดย
สํานัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดลอ มจังหวัดเชี ยงใหม 9) โครงการสรา งเสริมนวัตกรรมการผลิ ต
โคนมคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขัน ดานการตลาด จํานวน 3,010,400 บาท ดําเนินการโดยสํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5 10) โครงการพัฒนาศูนยกลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna coffee Hub)
จํานวน 6,314,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 11) คาใชจายในการบริหาร
จัดการกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 5,000,000 บาท ดําเนินการโดยกลุมงานบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การดําเนินการโครงการฯ อนุมัติผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขณะนี้
อนุมัติโครงการแลว จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท อยูระหวางเสนอโครงการ จํานวน
2 โครงการ งบประมาณ 7,632,500 บาท อยูระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ
134,146,400 บาท และยั ง ไม ส ง โครงการ จํ า นวน 1 โครงการ งบประมาณ 61,312,000 บาท
อนุ มั ติ ผ า นจั ง หวั ด เชี ย งใหม ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งตรวจสอบ/แก ไ ข จํ า นวน 4 โครงการ งบประมาณ
23,088,600 บาท อนุมัติผานจังหวัดแมฮองสอน ขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน 50,000,000
บาท ผลการเบิกจายงบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไดรับ การจัด สรร 223,856,500 บาท เบิก จายแลว 293,915.25 บาท คิดเปน รอยละ 5.88 ยั งไมได
เบิกจาย 280,885,584.75 บาท คิดเปนรอยละ 99.90
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.3 สรุปประเด็นการมอบนโยบายในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) และภารกิจสําคัญของกระทรวงมหาดไทย
หัวหนา...
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หั วหนาสํ านักงานจังหวัดเชี ยงใหม (นางอุบ ลรัตน พวงภิ ญ โญ) ประเด็นสํ าคั ญ
ในการมอบนโยบาย มี ดังนี้ 1) ใหความสําคั ญ กั บการปกป องและเทิ ดทู นสถาบั นหลักของชาติอย างตอเนื่ อง
และยั่ งยื น โดยสรางการรับรูให ประชาชนในพื้นที่เกิดความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภั กดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยสงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสรางสังคมแหงการ
รูรักสามัคคี รวมทั้งขับเคลื่อนและขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ 2) ขับเคลื่อน
การปฏิบัติของจิตอาสาอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม โดยขยายผลการดําเนินงานใหครอบคลุมเรื่องการดูแล
คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนของศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทานในระดับ
จัง หวัด และอํา เภอ ตลอดจนเน น ย้ํ า บทบาทของนายอํ า เภอในการสรา งการรับ รู ภารกิจ จิต อาสาตอ กํ า นั น
ผูใหญบาน และกรรมการหมูบาน เพื่อเปนแกนหลักในการปฏิบัติงานของจิตอาสาระดับหมูบาน 3) ขับเคลื่อน
การพั ฒ นาและแก ไขป ญ หาความเดื อ ดรอ นของประชาชนในระดั บ พื้ น ที่ ภ ายใตแ นวคิ ด “ขั บ เคลื่ อนไทย
ไปดวยกัน” โดยดําเนินการแกปญ หาที่เปน ความเดือ ดรอน/ความจําเป นเรงดวนผา นการบูรณาการรวมกั น
ของทุกภาคสวนในพื้น ที่ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเป นรูป ธรรมและเป นระบบ เพื่อแกไขปญ หาความเดือดรอน
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดําเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal) 4) สนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อยางตอเนื่อง โดยบูรณาการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงอาสมัครตาง ๆ ใหพรอมรับ มือกับโรค
โควิด – 19 ไดอ ย า งเหมาะสม มีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล อ งกั บ สถานการณ ป จ จุ บั น และเป นตามมาตรการ
ที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กําหนด 5) แกไขปญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในระดับพื้นที่ผานการบูรณาการความรวมมือจากภาคีการพัฒนาตาง ๆ
เพื่ อ แก ไขป ญ หาความยากจนและต อยอดสู ก ารพั ฒ นาคนตลอดช ว งชี วิต โดยให ห น วยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ใชประโยชนจากระบบบริหารจัดการขอมูลการพัฒนาคนแบบชี้เปา (TPMAP) ที่มีการปรับปรุงขอมูลในระบบ
ให เปน ป จจุ บัน ครอบคลุมทุกมิ ติของการพั ฒ นา และทุ ก พื้ นที่ข องประเทศ นอกจากนี้ ใหอ งคกรปกครอง
สวนท องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแกไขป ญ หาความยากจนและความเหลื่อ มล้ําในพื้นที่ โดยดําเนิน การ
ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 6) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจากศูนยอํานวยการปองกันปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไปสูการ
ปฏิบัติในระดับ พื้นที่ ทั้งในดานการปองกันยาเสพติด การปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย การบําบัดรักษา
ผูเสพผูติดยาเสพติดและการบริหารจัดการโดยบูรณาการทุกภาคสวนในพื้นที่รวมดําเนินการ 7) บูรณาการ
หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพรอมรับมือสาธารณ
ภัยประเภทตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแลง ไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทันตอสถานการณ รวมทั้งสรางการรับรู ตอประชาชนใหสามารถปฏิบัติตาม
ขอแนะนําหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐไดอยางถูกตองและทั่วถึง 8) ขับ เคลื่อนศูนยดํารงธรรมจังหวัด
และอําเภอใหเปนกลไกสําคัญในการรับเรื่องราวรองทุกข ของประชาชนอยางตอเนื่อง โดยกรณีเรื่องรองเรียน
ที่ไมสามารถแกไขปญ หาในระดับพื้ นที่ ใหดําเนินการรวบรวมและแจงรายละเอียดมาที่หนว ยงานสวนกลาง
เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญ หาดังกลาวใหไดขอยุติโดยเร็ว 9) ใหผูวาราชการจังหวัดและ
นายอําเภอ กําชับและติดตามการแกไขปญ หาการคามนุษ ยของศูนยบูรณาการและประสานการปฏิบัติ งาน
ปองกันและปราบปรามการคามนุษยในระดับพื้นที่อยางเครงครัดและตอเนื่องควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
เจาหน าที่ ผู ป ฏิ บั ติงานด านการป อ งกั น และปราบปรามการคา มนุ ษ ยในสว นภูมิ ภ าค โดยเฉพาะเจ า หน าที่
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่แหลงทองเที่ยว
10) ใชกลไก...
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10) ใช ก ลไกของกระทรวงมหาดไทยในส ว นกลางจนถึ ง ระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ค วามเข า ใจ
และให ข อ มู ล ที่ ถู ก ต อ งกั บ ประชาชน ควบคู ไปกั บ การประชาสั มพั น ธ ผ ลการดํ าเนิ น งานสํ าคั ญ ของรั ฐบาล
และสว นราชการ เพื่ อ ไม ให เกิ ด ข า วปลอม (Fake News) ที่ อ าจสง ผลกระทบในวงกว าง และทํ าให สั งคม
เกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรูขอเท็จจริง 11) การแกไขปญ หาหนี้นอกระบบใหผูวาราชการจังหวัดบูรณา
การรวมกับ ตํารวจในพื้ นที่ เพื่ อรวมกัน แกไขปญ หาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา โดยตั้งคณะทํางาน
เพื่อติดตามงานที่ผูวาราชการจังหวัด ไดสั่งการและรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบเปนประจําทุกเดือน
เพื่อรับทราบปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ และเรงดําเนินการแกไขปญหาโดยเร็ว 12) การแกไข
ปญหาน้ําเสียและการระบายน้ําในพื้นที่น้ําทวม ใหกรุงเทพมหานครและผูวาราชการจังหวัด ตั้งคณะทํางาน
เพื่อติดตามการดําเนินงานแกไขปญหาน้ําเสียและการระบายน้ําในกรณีที่เกิดน้ําทวม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.4 สถานการณ การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) สถานการณ
ทั่ วโลก ผู ป ว ยสะสม 60,099,416 คน รั ก ษาตั ว 103,451 คน หายแล 41,549,575 คน เสี ยชี วิ ต
1,414,618 คน ประเทศที่พบผู ป วยมากที่สุ ด ได แก สหรั ฐอเมริกา อินเดี ย และบราซิ ล สถานการณ เอเชี ย
พบผูปวยอยางตอเนื่อง ไดแก อินเดีย บั งคลาเทศ ปากีสถาน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ญี่ปุน เมียนมา เหตุการณ
สําคัญ ญี่ปุนเขาสูการระบาดระลอกสามวัคซีนอาจมาไมทันกูสถานการณ มีพบกลุมผูปวยที่มีความหลากหลาย
และเกิดการระบาดที่ขยายวงกวางมากยิ่ง สวนใหญพบบริเวณยานสถานบันเทิง สถาบันทางการแพทย สถานที่
ทํางาน รวมไปถึงชุมชนของชาวตางชาติ ทามกลางความกังวลวาญี่ปุนอาจขาดแคลนเจาหนาที่สาธารณสุขในไมชา
เกาหลีใต หวั่นโควิดที่หวนกลั บ มาแพรระบาดกรุงโซลอีกครั้ง โดยทางการเตื อนว าการระบาดระลอกที่สามนี้
อาจเปนการแพรระบาดที่รุนแรงที่สุดหากไมมีการควบคุมไดอยางทั นท วงที คาดวาหลังจากนี้ในเดือนธันวาคม
เกาหลีไดอาจตองเผชิญกับการแพรระบาดที่มีจํานวนผูปวยใหมมากถึง 600 คนตอวัน ฮองกงโควิดระบาดระลอก
ที่สี่ ดับฝน ทราเวล บั บเบิ้ล กับสิงคโปร ท ามกลางการประกาศเตือนจากทางการที่คาดวาหลั งจากนี้การแพร
ระบาดในฮองกงจะเลวรายลงโดยเฉพาะในย านชุมน เนื่องจากมีจํานวนผูปวยที่ไมแสดงอาการเป นจํานวนมาก
ทําใหเกิดการระบาดแพรกระจายไปตามจุดตางๆ อยางเงียบๆ ทําใหยากตอการควบคุม จีนหลังจากที่สามารถ
ควบคุมการแพรระบาดก อนหน านี้ ลาสุดจี นพบผู ป วยโควิด-19 โผลในเมืองเทียนจิน ทางตอนเหนื อของจี น
ทํ าให ทางการเดิ นหน าตรวจโรคประชาชนในพื้ นที่ กวา 3 ลานราย ขณะที่ สนามบิ นพู ตง ในนครเซี่ ยงไฮเข าสู
นาที ระทึกเมื่อพบเจาหน าที่ คารโกของสนามบิ นจํานวน 7 ราย ป วยเป นโรคโควิด-19 อิ นเดีย ตองเผชิญกั บ
การแพรระบาดระลอกที่สาม หลังจากมีผูปวยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลังจากการเฉลิมฉลองเทศกาล
ดิ วาลี โดยพบว าประชาชนได อ อกไปจั บ จ ายใช ส อยโดยไม ให ค วามรว มมื อในการสวมใส ห น ากากอนามั ย
และปรากฏตามภาพประชาชนรวมตั วใกล ชิ ดกั น เป น กลุ มใหญ โดยไม สวมใส ห น ากากอนามั ย เช นกั น ทํ าให
มีความเสี่ยงพบผูติดเชื้อพุงสูงหลังจากนี้ สถานการณประเทศไทย ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พบผูปวย
รายใหม เพิ่ ม 4 คนเดิ น ทางมาจากต างประเทศและเข าสถานที่ กั กกั น ที่ รั ฐจั ดให ไม พ บผู ติ ดเชื้ อ ในประเทศ
ผูปวยยืนยันสะสม 3,926 คน หายปวยแลว 3,780 คน ผูปวยรักษาอยู 86 คน เสียชีวิต 60 คน เหตุการณ
สําคัญในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ศบค.รายงานพบผูปวยโควิดรายใหม 11 ราย ในจํานวน
นี้ 1 ราย เดินทางมาจากเมียนมาโดยไมกักตัว ทําใหยอดติดเชื้อในประเทศเพิ่ม บรรยากาศในศูนยพักพิงชั่วคราว
ผูหนีภัยการสูรบบานอุมเปยน อําเภอพบพระ จังหวัดตาก สงบเงียบมาก หลังจากเจาหนาที่ประจําศูนยตรวจพบ
ผูติดเชื้อโควิด – 19 จํานวน 1 ราย เปนชายตางดาวอายุ 48 ป พักอาศัยอยูหมูที่ 4 โซน A ศูนยอพยพอุมเปยม
ตั้งอยูกลาง...
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.ตั้งอยูกลางดอยสูงชันติดถนนสายแมสอด – อุมผาง อําเภอพบพระ จังหวัดตาก ขณะนี้ตรวจคัดกรองผูสัมผั ส
ไปแล ว 950 คน ยั งไม พบผู ติดเชื้ อเพิ่ ม สถานการณ เชี ยงใหม ณ วั นที่ 25 พฤศจิ กายน 2563 ผู ปวยสะสม
41 คน ไมพบผูติดเชื้อเพิ่ม รักษาหาย 40 คน เสียชีวิต 1 คน ผลการตรวจคัดกรองกลุมเสี่ยงจังหวัดเชียงใหม
ตั้ งแต เดื อนมกราคม - พฤศจิ กายน 2563 รวม 9,261 คน ผลตรวจไม พ บเชื้ อโควิ ด – 19 สถานการณ
โรคไขเลือดออก ป 2563 มี ผู ป วยสะสม 68,033 คน คิ ดเป นอั ตราป วย 102.61 ต อประชากรแสนคน
มีรายงานผูปวยเสียชีวิต 49 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.07 ณ ชวงเวลาเดียวกัน ป 2563 มีรายงานผู ปวย
นอยกวาป 2562 รอยละ 42 จังหวัดเชียงใหมมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกตอประชากรแสนคน อยูในลําดับ
ที่ 6 ของประเทศ อยูลําดับที่ 2 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจากจังหวัดแมฮองสอน ผูปวยทั้งหมด 3,131 คน
อัตราปวยรอยละ 178.37 ตอประชากรแสนคน อัตราผูปวยเปรียบเทียบรายอําเภอสัปดาหที่ 46 พื้นที่สีเขียว
พบผูปวยนอยกวา 10 ตอประชากรแสนคน ในพื้นที่อําเภอกัลยาณิ วัฒนา พื้ นที่สีเหลืองพบผูปวย 10 – 20
ตอประชากรแสนคน ในพื้ นที่ อําเภอสะเมิ ง พื้ นที่สี แดงพบผู ป วยมากกวา 20 ตอแสนประชากร พบในพื้ นที่
23 อําเภอที่เหลือ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.5 มาตรการความปลอดภัยทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาที่รอยตรี
ณั ฐพงศ ฐิต วิ ก รานต ) ภาพรวมอุ บั ติ เหตุ ท างถนนของจั งหวัด เชี ยงใหม ป 256๓ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนน
เฉลี่ยเดือนละ 163 ครั้ง บาดเจ็บ 127 ราย เสียชีวิต 53 ราย ตอเดือน สาเหตุหลัก เมาสุรารอยละ 38.3
ขับรถเร็วเกินกําหนดรอยละ 26.61 ยานพาหนะ ไดแก รถจักรยานยนตรอยละ 84.62 รถปคอัพรอยละ 8.24
รถเกง ร อ ยละ 2.35 จุ ด เกิ ด เหตุ เป น ทางตรงรอ ยละ 48.8 ส วนใหญ เกิ ดในถนนหมู บ านรอยละ 41.71
ชวงเวลาเกิดเหตุคือชวง 16.00 – 20.00 น. รอยละ 30.66 พฤติกรรมเสี่ยง คือ ไมสวมหมวกนิรภัยรอยละ
61.42 สถิ ติ ช ว งวั น หยุ ด และเทศกาลของจั ง หวั ด เชี ย งใหม เทศกาลป ใหม 2563 - เกิ ด เหตุ 104 ครั้ ง
บาดเจ็ บ 104 ราย เสี ย ชี วิ ต 14 ราย เทศกาลสงกรานต 2563 - เกิ ด เหตุ 63 ครั้ ง บาดเจ็ บ 63 ราย
เสีย ชี วิต 2 ราย เขา พรรษา - เกิด เหตุ 49 ครั้ง บาดเจ็บ 47 ราย เสี ย ชี วิต 10 ราย วั นเฉลิม ฯ - เกิ ดเหตุ
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 การเตรียมการเทศกาล
ป ใหม พ.ศ. 2564 ใช หั ว ข อ รณรงค “ชี วิ ต วิ ถี ใหม ขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ไร อุ บั ติ เหตุ ” ช ว งเวลาดํ า เนิ น การ
แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี้ ชวงรถรงคเตรียมความพรอมระหวางวันที่ 22 - 28 ธันวาคม 2563
ชวงรณรงคเขมขน ระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ชวงหลังการรณรงค ระหวางวันที่
5 - 11 มกราคม 2564 เปาหมาย อุบัตเิ หตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงนอยที่สุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสีแดงลดลงรอยละ 5 เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (สันทราย) การเกิดอุบัติเหตุ
ใหญลดลง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต บนถนนกะทรวงคมนาคม ลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
จํา นวนเสี ย ชีวิ ต ณ จุ ด เกิ ดเหตุ ล ดลง การขั บ รถเร็ ว ดื่ มแลว ขั บ ไม ส วมหมวกนิ รภั ย ลดลง อุ บั ติ เหตุ ข อง
รถโดยสารสาธารณะลดลง มาตรการปอ งกันและลดอุบั ติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชีย งใหม
มาตรการหลั ก ในช ว งเทศกาล แบ ง ออกเป น 5 ด า น คื อ 1) ด า นบริ ห ารจั ด การ ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้
ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทําแผนปฏิบัติการ
ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด อํ า เภอ และองค ก รปกครองส ว นทองถิ่ น ตั้ ง คณะทํ า งานตั้ ง จุ ด ตรวจครอบคลุ ม ทั้ ง
25 อําเภอ...
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25 อํ า เภอ และสามารถปรั บ เปลี่ ย นตามบริ บ ทของพื้ น ที่ วิ เคราะห ส าเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ในกรณี
เกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา
ใหเปนตนแบบของประชาชน 2) การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้ ดานถนน แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรงยาวและทางโคง สภาพแวดลอม –
ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบ
จุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา
ใหปลอดภั ย ปลอดแอลกอฮอล 3) มาตรการลดปจจัยเสี่ย งดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ
พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัย
กอนการเดินทางทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้ รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ
รถขนส ง - ให รถบรรทุ ก หยุ ด ให บ ริก าร เลี่ ย งบรรทุ ก น้ํ า หนั ก เกิน รถตู - ให มี ก ารทํ าประกัน ภั ย ภาคบั ง คั บ
และระบบ GPS การรณรงค – ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง 4) มาตรการดานผูใชรถใช ถนน
อยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ
อยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ – โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง
เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย การดูแลนักทองเที่ยว – เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยว
เปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาฯ เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท
ดอยอางขาง และดอยคํา ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญ ขึ้นดอยสําคัญ กําหนดเวลา
ขึ้นลงดอย 5) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้ เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย
โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิต
ฉุกเฉิน อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ
กํ า หนดการดํ า เนิ น งานอย า งเข ม ข น กั บ อํ า เภอกลุ ม เสี่ ย งที่ มี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ท างถนนสู ง อาทิ
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล
พรอ มทั้ ง แนวทางการแก ไขป ญ หาและจั ด การความเสี่ ย ง ใช ป ระชาชนจิ ตอาสาภั ย พิ บั ติ รวมดํา เนิ น การ
กับ อาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภั ย ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสาร
ขนาดใหญขึ้นแหลงทองเที่ยวที่เปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท ,
ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ และดอยคํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชี ยงใหม เป นหัวหน าคณะทํ างานทั้ง 4 ดอย
มาตรการบั งคับ ใชก ฎหมายตรวจจับ – ปรับ ผูไม สวมหมวกนิรภั ย ขณะขับ ขี่แ ละซอ นท ายรถจักรยานยนต
ดวยกลอ ง CCTV ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 25 อํ า เภอ และมี ก ารนํ า นวัต กรรมการตรวจจั บ ผูไม ส วมหมวกนิ รภั ย
แบบอั ต โนมั ติ 24 ชั่ ว โมงในพื้ น ที่ 5 อํ า เภอ ได แ ก เมื อ งเชี ย งใหม สั น ทราย หางดง สั น กํ า แพง สารภี
การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย
และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม
ขอความร ว มมื อผู ป ระกอบการ งดจํ าหน า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล หรื อ มี ก ารจั ด Zoning ในการจํ าหน า ย
ใช ก ารประชาสั ม พั น ธ ทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง สถานี วิท ยุ โทรทั ศ น เสี ย งตามสาย หอกระจายขา ว เพื่ อ แจ งเตื อ น
ประชาชนตระหนั ก ถึง ความปลอดภั ย ทางถนนในชวงเทศกาลป ใหม ประกาศเจ าพนัก งานจราจรจั งหวั ด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.6 การเตรียม...
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5.1.6 การเตรียมความพรอมรับภัยหนาว
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาที่รอยตรี
ณั ฐพงศ ฐิ ต วิ กรานต ) ประกาศกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา เรื่ อ ง การเริ่ม ฤดู หนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563
ประเทศไทยได เริ่มเข า สูฤ ดู หนาว ตั้ งแตวันที่ 22 ตุ ลาคม 2563 โดยลมที่ พัดปกคลุ มบริเวณประเทศไทย
ที่ระดับความสูง 100 เมตร ถึงความสูง 3,500 เมตร ไดเปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก
สวนลมบนที่สูงตั้งแต 5,000 เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตก ประกอบกับอุ ณหภูมิต่ําสุดในชวงเช า
บริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบโดยทั่วไป การดําเนินการ ขั้นตอนกอนเกิดภัย
1) การเตรียมการดานขอมูล 2) จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว 3) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ
ในการประสานการชวยเหลือ 4) จัดเตรียมวัส ดุอุป กรณ ในการปองกันและใหความชวยเหลือ 5) เผยแพร
ขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนระมัดระวังอันตรายตางๆ การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย 1) ประสาน
ดํา เนิ นการกับ หนวยงานในพื้ นที่ 2) รีบ ใหก ารชวยเหลือ ราษฎรที่ ไม ส ามารถชวยเหลือ ตนเอง 3) องค กร
ปกครองสวนท องถิ่ น/อําเภอ หากเกิน ขีดความสามารถใหข อรับ การสนับ สนุน จากจังหวัด องคก รการกุ ศ ล
และประชาชนทั่วไป 4) จัดตั้งศูนยรับบริจาคสิ่งของ 5) รายงานสถานการณและผลการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
การปฏิบัติเมื่อภัยสิ้นสุด 1) สํารวจราษฎรที่เจ็บ ปวยที่ตองใหการรักษาพยาบาล 2) จัดการฟนฟูดานอาชี พ
3) ใหการสงเคราะหสําหรับราษฎรที่ไดรับความเสียหายดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง การสํารวจความ
ตองการเครื่องกัน หนาว ความตองการเครื่องกั น หนาวสงเคราะห ราษฎร ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564
อํ าเภอ 25 อํ าเภอ จํ านวน 454,499 คน ผู สู งอายุ จํ านวน 234,740 คน คนพิ การทุ พ พลภาพ จํ านวน
41,969 คน เด็ ก ไร ผู อุ ป การะ จํ า นวน 3,918 คน ผู มี ร ายได น อ ย จํ า นวน 70,659 คน ผู ป ระสบ
ความเดือดรอน จํานวน 103,213 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.7 การแกไขปญ หาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้ นที่
จังหวัดเชียงใหม ป 2564
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ มจังหวัดเชียงใหม
(นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล) แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5
จังหวั ดเชียงใหม ประจําป 2564 เปาหมายจังหวัดเชียงใหม ป 2564 ลดจุด HOTSPOT / พื้ นที่เผาไหม
ลงรอ ยละ 25 จุด HOTSPOT ในป 2563 จํานวน 21,658 จุด เปา หมายจุด HOTSPOT ในป 2564
ไม เกิ น 17,326 จุด พื้ น ที่เผาไหมในป 2563 ทั้ ง หมด 1,384,078 ไร เป า หมายพื้ น ที่ เผาไหม ในป
2564 ไมเกิน 1,038,059 ไร แผนการบริหารจัดการปองกัน แกไขปญ หาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก
PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2564 ดังนี้ 1) จัดทําแผนระดับหมูบานใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม
2563 เพื่อ ขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด เชียงใหม และองคก รปกครอง
สวนทองถิ่นในพื้นที่ ใชขอมูลในการวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิง ดังนี้พื้นที่เผาไหม 1,384,078 ไร พื้นที่
รัก ษาเหมือ นไขในหิน รอ ยละ 60 จํานวน 830,446 ไร พื้นที่บ ริหารจัด การเชื้อเพลิงรอยละ 40 จํานวน
553,631 ไร พื้นที่ทําแนวกันไฟระยะทาง 2020 กิโลเมตร 12,120 ไร พื้นที่จัดฝายทําฝายถาวร จํานวน
98 แหง เพื่อสรางความชุมชื้นและใชน้ําในการอุปโภคบริโภค พื้นที่จัดฝายทําฝายกึ่งถาวรขององคการบริหาร
ส ว นจั งหวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน 2,000 แห ง พื้ น ที่ ป ลู ก ฟ น ฟู แนวกั น ไฟป า เป ย ก จํ า นวน 1,500 ไร
การวางแผนเผชิญ เหตุ จํานวนอาสาสมัครดับ ไฟทุกพื้ นที่ ทั้ง 210 อปท. ไมนอ ยกวา 21,000 คน/นาย
ชุดลาดตระเวนหมูบานติดเขตปา จํานวน 1,322 หมูบาน ไมนอยกวา 13,220 คน หมูบานละไมนอยกวา
10 คน ...
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10 คน (สง รายชื่อ เพื่ อ ออกเป น คําสั่ งรองรับ – ค า ชดเชย , เบี้ ย เลี้ย ง ฯลฯ) กํ าหนดเสน ทาง เขา – ออก
จุดเสี่ยง การใชอากาศยาน ปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่สูงชัน และมีจุด Hotspot จํานวนมาก การใชแผนอากาศ
ยานไรคนขับ (UAV) ในการตรวจจุด ความรอ น การจัดชุด ลาดตระเวนของทหารรวมลาดตระเวนกับ ชุ มชน
พื้ น ที่ เสี่ ย ง การวางแผนด านการเกษตร ไถกลบตอซังฟางขา ว/ข าวโพด จํา นวน 6,000 ไร ผลิ ต ปุย หมั ก
จากเศษวัชพืชจํานวน 380 ตัน มอบกลาไม ไมผล ไมยืนตนใหเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จํานวน 1,000 ไร
สนั บ สนุ น เครื่อ งอั ด ใบไม เพื่ อ จํ า หน ายในราคากิ โลละ 2 บาท 2) แผนบริ ห ารจั ด การไฟป าระดั บ จั งหวั ด
เชิง พื้ น ที่ แบ งเป น 2 พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ในเมือ งดํ าเนิ น การรวมกั บ สภาลมหายใจ ภาคเอกชน เทศบาลนคร
เชีย งใหม โดยมี ส วนราชการทุ ก ภาคส วนเป น ฝ า ยสนั บ สนุ น โดยท อ งถิ่ น จังหวัด เป น ฝ า ยเลขานุ ก ารหลั ก
และพื้ น ที่ น อกเมื อ ง ดํ า เนิน การโดยคณะทํ า งาน ดา นป า ไม รวมกับ องคก ารบริ ห ารส ว นจั งหวั ด เชี ย งใหม
และส วนทองถิ่ น อํา เภอตา งๆ โดยมี หน วยงานทุ กหนว ยของกระทรงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ ม
สนั บ สนุ น และโดยสํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ฝ า ยเลขานุ ก ารหลั ก
พื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง จํานวนพื้นที่บ ริหารจัดการเชื้อเพลิง เปน 2 โซน (โซนใต – โซนเหนือ) โซนใต
บริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ โซนเหนือบริหารจัดการเชื้อเพลิงหวงเดือน มีนาคม –
เมษายน โดยกํ าหนดโควตา พื้น ที่ จัดการเชื้อเพลิง ให ไมเกิ น 500,000 ไร สําหรับพื้น ที่ไรหมุนเวียนขาวไร
ใหสํารวจขอมูลพื้นที่ใหแลวเสร็จภายใน มกราคม 2564 กําหนดบริหารจัดการเชื้อเพลิง เดือน กุมภาพันธ –
มีนาคม 2564 พื้นที่เพาะปลูกขาวไรเดิม ประมาณ 64,000 ไร ในเขตอําเภออมกอย อําเภอแมแจม อําเภอ
กัลยานิวัฒ นา อําเภอสะเมิง แผนดานสาธารณสุข ดังนี้ 1) การเฝาระวังสภาวะฝุนละออง (PM 2.5) สํารวจ
กลุมเสี่ยงจากมลพิษหมอกควัน สํารวจ/ติดตามเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ การรายงานและสื่อสาร
แจงเตือนแบบ real time 2) การเฝาระวังการเจ็บปวยจากฝุนละออง เฝาระวังกลุมเสี่ยง 13 โรค ตามระบบ
รายงาน รายงานสถานการณผูปวย 13 โรค แบบรายวันชวงวิกฤต 3) การสื่อสารความเสี่ยง/สรางความ
ตระหนั ก รูแ ละการมี ส วนร วม จัด ทํา สื่อ ประชาสั ม พั น ธ หลากหลายภาษา เพื่ อ ให เข า ถึ งประชาชนทุ ก กลุ ม
ใช เครือขา ยหนว ยการแพทยฉุก เฉิ น(วิท ยุ สื่อ สาร), จั ดอสม.(เคาะประตูบ าน) และเยาวชนพิ ชิต หมอกควั น
รณรงคจัดทํา Smog Safety Zone โรงแรม รานกาแฟ ปลอดฝุน , Kick Off อสม. สูภัยหมอกควัน รวมกั บ
องค ก รปกครองส วนท องถิ่ น 4) การควบคุ มป องกั นลดผลกระทบ การทํ า Safety Zone รพศ./รพท./รพช.
เพื่อการดูแลผูปวย, รพ.สต.,ชุมชน(ศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียน)ครัวเรือน/โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผูปวยกลุมเสี่ยง)
จัดระบบดูแลผูปวย 13 โรค ที่ไดรับผลกระทบ ประสานทองถิ่นเพื่อสํารองหนากาก N95/ แจกหนากาก N95
ให ผูป วย 5) การจัด ศูน ยป ฏิ บัติก ารภาวะฉุ กเฉิน EOC ขอ มูล สถานการณ ขอ มูลสุข ภาพ องคความรูต างๆ
เฝาระวังกลุมบุคคลที่เสี่ยงตอสุขภาพและประชาชนทั่วไป เฝาระวังคุณภาพอากาศ เพื่อเตือนภัย ประสานงาน/
ส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น สู ภั ย หมอกควั น ด า นการแพทย แ ละสาธารณสุ ข สื่ อ สารความเสี่ ย งภั ย จากหมอกควั น
ประชาสัมพันธกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการปองกัน แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
จัง หวั ด เชี ย งใหม ป 2564 กํ า หนดจั ด งานในวั น ศุ ก ร ที่ 4 ธั น วาคม 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ สวนรุกขชาติหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ขอเชิญทุกหนวยงานรวม
กิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.8 ประชาสัมพัน ธการเลือกตั้งสมาชิ กสภาและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการ...
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ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณ ะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายเกรี ย งไกร พานดอกไม ) วัน เลื อ กตั้ ง นายกองค ก ารบริห ารส ว นจั งหวั ด และสมาชิ ก องค ก ารบริ ห าร
สวนจังหวัดเชีย งใหม ในวัน อาทิตย ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. นําบั ตรประจํ าตัว
ประชาชนไปด ว ย และอย า ลื ม สวมหน า กากอนามั ย หรื อ หน า กากผ า ไปด ว ย บั ต รเลื อ กตั้ ง จะมี 2 ใบ
คือบัตรเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่น และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น ลงลายมือชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือ
บนขั้ วบั ตรการเลื อกตั้งท องถิ่ นกฎหมายไมได บัญ ญั ติให มีการเลื อกตั้งลวงหน าและไมมีการเลื อกตั้ งนอกเขต
จังหวัด การแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ขอ 62 ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นได ใหแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ/ผ.ถ. 1/8 หรือทําเปน
หนังสือ ซึ่งอย างนอยต อ งระบุ ห มายเลขประจําตัวประชาชนและที่ อยูต ามหลัก ฐานทะเบีย นบ านให ชัดเจน
พรอมทั้งแจงดวยวา ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้งไดดวยเหตุใด โดยยื่นตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่ตนมีชื่ออยูในทะเบีย นบานในเขตทองที่ดวยตนเองหรือทําเปนหนังสือมอบหมายใหบุคคลอื่นไปยื่ น
แทนหรือจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน โดยตองแจงเหตุภายในเจ็ดวันกอนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต
วันเลือกตั้ง เหตุจํ าเป นที่ไมอ าจไปใชสิทธิเลือกตั้งได ขอ 65 ผูมีสิทธิเลือกตั้งใดที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นได เนื่องจากมีเหตุดังตอไปนี้ ซึ่งไดแจงและนายทะเบียนอําเภอหรือนาย
ทะเบียนทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา มีเหตุจําเปนเพียงพอจะไมไปใชสิทธิเลือกตั้งก็ได คือ 1) มีกิจธุระจําเปน
เรงดว นที่ตอ งเดินทางไปพื้นที่หางไกล 2) เจ็บ ปวยและไมสามารถเดินทางไปใชสิ ทธิเลือกตั้งได 3) เป นคน
พิ ก ารหรือ ทุพ พลภาพ หรือ ผู สูงอายุ และไม ส มารถเดิน ทางไปใช สิ ทธิเลือ กตั้ง ได 4) เดิ นทางออกนอกเขต
ราชอาณาจักร 5) มีถิ่นที่อยูหางไกลจากที่เลือกตั้งเกินกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร 6) ไดรับ คําสั่งจากทางราชการ
ให ไปปฏิ บั ติห นา ที่นอกเขตเลือ กตั้ง 7) เหตุสุด วิสัย หรือ เหตุ อื่นที่ คณะกรรมการกํ าหนด หากไมไปใชสิ ท ธิ
เลือกตั้งจะถูกจํากัดสิทธิ ดังนี้ 1) สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมัครรับเลือกเปนสมาชิกวุฒิสภา 2) สมัครรับเลือกเปนกํานันและผูใหญบาน 3) เขาชื่อ
ร อ งขอให ถ อดถอนสมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น 4) ดํ า รงตํ า แหน ง ข า ราชการการเมื อ ง
และขา ราชการรัฐ สภาฝ า ยการเมื อ ง 5) ดํ ารงตํ า แหน งรองผู บ ริห ารท อ งถิ่ น เลขานุ ก าร ผู บ ริห ารท อ งถิ่ น
ผู ช ว ยเลขานุ ก ารผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ประธานที่ ป รึ ก ษาผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น ที่ ป รึ ก ษาผู บ ริห ารท อ งถิ่ น หรื อ
คณะที่ปรึกษาผูบ ริหารทองถิ่น 6) ดํารงตําแหนงเลขานุการประธานสภาท องถิ่น ผูชวยเลขานุการประธาน
สภาท อ งถิ่ น และเลขานุ ก ารรองประธานสภาท อ งถิ่ น การถู ก จํ า กั ด สิ ท ธิ กํ า หนดเวลาครั้ ง ละ 2 ป
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ใหถือปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 ดังนี้
1) ใหกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการที่มีฐานะเทียบเทากรม รัฐวิสาหกิจ องคกรของรัฐ และขาราชการ
พนั กงาน และเจ าหน าที่ในสังกั ดทุกระดับ ทั้ งในสวนกลาง สวนภู มิภ าค และสวนท องถิ่น ให ความรวมมื อ
ชวยเหลือและสนับสนุนในการดําเนินการเลือกตั้ง เมื่อเจาหนาที่โดยตรงรองขอ โดยใหถือเปนงานในหนาที่ของ
ขาราชการหรือเจาหนาที่นั้นๆ 2) ใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นวางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งทุกครั้งอยางเครงครัดไมปฏิบัติการใดๆ
ในทางตรงและทางออม ทั้งสวนตัวและราชการใดโดยมิชอบดวยกฎหมายเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับ
เลือกตั้ง พรรคการเมืองใดโดยเด็ดขาด 3) ใหขาราชกร พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภท ทุกระดับไปใช
สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ใหเป นตัวอย างแกป ระชาชน ใหคําแนะนํ า ชัก ชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในครอบครัว ญาติ
มิต รสหายไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอมเพรีย งกัน 4) ใหผูสมัครหรือผูส นับ สนุน ผูส มัคร หรือพรรคการเมือ ง
สามารถใชส ถานที่ ราชการในการหาเสีย งเลือ กตั้งได แต ตอ งดํ าเนิ น การในลัก ษณะที่ เปน ธรรม เสมอภาค
หากสวนราชการใดมีระเบียบปฏิบัติไมใหใชสถานที่ราชการไปในกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติ
ตามระเบียบ ...
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ตามระเบียบนั้น 5) การใชสถานที่ของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับของทางราชการ
ในการหาเสียงเลือกตั้ง ตองไมกระทบตอการเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษานั้น
และผู ข อใช ส ถานที่ ต อ งสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยที่ จํ า เป น ตามควรแก ก รณี ข อ ห า มของราชการการเมื อ ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น หรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ ในการ
เลือ กตั้งสมาชิกสภาองคก ารบริหารสวนจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มาตรา 34 ในกรณี
ปรากฎขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐกระทําการใดๆ โดยมิชอบ ดวยหนาที่และอํานาจอันเปนการกลั่นแกลง
ผู ส มั ค รใด หรื อ ดํ า เนิ น การใดๆ ที่ เป น คุ ณ หรื อ เป น โทษแก ผู ส มั ค รใด ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย มีอํานาจสั่งใหยุติหรือระงับการการกระทํา
นั้นได ใหกรรมการการเลือกตั้งที่พบเห็นการกระทําตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํานั้นได แลว
รายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ มาตรา 69 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําการ
ใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และอํานาจ ในกรณีมีหลักฐานอันควร
เชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ
ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาวในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชา
สั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลาง
จังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได อัตราโทษ
ผูใดฝาฝนมาตรา 69 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต 1 – 10 ป หรือปรับตั้งแต 20,000 - 200,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผูนั้น มีกําหนด 20 ป ขอความอนุเคราะหทางอําเภอ
ในการประชุมประจําเดือนกํานัน ผูใหญบ าน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมจะ
เขาไปประชุมเพื่อประชาสัมพันธ ใชเวลาประมาณ 15 นาที
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่/การแตงกาย
1 – 2 ธันวาคม 2563
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ- เสด็จพื้นทีอ่ ําเภอแมแจม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และอําเภอฝาง
การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว
3 - 9 ธันวาคม 2563
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาอทิตยาทร การแตงกาย
กิติคุณ (เปนการสวนพระองค)
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว
5 ธันวาคม ...
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วันที่
5 ธันวาคม 2563

5 ธันวาคม 2563

4 – 5 ธันวาคม 2563
8 – 11 ธันวาคม 2563

เวลา

งาน
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิรภิ าจุฑาภรณ และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
อทิตยาทรกิติคุณ

09.00 น. การจัดงานวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563

การจัดกิจกรรมงาน “ 5 ธันวามหาราช” จังหวัด
เชียงใหม ประจําป 2563
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ
มาพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

สถานที่/การแตงกาย
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ
อําเภอแมแตง
การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี
แขนยาว สวมหนากาก
อนามัยสีขาว
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว

ณ หอประชุมทีปงกร
รัศมีโชติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
อําเภอแมริม
การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว
13 - 17 ธันวาคม 2563
รับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา การแตงกาย
สิรวิ ัฒนาพรรณวดี (เปนการสวนพระองค)
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว
21 ธันวาคม 2563
รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
ณ อุทยานหลวง
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ราชพฤกษ
มาทรงเปดงานโครงการหลวง ประจําป 2563 การแตงกาย
เครื่องแบบปกติขาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว
28 ธันวาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 12/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว
สวมหนากากอนามัย
29 ธันวาคม ...
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วันที่
29 ธันวาคม 2563

เวลา

งาน
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงเปดอาคารโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

สถานที่/การแตงกาย
อําเภอแมแจม
การแตงกาย
เครื่องแบบปฏิบัติ
ราชการสีกากี แขนยาว
สวมหนากากอนามัย
สีขาว

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2564
จาจังหวัด เชี ยงใหม (นายชลิต ทิพ ยคํา ) จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานฤดูหนาว
และงาน OTOP ของดี เมื อ งเชี ย งใหม ประจํ า ป 2564 ในระหว า งวั น ที่ 30 ธั น วาคม 2563 ถึ ง วั น ที่
10 มกราคม 2564 รวมจํานวน 12 วัน ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม มีรายละเอียดสรุป ดังนี้ 1) กิจกรรมสําคัญภายในงาน ไดแ ก การออก
รานกาชาด และการออกสลากกาชาดการกุศล การประกวดนางสาวเชียงใหม การออกรานผลิตภัณฑชุมชน
OTOP และของดี 25 อําเภอ การจั ดนิ ทรรศการของส วนราชการและสถาบั น การศึ ก ษา การจั ดกิ จกรรม
กระตุนเศรษฐกิจและลดรายจายใหแกประชาชน (รานสินคาราคาประหยัด) การจัดแสดงศักยภาพและดนตรี
“เตน รํา ทําเพลง เกงและดี” การจัดกิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุงทองที่/ทองถิ่น การจัดกิจกรรมประกวด
รําวงประยุกต การจัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร การจัดกิจกรรมประกวดสัตว การจัดกิจกรรม
แขงขันกีฬา การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 กิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหม งานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด กําหนดจัดงาน “วันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป ๒๕๖4” ในวัน ที่
1 ธัน วาคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณกองรอ ยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม ที่ ๑
สิ่งของบริจาค จังหวัดไดมีหนังสือ ประสานการขอรับ บริจาคสิ่งของไปยังทุกอํา เภอ หนวยงานราชการต างๆ
รัฐวิสาหกิจ องคการปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชนและภาคประชาชน เชน มูลนิธิ สมาคม โรงแรม โครงการ
บานจัดสรร หนวยงานเอกชน และหางรานตางๆ เปนตน กรณีหากหนวยงานใดมีความประสงครวมบริจาค
สิ่งของ แตไมสามารถนําสิ่งของมาบริจาคที่หนางานได ที่ทําการปกครองจังหวัดพรอมที่จะอํานวยความสะดวก
ไปรับสิ่งของบริจาค ณ ที่ตั้ง/ที่ที่หนวยงานนั้นๆ กําหนด โดยสามารถติดตอที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
หมายเลขโทรศัพท 0-5311-2639 ทั้งนี้ ของบริจาคทั้งหมดจะนําไปออกรางวัลมัจฉากาชาดตอไป บริจาค
โดยเงินสด/ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค/โอนเงินเขาบัญชี หากหนวยงานใดมีความประสงคตองการบริจาค
เงินสด หรือ ตั๋วแลกเงิน/แคชเชียรเช็ค/เช็ค สามารถบริจาค ณ จุดลงทะเบียนในงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาดฯ
หรือบริจาคโดยตรงที่สํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท
0 53๒1 2๖๓๘ การออกรานมัจฉากาชาด เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนปฏิบัติภารกิ จ
ออกรานมัจฉากาชาดจากสมาชิกเหลากาชาดและกิ่งกาชาดทุกอําเภอ เจาหนาที่แตละอําเภอ และสวนราชการ
ตางๆ หมุนเวียนกันมาปฏิบัติหนา ที่จําหนายบัตรมัจฉากาชาด เปดหลอดมัจฉากาชาด จายของรางวัลทั่ วไป
และชวยเหลือจายของรางวัลพิเศษดานบนเวที เปนประจําทุกวัน ตั้งแตวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖3 จนถึงวันที่
๑0 มกราคม ๒๕๖4 สวนการออกรานมัจฉากาชาดในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 (วันเด็ก) แบงเปน ๒ ชวงเวลา
ไดแก ชวงที่ ๑ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ชวงที่ ๒ ตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. สลากกาชาด
การกุศล...
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การกุ ศล ในปนี้จังหวัดไดวาจางใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนผูจัดทําสลากกาชาดการกุศล จํานวน
5,000 เลมๆละ 20 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 100,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 50 บาท เพื่อหารายไดชวยเหลือในดาน
การบรรเทาทุ ก ข การช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบสาธารณภั ย ต า งๆ ตลอดจนผู ด ว ยโอกาสและผู พิ ก าร และ
สาธารณประโยชนดานอื่นๆ ที่เปนภารกิจของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม โดยเริ่มจําหนายสลาก
ก าช าด การกุ ศ ลฯ ใน วั น ที่ 2 6 พ ฤศจิ ก าย น ๒ ๕ 6 3 แ ละออ กรางวั ล สล ากกาชาดการกุ ศล ฯ
ในวันที่ 9 มกราคม ๒๕๖4 ณ เวทีกลางในงานฤดูหนาวฯ สําหรับของรางวัลในปนี้ ประกอบดวย รางวัลที่ 1
รถยนต กระบะตอนครึ่ง ยี่ หอนิ สสั น รุน NAVARA King Cab S 6MT จํานวน 1 รางวัล รางวัลที่ 2 รถยนต
เกง ยี่หอ Nissan March แบบ 5 ประตู จํานวน 1 รางวัล รางวัลที่ 3 รถจักรยานยนต Honda Wave จํานวน
5 รางวัล รางวัลที่ 4 สรอยคอทองคํา 2 สลึง จํานวน 1 รางวัล รางวัลที่ 5 สรอยคอทองคํา 1 สลึง จํานวน
5 รางวัล รางวัลที่ 6 โทรทัศนสี 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 ปฏิทินแผนงานดําเนินงานที่สําคัญ การเตรียมความพรอมของสถานที่จัดงาน
การปรับ พื้ นที่ จัง หวัด ได รับ การสนั บ สนุ นปฏิ บั ติ ภารกิจ จากองค การบริห ารสว นจั งหวัด เชีย งใหม ร วมกั บ
เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลตําบลชางเผือก องคก ารบริหารสวนตําบลชางเผื อ ก
และองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนแก ว จั ด เครื่ อ งจั ก รขนาดใหญ แ ละขนาดเล็ ก พร อ มด ว ยเจ า หน า ที่
เขาดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบของสถานที่จัดงาน การปรับผิวถนน อยูระหวางการเขาปรับ ผิวถนน
ภายในงาน (ลาดน้ํายางไพรมโคท) โดยสํานักงานแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม รวมกับองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหมการติดตั้งระบบไฟฟาและน้ําประปา ชวงตนเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เริ่มดําเนินการติดตั้งระบบ
ไฟฟา โดยการไฟฟาสวนภูมิภ าคฯ เชีย งใหม ๒ และติดตั้งระบบน้ํ าประปา โดยประปาสวนภูมิภาคจังหวั ด
เชีย งใหม การลงพื้นที่จัดนิท รรศการและอื่นๆ กําหนดเริ่มใหทุกหนวยงานลงสํารวจพื้ นที่จัดนิทรรศการฯ/
นิทรรศการผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และของดี ๒๕ อําเภอ/รานมัจฉากาชาด/จัดเวทีกลาง และสถานที่บริเวณ
อื่น ๆ ตั้งแตวัน ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖3 การจัดนิทรรศการของสวนราชการ/สถานศึก ษา จังหวัดได มีหนั งสื อ
เชิญชวนใหสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาในพื้นที่รวมจัดแสดงนิทรรศการ/การใหบริการ
ภาครัฐตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีหนวยงานตอบรับเขารวมจัดนิทรรศการฯ จํานวนทั้งสิ้น 38 หนวยงาน
ผูรับสิทธิจัดงานฤดูหนาวฯ ประจําป ๒๕๖4 คือ นายเธียรชัย วงศวาสนาสง
มติที่ประชุม รับทราบ
7.2 ประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุดของขวัญ ปใหม ป 2021 โครงการหลวง
ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง ประชาสัมพั นธการสั่งซื้อชุ ดของขวัญ ปใหม ป 2021
เปนผลิตภัณฑจากโครงการหลวง ราคาเริ่มตน 199 – 1,999 บาท ชุดผัก ผลไม ออกแบบไดสามารถดีไซดผัก
ผลไมไดตามใจชอบ ชองทางการสั่งซื้อชุดของขวัญโครงการหลวง รานโครงการหลวงเชียงใหม มี 6 สาขา ไดแก
สาขาถนนสุเทพ (คณะเกษตร ดานหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม) สาขาสนามบินเชียงใหม สาขาเซ็นทรัลแอร
พอรตเชียงใหม ชั้น G สาขาเชียงใหม 89 พลาซา สาขาแมเหียะ (ทางขึ้นพระธาตุดอยคํา) สาขาแมโจ (กาด
คาวบอย) ประชาสัม พั น ธง านโครงการหลวง ระหวา งวัน ที่ 21 – 24 ธัน วาคม 2563 เวลา 09.00 –
20.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
7.3 ประชาสั ม พั น ธ ก ารจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ในรู ป แบบกระเช า ของขวั ญ
ของฝากชวงเทศกาลปใหม
รก.พัฒนาการ...
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๒๓
รก.พั ฒ นาการจั งหวั ด เชี ย งใหม (นายวิท ยา ชุ มภู คํา ) การจํ าหน ายผลิต ภั ณ ฑ
OTOP ในรูป แบบกระเชาของขวัญ ของฝากชวงเทศกาลปใหม กรมการพั ฒ นาชุมชนใหดํา เนินการสงเสริม
ให ผูผลิต ผูป ระกอบการ OTOP นํ าสิ นคามาจัดในรูป แบบ กระเช าของขวัญ ของฝาก เพื่ อจํา หนา ย โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนสงมอบความสุขในชวงเทศกาลปใหม ดวยผลิตภัณฑจากภูมิปญญาของคนไทย
เพื่อสรางชองทางการตลาดผลิตภัณฑ OTOP ใหผูผลิต ผูป ระกอบการ OTOP มีรายไดเพิ่มขึ้น โดยกรมการ
พัฒนาชุมชน ไดดําเนินการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ OTOP ในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝากชวงเทศกาล
ปใหมในเว็บไซตของกรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัดเชียงใหมไดดาเนินการแจงใหทุกอําเภอสงเสริมใหผูผลิต
ผูประกอบการ OTOP นําสินคา OTOP มาจาหนายในรูปแบบกระเชาของขวัญ ของฝากดังกลาว โดยสงขอมูล
ประกอบดวย ภาพถายกระเชาฯ รายละเอียดผลิตภัณฑในกระเชาฯ ราคา ชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพทผูติดตอ
ประสานงาน หรือเว็บไซตที่มีขอมูลดังกลาวใหจังหวัดเชียงใหม เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ประชุมเลิกเวลา 12.00 น.

บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

33
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
การดํ าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- สรุ ป ผลการเบิ ก จ ายงบประมาณและการติ ด ตามโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
- รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม)
- สรุ ป ผลการเบิ ก จ ายงบประมาณและการติ ด ตามโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

34
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- รายงานผลการดําเนิน งานยุ ทธศาสตรในเชิงพื้น ที่ด านการเกษตร (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม)
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การผลิตสินคาเกษตรดานพืชของจังหวัดเชียงใหม
จํานวนเกษตรกร เนื้อที่เพาะปลูก
(ราย)
(ไร)

ชนิดพืช
ขาวนาป
ลําไย
มะมวง
ลิ้นจี่
กาแฟ
กระเทียม
หอมแดง
หอมหัวใหญ
ยางพารา (รวม)
- มีเอกสารสิทธิ์
- ไมมีเอกสารสิทธิ์

77,515
51,589
10,984
6,162
9,099
3,615
2,933
1,759
1,192
520
672

508,506
279,542
60,662
45,790
32,195
29,890
10,683
8,001
14,889.61
6,078.97
8,810.64

เนื้อที่
เก็บเกีย่ ว
(ไร)

ผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได
(ตัน)

505,682
274,442
46,310
45,745
30,182
29,860
10,683
7,963
12,842.89
5,710.02
7,132.87

ผลผลิตเฉลี่ย ราคาที่เกษตรกรขาย
ไดเฉลี่ย
(กิโลกรัม/ไร)
(บาท/กิโลกรัม)

303,823
116,728
56591
11,665
3,924
35,628
26,390
33,255
2,235
994
1,241

601
425
1,222
255
130
1,193
2,470
4,176
174

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
17.80

ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
การยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563

การผลิตดานประมงที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม
ขอมูลฟารม

ขอมูลเกษตรกร

เนื้อที่
เลี้ยง

โรงเพาะฟก

5,659

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

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

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

ไร/24
อําเภอ

ชนิดสัตวน้ํา

ปลานิล

ปลาทับทิม

ปลาดุก

ปลาตะเพียน

ปลายี่สกเทศ

ปลาสวาย

ที่มา สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563

1
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การผลิตดานปศุสัตวที่สําคัญในจังหวัดเชียงใหม

1. โคเนื้อ

จํานวน
เกษตรกร
(ราย)
13,389

2. โคนม

1,152

53,843

12,532

ตัว/ป

น้ํานม 19 บาท/กก.

n/a

3. กระบือ

5,110

48,352

429

ตัว/ป

n/a

4. สุกร

14,654

405,774

598,800

ตัว/ป

221 บาท/กก.(โรงฆา
มาตรฐาน)
69.3 บาท/กก.

5. ไก(ไกเนื้อ, ไก
พื้นเมือง, ไกไข)
9. ผึ้งพันธุ

60,317

6,819,446

217,039

268

79,810 (รัง)

2,394,300

ชนิดสัตว

ขอมูลผลผลิต

จํานวนสัตว
(ตัว)

จํานวน

หนวยนับ

ราคาเฉลี่ย
(บาท/หนวย)

148,594

12,303

ตัว/ป

220 บาท/กก.(โรงฆา
มาตรฐาน)

n/a

ตัว/เดือน 36.20 บาท/กก.
กิโลกรัม

มูลคาผลผลิต
(บาท)

n/a
n/a
191,544,000

80

ที่มา : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2562

เกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม
หนวยงาน

ชนิดสินคา
ขาว

พืชผัก/
ไมผล

ประมง

ปศุสัตว

IFOAM

Organic
Thailand

1. สํานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่1



75 ราย
2,172.99
ไร

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
เชียงใหม



5 ราย
92.40 ไร

3. ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
4. ศูนยหมอนไหมเฉลิม
พระเกียรติฯ
จังหวัดเชียงใหม

2 ราย
24 ไร



PGS.

75 ราย
437 ไร

มอน.

-

PGS.+มอน.

มกษ.

มกอช.

41 ราย
335.75 ไร

48 ราย
428 ไร
1 ราย
1 ไร



5. สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
6. สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงใหม

รวม

มาตรฐาน



6 ราย
81 ไร
1 ราย
2 ไร



ปรับเปลี่ยน
28 ราย
165.91 ไร

103 ราย
2,338.90 ไร

70 ราย
913.60 ไร

191 ราย
1,778.75 ไร

80 ราย
430.25 ไร

130 ราย
882.25 ไร

19 ราย
26 ไร

20 ราย
27 ไร

12 ราย

16 ราย
81 ไร

1 ราย
0.02 ไร

2 ราย
2.02 ไร

รวม 462 ราย/พื้นที่ 5,109.92 ไร

GAP พืช 37,448 แปลง พื้นที่ 123,958 ไร

2
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เกษตรอินทรียจังหวัดเชียงใหม
พืช 5 ราย 46.05 ไร/พืช 3 ราย 80.75
ไร

พืช 1 ราย 16.5 ไร

ขาว 42 ราย 382.25 ไร
พืช 4 ราย 28.26 ไร / พืช 2 ราย 6.25
ไร

พืช 2 ราย 109.57 ไร

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

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

พืช 1 ราย 48.22 ไร

พืช 1 หนวยงาน 91.13 ไร
ไกเนื้อ

แมริม
สันกําแพง

พืช 2 ราย 318.50 ไร/พืช 6 ราย 64.25
ไร
ไกพื้นเมือง
พืช 4 ราย 475.45 ไร
พืช 2 ราย 2.75 ไร
PGS/มอน. พืช 1 ราย 8.75 ไร
PGS พืช 2 ราย 10 ไร

PGS/มอน. พืช 7 ราย 46.5 ไร
PGS พืช 6 ราย 202.75 ไร
PGS/มอน. พืช 6 ราย 53
ไร
PGS พืช 2 ราย 20 ไร

ขาว 18 ราย 137 ไร
ขาว 6 ราย 65.75 ไร/ 4 ราย 11.25 ไร
หมอนผลสด 1 ราย 1 ไร
ขาว 2 ราย 25 ไร/ขาว 4 ราย
พืช 5 ราย 26.54 ไร
ขาว 1 ราย 4 ไร
ประมง 1 ราย 2 ไร
ไกไขและไก 1 ราย
พืช 5 ราย 104.31 ไร

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

PGS/มอน. พืช 8 ราย 33.5 ไร
PGS พืช 4 ราย 37.75 ไร
PGS/มอน. พืช 2 ราย 6 ไร
PGS พืช 3 ราย 8.5 ไร

ขาว 26 ราย 143.5 ไร

ประมง 1 ราย 0.02 ไร

ผานการรับรอง
ระยะปรับเปลี่ยน
ไมไดรับรองอินทรีย

แนวโนมดานการเกษตร ป 2564
ผลกระทบตอภาคเกษตรของไทย
1. การเปลี่ยนแปลงของโลก
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภัยธรรมชาติรุนแรง
3. การแพรระบาดของโควิด – 19
4. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
สงครามทางการคาระหวางประเทศ
5. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

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

4
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โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2564
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหงอนาคต
ภายใต BCG Model
โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการยกระดับการผลิ ต การแปรรูป การตลาดสิ นค าเกษตรปลอดภัยสู
เกษตรอิ นทรีย
1.1 สงเสริ มการผลิตอาโวคาโดคุ ณภาพ

งบประมาณ (บาท)

หน วยงานเจ าภาพ

417,000
417,000

ศู นยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่ สูง)

2. โครงการส งเสริมและพัฒนาอาชีพด านการเกษตรในพื้นที่ โครงการรอยใจรัก ษ

1,118,400

2.1 สงเสริ มเพิ่มทักษะการผลิตปศุสัตวและสินค าปศุ สัตวในพื้นที่โครงการร อยใจ
รั กษ และหมู บานโดยรอบ
2.2 การปรับปรุ งบํ ารุ งดินเพื่อการเกษตรพร อมจั ดทํ าระบบอนุรักษดินและน้ําพื้นที่
โครงการรอยใจรั กษ
2.3 สงเสริ มและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ ณ พื้นที่ โครงการรอยใจรักษ ลุมน้ํา
เมืองงาม ตํ าบลท าตอน อําเภอแมอาย จั งหวัดเชียงใหม

148,100

สํานักงานปศุ สัตวจังหวัดเชียงใหม

412,000

สถานีพัฒนาที่ ดินเชียงใหม

558,300

สํานักงานเกษตรจั งหวัดเชียงใหม

รวม 2 โครงการ

1,535,400

7
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29/12/63

โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565
1

โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565
2

8
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29/12/63

โครงการพัฒนาจังหวัด ป 2565
3

4

จบการนําเสนอ
ขอบคุณคะ/ครับ

9

46
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
-ไมม-ี

มติที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

47
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาทราบและถือปฏิบัติ
5.1 โดยการชี้แจง
5.1.1 สรุ ป การเบิ กจ ายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

48

ณ วั น ที่ 18 ธั น วาคม 2563 จั งหวั ด เชี ย งใหม มี ห น ว ยรั บ งบประมาณที่ ได รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 132 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน
122 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนว ยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนว ยงาน จากการติด ตามผลการดําเนินงาน
ในระบบบริห ารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิ เล็ กทรอนิ กส (GFMIS) พบว ามี ผ ลการดํ าเนิ น การเป น ไปตาม
เปา หมายไตรมาสที่ 1 จํ านวน 43 หนว ยงาน และมีห นว ยเบิก จา ยที่ย ังไมส ามารถดํ า เนิน การใหบ รรลุ
เปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 1 รอยละ 20 จํานวน 89 หนวยงาน รายละเอียด
ผลการใชจายรายหนวยงานดังนี้

๒

49

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563
(เรียงลาดับตามผลการใช้จ่าย)
เป้าหมายไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
 ต่ากว่าร้อยละ 20



ลาดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อหน่วยงาน
รวมทั้งสิ้น 132 หน่วยงาน
ส่วนราชการ 122 หน่วยงาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
โรงพยาบาลสวนปรุง
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
มณฑลทหารบกที่ 33
สานักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
โรงพยาบาลประสาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

งบจัดสรรถือ PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย ร้อยละ การใช้จ่าย
จ่ายจังหวัด
ทัง้ สิ้น เบิกจ่าย (PO+เบิกจ่าย)
6,198.10 835.72 1,366.39 22.05 2,202.12
7,121.09 835.72 1,624.37 22.81 2,460.10
0.36
0.00
0.36 100.00
0.36
0.21
0.00
0.21 100.00
0.21
8.20
4.92
3.28 40.00
8.20
268.31
0.00
268.31 100.00
268.31
593.41
0.00
593.41 100.00
593.41
1.36
1.36
0.00
0.00
1.36
0.23
0.00
0.23 99.47
0.23
0.07
0.00
0.07 99.39
0.07
0.31
0.15
0.15 49.27
0.31
1.58
0.11
1.42 89.93
1.54
0.23
0.00
0.22 96.49
0.22
2.70
2.57
0.03
1.02
2.60
1.06
1.00
0.00
0.00
1.00
2.03
1.71
0.00
0.00
1.71
7.66
6.22
0.21
2.75
6.43
14.80 11.99
0.00
0.00
11.99
81.59 58.30
2.68
3.28
60.97
13.95
8.50
0.38
2.71
8.88
722.52 359.98
71.37
9.88
431.35
15.81
7.24
2.13 13.50
9.37
1.74
0.96
0.03
1.95
1.00
4.60
2.30
0.00
0.00
2.30
386.90 140.78
42.60 11.01
183.38
193.98 72.59
3.66
1.89
76.25
15.82
5.20
0.80
5.06
6.00
0.30
0.00
0.10 33.86
0.10
29.32
0.01
9.61 32.78
9.62
11.85
3.28
0.48
4.01
3.76
30.13
8.82
0.60
2.01
9.42
12.26
3.13
0.69
5.61
3.82
38.94
0.59
11.46 29.43
12.05
29.32
1.06
7.55 25.75
8.61
19.39
4.84
0.27
1.37
5.11
2.76
0.68
0.00
0.00
0.68
15.26
2.88
0.61
4.02
3.49
118.18 26.91
0.00
0.00
26.91
7.60
1.33
0.38
5.00
1.71

หน่วย : ล้านบาท
ร้อยละการ คงเหลือ
ใช้จ่าย
35.53 3,995.98
34.55 4,660.99
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
99.96
0.00
99.47
0.00
99.39
0.00
98.54
0.00
97.04
0.05
96.49
0.01
96.15
0.10
94.38
0.06
84.53
0.31
83.87
1.24
80.99
2.81
74.73
20.61
63.65
5.07
59.70
291.18
59.29
6.44
57.10
0.75
50.00
2.30
47.40
203.53
39.31
117.72
37.94
9.82
33.86
0.20
32.80
19.70
31.70
8.09
31.27
20.71
31.12
8.45
30.95
26.89
29.38
20.71
26.33
14.29
24.59
2.08
22.88
11.77
22.77
91.27
22.54
5.88

๓
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
กองบิน 41
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
โครงการชลประทานเชียงใหม่
สานักงานชลประทานที่ 1
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทางหลวงที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33)
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1
โรงพยาบาลนครพิงค์
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
เรือนจากลางเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
กองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน (กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.)
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลจอมทอง
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยาบาลฝาง

73
74
75
76
77
78
79
80

50

งบจัดสรรถือ PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
จ่ายจังหวัด
ทัง้ สิ้น

ร้อยละ การใช้จ่าย ร้อยละการ คงเหลือ
เบิกจ่าย (PO+เบิกจ่าย) ใช้จ่าย

16.98
10.94
27.69
0.62
11.44
23.32
613.92
237.26
1.90
34.68
22.46
27.57
71.58
25.51
0.71
2.05
131.31
40.46
37.22
2.78
52.69
1.93
29.66
266.73
247.43
155.98
132.42
69.97
40.28
37.50
24.20
23.79
13.14
13.05
12.09

1.96
2.41
6.09
0.00
0.65
0.00
48.22
18.18
0.00
3.56
2.15
2.56
5.66
1.16
0.05
0.00
0.13
1.76
1.20
0.02
0.50
0.02
0.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.81
0.00
0.00
0.14
1.48
4.03
49.40
18.77
0.29
0.00
0.15
0.00
0.00
0.57
0.00
0.12
7.45
0.00
0.34
0.04
0.50
0.00
0.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10.65
0.00
0.00
21.85
12.97
17.27
8.05
7.91
15.21
0.00
0.68
0.00
0.00
2.25
0.00
5.98
5.68
0.00
0.92
1.30
0.95
0.00
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.77
2.41
6.09
0.14
2.13
4.03
97.62
36.94
0.29
3.56
2.30
2.56
5.66
1.73
0.05
0.12
7.58
1.76
1.54
0.05
0.99
0.02
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22.19
22.01
22.01
21.85
18.61
17.27
15.90
15.57
15.21
10.27
10.24
9.30
7.91
6.78
6.37
5.98
5.78
4.36
4.14
1.91
1.89
0.88
0.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13.21
8.53
21.60
0.49
9.31
19.29
516.30
200.32
1.61
31.11
20.16
25.00
65.92
23.78
0.66
1.92
123.73
38.70
35.67
2.72
51.70
1.91
29.56
266.73
247.43
155.98
132.42
69.97
40.28
37.50
24.20
23.79
13.14
13.05
12.09

11.45
10.34
9.60
9.27
9.12
7.88
7.53
6.91

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

11.45
10.34
9.60
9.27
9.12
7.88
7.53
6.91

๔
ลาดับ
ที่

ชื่อหน่วยงาน

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
สานักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เรือนจาอาเภอฝาง
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
สานักงานศุลกากรภาคที่ 3
สานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
วิทยาลัยเทคนิคสารภี
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)
สานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
เชียงใหม่
สานักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
สานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้าที่ 7 (เชียงใหม่)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

51

งบจัดสรรถือ PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
จ่ายจังหวัด
ทัง้ สิ้น

ร้อยละ การใช้จ่าย ร้อยละการ คงเหลือ
เบิกจ่าย (PO+เบิกจ่าย) ใช้จ่าย

6.40
6.33
6.19
5.79
4.95
4.76
4.52
4.10
3.35
3.02
2.93
2.79
2.28
2.24
2.20
1.90
1.78
1.68

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6.40
6.33
6.19
5.79
4.95
4.76
4.52
4.10
3.35
3.02
2.93
2.79
2.28
2.24
2.20
1.90
1.78
1.68

1.54
1.40
1.38
1.36
1.36
1.10
1.06
1.06
1.06
1.06
1.03
0.96
0.94
0.89
0.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1.54
1.40
1.38
1.36
1.36
1.10
1.06
1.06
1.06
1.06
1.03
0.96
0.94
0.89
0.66

0.56
0.52
0.50
0.46
0.39
0.28
0.25
0.02
0.02

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.56
0.52
0.50
0.46
0.39
0.28
0.25
0.02
0.02

๕
ลาดับ
ที่
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6

ชื่อหน่วยงาน
องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
จังหวัดเชียงใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 หน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาลเมืองต้นเปา
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งบจัดสรรถือ PO ทั้งสิ้น เบิกจ่าย
จ่ายจังหวัด
ทัง้ สิ้น
276.62
29.29
247.33
514.31
223.86
290.45
132.07
55.48
20.52
16.73
15.04
13.44
10.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ร้อยละ การใช้จ่าย ร้อยละการ คงเหลือ
เบิกจ่าย (PO+เบิกจ่าย) ใช้จ่าย

257.98
0.00
29.29 100.00
228.69 92.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

257.98
29.29
228.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

93.26
100
92.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18.64
0.00
18.64
514.31
223.86
290.45
132.07
55.48
20.52
16.73
15.04
13.44
10.86

๖
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2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
2.1 หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุดที่ กค 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2563
เรื่อง กำรประกำศรำยชื่อผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 1/2563
กรมบั ญ ชีกลำงได้ป ระกำศรำยชื่อผู้ป ระกอบกำรงำนก่อสร้ำ งที่ มีสิ ทธิเป็ นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 5 ประเภทสำขำงำนก่อสร้ำง ได้แก่
1. สำขำงำนก่อสร้ำงทำง
2. สำขำงำนก่อสร้ำงสะพำน
3. สำขำงำนก่อสร้ำงทำงและสะพำนพิเศษ
4. สำขำงำนก่อสร้ำงชลประทำน
5. สำขำงำนก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งและชำยฝั่ง
มีผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับกำรประกำศรำยชื่อเป็นผู้มีสิทธิเป็น
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต่อหน่ ว ยงำนรั ฐ ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชีกลำง รวมทั้ งสิ้ น 1,625 รำย โดย
หน่ ว ยงำนของรั ฐไม่ต้องจั ดให้ มีกำรขึ้น ทะเบี ยนผู้ ประกอบกำรประเภทนั้น อีก และให้ ห น่ว ยงำนของรัฐกำหนด
คุณสมบัติผู้เข้ำยื่นข้อเสนอรำคำสำหรับโครงกำรก่อสร้ำงที่มีวงเงินตั้งแต่ 5 ล้ำนขึ้นไป
และประกำศกรมบัญชีกลำง เรื่อง รำยชื่อผู้ประกอบกำรงำนก่อสร้ำงที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงำนของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 ธันวำคม 2563 ประกำศเพิ่มเติม จำนวน 202 รำย รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1,827 รำย
สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อผู้ประกอบกำร ได้ที่ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application
2.2 หนังสือสำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว 730 ลงวันที่ 17 ธันวำคม 2563
เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจกำรตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ
สำนักงำนคลังจังหวัดได้ซ้อมควำมเข้ำใจกำรตรวจสอบและปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ เนื่ องจำก ฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวจำนวนมำก
ไม่ได้ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เช่น กรณีไม่แจ้งข้อมูลกำรจดทะเบียนหย่ำ กำรลำออกจำก
รำชกำร และ มีกำรเปลี่ยนแปลงนำยทะเบียนของส่วนรำชกำร เหตุจำกกำรลำออก เกษียณอำยุ หรื อโยกย้ำย
และยังมิได้เปลี่ยนแปลงรหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนในระบบฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐ เป็นต้น ส่งผลให้
เกิดกำรใช้สิทธิเบิ กจ่ำยตรงสวัสดิกำรรักษำพยำบำลไม่เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำเงินสวัสดิกำรเกี่ยวกับกำร
รักษำพยำบำล โดยในปี งบประมำณ พ.ศ. 2562 มีกำรเรียกเงิน คืน จำกผู้ มี สิ ท ธิจำนวน 548 รำย เป็ น เงิน
27,691,216.35 บำท เพื่อประโยชน์ของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว รวมทั้งเป็นกำรป้องกันมิให้เกิดกำรใช้
สิทธิจำกข้อมูล ในฐำนข้อมูลบุคลำกรภำครัฐที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นภำระกับผู้มีสิทธิ และส่วนรำชกำรในกำรต้อง
เรียกเงิน คื น เพื่ อ น ำส่ งคืน คลัง จึงขอให้ ส่ วนรำชกำรดำเนินกำร ตรวจสอบและบั นทึกข้อมูล ของผู้มีสิ ทธิ และ
บุ ค คลในครอบครั ว ให้ ถูก ต้องครบถ้ว นเป็ น ปั จจุบั น ภำยในกำหนด ตำมหนังสื อ กรมบั ญ ชีกลำง ด่ วนที่ สุ ด ที่
กค 0416.3/ว 260 ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563 และรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ ให้สำนักงำนคลังจังหวัด
เชียงใหม่ทรำบ ภำยในวันที่ 15 มกรำคม 2564
*******************

54
หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
1.1 หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค 0433.3/ว 583 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563
เรื่อง การประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่
1/2563
กรมบัญชีกลางไดประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอ
หนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 จํานวน 5 ประเภทสาขางานกอสราง ไดแก
1. สาขางานกอสรางทาง
2. สาขางานกอสรางสะพาน
3. สาขางานกอสรางทางและสะพานพิเศษ
4. สาขางานกอสรางชลประทาน
5. สาขางานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งและชายฝง
มีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑที่กําหนด และไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูมีสิทธิ
เปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งสิ้น 1,625 ราย โดย
หนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมีการขึ้นทะเบียนผูประกอบการประเภทนั้นอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนด
คุณสมบัติผูเขายื่นขอเสนอราคาสําหรับโครงการกอสรางที่มีวงเงินตั้งแต 5 ลานขึ้นไป
และประกาศกรมบั ญ ชีกลาง เรื่อง รายชื่ อผู ป ระกอบการงานกอสรางที่มีสิ ทธิเป น ผู ยื่ น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ประกาศเพิ่มเติม จํานวน 202 ราย
รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,827 ราย
สามารถตรวจสอบรายชื่อผูประกอบการ ไดที่ www.gprocurement.go.th หรือ CGD Application
1.2 หนังสือสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 730 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2563
เรื่อง ซอมความเขาใจการตรวจสอบและปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ
สํานักงานคลังจั งหวัดได ซอมความเขาใจการตรวจสอบและปรับ ปรุง แกไข หรือเพิ่มเติ ม
ขอมูลในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐ เนื่องจาก ฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
จํานวนมากไมไดปรับปรุง แกไข หรือเพิ่มเติมขอมูลใหเปนปจจุบัน เชน กรณีไมแจงขอมูลการจดทะเบียนหยา
การลาออกจากราชการ และ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงนายทะเบี ย นของส ว นราชการ เหตุ จ ากการลาออก
เกษียณอายุ หรือโยกยาย และยังมิไดเปลี่ยนแปลงรหัสผูใชและรหัสผานในการเขาใชงานในระบบฐานขอมูล
บุคลากรภาครัฐ เปนตน สงผลใหเกิดการใชสิทธิเบิกจายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลไมเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเรียกเงินคืนจากผูมี
สิทธิจํานวน 548 ราย เปนเงิน 27,691,216.35 บาท เพื่อประโยชนของผูมีสิทธิและบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดการใชสิทธิจากขอมูล ในฐานขอมูลบุคลากรภาครัฐที่ไมถูกตอง ซึ่งจะเปนภาระ
กั บ ผู มี สิ ท ธิ และส ว นราชการในการต อ งเรี ย กเงิน คื น เพื่ อ นํ าส งคื น คลั ง จึ งขอให ส ว นราชการดํ าเนิ น การ
ตรวจสอบและบั น ทึกขอมูลของผู มีสิทธิ และ บุ คคลในครอบครัว ให ถูกตองครบถวนเป น ป จจุ บั น ภายใน
กําหนด ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่
กค 0416.3/ว 260 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และ
รายงานผลการตรวจสอบฯ ใหสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564
มติที่ประชุม
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5.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)
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มติที่ประชุม
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5.1.3 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

มติที่ประชุม
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5.1.4 มาตรการความปลอดภั ย ทางถนนช ว งเทศกาลป ใหม พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2564
ชวงเวลา
ดําเนินการ

เปาหมาย

มาตรการ
ปองกันและลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนชวง
เทศกาล
ของจังหวัด
เชียงใหม

ใชหัวขอรณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่ปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ”
 แบงชวงเวลาดําเนินการเปน 3 ชวง ดังนี้
 ชวงรณรงคเตรียมความพรอม (22 - 28 พ.ย. 63)
 ชวงรณรงคเขมขน (29 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64)
 ชวงหลังการรณรงค (5 - 11 ม.ค.64)
 อุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต ลดลงนอยที่สุด เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
ปใหม พ.ศ.
เกิดเหตุ
บาดเจ็บ
เสียชีวิต
2561
127
135
10
2562
115
112
16
2563
104
104
14
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป
115
117
13
 การเกิดอุบัติเหตุในอําเภอสีแดงลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง (สันทราย)
 การเกิดอุบัติเหตุใหญลดลง (ปใหม 2563 เกิดจํานวน 2 ครั้ง)
 การเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต บนถนนกระทรวงคมนาคม ลดลง 5% เทียบกับคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
 จํานวนเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุลดลง (ป 2563 เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ จํานวน 8 ราย)
 การดําเนินคดีขับรถเร็ว ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภั ย ลดลง (ปใหม 2563 มีการดําเนินคดีขับเร็วเกินกําหนด
3,106 ราย เมาแลวขับ 1,059 ราย และไมสวมหมวกนิรภัย 10,623 ราย)
 อุบัติเหตุของรถโดยสารสาธารณะลดลง (ป 2563 ไมเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ)
มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ
1. ดานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังนี้
 ตั้งศูนยปฏิบัติการชวงเทศกาลปใหม ของจังหวัดและอําเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน
 จัดทําแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ตั้งคณะทํางาน ตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ และปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่
 วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม
 ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบของประชาชน
2. การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้
 ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย
 สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน
 จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ
 สถานที่ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล
3. มาตรการลดป จ จั ย เสี่ ย งด า นยานพาหนะ ควบคุ ม รถโดยสารสาธารณะ พนั ก งานขั บ รถต อ งมี แ อลกอฮอล
เปนศูนย และไมเสพสารเสพติด มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทาง
ทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้
 รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ
 รถขนสง - ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน

61
 รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS
 การรณรงค – ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง
4. มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้
 บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด
 ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ - โดยการมีสวนรวมของชุมชน
 ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน ขับรถเร็ว เมาแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย
 การดูแลนักทองเที่ยว
o เพิ่ มความเขม ข น ในแหลงท องเที่ ย วเป น พิ เศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผู วาราชการจั งหวั ด
เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง และดอยคํา
o ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสําคัญ กําหนดเวลาขึ้นลงดอย
o สถาบันการอาชีวศึกษาจัดใหมีการตรวจสภาพรถฟรี ทั้งรถยนตและจักรยานยนต
5. มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้
 เตรี ย มความพร อ มทั้ ง หน ว ยกู ชี พ กู ภั ย โรงพยาบาล บุ ค ลากร เครื่ อ งมื อ ยานพาหนะและระบบสื่ อ สาร
ใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง
 สํารองโลหิตฉุกเฉิน
 อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอม
 เนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน
มาตรการพิเศษ  กํ า หน ดการดํ า เนิ น งาน อย า งเข ม ข น กั บ อํ า เภอกลุ ม เสี่ ย งที่ มี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถน น สู ง อาทิ
การดํ าเนิ น การมาตรการชุ ม ชน การรณรงค ใหค วามรูป ระชาสัม พั น ธ การจั ดทํ าสถานการณ แ ยกเป น รายตํ าบล
พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง
 ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการกับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย
 ออกประกาศเจ า พนั ก งานจราจรห า มรถโดยสารขนาดใหญ ขึ้ น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น ดอย เนื่ อ งจาก
อาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท , ดอยอางขาง , ดอยสุเทพ และดอยคํา โดยมี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย
 เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนําเทคโนโลยี AI มาชวยตรวจจับผูไมสวมหมวก
นิรภัยแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง สารภี
 การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย
และถนนสาย 108 เชีย งใหม – จอมทอง รวมถึ งกล องตรวจจับ ความเร็วแบบมือถื อ จํ านวน 16 ตั วทั่ วจั งหวั ด
เชียงใหม
 ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการจําหนาย
 ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือนประชาชน
ตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
 ประกาศเจ า พนั ก งานจราจรจั ง หวั ด เชี ย งใหม กํ า หนดความเร็ ว ของรถในเขตเทศบาลเป น เขต slow.city
โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม
 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่

62

การดําเนินงาน  ดําเนินการตั้งดานรวมกับจุดคัดกรอง COVID ครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ
ควบคูกับ
 แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถสาธารณะทุกคน
มาตรการการ  ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญหนาของเจาหนาที่ดวยกลอง CCTV ตรวจจับความเร็วและตรวจจับผูไม
ปองกันโรคติด
สวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ
เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

มติที่ประชุม
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5.1.5 การป อ งกั น และแก ไขป ญ หาภั ย จากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563 - 2564
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
การปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป พ.ศ.2563-2564
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเริ่มฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2563 ประเทศไทยไดเริ่มเขาสู
ฤดูหนาว ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง 100 เมตร
ถึงความสูง 3,500 เมตร ไดเปลี่ยนลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก สวนลมบนที่สูงตั้งแต 5,000
เมตรขึ้นไป ไดเปลี่ยนเปนลมตะวันตก ประกอบกับอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเชาบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลง
อยูในเกณฑอากาศเย็นเกือบโดยทั่วไปแลว
การเตรียมความพรอมและการใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว ปงบประมาณ 2564
1. จัดตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณ
2. ทบทวนปรับปรุงแผนเผชิญเหตุภัยหนาวระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น
3. เตรียมความพรอมปองกันโรคติดตอในชวงฤดูหนาว รวมถึงสรางการรับรูการเฝาระวังดูแลสุขภาพ
4. เตรียมความพรอมปองกันและบรรเทาภัยที่คาดวาเกิดขึ้นในฤดูหนาว เชน อัคคีภัย และภัยทางถนน
ตามแผนที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด อําเภอและทองถิ่น
ทั้งนี้ จังหวัดไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยจากอากาศหนาว จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ.25632564 และจัดทําแผนการเผชิญเหตุภัยหนาว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
การสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 2564 ทั้ง 25 อําเภอ
ดังนี้
ประเภทผูเดือดรอน (คน) ไดแก
กลุมเปราะบาง 438,385 คน แยกเปน ผูสูงอายุ จํานวน 222,015 คน เด็กไรผูอุปการะ
จํานวน 3,890 คน คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 40,640 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน 70,066 คน
ผูประสบความเดือดรอน จํานวน 101,774 คน
ความตองการเครื่องกันหนาว (ชิ้น) ไดแก ผาหมนวม จํานวน 335,214 ชิ้น ผาหมไหมพรม จํานวน
42,880 ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 89,318 ชิ้น เครื่องกันหนาวอื่นๆ จํานวน 16,021 ชิ้น รวมทั้งสิ้น
483,433 ชิ้น
การสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากหนวยงานภายนอก จํานวน 8,000 ผืน ดังนี้ (ขอมูล ณ วันที่ 25 ธ.ค.63)
มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ จัดเตรียม ผาหมนวม จํานวน 3,500 ผืน ผาหมนาโน 4,000 ผืน
รวม 7,500 ผืน
บริษัท ซูซูกิ มอเตอร
มอบผาหม จํานวน 500 ผืน
หลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 กรณี
อากาศหนาวจัดผิดปกติอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซียส และมีชวงเวลาอากาศหนาวยาวนานติดตอกันเกิน 3
วัน ใหจายคาจัดซื้อเครื่องกันหนาวสงเคราะหประชาชนไดเทาที่จายจริงไมเกิน 300 บาท ทั้งนี้ จังหวัดหนึ่งไม
เกินงบประมาณปละ 1,200,000 บาท ซึ่งในปจจุบันจังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(ภัยหนาว) จํานวน 1 อําเภอ คืออําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 3 ตําบล ไดแกตําบลบานจันทร แมแดด และ
ตําบลแจมหลวง
มติที่ประชุม
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5.1.6 การแกไขป ญ หาหมอกควั น ไฟป าและฝุ น ละอองขนาดเล็ ก (PM 2.5) ในพื้ น ที่
จั งหวั ด เชี ย งใหม ป 2564 (สํ านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหม)
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เชียงใหม)

5.1.7 แผนการบริ หารจั ดการน้ํ าเพื่ อป องกั นภั ยแล ง ป 2564 (โครงการชลประทาน
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5.2 โดยเอกสาร

1) ขาวประชาสัมพันธโครงการ “พาณิชยลดกระหน่ําขามป New Year Grand Sale
2021” (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) เอกสารจัดวางบนโตะ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2564
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
30 ธันวาคม 2563 –
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม สนามดานหลังศาลา
10 มกราคม 2564
ประจําป 2564
กลางจังหวัดเชียงใหม
1 มกราคม 2564
06.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
ณ บริเวณประตูหนา
เนื่องในวันขึ้นปใหม พุทธศักราช 2564
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไปจนถึงอนุสาวรีย
ครูบาศรีวิชัย
17 มกราคม 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหงมหาราช ณ หองราชพฤกษ 1
ประจําป 2564
ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา
18 – 21 มกราคม
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
2564
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดําเนินมาทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัด
ลําปาง
18 มกราคม 2564 09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จณ พระสถูปเจดีย
พระนเรศวรมหาราช ประจําป 2564
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
28 มกราคม 2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ณ หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 1/2564
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
28 มกราคม 2564 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
ณ พระวิหารหลวง
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วัดพระสิงห วรวิหาร
พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจําป
พุทธศักราช 2564
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 สรุ ป การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาและนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
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7.2 จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป 2563 “DG Awards 2020”
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
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7.3 การจัดระเบียบสถานที่จอดรถยนตภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)
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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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