ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563

วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท 0 5311 2708

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณีนายนิพนธ จาระธรรม
ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบประกาศเกี ย รติ คุณและแหนบทองคํา ใหแ ก กํา นัน ผู ใ หญ บา นยอดเยี่ ยมประจํา ป
2563 จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ครอบครั วรมเย็นและบุคคลดีเดนดานการ
พัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวั ด
เชียงใหม)
6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ
25 อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
7. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย
- นายศรัณยู
มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดตาก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณในภาพรวมของจัง หวัดเชียงใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุป การเบิกจา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจั งหวัด/กลุม จังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมแ ละกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 สรุปผลการดํา เนินโครงการแกไ ขและบรรเทาป ญ หาความเดือ ดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่อ งมาจากปญ หาภั ยแลง และอุทกภัยในจังหวัด ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2562
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

-23.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 การปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.7 การบริ หารจั ด การสิ น ค า เกษตร (ลํ า ไย) และผลผลิ ตทางการเกษตรอื่ น
(สํานักพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม)
3.1.9 สถานการณอุ ทกภัย /วาตภั ย และแนวทางการช ว ยเหลือ ในพื้ น ที่ จัง หวั ด
เชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3.1.10 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
29 กันยายน 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหน าสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
5.2 การดํ า เนิ น งาน “น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี)
6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณีนายนิพนธ จาระธรรม
ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบประกาศเกี ย รติ คุณและแหนบทองคํา ใหแ ก กํา นัน ผู ใ หญ บา นยอดเยี่ ยมประจํา ป
2563 จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
- นายสัญญา
อิ่นแกว
กํานันตําบลแมวาง อําเภอแมอาย
- นายประยุทธ ชัยประสิทธิ์ กํานันตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง
- นายศรีนวล
ไทยตัน
กํานันตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด
- นางสาวรัตฑณา จันทรดํา
ผูใหญบาน หมูที่ 4 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง
- นายเติง
ขัตหลง
ผูใหญบาน หมูที่ 1 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว
- นายเสอะคา ดีนอย
ผูใหญบาน หมูที่ 3 ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย
4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
- ครัวนฤตยะ
- ครัวอาจารยสายหยุดและหมอทราย
- เฮือนคําใบ
5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ราย ครอบครัวรมเย็น จํานวน 3
ราย และบุคคลดีเดนดานการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
- นางบุญรัตน
ปญญา
- ครอบครัวนางอารัตน โพธิ
- ครอบครัวนายจรูญ
ทานวล
- ครอบครัวนางบุญชุม วงคคําอาย
- นางบัวจันทร
อิ่นแกว
- นางพราวพร
วงคกันทรักษ
6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ
25 อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
7. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย
- นายศรัณยู
มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดตาก

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางพัฒนา วงควิเศษ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อํา เภอเมืองเชียงใหม จั งหวัด
เชียงใหม นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 18 หน า โดยมี
นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานการประชุ ม ซึ่ ง ได นํ า ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563 ทั้งนี้ สํ านักงานสถิ ติจังหวัดเชียงใหมขอแกไข
รายชื่อผูเขารวมประชุมจาก นายภาคิน วานิชดี สถิติจังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นายภาคิน วานิชดี (แทน)
สถิติจังหวัดเชียงใหม ฝายเลขานุการไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว จึ งขอให ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม

รายงานการประชุมหนาถัดไป

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

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรฬุ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิทยา
ชุมภูคํา
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
9. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
10. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
11. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
12. นายศุภชัย
กัลปสันติ
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
13. นายอนุชา
สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
14. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
15. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
16. ดร.พัฒนา
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
17. นายวิชัย
ศรีโพธิ์งาม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
18. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
19. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
21. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
22. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
23. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํา นวยการสํา นัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดลอ ม
จังหวัดเชียงใหม
24. นายภาคิน
วานิชดี
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
25. นายพนม
วรรณชยพล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
26. นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
27. นายเจริญ
นอยพินจิ
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
28. นางวิมุตติยา...

-๒28. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร
29. ร.อ. จรัญ
คุณยศยิ่ง
30. นางสาวลัดดา
แซล้ี
31. นายสุธรรม
บัวแกว
32. นายเสนห
สายเย็นใจ
33. นายทอง
พันทอง
34. นางพิกุลทอง
รุงเรือง
35. นางถรินันท
โลหะวานิชบุตร
36. นางวันทนา
คันธาเวช
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
37. นายโอรส
เพชรเจริญ

แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม

38. นายสุภาพ

ชมภูมิ่ง

39. นางสาวปภาสร
40. นายสิรภพ
อําเภอ
41. นายสราวุฒิ
42. นายณรงคพัชญ
43. นายศิวะ
44. นายภูเบศ
45. นายวิโรจน
46. นายอรรถชา
47. นายวรศักดิ์
48. นายอนันต
49. นายสิทธิพร
50. นายวิสุทธิ์
51. นายอัษฎางค
52. นายธนเชิด
53. นายชัยณรงค
54. นายนรบดี
55. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
56. นายพงศศักดิ์
57. นายสมภพ
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์
59. นายปณิธาน
60. นายอภินันท
61. นายมนัส
62. นายสุเทพ

วันหัวนา
แทนมณี

ผู อํ า นวยการอาวุ โ สธนาคารแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งาน
ภาคเหนือ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม

วรพงษ
นาคทรัพย
ธมิกานนท
พุฒิรัตนาพร
ดวงสุวรรณ
กัมปนาทแสนยากร
พานทอง
ภัทรเดชมงคล
จันทราช
จรบุรี
พุทธวงศ
กัสภาพง
นันตาสาย
เรืองอนันต
วินัยพานิช
เพชรคงแกว
หนอแกว
ดวงจินดา
แกวติ๊บ
เลาหะกุล
สุริยสิงห
แสนมงคล

นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
(แทน) นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
63. นายวิจัย...

-๓63. นายวิจัย
64. นายพีระศักดิ์
ผูเขารวมประชุม
65. นายศิริพงษ
66. นางสาวธันยนันท
67. นายชลิต
68. นางศิริพร

เพ็ญพัฒนากุล
ธีรบดี

นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

นําภา
โรจนวุฒิธรรม
ทิพยคาํ
รือเรือง

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
69. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอํา นวยการกลุ มงานยุ ทธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
70. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
71. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
72. นางพัฒนา
วงควิเศษ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
73. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
74. นายทรงศักดิ์
มาอู
เจ า พนัก งานปกครองชํ า นาญการ ที่ ทํ า การปกครองจั ง หวั ด
เชียงใหม
75. นางศุภาดา
ชัยวงษ
เจาหนาทีส่ ํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
ภาคเหนือ (องคการมหาชน)
76. นางสาวอรช
บุญหลง
เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ
ภาคเหนือ (องคการมหาชน)
77. นายสากล
สุรวงค
เจาพนักงานปา ไมชํานาญงาน สํา นั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
78. นางสาวชญานนนั ท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
79. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
80. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
81. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live จํานวน 145 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน
8 คน (สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ) ได แ ก นางลั ด ดา แซ ลี้ ตํ า แหน ง ประกั น สั ง คมจั ง หวั ด เชี ย งใหม
นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2
นายอินสอน หนอเรือง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ นายสมัคร มูลประการ ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนสั นป าตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) นายกิตติย ศั กดิ์ ปน แกว ตํา แหน งผู อํา นวยการ
โรงเรี ย นบ า นบ อ หลวง นายเจตนิ พิ ธ รอบคอบ ตํ า แหน งผู อํ า นวยการโรงเรี ย นบ า นเวี ย งฝาง นายธนา
นวลปลอด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด...

-๔จังหวัดเชียงใหม และนายอดิสรณ ลาภพระแกว ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน
เกษตรอําเภอแมริม
3. การมอบสมุ ด ภาพ “รัช กาลที่ 7 เสด็จ ฯ มณฑลพายั พ ” ให แก ส ถาบั น การศึก ษา จํา นวน
445 เลม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4. การมอบรางวัล หมู บา นตนแบบประชาธิป ไตยดีเ ดน ประจํ า ป 2563 จํ า นวน 3 รางวั ล
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) ไดแก รางวัลชนะเลิศ บานเมืองวะ หมูที่ 3 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บานปาตึงงาม หมูที่ 14 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
บานกลาง หมูที่ 3 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี
5. การมอบเกียรติบัตรใหแกนายอําเภอที่ผลักดันใหกิจกรรมเกิดผลเปนรูปธรรม และมีครัวเรือน
ในพื้นที่รับผิดชอบปลูกผักสวนครัวครบรอยละ 100 จํานวน 7 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
ไดแ ก นายอํา เภอแมแ จม นายอํา เภอเชีย งดาว นายอํา เภอสะเมิ ง นายอํ า เภอพร า ว นายอํา เภอแม อาย
นายอําเภอดอยเตา และนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
6. การมอบโลรางวัลใหแกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข ดีเดนระดับจังหวัดประจําป
2563 จํานวน 3 รางวัล และมอบเกียรติบัตรใหแกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2563
จํานวน 15 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
7. รับ มอบรางวัลตั๋ว เครื่อ งบินไป – กลับเชียงใหม – ภูเก็ตโดยสายการบิน แอรเอเชีย จํา นวน
3 รางวัล เพื่อใชในโครงการ RUN TOGETHER 2020
8. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นกรกฎาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จั งหวัดเชียงใหมได จัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันจันทรที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อํา เภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เลขานุการไดจัดทํา รายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 16 หน า โดยมีน ายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชีย งใหม เป น ประธานการประชุ มซึ่ ง ได นํ า ลงเผยแพร ใ นเว็ บ ไซตจั ง หวั ด เชี ย งใหม
www.chiangmai.go.th หัว ข อ ประชุ มหั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นัก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจั ง หวั ด
เชียงใหม เพื่อใหหัวหนา สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 6/2563 ทั้งนี้ ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัด...

-๕คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐ มนตรีมีม ติเห็น ชอบ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติง านและแผนการใชจายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23
54
77
100
รายจายลงทุน

28

58

80

100

รายจายประจํา

8

40

65

100

ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ดังนี้
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณประจําป 2563 จํานวน 26,496.48 ลานบาท ทํา PO แลว 2,883.88
ล า นบาท ผลการเบิ กจ า ย 20,474.70 ล า นบาท คิ ดเปน ร อ ยละ 77.27 อยู ลํา ดั บ ที่ 1 ของประเทศ
การใชจาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 23,358.58 ลานบาท รอยละการใชจาย 88.16 เปาหมายไตรมาสที่ 4
รอยละ 100 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย แยกเปนงบประมาณรายจายประจํา จํานวน 18,151.84 ลานบาท
ทํา PO แลว 105.61 ลานบาท ผลการเบิกจาย 16,257.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 89.57 การใชจา ย
(PO+เบิกจาย) จํานวน 16,363.55 ลานบาท รอยละการใชจาย 90.15 เปาหมายไตรมาสที่ 4 รอยละ 100
ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย และงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 8,344.65 ลานบาท ทํา PO แลว
2,778.27 ล า นบาท ผลการเบิกจา ย 4,216.77 ลา นบาท คิดเป นร อยละ 50.53 อยู ลํา ดับ ที่ 1 ของ
ประเทศ การใชจา ย (PO+เบิ กจา ย) จํา นวน 6,995.04 ลา นบาท รอยละการใชจ าย 83.83 เป าหมาย
ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 ผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมาย สําหรับงบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,514.35
ลานบาท ทํา PO จํานวน 363.17 ลานบาท เบิกจาย จํานวน 2,025.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.57
แยกเปน งบประมาณเหลื่อมป 2562 จํานวน 2,148.33 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 256.05 ลานบาท
เบิกจายแลว จํานวน 1,806.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.10 และงบประมาณเหลื่อมปกอนป 2562
จํานวน 366.02 ลา นบาท ทํา PO แลว จํานวน 107.11 ลานบาท เบิกจาย จํานวน 219.01 ลา นบาท
คิดเปนรอยละ 59.83 ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 138 หนว ยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน
135 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน
จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบว า
มีผลการดํา เนินการเปนไปตามเปา หมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 55 หนว ยงาน และมีหนว ยเบิกจา ยที่ ยังไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100
จํานวน 83 หนวยงาน ทั้งนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดแจงเวียนหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 22718 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม
2563 เรื่ อง การเรงรัดการใช จา ยงบประมาณรายจ ายประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่ อให หน วยรั บ
งบประมาณกําชับเจาหนาที่เรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563
เพื่อไมให เงินงบประมาณถูกพับไป สําหรับหนวยงานที่ดํ าเนินการก อหนี้ ครบทุ กโครงการ/รายการ และหรือ
ดําเนินการ...

-๖ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายผลผลิตที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแลว มีเงินงบประมาณเหลือจาย
จากการดําเนินการ ขอใหประสานสวนกลางเพื่อโอนงบประมาณเหลือจายกลับตอไป
รองผู ว าราชการจั ง หวั ดเชี ยงใหม (นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี ) ขอใหทุ กส ว น
ราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน
2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 18 โครงการ 49 รายการ งบประมาณ 231,500,000 บาท จําแนกเปน
งบลงทุน จํานวน 17 รายการ งบประมาณ 160,605,017 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 32 รายการ งบประมาณ
20,915,220 บาท และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จํานวน 32,893,261 บาท คิดเปน
รอยละ 15.76 มีผลการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 129,684,098 บาท คิดเปนรอยละ 62.13 ขอใหหนวยงาน
ที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ภาพรวมไดรับการจัดสรร จํานวน 129,746,300 บาท ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มีผล
การเบิ ก จ า ย จํ า นวน 10,178,823.20 บาท ก อหนี้ ผูก พั น จํ า นวน 45,125,000 บาท อยู ร ะหว า ง
ดําเนิ นการ จํา นวน 73,931,276.80 บาท เงินเหลือจาย 511,200 บาท ในสวนที่ดํา เนินการในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 89,711,840 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 5,836,386.07
บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน 39,975,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํา นวน 43,875,453.93 บาท
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
รองผู ว าราชการจั งหวั ด เชี ยงใหม (นายวิ รุฬ พรรณเทวี ) ขอให ทุ กส ว น
ราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน
2563 หากกรณีดําเนินการไมทันจะทําใหงบประมาณถูกพับไป และอาจจะมีผลตอการพิจารณางบประมาณในป
ถัดไป
ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ส ว นราชการใดที่ ประสงค จ ะเสนอโครงการเพื่อ ของบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2564 สํ า รองไว ให ติ ด ต อ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สํานักงานจั งหวั ดเชียงใหม กรณีที่โครงการหลัก
ที่เสนอของบประมาณไมไดรับการพิจารณา จังหวัดจะนําโครงการสํารองไปพิจารณาแทน ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณจะตองตอบโจทยเชิงรูปธรรมไดวา เมื่อดําเนินการโครงการนี้แลวเสร็จจะไดอะไร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 สรุปผล...

-๗3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อนั เนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ได รั บงบประมาณโครงการแกไ ขและบรรเทาปญ หาความเดือดรอนของประชาชนในพื้น ที่ อัน เนื่ องมาจาก
ปญหาภั ยแล งและอุทกภั ยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํ านวน 152 กิจกรรม งบประมาณ
159,726,300 บาท ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กอหนี้ผูกพัน 144 กิจกรรม จํานวน
128,276,453.86 บาท ยกเลิกกิจกรรม 8 กิจกรรม จํานวน 20,513,300 บาท เงินเหลือจายจากการจัดซื้อ
จัดจาง จํานวน 10,936,546.14 บาท ผลการเบิกจาย ดําเนินการแลว 139 กิจกรรม 120,467,414.12
บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย 5 กิจกรรม จํานวน 7,392,219.50 บาท เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน
416,820.24 บาท สําหรับงบประมาณภัยแลงเพิ่มเติมที่จังหวัดเชียงใหมไดเสนอของบประมาณไปยังสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สนทช.) จํานวน 560 โครงการ งบประมาณ 278 ลานบาท จังหวัดไดรับการพิจารณา
อนุ มั ติ โ ครงการ จํ า นวน 397 โครงการ งบประมาณ 216 ล านบาท เป น โครงการขององค กรปกครอง
สวนทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนสวนใหญ สําหรับอําเภอมี 1 อําเภอ คือ อําเภอสันปาตอง
สํานั กงานจังหวั ดเชียงใหมไดมีหนังสือแจ งหนวยงานที่ของบประมาณใหทํ าการยื นยั นข อมู ลตามแบบฟอร ม
ที่กําหนด โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ โครงการที่ขอตองไมซ้ําซอนกับงบประมาณอื่นๆ และพื้นที่ตองมีความพรอม
ในการดําเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 แนวทางการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
หัวหนาสํานักงานจัง หวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จั งหวัดเชี ยงใหม
เสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแจ งผลการพิจารณา รอบที่ 1 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 61,679,200 บาท ขณะนี้
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุ มัติงบประมาณ
ตอมาจังหวัดได รับแจงผลการพิจารณารอบที่ 2 จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 219,923,600 บาท
ขณะนี้อยู ระหวางใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรมฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงหนวยงานเจาของโครงการ 21 โครงการใหจัดทําขอมูลสงจังหวัด
ภายในเวลาที่กําหนดแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 สถานการณ การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19)
และสถานการณโรคตามฤดูกาล
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายทอง พันทอง) รายงาน
สถานการณโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1) สถานการณโรคไขเลือดออก สัปดาหที่ 28 ป 2563 จังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอยูลําดับที่ 27 ของประเทศ ลําดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจาก
แมฮองสอน เชี ยงราย และลําปาง พบผูปว ยทั้งหมด 603 ราย อัตราผูปวยโรคไขเลือ ดออกเปรียบเทีย บ
รายอําเภอ สัปดาหที่ 28 แบงอําเภอออกเปน 4 โซน ไดแก โซนสีแดงพบผูปวยมากกวา 20 ตอแสนประชากร
จํานวน 18 อําเภอ คือ แมอาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พราว แมแตง แมริม สัน ทราย หางดง
เมื องเชียงใหม...

-๘เมืองเชียงใหม สั นกํา แพง สารภี สัน ปา ตอง แมว าง จอมทอง ฮอด และดอยเตา โซนสีเหลื อ ง พบผูป ว ย
10 - 20 ตอแสนประชากร จํา นวน 3 อําเภอ คือ ดอยสะเก็ด ดอยหลอ และแมแจม โซนสีเขียวพบผูปวย
น อ ยกว า 10 ต อ แสนประชากร จํ า นวน 4 อํ า เภอ คื อ แม อ อน สะเมิ ง กั ล ยาณิ วั ฒ นา และอมก อ ย
แตละสัปดาหขอมูลจะแปรเปลี่ยน ปจจัยที่จะเอื้ออํานวยตอการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก คือ ปริมาณยุง
ดังนั้น ตองมีการทํา ลายแหลงแพรพันธุยุง โดยเฉพาะสถานที่ที่มีผูคนอยูหนาแนน การแพรระบาดของโรค
เปนไปไดงา ย เชน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ครัวเรือน ตองขอความรวมมือผูนําชุมชน อสม.ทํางานรวมกับ
เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเด็นขอความรวมมือจากนายอําเภอและภาคีเครือขาย คือ 1) ขอให
CDCU อํ า เภอมี ก ารประชุ ม ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานและแก ไ ขป ญ หาไข เ ลื อ ดออก 1 ครั้ ง ต อ เดื อ น
2) สํานักงานสาธารณสุขอํา เภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญ บานใหมีการรณรงคกํา จัดลูกน้ํา
ยุงลาย ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และกํา จัดขยะในชวงฤดูฝนทุกเดือน พรอมทั้งจัดสงผลการดําเนินงานและ
คา ดัชนีลูกน้ําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเตรีย มความพรอมวัสดุและเวชภัณฑในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอ ไดแก เครื่องพน
สารเคมี สารเคมีในการพนฆายุง สเปรยฆายุงแบบกระปอง ทรายอะเบส ยาทากันยุง ฯลฯ 4) ทีม SRRT อําเภอ
ถามีผูปวยไขเลือดออกในพื้นที่ระดับตําบลตั้งแต 1 รายขึ้นไป ทีม SRRT อําเภอออกดําเนินการจัดทําแผนแกไข
ปญหารวมกับทีม SRRT ตําบล และดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด โดยดําเนินการทําลายลูกน้ํายุงลาย
แหลงเพาะพันธุยุงและพนสารเคมีทําลายยุงตัวแกทั้งหมูบานที่เกิดโรค และใหคาดัชนีลูกน้ําเปนศูนยภายใน 5 วัน
5) CDCU อําเภอที่มีผูปวย 2nd generation หรือมีผูปวยเกิดการระบาดในหลายหมูบานหลายตําบลใหพิจารณา
เปด EOC โดยมี น ายอํา เภอเปน ประธานเพื่อ รว มกั นแกไ ขปญ หาและมอบหมายงานหน ว ยงานที่ เกี่ ยวของ
6) หนวยงานราชการ สถานศึกษาและองคกรเอกชนทุกแหงทํากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาหแรกของเดือน
และสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร
2) สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอมูล ณ วันที่
29 กรกฎาคม 2563 ทั่วโลกพบผูปวยสะสม 16,891,173 คน อยูระหวางการรักษา 66,504 ราย หายแลว
10,455,814 ราย เสียชีวิต 663,335 คน ประเทศที่มีการแพรระบาดมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา
คือ บราซิล และรัสเซีย สําหรับประเทศไทยอยูลําดับที่ 106 ของโลก ไมพบผูติดเชื้อภายในประเทศติดตอกัน
เปนเวลา 68 วัน แตพบผูติดเชื้อที่เดินทางมาจากตางประเทศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ประเทศไทย
พบผูปวยยืนยันสะสม 3,298 ราย หายปวย 3,111 ราย อยูระหวางการรักษา 129 ราย เสียชีวิต 58 ราย
สถานการณในจังหวัดเชียงใหมพบผูป วยยื นยันสะสม 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย หายแลว 40 ราย การเตรียม
ความพรอมรั บมื อระบาดรอบ 2 จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) มีการสุมตรวจแรงงานตางดาวและจัดแคมปแรงงาน
เปาหมาย 1,500 ราย ขณะนี้ตรวจแลว 1,208 ราย ไมพบผูติดเชื้อ 2) การเตรียมความพรอมสถานกักกันโรค
Local State Quarantine สําหรับกักกันคนไทยโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับคนตางชาติเสียคาใชจาย Alternative
Hotel Quarantine โรงแรม Quarantine สําหรับเปนทางเลือก มีโรงพยาบาลคูสัญญา Alternative Hospital
Quarantine สําหรับคนตางชาติที่เขามารักษาพยาบาลและญาติ เมื่อกักตัวครบ 14 วัน รักษาหายแลวอาจให
ทองเที่ยวตอได 3) การเตรียมความพรอมดานอื่น ๆ ไดแก การใชแอพลิเคชั่น CM-CHANA สํา หรับลงทะเบียน
เขาพื้นที่จังหวัดเชียงใหมสําหรับผูเดินทาง การเตรียมความพรอม Local Quarantine ระดับอําเภอทั้ง 25 อําเภอ
โดยมีอําเภอที่พรอมเปด 22 อําเภอ ใชรวมกับ Local Quarantine จังหวัด 1 อําเภอ รวมทั้งหมด 37 แหง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 มาตรการ...

-๙3.1.6 มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณ
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระยะที่ 2
ผู อํ า นวยการอาวุ โ สธนาคารแห ง ประเทศไทย สํ า นั ก งานภาคเหนื อ
(นายโอรส เพชรเจริญ) เปาหมายการออกมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอย ระยะที่ 2 ลูกหนี้
สินเชื่อ รายยอยที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ไดรับการชวยเหลือแกไขปญหาอยางรวดเร็ว มีกระแสเงินสด
ใชจา ยในการดํารงชีพไมมีภาระหนี้สูงเกินไป ผูใหบริการทางการเงิน ไดแก สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน สามารถบริหารจัดการลูกหนี้อยางมีประสิทธิภาพไมกอใหเกิด
NPLs จํานวนมาก มีสภาพคลองในการบริหารจัดการ ภาพรวม การชวยเหลือลูกหนี้ไมสรางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม
ลูกหนี้มีที่อยูอาศัย ปรับโครงสรางหนี้รวดเร็ว ทันการณ ชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบไมใหมีภาระจากหนี้
เพิ่มจนเกินสมควร ลูกหนี้มีสิทธิเลือกโปรแกรมและเปรียบเทียบขอมูลใหเพียงพอตอการตัดสินใจ ลูกหนี้ที่ปรับปรุง
โครงสรางหนี้กอนเปน NPLs ไมติดสถานะเปนลูกหนี้ปรับปรุง โครงสรางหนี้ (TDR) ในเครดิตบูโร ผูใหบริการ
ทางการเงินมีสภาพคลองและฐานะการดําเนินงานที่ดี เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะตอไป ชวยเหลือลูกหนี้ได
ตามมาตรการ และเรงปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหลูกหนี้ มีทางเลือกใหลูกหนี้ตัดสินใจ พรอมขอมูลเปรียบเทียบ
ภาระหนี้เดิมกับภาระหนี้ใหม ลดขั้นตอน/กระบวนการใหความชวยเหลือ โดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการ
ทางการเงินมีทางเลือกที่สามารถทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดผานชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติให
สอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของ หลักการสําคัญของมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยระยะที่ 2
คือ 1) ชวยเหลือเฉพาะลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ (opt-in) 2) จัดกลุมลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบตามระดับความเสี่ยง
3) สินเชื่อแตละประเภทมีแนวทางชวยเหลือแตกตางกัน 4) มีมาตรการการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ครบวงจร
5) คํานึงถึงสภาพคลองและฐานะของผูใหบริการทางการเงิน 6) ลดขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานโดยใช
ชองทางอิเล็กทรอนิกส มาตรการชวยเหลือลูกหนี้รายยอยจากสถานการณ COVID -19 ระยะที่ 2 คือการลดเพดาน
ดอกเบี้ย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป ซึ่งจะมีการลดอัตราเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ลงจากเดิมรอยละ 18 เหลือรอยละ 16 การลดอัตราเพดานดอกเบี้ยสินเชื่ อสว นบุคคลที่มีวงเงินหมุน เวียน
รอยละ 28 เหลือรอยละ 25 การลดอัตราเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อสวนบุคคลที่ผอนชําระเปนงวดรอยละ 28
เหลือรอยละ 25 การลดอัตราเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถรอยละ 28 เหลือรอยละ 24 ขยายวงเงิน
ใหผูใหบริการทางการเงินพิจารณาขยายวงเงินแกลูกหนี้ที่ชําระหนี้ดีตอเนื่อง และมีความจําเปนตองใชวงเงิน
เพิ่มเติมเปน 2 เทาจากเดิม 1.5 เทา ของรายได สําหรับลูกหนี้ที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 30,000 บาท/เดือน
เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้
ขั้นต่ํา ลูกหนี้ปกติไมเปน NPL ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 บัตรเครดิตเปลี่ยนเปน สินเชื่อระยะยาว 48 งวด
หรือขยายเวลาชําระหนี้ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 12 พิจารณาใหใชวงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชําระหนี้
สินเชื่อสวนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เชน บัตรกดเงินสดลดอัตราผอนขั้นต่ําตามความสามารถในการชําระหนี้
หรือเปลี่ยนเปนสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชําระหนี้ดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 22 พิจารณาใหใช
วงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชําระหนี้ สินเชื่อสวนบุคคลที่ผอนชําระเปนงวดและสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ
ลดคา งวดอย า งนอ ยร อ ยละ 30 โดยคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ไม เ กิ น ร อ ยละ 22 สิ น เชื่ อ เช า ชื้อ ไม จํ า กั ด วงเงิ น
เดิมจักรยานยนตไมเกิน 36,000 บาท รถยนตทุกประเภทไมเกิน 250,000 บาท เลื่อนชํา ระคางวดเงินตน
และดอกเบี้ย 3 เดือน หรือลดคางวดโดยขยายเวลาการชําระหนี้ สินเชื่อบานไมจํากัดวงเงินเดิมไมเกิน 3 ลานบาท
เลื่อนชําระคางวด เงินตนและดอกเบี้ย 3 เดือนหรือเลื่อนชําระเงินตน 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยใหตาม
ความเหมาะสมหรือลดคางวดโดยขยายเวลาการชําระหนี้ ทั้งนี้ลูกหนี้จะตองไปแจงความประสงคและแสดงขอมูล
การไดรับ...

- ๑๐ การไดรับผลกระทบหรือตอบรับทางเลือกที่ผูใหบริการทางการเงินเสนอ สําหรับมาตรการการชวยเหลือลูกหนี้
ที่เปน NPLs แลว จะตองเขาโครงการคลินิกแกหนี้ เพื่อปรับโครงสรางหนี้ตามความสามารถในการชําระหนี้
ของลูกหนี้ หรือมีชองทางแกไขหนี้ลักษณะเดียวกับคลินิกแกหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดเนนย้ํามาตรการ
การใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอย ระยะที่ 2 กับสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)
แลว
รองผูวาราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี ) ประชาสัมพั นธ
ขอมู ลไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวั ดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ กรณีประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนไปขอรั บ
คําปรึกษาและขอรับการชวยเหลือ เจาหนาที่ศูนยฯ สามารถใหคําแนะนําแกประชาชนได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 มาตรการและผลการดํา เนินการปอ งกันการแพรระบาดโรคติดเชื้ อไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีรถรับ – สงนักเรียน
ขนสง จัง หวั ดเชีย งใหม (นางวราภรณ วรพงศธร) ตามที่ กรมการขนส ง
ทางบกและคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดมาตรการรถรับ - สงนักเรียนเพื่อปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดแก มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถ
รับสงนักเรียน ผูควบคุมนักเรียนและนักเรียนทุกคนที่ใชบริการ สวมหนากากอนามัยหรือหนา กากผา ตลอด
การเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผูควบคุมนักเรียนและนักเรียน จัดใหมีแอลกอฮอลชนิดเจลหรือน้ํายาฆาเชื้อ
โรคประจํารถ ทําความสะอาดรถรับสงนักเรียนกอนและหลังการใหบริการแตละรอบ เปดหนา ตางและประตู
เพื่อถ ายเทระบายอากาศภายในตัวรถและทําความสะอาดจุดที่มีการสัม ผัสบอยๆ ลงทะเบียนบัน ทึกขอมู ล
การใชบริการแตละรอบของนักเรียนเพื่อความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทยหากพบผูติดเชื้อ ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดประชุมเสริมสรางความปลอดภัย
รถรับ – สงนักเรียนเพื่อซักซอมการขออนุญาตนํารถไปรับ – สงนักเรียนและกําชับรถรับ – สงนักเรียนใหปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส ง
ทางบก และมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม และไดมีหนังสือแจง
โรงเรียนผา นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงขอความรวมมือแจงและกําชับใหผูปกครองดูแลบุตรหลาน
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความพรอมรถรับ – สงนักเรียนไมพบการฝาฝนมาตรการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น
ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ)
ราคาผลผลิตลําไยที่เกษตรกรขายได ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ลํา ไยรวง AA กิโลกรัมละ 17 บาท
A กิโลกรัมละ 7 บาท ลําไยสดชอกิโลกรัมละ 27 - 30 บาท A กิโลกรัมละ 23 – 25 บาท ปรับตัวลดลงจาก
สัป ดาห ที่ผ า นมาเนื่ อ งจากผลผลิต ออกสู ตลาดมากขึ้ น การบริห ารจัด การสิ น ค า ทางเกษตรจะมี โ ครงการ
3 โครงการ ไดแก 1) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพื่อกระจายออกนอกแหลงผลิต
ป 2563 จั งหวัดเชียงใหม เปนโครงการที่ชวยเหลือเกษตรกรคาบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจาย
ผลผลิตลําไย เชน คาแรงงาน คาจางทําความสะอาด คาคัดแยก การบรรจุลงกลอง คาใชจายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
ไปจนถึงปลายทาง ผูที่เขารวมโครงการและไดรบั อนุมัติโครงการจะตองรับซื้อผลผลิตลําไย รวบรวม คัดคุณภาพ
การบรรจุ...

- ๑๑ การบรรจุภัณฑ และกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหมซ่ึงจะตองหา งอยางนอย 300 กิโลเมตร
ตอ งมี แ ผนการกระจายและรวบรวมผลผลิต ขณะนี้มีผูเ ขา รว มโครงการ 33 ราย อยู ระหวา งการประชุ ม
เพื่อเตรียมความพรอมรับทราบหลักเกณฑ 2) โครงการแกไขปญหาสถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก
ปงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ชดเชยดอกเบี้ยกูใหแกกลุมเปาหมายเปนโครงการชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 3
ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน วงเงินกูรวม 1,000 ลานบาท โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เปนผูดูแล หลังจากผูกูยืมไดรับเงินแลวใหดําเนินการรวบรวมรับซื้อลําไยเพื่อแปรรูป 3) โครงการแกไขปญหา
สถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก ปงบประมาณ 2563 (สนับสนุนคา บริหารจัดการรวบรวมและ
กระจายผลผลิตผลไม) กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยสนับสนุนคาบริหารจัดการ รวบรวมและกระจาย
ผลผลิตผลไม ในอัตราไมเกินกิโลกรัมละ 3 บาท นอกจากนี้จะมีโครงการกระจายผลผลิตลําไยไปยังสํานักงาน
พาณิชยจังหวัดทั่วประเทศ ขณะนี้มีจํานวน 5 แหง ดําเนินการได 11 จุด ปริมาณ 8 ตัน มูลคา 548,200 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
หัว หนา สํ า นัก งานปอ งกันและบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) เกิดสถานการณอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน
๒๕63 เปนตนมา โดยมีอํา เภอแมแจม เปนอําเภอแรกที่เกิดภัย สรุปขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓
จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบ
สาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 11 อําเภอ สรุปขอมูลพื้นที่ประสบภัย 33 ตําบล 240 หมูบาน ราษฎรไดรับ
ความเดือดรอน 35,520 ครัวเรือน 84,616 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 101 หลัง พื้นที่การเกษตร
511 ไร ประมง 4 กระชัง/บอ ปศุสัตว 58 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 169 สาย สะพาน 22 แหง
เหมื อง/ฝาย 31 แห ง ๒) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูป ระสบภั ยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)
จํานวน 2 อําเภอ ไดแกอําเภอแมแจม และอําเภอดอยสะเก็ด สรุปขอมูลความเสียหายเบื้องตนพื้นที่ประสบภัย
5 ตําบล 49 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 5,000 ครัวเรือน 18,312 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย
30 หลัง พื้นที่การเกษตร 121 ไร ปศุสัตว 58 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 31 สาย สะพาน 11 แหง
เหมือง/ฝาย 8 แหง การพิจารณาใหความชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในหวงเดื อน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุน การใหความชว ยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานพืช เพื่อเสนอตอที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม พิจารณาใหความ
เห็นชอบวงเงินขอรับความชวยเหลือ จํานวน ๓,๓๘๐ บาท คณะทํางานติดตามสถานการณอุทกภัยและดินถลม
ป 2563 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 มีมติให 1) นําขอมูลจากสถานีเตือนภัย Early Warning System
จากสวนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม มารวมวิเคราะหสถานการณและเฝาระวัง ตลอด 24 ชั่วโมง 2) บูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ One Map เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังและน้ํารอการระบาย
ในเขตเมือง 3) นํา เครือขา ยภาคประชาชน/ชุมชน เขามามีสว นรวมในการเฝาระวัง เพื่อลดความเสี่ยงและ
เพิ่มขีดความสามารถในการปองกันและชวยเหลือตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โดยเอกสาร...

- ๑๒ 4.2 โดยเอกสาร จํานวน 1 เรื่อง คือ
- วารสารข า วประชาสั ม พั น ธ ป ระจํ า เดื อ นมิ ถุ น ายน 2563 โดยสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
1 - 31 สิงหาคม 2563 08.30 – การลงนามถวายพระพรชัย มงคล เนื่อ งในวัน เฉลิ ม หองรับรอง ชั้น 1
16.30 น. พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า ส มเ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ติ์ อาคารอํานวยการ
พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนี พั น ป ห ลวง ศาลากลางจังหวัด
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖3
เชียงใหม
12 สิงหาคม 2563 07.00 น. การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ มพระชนมพรรษา ศูนยประชุมและ
09.00 น. สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
แสดงสินคา
19.00 น. พระบรมราชชนนี พั นป หลวง ประจํ าป พุ ทธศั กราช นานาชาติ
๒๕๖3
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
19 - 22 สิงหาคม 2563
สมเด็จพระเจ าน องนางเธอ เจ าฟ าจุ ฬาภรณวลั ยลั กษณ มหาวิทยาลัยแมโจ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงรั บ ปฏิ บั ติ พ ระราชกรณี ย กิ จ แทนพระองค
ไปพระราชทานปริญญาบัต รแกผูสํา เร็ จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม
28 สิงหาคม 2563 09.00 น. การประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา
ผู แ ทนสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค ก ารมหาชน)
(นางศุภาดา ชัยวงษ) ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในวงกวางไปทั่วโลก ทําใหกลุมเปาหมายไมซโดยเฉพาะกลุมประชุมสัมมนาจากตางประเทศ ไมสามารถ
เดิน ทางเขา มาทํ า กิจกรรมในประเทศไทยได ทํ า ให ผูป ระกอบการและลูกจ า งที่ เ กี่ ยวขอ งกับ ธุ ร กิ จ การจั ด
ประชุมสั มมนาและการเดินทางประสบปญ หาขาดสภาพคลอ งสูญ เสียรายไดและเกิดการเลิกจ างบุคลากร
เปนจํานวนมาก ตางก็ปรับลดคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเดินทางไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ สสปน. จึงจัดทํา
โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา เพื่อกระตุนใหเกิดการจัดกิจกรรมการประชุม การเดินทาง สัมมนา
การอบรม...

- ๑๓ การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใชสถานที่ประชุมภายในประเทศ
โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกวา กระตุนบริษัท องคกรและผูประกอบการโดยการให Voucher 15,000
บาทตองาน/กลุม หรือ 30,000 บาทตองาน/กลุม เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดในพื้น ที่
ระยะเวลาสิ้นสุดการขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดการจัดกิ จกรรมภายในวันที่
31 ธันวาคม 2563 หลักเกณฑการสนับสนุน คือ 1) กิจกรรมนอกสถานที่ตั้งสนับสนุนไมเกิน 15,000 บาท
ตอกลุม สํา หรับการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 วัน ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ภายในจังหวัดแตนอกสถานที่ตั้งของ
หนวยงาน สนับสนุนไมเกิน 30,000 บาท สําหรับการจัดกิจกรรมอยางนอยระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นอกเขต
พื้นที่จังหวัด 2) ผูเข ารวมกิจกรรมไมนอยกวา 30 คน หลักฐานการขอรั บการสนับสนุนประเภทนิติ บุคคล/
ประเภทผูประกอบการ ไดแก 1) หนังสือขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอรมที่ สสปน.กําหนด 2) แผนการจั ด
กิจกรรมและ/หรือกําหนดการเดินทาง 3) หนังสือรับรองนิติบุคคลและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
ของผูขอรับสนับสนุน 4) ใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อสั่งจางหรือสัญญาจาง 5) หนังสือมอบอํานาจพรอมลงนาม
ผูวาจางและผูรับจาง สําหรับสวนราชการสามารถใชโปรโมชั่นนี้ไดเพียงแต สสปน. ไมสามารถสนับสนุนไดโดยตรง
สวนราชการจะตองใหโรงแรมที่อยูภายใตสมาคมโรงแรมไทยที่จะไปจัดกิจกรรมเปนผูขอรับการสนั บสนุนแทน
หรื อ ให บ ริ ษั ท ที่ รั บ จั ด งานที่ อ ยู ภ ายใต ส ภาอุ ตสาหกรรมการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทยเป น ผู ข อรั บ การ
สนับสนุนแทน ระยะเวลาในการยื่นเอกสารอยางนอย 10 วันทําการกอนวันจัดกิจกรรม เอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินไดแก ใบแจงหนี้หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน สําเนาหนังสือตอบรับการสนับสนุน รายชื่อผูเดินทาง
ในสํ าเนากรมธรรม ประกันภัยหรือรายชื่อผู เข าพักตามแบบฟอรมการเขาพักของโรงแรม ภาพถ ายกิจกรรม
อยางน อย 4 ภาพ ควรเปนภาพเฉพาะกิจกรรมที่ แสดงถึงการจั ดกิ จกรรมในสถานที่ของผูขอรั บการสนับสนุน
หากมีขอสงสัยสามารถโทรศัพทสอบถามไดที่ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
โทรศัพท 02 021 5515 เอกสารการสมัครดาวนโหลดไดที่ www.thaimiceconnect.com
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รั บ ชมวี ดิ ทั ศ น ป ระชาสั ม พั น ธ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ผ า ทอทั ณ ฑสถานหญิ ง เชี ย งใหม
จัดทําโดยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
ตามที่ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมมี น โยบายให ผู ตอ งขั ง ได รั บ การฝ ก อบรมในด า นต า งๆ
เพื่อเตรียมความพรอมตองขังกอนการปลอยตัว อาทิ การใหความรูในการอยูรวมกับคนในสังคม การเพิ่มทักษะ
อาชีพตางๆ โดยมุงหวังใหสังคมมีความมั่นใจในความปลอดภัย และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูไดรับการปลอยตัว
การพั ฒนาอาชีพ ผูตองขัง ของทัณ ฑสถานหญิงเชียงใหมจึงเปนสว นหนึ่งของการพัฒนาอาชีพ ของผูตองขั ง
ใหสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตหลังพนโทษไดอยา งหลากหลาย อาทิ การฝกวิชาชีพนวดแผนไทยและสปา
ทอผาไหมผา พื้นเมือง ตัดเย็บเสื้อผา ตลอดจนการฝกวิชาชีพ ระยะสั้นอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมี โครงการกําลังใจ
ในพระราชดําริสมเด็จพระเจ าลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช ร
มหาวัชรราชธิดา กระทรวงยุติธรรมและบริษัท Carsel made in prison โดยมีแนวทางการจัดฝกอาชีพ
ดานการตัดเย็บเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจางงานใหไดรับคาตอบแทนใหเทียบเทากับแรงงานภายนอก
ปจจุบันไดมีโครงการลักษณะพิเศษที่กระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหบริษัทคารเซลจากประเทศเดนมารก
ในการฝกวิชาชีพผูตองขัง นอกจากนั้นแลวก็ไดนํามาขยายเปนแบรนดนารี และยังมีการพัฒนาตอยอดไปเรื่อยๆ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหทัณฑสถานหญิงเชียงใหมนํา รองการผลิตสินคา ที่เรียกวา
แบรนดไทยโก ซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหมจะนํารองโดยการผลิตเนคไทผาไหม เพื่อจํา หนายและวางขายได
ทั่วประเทศ...

- ๑๔ ทั่วประเทศ และเปนที่รจู ักกันอยางกวางขวางยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการฝกอาชีพทางดานอื่นๆ เชน การนวด
แผนไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวตางประเทศเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อสินคาและบริการไดรับการยอมรับ
จากสังคม จะทําใหผูตองขังมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และสามารถนําความรูความสามารถไปประกอบอาชีพ
ไดหลังจากพนโทษตอไป การที่บริษัทคารเซลเขามาใหโอกาสถือวาโชคดี รวมไปถึงทําใหมีรายไดเปนของตัวเอง
และไมเปนภาระใหกับสังคมและครอบครัว ภูมิใจและดีใจที่ทางกระทรวงยุติธรรมไดเห็นคุณคาของผูตองขั ง
และใหโอกาส พี่นองประชาชนและนักทองเที่ยวทุกทาน สามารถเขามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑของ
ทางทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่ หองเสื้อนารีภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ซึ่งอยูตรงขามกับศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปดจํา หนายทุกวันจันทรถึงศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.00 น. และทานใดสนใจตัดชุด
สามารถเขามาวัดตัวไดโดยจะมีชางคอยประจําและใหบริการอยู ณ หองเสื้อนารี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การดํ า เนิ นงาน “นอมนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษฐาธิร าชเจ า
กรมสมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สู แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน
ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม (นายวิทยา ชุมภูคํา) กรมการพัฒนา
ชุ ม ชนได ดํ า เนิ น การ “น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร”
โดยเนนการพึ่งตนเองและสรา งความสามัคคีของคนในชุมชน เปนการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือน และลดรายจายในการดํารงชีวิตของประชาชน สรางรายไดระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ
กลุมอาชีพ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการภายในหวงระยะเวลา
เรีย บรอยแลว โดยมีครัว เรือนที่เ ข า รว มระยะที่ 1 จํ า นวน 370,185 ครัว เรือน คิดเป น รอยละ 97.55
ตามการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2563 จังหวัดเชียงใหมกําหนดแนวทางขยายผลการดําเนินงาน “นอมนําแนว
พระราชดํ า ริ ข องสมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูก
พืชผักประจําครัวเรือนระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 5 กิจกรรม
ประกอบด ว ยกิ จ กรรมความตอ เนื่อ งคื อ พลัง กิ จ กรรมทํ า เปน บ า น สานเป น กลุ ม กิ จ กรรมชุ มชนสี เ ขี ย ว
เป น มิ ตรกั บ สิ่ งแวดล อ ม กิจ กรรมจากวัฒ นธรรมสู น วั ตกรรม และกิ จ กรรมชุ ม ชนเกื้ อ กู ล เพิ่ ม พู นสามัค คี
วิถีพอเพียง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม RUN Together 2020 (Virtual Run)
ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายทอง พันทอง) ชมรม To be
Number 1 จังหวัดเชียงใหมและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เชิญชวนผูรักสุขภาพรวมกิจกรรม
Virtual Run รักสุขภาพภายใตการดําเนินวิถีชีวิตแบบใหม (New normal) และรวมรณรงค สรางกระแส
ปลูกจิตสํานึกในการปองกันแกไขปญหายาเสพติดอันเปนพิษรายตอสังคมไทย กับโครงการ RUN Together 2020
วิ่งสะสมระยะออนไลนอยูที่ไหนก็วิ่งได สุขภาพดี ปลอดภัย หางไกลยาเสพติด เปดรับสมัครวันที่ 26 มิถุนายน
2563 วิ่งสะสมระยะทางระหวางวันที่ 26 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2563 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม
2563 อัตราคาสมัคร 299 บาท รายไดสมทบทุนกิจกรรมชมรม To be Number 1 จังหวัดเชียงใหม
ผูที่เดิน...

- ๑๕ ผูที่เดิน – วิ่งครบ 40 กิโลเมตร จะไดรับเหรียญรางวัล ผูที่วิ่งสะสมระยะทางสูงสุด 3 อันดับแรก (ชาย/หญิง)
รวม 6 รางวัล จะไดรับถวยรางวัล และรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เชียงใหม – ภูเก็ต โดยสายการบินแอร
เอเชีย รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวม 3 รางวัล ติดตอสอบถามไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม โทรศัพท
0 5321 1048 - 50 หรือ 08 2186 5585
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 ประชาสัมพันธการประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร งข
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นางวราภรณ วรพงศธร) ประชาสัมพันธและเชิญชวนรวม
ประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร งข จํานวน 301 หมายเลข สําหรับรถเกง รถแวน รถตู VIP รถกระบะ
4 ประตู ใชไดทุกจังหวัด ทั้งรถใหมและรถที่จดทะเบียนแลว กําหนดการประมูลวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม หรือรวมประมูลทางเว็บไซต www.tabienrod.com รายไดนํา เขา กองทุ น
เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การเข าทํ าประโยชน ใ นพื้ นที่ ป า ไม และขอผ อนผั นมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓
ผูอํา นวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อ มจัง หวั ด เชีย งใหม
(นายนรินทร ประทวนชัย) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ง แวดล อม โดยกรมป า ไมไ ด มีหนัง สือ ดว นที่ สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๙๑๙ ลงวัน ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อ ง การเข า ทํา ประโยชนในพื้ นที่ปา ไม และขอผอนผันมติค ณะรัฐมนตรี เมื่ อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓
ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต โดยมีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่เขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตใน ๗๔ จังหวัด จํานวน ๓๑,๑๗๙ แหง
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการ
ขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการ
หรือ องคการของรัฐ เขา ทํา ประโยชนในพื้ นที่ปา ไมกอนไดรับ อนุ ญาต รวม ๕ ขอ เพื่อใหสวนราชการหรือ
องคการของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป สรุปดังนี้ ๑) ผอนผันใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใชพื้นที่
ตอไป โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซึ่งไดยื่ นคําขออนุญ าตไว แลว
หรือยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๒) สวนราชการหรือ
หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ต องจั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ มของโครงการประเภทต า งๆ
ตามแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไว ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายตอไป
๓) หากปรากฏวายังมีสวนราชการหรือองคการของรัฐใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตอีก
ซึ่ ง เป น การปฏิ บั ติไ ม ช อบด ว ยกฎหมายวา ด ว ยการป า ไม ให ก รมป า ไม พิ จ ารณาดํ า เนิน การตามกฎหมาย
โดยเครงครัด ๔) มิใหสวนราชการทุกหนวยงานจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ดําเนินการในพื้นที่ปาไม
ที่ ยั งไมไ ด รับอนุญ าตใหใชพื้นที่ปา ไม ๕) ในกรณีฉุ กเฉินและมีความจํ า เป นในการปรั บ ปรุงและซ อ มแซม
เพื่อแกไขความเดือดรอนของราษฎรใหสามารถดําเนินการไปพลางกอนได และแจงใหกรมปาไมทราบภายหลัง
เชน กรณีเกิดเสนทางหรือถนนที่ยังไมไดรับอนุญาตถูกน้ําไหลบา ทําให ทางขาด ประชาชนจํานวนมากไดรับ
ความเดื อดรอนซึ่ง ตอ งเปนกรณีฉุกเฉิ น และจํ า เป นจริ งๆ ซึ่ งกรณี ดังกล า ว จั งหวั ดเชี ยงใหม ได รับ แจงจาก
กรมปาไมวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0505/296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง การ...

- ๑๖ เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี
ที่ ป รากฏว า ยั ง มี ส ว นราชการใดเข า ทํ า ประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป า ไม ก อ นได รั บ อนุ ญ าต และได แ จ ง ผล
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิ บัติงานเกี่ยวกับ การขออนุญ าต
ใชประโยชนพื้นที่ปาไมเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563
จึงขอแจงหนวยงานในสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ใหเจา หนาที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซึ่งไดยื่น
คําขออนุญาตไวแลวหรือยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน 180 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
ทั้งนี้ ขอใหยื่นคําขอตามแบบคําขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 17) และแบบคําขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปา (ป.84 – 1) ตามแตกรณีไป โดยยื่นคําขออนุญาตไดตามที่ระบุในระเบียบ กฎหมาย และ
ใหรวบรวมสําเนาคําขออนุญาตสงใหหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง เพื่อรวบรวมคําขออนุญาตของ
หนวยงานในสังกัดสงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม) ตอไป 2) ใหสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐจัดทําภาพถายอากาศ (Google Earth) แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบมา
พรอมคําขออนุญาต จังหวัดเชียงใหม พิจารณาแลวเพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใชประโยชน
พื้นที่ปาไมเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน กรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการผอนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยขอใหสวนราชการยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนตามแบบ
คําอนุญาตขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
และยื่นแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา (ป.84 – 1) ตอสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม)
ตามแตกรณี ภายใน 180 วันนับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) สถานการณดานการ
ทองเที่ยวและการฟนฟูการทองเที่ยว เพื่อกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม
1) ที่ผ า นมามีวัน หยุ ดราชการติ ดตอ กัน 2 ช ว ง คื อ เมื่ อ วั น ที่ 4 – 7 กรกฎาคม
2563 มีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหมประมาณ 47,583 คน และเมื่อวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม
2563 มีนักเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหมประมาณ 66,271 คน เดินทางโดยสายการบินมากถึง 35,281
คน รถไฟ 13,240 คน ประจําทาง 10,000 คน และรถสวนตัว 5,916 คน สถานที่ทองเที่ยวที่มีนักทองเที่ยว
จํานวนมาก คือ วัดธาตุดอยคํา ถนนวัวลาย ถนนคนเดินทาแพและกาดหลวง นักทองเที่ยวมีการซื้อของฝาก/
ของที่ระลึก โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่ลงทะเบียนตามโครงการกํ าลังใจ เราไป
เที่ยวกัน และโครงการเที่ยวปนสุข ภายใตแพกเกจ “คิดถึงเชียงใหม”/“Chiang Mai Miss You”
2) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดมีหนังสือเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี และผูวา ราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมโครงการปลูกปา และปองกันไฟปา
ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานแหงชาติน้ําตกบัวตอง - น้ําพุเจ็ดสี อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในหวงเวลาดังกลาว
มีย อดการเขา พักโรงแรมคอ นขา งมากถื อไดวา เป นหนึ่ง ในมาตรการที่รัฐบาลชว ยเหลื อด านเศรษฐกิจ และ
การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
3) ขอประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมงาน We Love Chiang Mai Super Privilege
“เที่ยวดวยใจ ไทยชวยไทย” ในวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม จัดขึ้น
โดยกลุม We Love Chiang Mai เปนโครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม
ทองเที่ยว...

- ๑๗ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางปริษา ปานพรหม) การจัดงาน We Love
Chiang Mai Super Privilege “เที่ยวดวยใจ ไทยชวยไทย” เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการดานทองเที่ยว
หลากหลายประเภทที่มารวมกันจัดกิจกรรม อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคมรานอาหาร สมาคมกอลฟและรีสอรท
ภาคเหนือ สมาคมไทยลานนาสปา สมาคมสงเสริมสุขภาพ ชมรมนวด สมาคมสหพันธทองเที่ยวแมแตง สมาคม
ธุรกิจทองเที่ยวเชียงใหม สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเชียงใหม กฎบัตรเชียงใหม สมาคมทองเที่ยวเชิงผจญภัย
เครื อขา ยสินคา หัตถกรรมเชียงใหม สายการบิน ชมรมรถเชา ปางชาง สายการบิน ผูประกอบการเรือนแพ
รวมถึงแหลงทองเที่ยวตางๆ พรอมทั้ง จัดทํา Package พิเศษในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
ซึ่งภายในงานจะมีการจําหนายคูปองเงินสด สวนลดพิเศษ Cash Voucher สินคาและบริการจากกลุมผูประกอบการ
ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม รวมถึง Package ทองเที่ยวในราคาประหยัด
รองผู ว า ราชการจัง หวัด เชี ย งใหม (นายคมสั น สุ ว รรณอั ม พา) ประชาสัม พั น ธ แ ละ
เชิญชวนรวมงาน "สสว. Connext หอการคาแฟร Chiang Mai Local Food 2020" ภายใตโครงการพัฒนา
ศักยภาพและซองทางการตลาดเชิงลึกสําหรับผูประกอบการ SME ปงบประมาณ 2563 ระหวางวันที่ 27 - 30
สิงหาคม 2563 ณ โครงการตลาดอนุสาร ยานไนทบาซา จังหวัดเชียงใหม มีการออกรานจําหนายอาหารและ
สินคามากกวา 300 บูธ มีการจําหนายสินคาธงฟาราคาประหยัด เพื่อเปนการสงเสริมชวยเหลือผูประกอบการ
ใหมีชองทางการจําหนายสินคา ใหมีการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) เนนย้ํา 4 เรื่อง ดังนี้
1. โครงการป งบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบอื่น ๆ ขอใหหัว หน า ส วนราชการ
ตรวจสอบและเรงรัดการเบิกจาย
2. หัว หนา สว นราชการชวยกํา กับ และดูแ ลเจา หนา ที่ก ารเงิ นที่ทํา หนา ที่เ บิก จ า ย
งบประมาณตางๆ ใหเปนไปตามเรียบรอยที่เกี่ยวของ อยาใหมีการทุจริตเกิดขึ้น
3. โครงการงบประมาณประจํา ป พ.ศ. 2564 ขอใหสว นราชการจั ดเตรียมการ
จัดซื้อจัดจ างรอไว กอน เมื่อไดรับ การอนุมัติงบประมาณแลวสามารถลงนามในสัญ ญาได ทันที ทั้ งนี้ หารื อ
แนวทางการปฏิบัติไดที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
4. มีคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะจากกระทรวงตางๆ เดินทาง
มาตรวจราชการ และจัดการประชุมติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่เปนจํานวนมาก ขอใหหัวหนาสวนราชการ
ตอนรับคณะต างๆ จัดเตรียมเอกสารขอมูลประกอบการนําเสนอตอที่ป ระชุม ใหพ รอ ม และขอให หัว หนา
สวนราชการเขารวมประชุมดวยตนเอง
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอเนนย้ํา
เพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้
1) การเบิกจายงบประมาณขอใหเรงรัดการเบิกจายตามกําหนดเวลา และขอใหถูกตอง
ตามระเบียบที่เกี่ยวของ สําหรับงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดโครงการใดที่เกิดความลาชาขอใหหนวยงาน
เจาของโครงการจัดทําขอมูลเหตุผลชี้แจงสงจังหวัด เพื่อจะไดเปนขอมูลนําไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตอไป
2) มีคณะ...

- ๑๘ 2) มี ค ณะกรรมาธิ ก ารเดิ น ทางมาตรวจติ ด ตามงานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ขอให หัว หน า ส ว นราชการและนายอํ า เภอที่ไ ด รั บ เชิญ เข า รว มประชุ มหรือ ร ว มลงพื้ น ที่ ตรวจติ ด ตามงาน
ใหจัดเตรียมขอมูลชี้แจงตอคณะกรรมาธิการใหพรอม
3. ไดรบั การประสานงานวาคณะสมาชิกวุฒสิ ภาจะเดินทางมาประชุมและตรวจติดตามงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ขอใหหนวยงานที่ไดรับการประสานงานเตรียมความพรอมดวย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณในภาพรวมของจัง หวัดเชียงใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ดังนี้
คณะรัฐ มนตรี มีม ติเ ห็น ชอบมาตรการเรง รัด การใชจ า ยงบประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวั นที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อเปนแนวทางใหห นวยรับ งบประมาณจั ดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23
54
77
100
รายจายประจํา

28

58

80

100

รายจายลงทุน

8

40

65

100

ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 21 สิงหาคม
2563 ดังนี้
รายการ
1. งบประมาณ
ประจําป 2563
1.1 รายจาย

ประจํา
1.2 รายจาย
ลงทุน
2.งบประมาณ

เหลื่อมป
ป 2562
กอนป 2562

งบประมาณ

PO

27,292.02

2,369.73

22,753.56 83.37

18,627.45

113.42

17,317.58 92.97

8,664.57

2,256.31

5,435.98 62.74

2,514.36

337.54

2,062.05

82.01

2,148.33

230.45

1,843.04

85.79

366.03

107.09

219.01

59.83

เบิกจาย

รอยละ/
ลําดับ
ประเทศ
(1)

(2)

การใชจา ย
(PO+เบิกจาย
)

ลานบาท
รอยละ เปาหมาย
การใช ไตรมาส 4
จาย

25,123.29

92.05

100.00

17,431.00

93.58

100.00

7,692.29

88.78

100.00

ณ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม 2563 จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ห น ว ยรั บ งบประมาณที่ ไ ด รั บ จั ดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 140 หนว ยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน
137 หน วยงาน องคการมหาชน จํา นวน 2 หน วยงาน องคก ารบริหารสว นจั งหวัดเชีย งใหม จํ า นวน 1
หนวยงาน จากการติดตาม

ผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน 72 หนวยงาน
ตามรายละเอียดผลการใชจา ยรายหนวยงานดังนี้
รายละเอียดหนาถัดไป

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

1

สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ดังนี้
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมำสที่ 1
ร้อยละ
23

ไตรมำสที่ 2
ร้อยละ
54

ไตรมำสที่ 3
ร้อยละ
77

ไตรมำสที่ 4
ร้อยละ
100

รำยจ่ำยประจำ

28

58

80

100

รำยจ่ำยลงทุน

8

40

65

100

แผนฯ
ภำพรวม

ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 21 สิงหำคม
2563 ดังนี้
รายการ

งบประมาณ

PO

27,292.02

2,369.73

18,627.45

113.42

8,664.57

2,256.31

2.งบประมาณ
เหลื่อมปี

2,514.36

337.54

2,062.05

82.01

ปี 2562

2,148.33

230.45

1,843.04

85.79

366.03

107.09

219.01

59.83

1. งบประมาณ
ประจาปี 2563
1.1 รายจ่าย
ประจา
1.2 รายจ่าย
ลงทุน

ก่อนปี 2562

เบิกจ่าย

ร้อยละ/
ลาดับ
ประเทศ

ล้ำนบำท
การใช้จ่าย
ร้อยละ เป้าหมายไตร
(PO+เบิกจ่าย) การใช้จ่าย
มาส 4

22,753.56 83.37 (1)

25,123.29

92.05

100.00

17,317.58 92.97

17,431.00

93.58

100.00

7,692.29

88.78

100.00

5,435.98 62.74 (2)

ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยลงทุนทั้งสิ้น 140 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จำนวน 137 หน่วยงำน
องค์กำรมหำชน จำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หน่วยงำน จำกกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่ำมีผลกำรดำเนินกำรเป็น
ไปตำมเป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 จำนวน 68 หน่วยงำน และมีหน่วยเบิกจ่ำยที่ยังไม่ สำมำรถดำเนินกำรให้บรรลุตำม
เป้ ำหมำยตำมมำตรกำรเร่ งรั ดกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณไตรมำสที่ 4 ร้ อยละ 100 จ ำนวน 72 หน่ วยงำน ตำม
รำยละเอียดผลกำรใช้จ่ำยรำยหน่วยงำนดังนี้

ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563
(เรียงลำดับตำมรหัสหน่วยงำน)
เป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ต่ำกว่ำร้อยละ 100
ลำดับที่

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

ชื่อหน่วยงำน
รวมทั้งสิ้น 140 หน่วยงำน
ส่วนรำชกำร 137 หน่วยงำน
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
โรงพยำบำลนครพิงค์
กองบิน 41
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่
โรงพยำบำลประสำท
สำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 31
มณฑลทหำรบกที่ 33
ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต 7 เชียงใหม่
โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ
กองกำกับกำร 5 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน (กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.)
วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เรือนจำกลำงเชียงใหม่
สถำนแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหำพนจังหวัดเชียงใหม่
วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่
โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่
สำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่
สำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร
โรงเรียนกำวิละอนุกูล
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8
วิทยำลัยเทคนิคสันกำแพง
วิทยำลัยเทคนิคสำรภี
สำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจภูธรภำค 5 จังหวัดเชียงใหม่
วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม่

งบจัดสรรถือ
เบิกจ่ำย ร้อยละ กำรใช้จ่ำย
PO ทั้งสิ้น
จ่ำยจังหวัด
ทัง้ สิ้น เบิกจ่ำย (PO+เบิกจ่ำย)
8,664.57 2,256.31 5,435.98 62.74
7,692.29
7,875.05 2,152.05 4,863.63 61.76
7,015.68
628.95
0.00
628.95 100.00
628.95
237.95
0.00
237.95 100.00
237.95
0.78
128.50 127.50
1.00
128.50
26.80
13.29
13.51 50.42
26.80
17.43
0.00
17.43 100.00
17.43
14.88
9.69
5.18 34.83
14.88
14.38
3.59
10.79 75.01
14.38
10.40
0.00
10.40 100.00
10.40
9.34
0.32
9.02 96.63
9.34
9.05
1.90
7.15 78.99
9.05
6.09
3.13
2.96 48.67
6.09
5.75
0.00
5.75 100.00
5.75
4.94
4.10
0.84 16.98
4.94
4.92
1.48
3.44 69.98
4.92
4.82
3.10
1.72 35.67
4.82

หน่วย : ล้ำนบำท
ร้อยละกำร
คงเหลือ
ใช้จ่ำย
88.78 972.28
89.09 859.37
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00
100
0.00

4.80

0.00

4.80

100.00

4.80

100

0.00

4.70
3.91
3.43
3.32
3.00
2.90

4.70
0.00
1.30
1.06
2.00
0.85

0.00
3.91
2.13
2.25
1.00
2.05

0.00
100.00
62.11
67.92
33.35
70.69

4.70
3.91
3.43
3.32
3.00
2.90

100
100
100
100
100
100

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2.79

0.00

2.79

100.00

2.79

100

0.00

2.66
2.37
2.30
2.29
2.17
2.16
1.79
1.78
1.62
1.39
1.32

0.00
0.68
1.72
1.93
2.17
0.71
0.00
0.48
0.00
0.00
0.00

2.66
1.69
0.58
0.36
0.00
1.45
1.79
1.30
1.62
1.39
1.32

100.00
71.25
25.09
15.66
0.00
66.99
100.00
73.28
100.00
100.00
100.00

2.66
2.37
2.30
2.29
2.17
2.16
1.79
1.78
1.62
1.39
1.32

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงำน

35
36
37
38
39
40
41
42
43

สำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนสรรพำกรภำค 8
สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่เชียงใหม่ 2
โรงพยำบำลฝำง
โรงพยำบำลจอมทอง
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัด
เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1
สำนักงำนสรรพำกรพื้นที่เชียงใหม่ 1
ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่
สำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)
สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมือทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ
สำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวเชียงใหม่
ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ
ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่)
นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง
สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่
สำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต 1
โรงพยำบำลสวนปรุง
ศูนย์อนำมัยที่ 1 เชียงใหม่
วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 30
สำนักงำนปศุสัตว์เขต 5
สำนักงำน ปปท. เขตพื้นที่ 5
สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่

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
73
74
75
76

งบจัดสรรถือ
เบิกจ่ำย ร้อยละ กำรใช้จ่ำย
ร้อยละกำร
PO ทั้งสิ้น
คงเหลือ
จ่ำยจังหวัด
ทัง้ สิ้น เบิกจ่ำย (PO+เบิกจ่ำย) ใช้จ่ำย
100
1.29
0.00
1.29 100.00
1.29
0.00
100
1.29
0.00
1.29 100.00
1.29
0.00
100
1.29
0.00
1.29 100.00
1.29
0.00
100
1.21
0.00
1.21 100.00
1.21
0.00
100
1.18
0.00
1.18 100.00
1.18
0.00
1.85
100
1.04
1.02
0.02
1.04
0.00
100
1.03
0.00
1.03 100.00
1.03
0.00
100
0.97
0.00
0.97 100.00
0.97
0.00
100
0.96
0.00
0.96 100.00
0.96
0.00
0.95

0.00

0.95

100.00

0.95

100

0.00

0.92
0.83
0.76
0.71
0.67
0.54
0.50
0.49
0.42
0.19
0.14
0.11
0.11
0.08
0.07
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
12.77
64.68
23.66
3.47
11.65
12.08
32.11
13.37
0.13
16.87

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
0.07
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.38
12.55
0.00
10.93
2.59
15.06
10.49
0.00
10.61

0.92
0.83
0.76
0.71
0.67
0.54
0.50
0.49
0.42
0.19
0.14
0.11
0.11
0.01
0.07
0.06
0.00
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
12.77
55.30
11.10
3.47
0.73
9.49
17.06
2.88
0.13
6.24

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
14.13
100.00
100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
85.50
46.94
100.00
6.24
78.57
53.11
21.52
99.97
37.01

0.92
0.83
0.76
0.71
0.67
0.54
0.50
0.49
0.42
0.19
0.14
0.11
0.11
0.08
0.07
0.06
0.03
0.03
0.03
0.03
0.01
0.01
12.77
64.68
23.66
3.47
11.65
12.08
32.11
13.37
0.13
16.86

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99.99999
99.9999
99.9998
99.999
99.998
99.996
99.995
99.99
99.97
99.92

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
0.000001
0.0001
0.00004
0.00004
0.0002
0.0005
0.0015
0.001
0.00004
0.01

ลำดับที่

ชื่อหน่วยงำน

77
78

สำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร 10
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ เชียงใหม่
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่
สำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่
สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 1
สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1
สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 1
ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่)
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3
ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15
สำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์
แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 2
โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย
สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6
สำนักงำนพัฒนำและบำรุงรักษำทำงน้ำที่ 7 (เชียงใหม่)
สำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1
โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 3
จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงำนพัฒนำภำค ๓ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
กองบัญชำกำรกองทัพไทย
โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม
สำนักส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง
แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

งบจัดสรรถือ
เบิกจ่ำย ร้อยละ กำรใช้จ่ำย
ร้อยละกำร
PO ทั้งสิ้น
คงเหลือ
จ่ำยจังหวัด
ทัง้ สิ้น เบิกจ่ำย (PO+เบิกจ่ำย) ใช้จ่ำย
99.89 0.0001
0.09
0.00
0.09 99.89
0.09
99.85
0.96
0.00
0.96 99.85
0.96
0.001
1.05

0.00

1.05

99.81

1.05

99.81

0.002

0.51
17.30
2.08
5.85
10.03
0.98
5.14
54.90
12.89
518.50
108.47
887.72

0.00
11.72
0.00
3.42
0.00
0.00
4.17
41.83
2.44
269.44
55.08
25.95

0.51
5.55
2.07
2.40
9.96
0.97
0.92
12.35
10.27
240.69
51.19
842.60

99.80
32.05
99.51
41.05
99.31
99.28
17.86
22.51
79.67
46.42
47.19
94.92

0.51
17.26
2.07
5.82
9.96
0.97
5.09
54.19
12.71
510.13
106.27
868.55

99.80
99.77
99.51
99.49
99.31
99.28
99.10
98.71
98.56
98.39
97.97
97.84

0.001
0.04
0.01
0.03
0.07
0.01
0.05
0.71
0.19
8.37
2.20
19.18

1.10

0.00

1.08

97.71

1.08

97.71

0.03

365.18
3.26
0.57
225.40
73.78
316.84
8.06
311.72
23.15
1.54
40.33
0.50
58.42
3.02
24.98
95.58
167.49
51.33

194.84
0.00
0.00
70.97
3.20
172.64
1.65
89.11
11.48
0.20
28.92
0.00
53.85
1.80
0.00
52.27
130.73
29.60

160.41
3.15
0.55
146.99
68.00
132.68
6.08
209.39
10.67
1.24
8.52
0.46
0.00
0.94
22.52
32.55
17.72
15.46

43.93
96.84
96.73
65.21
92.16
41.88
75.53
67.17
46.11
81.02
21.13
92.77
0.00
30.94
90.15
34.05
10.58
30.12

355.26
3.15
0.55
217.96
71.20
305.32
7.74
298.50
22.15
1.45
37.45
0.46
53.85
2.73
22.52
84.82
148.45
45.06

97.28
96.84
96.73
96.70
96.49
96.36
96.06
95.76
95.68
94.33
92.85
92.77
92.16
90.43
90.15
88.73
88.63
87.79

9.92
0.10
0.02
7.44
2.59
11.52
0.32
13.22
1.00
0.09
2.89
0.04
4.58
0.29
2.46
10.77
19.04
6.27

382.61

16.44

317.24

82.92

333.68

87.21

48.93

0.75

0.00

0.66

86.99

0.66

86.99

0.10

1.97

0.65

1.05

53.18

1.70

85.95

0.28

87.73
553.36

2.12
286.35

72.92
185.71

83.11
33.56

75.04
472.06

85.53
85.31

12.69
81.30

ลำดับที่
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

ชื่อหน่วยงำน

สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1
ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่
โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 2
สำนักงำนชลประทำนที่ 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
สำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 34
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 5
สำนักศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ
สำนักงำนทำงหลวงที่ 1
ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต 6
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
เรือนจำอำเภอฝำง
สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่
สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
องค์กำรมหำชน 2 หน่วยงำน
1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง เชียงใหม่ (องค์กำรมหำชน)
2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หน่วยงำน
1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งบกลำง 13 หน่วยงำน
1 สำนักงำนภำคที่ 3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ
2 สำนักงำนชลประทำนที่ 1
3 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่
4 สำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1
5 สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
6 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1
7 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3
8 แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
9 สำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
10 สำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
11 สำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1
12 สำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่
13 โรงพยำบำลสวนปรุง
ที่มำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

งบจัดสรรถือ
เบิกจ่ำย ร้อยละ กำรใช้จ่ำย
ร้อยละกำร
PO ทั้งสิ้น
คงเหลือ
จ่ำยจังหวัด
ทัง้ สิ้น เบิกจ่ำย (PO+เบิกจ่ำย) ใช้จ่ำย
84.58
391.54
87.48
243.70 62.24
331.18
60.36
83.57
0.92
0.00
0.77 83.57
0.77
0.15
82.42 113.06
643.02
59.63
470.34 73.14
529.96
81.10
33.20
17.61
9.32 28.07
26.93
6.27
80.09
315.65
37.10
215.70 68.34
252.80
62.85
79.52
19.30
2.96
12.38 64.18
15.34
3.95
0.00
77.77
1.26
0.98
0.00
0.98
0.28
0.82
76.88
14.13
10.74
0.12
10.86
3.27
76.68
49.35
22.51
15.33 31.07
37.84
11.51
74.70
23.46
7.64
9.89 42.14
17.53
5.94
70.12
43.97
7.31
23.52 53.50
30.83
13.14
6.53
66.85
78.12
47.12
5.10
52.22
25.90
66.48
67.06
1.54
43.04 64.18
44.58
22.48
56.62
0.27
0.00
0.15 56.62
0.15
0.12
49.44
28.74
9.78
4.43 15.41
14.21
14.53
48.21
0.39
0.00
0.19 48.21
0.19
0.20
39.24
7.57
0.56
2.41 31.80
2.97
4.60
37.99
2.44
0.30
0.63 25.68
0.93
1.51
36.86
1.94
0.00
0.71 36.86
0.71
1.22
31.45 169.89
247.82
0.00
77.93 31.45
77.93
5.46
25.72
96.13
19.48
5.25
24.73
71.40
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.03
100.00
307.08
0.00
307.08 100.00
307.08
0.00
100.00
29.78
0.00
29.78 100.00
29.78
0.00
100.00
277.30
0.00
277.30 100.00
277.30
0.00
0.00
15.31
16.08
2.46
0.00
2.46
13.62
0.00
15.31
16.08
2.46
0.00
2.46
13.62
466.36 101.80
265.27 56.88
367.07
78.71 99.29
115.62
78.15
147.95
41.13
74.49 50.35
32.33
94.32
69.35
136.01
5.43
88.89 65.36
41.69
6.32
25.93
24.39
0.37
5.95 24.39
18.07
9.17
0.00
9.17 100.00
9.17
100.00
0.00
0.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.75
27.00
0.00
26.80 99.28
26.80
99.28
0.19
22.95
0.08
22.76 99.17
22.84
99.53
0.11
23.62
16.61
7.01 29.68
23.62
100.00
0.00
39.08
18.13
20.95 53.61
39.08
100.00
0.00
5.01
0.35
1.09 21.78
1.44
28.77
3.57
3.77
0.78
1.28 33.87
2.06
54.66
1.71
26.26
18.91
6.48 24.68
25.39
96.67
0.87
0.40
0.00
0.40 100.00
0.40
100.00
0.00

3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1)
1 ) งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

จัง หวั ด เชีย งใหมไ ดรั บการจั ดสรรงบประมาณรายจ า ยโครงการตามแผนปฏิบั ติร าชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 231,500,000 บาท จําแนก
เป น (1) งบลงทุน จํ า นวน 179,200,400 บาท คิ ด เป นรอ ยละ 77.41 (2) งบดํา เนิ น งาน จํ า นวน
42,299,600 บาท คิดเปนรอ ยละ 18.27 และ (3) คา ใชจา ยในการบริหารงานจั งหวัดแบบบูร ณาการ
งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.32
จัง หวัดเชีย งใหมมีโครงการ/กิจกรรม รายการงบประมาณที่เ ขาสู พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 22,783,100.00 บาท ซึ่งจะ
คงเหลืองบประมาณที่ใชในการดําเนินการ จํานวน 208,716,900 บาท โดยคิดเปนรอยละ 100.00

จัง หวัดเชี ยงใหมมีผลการเบิกจา ยงบประมาณจากกรมบัญชีก ลาง ณ วั นที่ 21 สิง หาคม 2563
จํานวน 36,296,011 บาท คิดเปนรอยละ 17.39 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ (งบประมาณหลัง
การโอนคืนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนคืนงบประมาณฯ) ซึ่งมีผลการเบิกจายเปนลําดับที่ 61 ของประเทศ
(เรียงลําดับจากมากไปนอย) มีผลการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 130,731,177 บาท คิดเปนรอยละ 62.64
และคงเหลืองบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 41,689,712 บาท คิดเปนรอยละ 19.97 ดังนี้
งบประมาณ
งบประมาณ
การกอหนี้
รายการ
ที่ไดรบั การ
การเบิกจาย
คงเหลือ
ที่ดําเนินการ
ผูกพัน
จัดสรร
- งบลงทุน
- งบ
ดําเนินงาน
- งบบริหาร
จัดการ
- คงเหลือ
เงินเหลือ
จาย/ยกเลิก
รวม
- พ.ร.บ.โอน
คืนฯ
รวมทั้งหมด

179,200,400
42,299,600

175,237,017
22,468,230

130,731,177

17,719,869
11,845,500

26,785,971
10,622,730

10,000,000

10,000,000

6,730,642
3,269,358

1,011,653
208,716,900 130,731,177 36,296,011
22,783,100
231,500,000

231,500,000

1,011,653
41,689,712

การดํา เนินโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณที่ใชใ นการดําเนินการภายหลังการโอนคืนงบประมาณตาม
พ.ร.บ. โอนคืนงบประมาณฯ)
(1) งบลงทุน จํานวน 16 รายการ งบประมาณ 175,237,017 บาท คิดเปนรอยละ 83.96
- เบิกจายแลว (ตามงวดงาน) จํานวน 17,719,869 บาท (8.49%)
- กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว จํานวน 13 รายการ จํานวน 130,731,177 บาท (62.64%)
- อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 1 รายการ จํานวน 12,153,971 บาท (5.82%)
(กิจ กรรมจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุน เพื่อแกปญหาคลองแมขา งบประมาณ 20,000,000 บาท
(ดําเนินการเอง))
- อยูระหวางการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 2 รายการ จํานวน 14,632,000 บาท (7.01%)
(กิ จกรรมก อสรา งสะพานขา มคลองชลประทานเขา สูวัดปาดาราภิ รมย งบประมาณ 14,000,000 บาท
กิจกรรมกอสรางอาคารศูนยบริการประชาชนและนักทองเที่ยว ลานเอนกประสงคประตูทาแพ งบประมาณ
632,000 บาท)
(2) งบดําเนินงาน จํานวน 18 กิจกรรม งบประมาณ 22,468,230 บาท คิดเปนรอยละ 10.76
- เบิกจายแลว (ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 กิจกรรม) จํานวน 11,845,500 บาท (5.68%)
- อยูระหวางการดําเนินงาน จํานวน 17 กิจกรรม จํานวน 10,622,730 บาท (5.08%)
(3) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.79
- เบิกจายแลว
จํานวน 6,730,642 บาท (3.23%)
- ยังไมไดเบิกจาย
จํานวน 3,269,358 บาท (1.56%)
การขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม และสงคืนงบประมาณเงินเหลือจาย เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเหตุผลอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได
จัง หวัดเชียงใหม มีโ ครงการที่ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 12 กิจกรรม/รายการ งบประมาณ
9,927,100 บาท (ไมร วมโครงการ/กิจ กรรมที่เ ขา สู (รา ง) พ.ร.บ.โอนคื น งบประมาณฯ) ซึ่งหนว ยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมไดแจงความประสงคขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในการประชุ มเรงรัดการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม (งบพัฒนาจังหวัด)
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 และไดมีการสงคืนงบประมาณเงินเหลือจายที่คงเหลือจากการดําเนินโครงการ
และการดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน 7,426,553 บาท รวมมีงบประมาณจากการยกเลิกโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณจากการคืนเงินเหลือจายทั้งสิ้น 17,353,653 บาท คิดเปนรอยละ 8.31
ทั้งนี้ ไดมีการขอใชงบประมาณจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจากเงินเหลือ
จา ย จํา นวน 4 โครงการ งบประมาณ 16,342,000 บาท คิด เป นรอ ยละ 7.83 ซึ่ งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ไดใหความเห็ นชอบในการใชงบประมาณแลว
เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ดังนี้
1) กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขา สูวัดปาดาราภิรมย ตํา บลริมใต อําเภอแม ริ ม
จังหวัดเชียงใหม (14,000,000 บาท) - ทช
2) กิจกรรมการสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม
ป 2563 (1,300,000 บาท) - กษจ
3) กิจกรรมการจัดทําแปลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (410,000 บาท) - กษจ
4) กิจกรรมกอสรา งอาคารศูนยบริการประชาชนและนักทองเที่ยว ลานเอนกประสงคป ระตูทาแพ
(632,000 บาท) - ตร

และคงเหลื อ เงิ น เหลื อ จ า ยที่ จ ะสามารถนํ า มาดํ า เนิ น โครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม อีกจํานวน 1,011,653 บาท คิดเปนรอยละ 0.48
แผนการเบิกจายเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหมมแี ผนที่จะดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้
- ภายในเดือนสิงหาคม 2563 จํานวน 45,016,382 บาท (21.58%) สะสมรวม 74,896,457 บาท
(35.88%)
- ภายในเดือนกันยายน 2563 จํานวน 64,194,911 บาท (30.76%) สะสมรวม 139,091,368 บาท
(66.64%)
- หลังเดือนกันยายน 2563 จํานวน 63,432,651 บาท (30.39%) สะสมรวม 202,524,019 บาท
(96.57%)
2) งบกลุมจังหวัด

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

3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามที่ค ณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟน ฟูเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ
ในดานตางๆ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ตามพระราช
กํ า หนดใหอํา นาจกระทรวงการคลังกูเ งินเพื่อ แกไขปญ หา เยี ยวยา และฟน ฟูเศรษฐกิ จและสัง คม ที่ไ ดรั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการ
เสนอโครงการภายใต ก รอบนโยบายการฟ นฟูเศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศ โดยกํา หนดให ห นว ยรั บ
งบประมาณเสนอโครงการ ผานกลไก การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบู รณาการ
(ก.บ.จ.) กอนเสนอโครงการใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา
1. จั งหวัดเชียงใหมไ ดเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟน ฟูเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ จํานวน 820 โครงการ งบประมาณ 7,687,142,502 บาท
- ขอเสนอโครงการของสวนราชการ/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา จํานวน 377 โครงการ
งบประมาณ 5,456,700,830 บาท
- ขอ เสนอโครงการขององคก รปกครองสว นทองถิ่น จํา นวน 443 โครงการ งบประมาณ
2,230,441,672 บาท
2. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแจงผลการประเมินโครงการเบื้องตน
(แผนงาน 3.2) ของจังหวัดเชียงใหม (รอบ 1) จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 61,679,200 บาท ดังนี้
2.1 กรณีจังหวัดเปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,679,200
บาท ดังนี้
1) โครงการขยายผลการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ราษฎรอย างยั่งยืน (โครงการฟารมตัวอยา งตามพระราชดําริบา นดงเย็ น หมูที่ 15 ตํา บลบานแปะ อํา เภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม) งบประมาณ 11,329,200บาท โดยมีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
เปนหนวยดําเนินการ
2) โครงการเสริมสรางศักยภาพเพื่อพัฒนาผูประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑชุมชนและ
ท อ งเที่ย วชุ มชนในเรื่ อ งการตลาดออนไลน โดยนอ มน้ํา ศาสตร ของพระราชา สู ก ารพัฒ นาอาชี พ ที่ ยั่ง ยื น
งบประมาณ 9,050,000 บาท โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
3) โครงการการเพิ่มศักยภาพดวยเทคโนโลยีดจิ ิทัลและการตลาดใหกับผูผลิตชุมชนและ
ทองถิ่น งบประมาณ 2,800,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
4) โครงการ พัฒนาผูประกอบการ SMEs เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด ภายหลัง
วิกฤต COVID 19 งบประมาณ 10,500,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมเปนหนวย
ดําเนินการ
2.2 กรณีสวนราชการ/หนวยงานในพื้นที่เปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ไดแก
โครงการทองเที่ยวจริตชีวิต (เชียง) ใหม (New Normal Tourism in Chiang Mai) งบประมาณ
28,000,000 บาท โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
ซึ่งจั งหวัดเชียงใหมไดเ สนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจัง หวั ดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
เชีย งใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวัน ที่ 15 มิถุนายน 2563 และสงข อเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหความเห็นชอบแลว ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการ
พิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแจงผลการประเมินโครงการเบื้องตน
(แผนงาน 3.2) ของจังหวัดเชียงใหม (รอบ 2) จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 191,540,150 บาท ดังนี้
3.1 กรณีจังหวัดเปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ 97,866,350
บาท ดังนี้
1) โครงการพั ฒ นาเกษตรอิ น ทรี ย ชุ ม ชนต น แบบจั ง หวั ด เชี ย งใหม งบประมาณ
22,100,000 บาทโดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
2) โครงการเสริ มสรา งศัก ยภาพเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่ งยื น งบประมาณ
32,247,550 บาท โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
3) โครงการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อรองรับความปกติ
แบบใหม (New Normal) งบประมาณ 12,950,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมเปน
หนวยดําเนินการ
4)โครงการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย ภายในรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน จังหวัดเชียงใหมงบประมาณ 2,340,000 บาท โดยมี
สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
5) โครงการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ
6,000,000 บาท โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
6) โครงการยกระดับการผลิต การกระจายพันธุ การแปรรูป การสรางผลิตภัณฑและ
การตลาดมะแขวนแบบครบวงจร งบประมาณ 5,112,000 บาท โดยมีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมเปน
หนวยดําเนินการ
7) โครงการฟนฟูเศรษฐกิจดวยการผลิตพืชแบบผสมผสานในพื้นที่เสื่อมโทรมจังหวัด
เชียงใหม งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ

8) โครงการสรางสัมมาชีพและลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดใหครัวเรือนที่มีรายไดนอย
ภายใตการขับ เคลื่อ นหมูบา นเศรษฐกิจ พอเพียงจังหวั ดเชียงใหม งบประมาณ 14,116,800 บาท โดยมี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
3.2 กรณีสว นราชการ/หนวยงานในพื้นที่เปนหนวยรับงบประมาณ จํา นวน 10โครงการ
งบประมาณ 91,508,800 บาท ไดแก
1) โครงการส ง เสริม การผลิ ต สิ น ค า เกษตรปลอดภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม ง บประมาณ
7,755,900บาท โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
2) โครงการยกระดับมาตรฐานผูผลิตสินคาพืชเครื่องดื่มเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก
ดวย นวัตกรรมและเทคโนโลยี งบประมาณ 4,400,000 บาท โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยความ
เปนเลิศดานกัญชาและเกษตรอินทรียนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
3) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสรางสรรคสําหรับการพัฒนาการผลิตอาหาร
เพื่อนําไปสูความปกติแบบใหม (New Normal) งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
4) โครงการการฟนฟูชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่น ดวยเกษตรแนวใหม บนหลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นบนวิถีใหม งบประมาณ 4,198,700 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาเปนหนวยดําเนินการ
5) โครงการยกระดับตลาดนําการผลิตกลวยน้ําวามะลิอองมาตรฐานเกษตรอินทรียสากล
งบประมาณ 3,950,000 บาท โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยความเปนเลิศดานกัญชาและเกษตร
อินทรียนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ
6) โครงการเสริมสรางศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ
585,000 บาท โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
7) โครงการสรางคน/สรางงาน ฟนฟูสิ่งแวดลอมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวจังหวัด
เชียงใหมอยางยั่งยืน งบประมาณ 20,000,000 บาท โดยมีสํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
8) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและการสรางตลาดยุคใหมของกลุมอาชีพคนพิการ
และผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 4,000,000 บาท โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
9) โครงการจัดการระบบการผลิตสตรอวเบอรรีแ ปลงใหญ ใน Value Chain เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจครัวเรือนและพื้นที่ดวยระบบ Smart Farming งบประมาณ 10,619,200 บาท โดยมี
มหาวิทยาลัยแมโจเปนหนวยดําเนินการ
10) โครงการEmpowering Chiang Mai Localicious: ยกระดับทองเที่ยวสัมผัส
วัฒนธรรมอาหารภายใตจริตชีวิต (เชียงใหม) งบประมาณ 27,000,000 บาท โดยมีสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ
3.3 กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เปนหนวยรับงบประมาณ จํา นวน 3 โครงการ
งบประมาณ 2,165,000 บาท ไดแก
1) โครงการฝกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส งบประมาณ 665,000 บาท โดยมี
เทศบาลตําบลแมแตงเปนหนวยดําเนินการ
2) โครงการสงเสริมเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการของชุมชนตําบลเหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม งบประมาณ 500,000 บาท โดยมีเทศบาล
ตําบลเหมืองแกวเปนหนวยดําเนินการ

3) โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรทองถิ่น งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยมี
องคการบริหารสวนตําบลกึ้ดชางเปนหนวยดําเนินการ
ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และสงขอเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหความเห็นชอบแลว ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

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

3.1.5 สถานการณการแพร ระบาดโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.6 การปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.7 การบริ ห ารจั ด การสิ น ค า เกษตร (ลํ า ไย) และผลผลิ ต ทางการเกษตรอื่ น
(สํานักพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม)

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

3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.10 การสรางความรูความเขา ใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่ น แกเจา หนา ที่ของรัฐ และ
ประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)

3.2 โดยเอกสาร

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563
วันที่
เวลา
งาน
29 กันยายน 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2563

สถานที่
ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวา ราชการจั งหวัดเชียงใหม หัวหนา สวนราชการ และผูบริหารองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
จังหวัดเชีย งใหมกํ าหนดจัดกิจ กรรมโครงการเสริมสร า งประสิทธิภาพการบริ หาร
จัด การในระดั บ พื้ นที่ แบบบู ร ณาการของจัง หวั ด เชีย งใหม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กิ จ กรรม
“ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน”
กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 ดังนี้
- ครั้ง ที่ 6 ในวั น 10 กั น ยายน 2563 ณ โรงเรี ยนราชประชานุ เคราะห 31
ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม สวนราชการเริ่มใหบริการประชาชน เวลา 08.30 น. พิ ธีเปดกิ จกรรมโดย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น. ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมกับ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบา น ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูแทนภาคเอกชน เวลา 11.30 น. และผู วา ราชการจังหวั ดเดิน ทางไปตรวจเยี่ ยมโครงการในพื้ น ที่
อําเภอแมแจม เวลา 13.00 น.
- ครั้ งที่ 7 ในวัน 16 กัน ยายน 2563 ณ โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห 30
ตํา บลแม อาย อํา เภอแมอาย สว นราชการเริ่ม ให บ ริ การประชาชน เวลา 08.30 น. พิ ธี เป ดกิจ กรรมโดย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น. ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมกับ หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบา น ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูแทนภาคเอกชน เวลา 11.30 น. และผูวา ราชการจั งหวั ดเดินทางไปตรวจเยี่ย มโครงการในพื้ น ที่
อําเภอแมอาย เวลา 13.00 น.
ในโอกาสนี้ ขอเชิ ญ ชวนหั ว หน า ส ว นราชการร ว มออกบริ ก ารประชาชน
ตามโครงการฯ ในพื้นตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กลาวขางตน

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

5.2 การดํ า เนิ น งาน “น อ มนํ า แนวพระราชดํ า ริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม)
เมื่อ วั นที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ ห องประชุ ม 3 ชั้น 3 อาคารอํา นวยการ ศาลากลาง
จัง หวั ด เชียงใหม ไดจัด พิ ธี ลงนามบั นทึก ขอ ตกลงความรว มมือ (MOU) ในการดํ า เนิ น งาน “นอมนํา แนว
พระราชดํ า ริ ข องสมเด็จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูก
พื ช ผั ก ประจํ า ครั ว เรื อ น โดยมี ท า นผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธาน ซึ่ ง เป น ความรว มมื อ ของ
7 หนวยงานหลัก ประกอบดวย
(1) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
(2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
(3) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(4) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(5) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(6) มหาวิทยาลัยแมโจ
(7) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สรางความตอเนื่องคือพลัง
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : (6) + (7)
กิจกรรมที่ 2 ทําเปนบาน สานเปนกลุม
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : (3) + (7)
กิจกรรมที่ 3 สรางชุมชนสีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : (4) + (5)
กิจกรรมที่ 4 จากวัฒนธรรม สูนวัตกรรม
หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : (2) + (4)
กิจกรรมที่ 5 เกิดชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก : (1) + (4) + (6)

มติที่ประชุม .........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี)
6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

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