
 ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวดัเชียงใหม 
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วันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 สํานักงานจังหวดัเชียงใหม 

 กลุมงานอํานวยการ 
โทรศพัท 0 5311 2708 



ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที่ 8/2563  

วันจันทรที่  31 สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

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

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณนีายนิพนธ จาระธรรม 

ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยมประจําป 

2563 จํานวน  6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  
4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย (สํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม)  
5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ครอบครัวรมเย็นและบุคคลดีเดนดานการ

พัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 6 ราย (สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม)  

6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ 
25 อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน  1 ราย 
-  นายศรณัยู     มีทองคํา 
  ตําแหนงปจจุบัน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
  ตําแหนงเดมิ  ปลัดจังหวัดตาก 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 7/2563   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
  3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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   3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

  3.1.6 การปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 

19) ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

  3.1.7 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น                  
(สํานักพาณชิยจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม) 
  3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

3.1.10 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐ
และประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
     

  3.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

29  กันยายน  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
 5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
  5.2 การดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะท่ี 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม) 

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



เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณนีายนิพนธ จาระธรรม 

ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยมประจําป 

2563 จํานวน  6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก  
- นายสัญญา   อ่ินแกว   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 
- เฮือนคาํใบ 

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. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ินใหแกอําเภอ 
25 อําเภอ  (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน  1 ราย 
- นายศรัณยู     มีทองคาํ 

ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม  ปลัดจังหวัดตาก 



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 7/2563   เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 30 กรกฎาคม 2563   
 

รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นางพัฒนา วงควิเศษ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม                 
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น.                    
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด
เชียงใหม  นั้น 

เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 18 หนาโดยม ี                   
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  7/2563  ทั้งนี้  สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมขอแกไข
รายชื่อผูเขารวมประชุมจาก นายภาคิน วานิชดี สถิติจังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นายภาคิน วานิชดี (แทน) 
สถิติจังหวัดเชียงใหม  ฝายเลขานุการไดดําเนินการเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม  

 
 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่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 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม 
2. นายวิรฬุ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายคมสัน สวุรรณอัมพา 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 หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
11. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
12. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
13. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
14. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
15. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
16. ดร.พัฒนา นุศรอีัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
17. นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
18. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
19. นางอุษณยี เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
20. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
21. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
22. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
23. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
24. นายภาคิน วานิชด ี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
25. นายพนม วรรณชยพล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
26. นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
27. นายเจริญ นอยพินจิ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 

 28. นางวิมุตติยา... 
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28. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
29. ร.อ. จรัญ คุณยศยิ่ง  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
30. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
31. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
32. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
33. นายทอง พันทอง (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
34. นางพิกุลทอง รุงเรอืง (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
35. นางถรินันท โลหะวานิชบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
36. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 
37. นายโอรส เพชรเจริญ ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
38. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
39. นางสาวปภาสร วันหัวนา (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
40. นายสิรภพ แทนมณ ี (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
อําเภอ 
41. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
42. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
43. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
44. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
45. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
46. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
47. นายวรศกัดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภอแมแตง 
48. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
49. นายสิทธิพร จันทราช (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
50. นายวิสุทธิ์ จรบุรี (แทน) นายอําเภอพราว 
51. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอฝาง 
52. นายธนเชิด กัสภาพง (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
53. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
54. นายนรบดี เรอืงอนันต นายอําเภอเวียงแหง 
55. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
56. นายพงศศักดิ ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
57. นายสมภพ หนอแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
59. นายปณิธาน แกวติ๊บ (แทน) นายอําเภอแมแจม 
60. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
61. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
62. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 

63. นายวิจัย... 
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63. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
64. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผูเขารวมประชุม 
65. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
66. นางสาวธันยนันท โรจนวุฒิธรรม (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
67. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
68. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
69. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
70. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
71. นางสาวอรุณี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
72. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
74. นายทรงศกัดิ์ มาอู เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม 
75. นางศุภาดา  ชัยวงษ เจาหนาทีส่ํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ภาคเหนือ  (องคการมหาชน) 
76. นางสาวอรช บุญหลง เจาหนาที่สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ภาคเหนือ  (องคการมหาชน) 
77. นายสากล สรุวงค เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
78. นางสาวชญานนนัท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
79. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
80. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
81. นายสมศกัดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  145  คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน            

8 คน  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก นางลัดดา  แซลี้  ตําแหนงประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม               
นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมเขต 2 
นายอินสอน หนอเรือง ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนสันกําแพงคันธาอนุสรณ นายสมัคร  มูลประการ  ตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนสันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) นายกิตติยศักดิ์ ปนแกว ตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียนบานบอหลวง นายเจตนิพิธ  รอบคอบ ตําแหนงผู อํานวยการโรงเรียนบานเวียงฝาง นายธนา                
นวลปลอด ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  

จังหวัด... 
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จังหวัดเชียงใหม และนายอดิสรณ ลาภพระแกว  ตําแหนงนักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ สํานักงาน
เกษตรอําเภอแมริม              

3. การมอบสมุดภาพ “รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ มณฑลพายัพ”  ใหแกสถาบันการศึกษา จํานวน                          
445 เลม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

4. การมอบรางวัลหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2563  จํานวน 3 รางวัล                  
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก  รางวัลชนะเลิศ บานเมืองวะ หมูที่ 3 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บานปาตึงงาม หมูที่ 14 ตําบลปงโคง อําเภอเชียงดาว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
บานกลาง หมูท่ี 3 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี  

5. การมอบเกียรติบัตรใหแกนายอําเภอท่ีผลักดันใหกิจกรรมเกิดผลเปนรูปธรรม  และมีครัวเรือน
ในพื้นที่รับผิดชอบปลูกผักสวนครัวครบรอยละ 100 จํานวน  7 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
ไดแก  นายอําเภอแมแจม  นายอําเภอเชียงดาว นายอําเภอสะเมิง นายอําเภอพราว นายอําเภอแมอาย 
นายอําเภอดอยเตา และนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา   

6. การมอบโลรางวัลใหแกหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง อยูเย็น เปนสุข ดีเดนระดับจังหวัดประจําป 
2563 จํานวน 3 รางวัล และมอบเกียรติบัตรใหแกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2563 
จํานวน 15 ราย  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)   

7. รับมอบรางวัลตั๋วเครื่องบินไป – กลับเชียงใหม – ภูเก็ตโดยสายการบินแอรเอเชีย จํานวน                 
3 รางวัล เพื่อใชในโครงการ RUN TOGETHER 2020  

8. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกรกฎาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
               - 
ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                    
                        คร้ังที่ 6/2563  เม่ือวันจันทรที่  29 มิถุนายน 2563 
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 6/2563  เมื่อวันจันทรท่ี 29 มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น.  ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 16 หนา  โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย              
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  6/2563  ทั้งนี้  ไมมีสวนราชการแจงขอแกไขรายงานประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

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

             
คลงัจังหวัด... 
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คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563        
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังน้ี 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 
รอยละ 

ไตรมาสที่ 2 
รอยละ 

ไตรมาสที่ 3 
รอยละ 

ไตรมาสที่ 4 
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  
ลานบาท ผลการเบิกจาย 20,474.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.27 อยูลําดับที่ 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 การใชจาย 
(PO+เบิกจาย) จํานวน 16,363.55 ลานบาท รอยละการใชจาย 90.15 เปาหมายไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 
ผลการเบิกจายตํ่ากวาเปาหมาย  และงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 8,344.65 ลานบาท ทํา PO แลว 
2,778.27  ลานบาท ผลการเบิกจาย 4,216.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.53 อยูลําดับที่ 1 ของ
ประเทศ การใชจาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 6,995.04 ลานบาท รอยละการใชจาย 83.83 เปาหมาย                 
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 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 107.11 ลานบาท เบิกจาย จํานวน 219.01 ลานบาท             
คิดเปนรอยละ  59.83  ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนท้ังสิ้น 138 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
135 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน  
จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวา                 
มีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 55 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไม
สามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 
จํานวน 83 หนวยงาน ทั้งนี้ ฝายเลขานุการคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดแจงเวียนหนังสือจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 22718 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 
2563 เรื่อง การเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหหนวยรับ
งบประมาณกําชับเจาหนาท่ีเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563              
เพื่อไมใหเงินงบประมาณถูกพับไป สําหรับหนวยงานที่ดําเนินการกอหนี้ครบทุกโครงการ/รายการ และหรือ 
 
              ดําเนินการ... 
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ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายผลผลิตที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแลว มีเงินงบประมาณเหลือจาย
จากการดําเนินการ ขอใหประสานสวนกลางเพื่อโอนงบประมาณเหลือจายกลับตอไป 
    รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขอใหทุกสวน
ราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2563 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการจังหวัด/                    
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 มีผลการกอหน้ีผูกพัน (PO) จํานวน 129,684,098 บาท คิดเปนรอยละ 62.13 ขอใหหนวยงาน
ที่ไดรับงบประมาณเรงรดัการเบิกจายเงินงบประมาณ  

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน)  งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภาพรวมไดรับการจัดสรร จํานวน 129,746,300  บาท ณ วันท่ี  23 กรกฎาคม  2563 มีผล
การเบิกจาย จํานวน 10,178,823.20 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน 45,125,000 บาท อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 73,931,276.80 บาท เงินเหลือจาย 511,200 บาท  ในสวนที่ดําเนินการในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 89,711,840 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 5,836,386.07 
บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน 39,975,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 43,875,453.93 บาท                    
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเรงรดัการเบิกจายเงินงบประมาณ 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขอใหทุกสวน
ราชการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2563 หากกรณดีําเนินการไมทันจะทําใหงบประมาณถูกพับไป และอาจจะมีผลตอการพิจารณางบประมาณในป
ถัดไป 

ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
สวนราชการใดที่ประสงคจะเสนอโครงการเพื่อของบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 สํารองไว ใหติดตอ
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม กรณีที่โครงการหลัก            
ที่เสนอของบประมาณไมไดรับการพิจารณา จังหวัดจะนําโครงการสํารองไปพิจารณาแทน ทั้งนี้ โครงการที่เสนอขอ
งบประมาณจะตองตอบโจทยเชิงรูปธรรมไดวา เมื่อดําเนินการโครงการนี้แลวเสร็จจะไดอะไร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

3.1.3 สรุปผล... 
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3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อนัเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจาก 
ปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 152 กิจกรรม งบประมาณ 
159,726,300 บาท  ผลการดําเนินการ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กอหน้ีผูกพัน 144 กิจกรรม จํานวน 
128,276,453.86  บาท ยกเลกิกิจกรรม 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  สําหรับงบประมาณภัยแลงเพิ่มเติมท่ีจังหวัดเชียงใหมไดเสนอของบประมาณไปยังสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ (สนทช.) จํานวน 560 โครงการ งบประมาณ 278 ลานบาท จังหวัดไดรับการพิจารณา
อนุมัติโครงการ จํานวน 397 โครงการ  งบประมาณ 216 ลานบาท เปนโครงการขององคกรปกครอง                     
สวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เปนสวนใหญ  สําหรับอําเภอมี 1 อําเภอ คือ อําเภอสันปาตอง       
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงหนวยงานท่ีของบประมาณใหทําการยืนยันขอมูลตามแบบฟอรม                  
ที่กําหนด โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ โครงการที่ขอตองไมซ้ําซอนกับงบประมาณอื่นๆ และพื้นที่ตองมีความพรอม
ในการดําเนินการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.4 แนวทางการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม

เสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติแจงผลการพิจารณา รอบที่ 1 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 61,679,200 บาท ขณะนี้              
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
ตอมาจังหวัดไดรับแจงผลการพิจารณารอบที่ 2 จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 219,923,600 บาท                 
ขณะนี้อยูระหวางใหหนวยงานจัดทําแบบฟอรมฉบับสมบูรณ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา 
ทั้งน้ี สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงหนวยงานเจาของโครงการ 21 โครงการใหจัดทําขอมูลสงจังหวัด
ภายในเวลาที่กําหนดแลว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 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 เชียงราย และลําปาง  พบผูปวยทั้งหมด 603 ราย อัตราผูปวยโรคไขเลือดออกเปรียบเทียบ               
รายอําเภอ สัปดาหที่ 28 แบงอําเภอออกเปน 4 โซน ไดแก โซนสีแดงพบผูปวยมากกวา 20 ตอแสนประชากร 
จํานวน 18 อําเภอ คือ แมอาย ฝาง ไชยปราการ เวียงแหง เชียงดาว พราว แมแตง แมริม สันทราย หางดง  
 
                เมืองเชียงใหม... 
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เมืองเชียงใหม สันกําแพง สารภี สันปาตอง แมวาง จอมทอง ฮอด และดอยเตา  โซนสีเหลือง พบผูปวย              
10 - 20 ตอแสนประชากร  จํานวน 3 อําเภอ คือ ดอยสะเก็ด ดอยหลอ และแมแจม โซนสีเขียวพบผูปวย
นอยกวา 10 ตอแสนประชากร จํานวน 4 อําเภอ คือ แมออน สะเมิง กัลยาณิวัฒนา และอมกอย                     
แตละสัปดาหขอมูลจะแปรเปลี่ยน ปจจัยที่จะเอ้ืออํานวยตอการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก คือ ปริมาณยุง  
ดังนั้น ตองมีการทําลายแหลงแพรพันธุยุง โดยเฉพาะสถานท่ีที่มีผูคนอยูหนาแนน การแพรระบาดของโรค
เปนไปไดงาย เชน โรงเรยีน วัด สถานที่ราชการ ครัวเรือน ตองขอความรวมมือผูนําชุมชน อสม.ทํางานรวมกับ
เจาหนาที่สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ประเด็นขอความรวมมือจากนายอําเภอและภาคเีครอืขาย คือ  1) ขอให 
CDCU อําเภอมีการประชุมติดตามผลการดํา เนินงานและแกไขปญหาไขเลือดออก 1 ครั้งตอเดือน                       
2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบานใหมีการรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และกําจัดขยะในชวงฤดูฝนทุกเดือน พรอมท้ังจัดสงผลการดําเนินงานและ            
คาดัชนีลูกน้ําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเตรียมความพรอมวัสดุและเวชภัณฑในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอ ไดแก เครื่องพน
สารเคมี สารเคมีในการพนฆายุง สเปรยฆายุงแบบกระปอง ทรายอะเบส ยาทากันยุง ฯลฯ  4) ทีม SRRT อําเภอ   
ถามีผูปวยไขเลือดออกในพื้นที่ระดับตําบลตั้งแต 1 รายขึ้นไป ทีม SRRT อําเภอออกดําเนินการจัดทําแผนแกไข
ปญหารวมกับทีม SRRT ตําบล และดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครดั โดยดําเนินการทําลายลูกน้ํายุงลาย
แหลงเพาะพันธุยุงและพนสารเคมีทําลายยุงตัวแกท้ังหมูบานที่เกิดโรค และใหคาดัชนีลูกน้ําเปนศูนยภายใน 5 วัน 
5) CDCU อําเภอที่มีผูปวย 2nd generation หรือมีผูปวยเกิดการระบาดในหลายหมูบานหลายตําบลใหพิจารณา

เปด EOC โดยมีนายอําเภอเปนประธานเพื่อรวมกันแกไขปญหาและมอบหมายงานหนวยงานที่เก่ียวของ                   
6) หนวยงานราชการ สถานศึกษาและองคกรเอกชนทุกแหงทํากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาหแรกของเดือน
และสํารวจลูกน้ํายุงลายทกุวันศกุร  

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 
สถานการณในจังหวัดเชียงใหมพบผูปวยยืนยันสะสม 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย หายแลว 40 ราย การเตรียม            
ความพรอมรับมือระบาดรอบ 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 สําหรับลงทะเบียน 
เขาพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมสําหรับผูเดินทาง การเตรียมความพรอม Local Quarantine ระดับอําเภอทั้ง 25 อําเภอ 
โดยมีอําเภอท่ีพรอมเปด 22 อําเภอ ใชรวมกับ Local Quarantine จังหวัด 1 อําเภอ รวมทั้งหมด 37 แหง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.6 มาตรการ... 
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  3.1.6 มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยเพิ่มเติมในชวงสถานการณ                 
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ระยะที ่2  

            ผูอํานวยการอาวุโสธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ              
(นายโอรส เพชรเจริญ) เปาหมายการออกมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอย ระยะที่ 2 ลูกหนี้
สินเชื่อ รายยอยที่ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ไดรับการชวยเหลือแกไขปญหาอยางรวดเร็ว มีกระแสเงินสด

ใชจายในการดํารงชีพไมมีภาระหน้ีสูงเกินไป ผูใหบริการทางการเงิน ไดแก สถาบันการเงิน สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ ผูประกอบธุรกิจที่ไมใชสถาบันการเงิน สามารถบริหารจัดการลูกหน้ีอยางมีประสิทธิภาพไมกอใหเกิด 
NPLs จํานวนมาก มีสภาพคลองในการบริหารจัดการ ภาพรวม การชวยเหลือลูกหนี้ไมสรางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
ลูกหนี้มีที่อยูอาศัย ปรับโครงสรางหนี้รวดเร็ว ทันการณ ชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับผลกระทบไมใหมีภาระจากหนี้
เพิ่มจนเกินสมควร ลูกหนี้มีสิทธิเลือกโปรแกรมและเปรียบเทียบขอมูลใหเพียงพอตอการตัดสินใจ ลูกหนี้ที่ปรับปรุง
โครงสรางหนี้กอนเปน NPLs ไมติดสถานะเปนลูกหนี้ปรับปรุง โครงสรางหนี้ (TDR) ในเครดิตบูโร ผูใหบริการ
ทางการเงินมีสภาพคลองและฐานะการดําเนินงานที่ดี เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจในระยะตอไป ชวยเหลือลูกหนี้ได
ตามมาตรการ และเรงปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหลูกหนี้ มีทางเลือกใหลูกหนี้ตัดสินใจ พรอมขอมูลเปรียบเทียบ
ภาระหนี้เดิมกับภาระหน้ีใหม ลดข้ันตอน/กระบวนการใหความชวยเหลือ โดยใชชองทางอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการ
ทางการเงินมีทางเลือกที่สามารถทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ไดผานชองทางอิเล็กทรอนิกส  โดยปฏิบัติให
สอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของ หลักการสําคัญของมาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอยระยะท่ี 2 
คือ 1) ชวยเหลือเฉพาะลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ (opt-in) 2) จัดกลุมลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบตามระดับความเสี่ยง 
3) สินเช่ือแตละประเภทมีแนวทางชวยเหลือแตกตางกัน  4) มีมาตรการการปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่ครบวงจร  
5) คํานึงถึงสภาพคลองและฐานะของผูใหบริการทางการเงนิ  6) ลดขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงานโดยใช
ชองทางอิเล็กทรอนิกส  มาตรการชวยเหลือลูกหนี้รายยอยจากสถานการณ COVID -19 ระยะที่ 2 คือการลดเพดาน

ดอกเบี้ย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เปนตนไป ซึ่งจะมีการลดอัตราเพดานดอกเบี้ยบัตรเครดิต
ลงจากเดิมรอยละ 18 เหลือรอยละ 16 การลดอัตราเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อสวนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน 
รอยละ 28 เหลือรอยละ 25 การลดอัตราเพดานดอกเบ้ียสินเชื่อสวนบุคคลที่ผอนชําระเปนงวดรอยละ 28 
เหลือรอยละ 25 การลดอัตราเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถรอยละ 28 เหลือรอยละ 24 ขยายวงเงิน 
ใหผูใหบริการทางการเงินพิจารณาขยายวงเงินแกลูกหนี้ท่ีชําระหนี้ดีตอเนื่อง และมีความจําเปนตองใชวงเงิน
เพิ่มเติมเปน 2 เทาจากเดิม 1.5 เทาของรายได สําหรับลูกหนี้ท่ีมีรายไดเฉลี่ยต่ํากวา 30,000 บาท/เดือน 
เปนการชั่วคราว ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563  - 31 ธันวาคม 2564 มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหนี้
ขั้นต่ํา ลูกหนี้ปกติไมเปน NPL ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2563 บัตรเครดิตเปลี่ยนเปนสินเชื่อระยะยาว 48 งวด 
หรือขยายเวลาชําระหนี้ดอกเบ้ียไมเกินรอยละ 12 พิจารณาใหใชวงเงินที่เหลือตามความสามารถในการชําระหนี้ 
สินเชื่อสวนบุคคลที่มีวงเงินหมุนเวียน เชน บัตรกดเงินสดลดอัตราผอนข้ันต่ําตามความสามารถในการชําระหนี้ 
หรือเปลี่ยนเปนสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชําระหน้ีดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 22 พิจารณาใหใช
วงเงินท่ีเหลือตามความสามารถในการชําระหนี้ สินเชื่อสวนบุคคลที่ผอนชําระเปนงวดและสินเชื่อจํานําทะเบียนรถ 
ลดคางวดอยางนอยรอยละ 30 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไมเกินรอยละ 22 สินเชื่อเชาชื้อไมจํากัดวงเงิน                 
เดิมจักรยานยนตไมเกิน 36,000 บาท รถยนตทุกประเภทไมเกิน 250,000 บาท เลื่อนชําระคางวดเงินตน
และดอกเบ้ีย 3 เดอืน หรือลดคางวดโดยขยายเวลาการชําระหนี้ สินเชื่อบานไมจํากัดวงเงินเดิมไมเกิน 3 ลานบาท 
เลื่อนชําระคางวด เงินตนและดอกเบี้ย 3 เดอืนหรือเลื่อนชําระเงนิตน 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบ้ียใหตาม
ความเหมาะสมหรือลดคางวดโดยขยายเวลาการชําระหนี้ ท้ังนี้ลูกหนี้จะตองไปแจงความประสงคและแสดงขอมูล 
 
              การไดรับ... 



 
- ๑๐ - 

 

การไดรับผลกระทบหรือตอบรับทางเลือกที่ผูใหบริการทางการเงินเสนอ สําหรับมาตรการการชวยเหลือลูกหนี้ 
ที่เปน NPLs แลว จะตองเขาโครงการคลินิกแกหนี้ เพื่อปรับโครงสรางหนี้ตามความสามารถในการชําระหนี้ 
ของลูกหนี้ หรือมีชองทางแกไขหนี้ลักษณะเดียวกับคลินิกแกหนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยไดเนนย้ํามาตรการ
การใหความชวยเหลือลูกหนี้รายยอย ระยะที่ 2 กับสถาบันการเงินและผูประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank) 
แลว 
    รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ประชาสัมพันธ     
ขอมูลไปยังศูนยดํารงธรรมจังหวัดและศูนยดํารงธรรมอําเภอ กรณีประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนไปขอรับ
คําปรึกษาและขอรบัการชวยเหลือ เจาหนาท่ีศูนยฯ สามารถใหคําแนะนําแกประชาชนได 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  3.1.7 มาตรการและผลการดําเนินการปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส                
โคโรนา 2019 (COVID - 19) กรณีรถรับ – สงนักเรียน  

           ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นางวราภรณ วรพงศธร)  ตามที่กรมการขนสง              
ทางบกและคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดมาตรการรถรับ - สงนักเรียนเพื่อปองกันการแพร
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไดแก มาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พนักงานขับรถ

รับสงนักเรียน ผูควบคุมนักเรียนและนักเรียนทุกคนที่ใชบริการ สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาตลอด           
การเดินทาง ทั้งพนักงานขับรถ ผูควบคุมนักเรียนและนักเรียน  จัดใหมีแอลกอฮอลชนิดเจลหรือน้ํายาฆาเชื้อ
โรคประจํารถ ทําความสะอาดรถรับสงนักเรียนกอนและหลังการใหบริการแตละรอบ เปดหนาตางและประตู             
เพื่อถายเทระบายอากาศภายในตัวรถและทําความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบอยๆ ลงทะเบียนบันทึกขอมูล             
การใชบรกิารแตละรอบของนักเรียนเพ่ือความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทยหากพบผูติดเชื้อ ปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมโรคของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด  สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดประชุมเสริมสรางความปลอดภัย
รถรบั – สงนักเรียนเพื่อซักซอมการขออนุญาตนํารถไปรับ – สงนักเรียนและกําชับรถรับ – สงนักเรียนใหปฏิบัติ
ตามมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนสง             

ทางบก และมาตรการปองกันโรคโควิด-19 ของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม และไดมีหนังสือแจง
โรงเรียนผานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงขอความรวมมือแจงและกําชับใหผูปกครองดูแลบุตรหลาน 
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบความพรอมรถรับ – สงนักเรียนไมพบการฝาฝนมาตรการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.8 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น  
 ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ) 

ราคาผลผลิตลําไยท่ีเกษตรกรขายได ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ลําไยรวง AA กิโลกรัมละ 17 บาท            
A กิโลกรัมละ 7 บาท ลาํไยสดชอกิโลกรัมละ 27 - 30 บาท A กิโลกรัมละ 23 – 25 บาท ปรับตัวลดลงจาก
สัปดาหที่ผานมาเนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดมากข้ึน การบริหารจัดการสินคาทางเกษตรจะมีโครงการ              
3 โครงการ ไดแก  1) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพื่อกระจายออกนอกแหลงผลิต                    
ป 2563 จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการท่ีชวยเหลือเกษตรกรคาบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจาย
ผลผลิตลําไย เชน คาแรงงาน คาจางทําความสะอาด คาคัดแยก การบรรจุลงกลอง คาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึน              
ไปจนถึงปลายทาง ผูที่เขารวมโครงการและไดรบัอนุมัติโครงการจะตองรบัซื้อผลผลิตลําไย รวบรวม คัดคุณภาพ  
 

การบรรจุ... 



 
- ๑๑ - 

 

การบรรจุภัณฑ และกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหมซึ่งจะตองหางอยางนอย 300 กิโลเมตร 
ตองมีแผนการกระจายและรวบรวมผลผลิต ขณะนี้มีผูเขารวมโครงการ 33 ราย อยูระหวางการประชุม                  
เพื่อเตรียมความพรอมรับทราบหลักเกณฑ  2) โครงการแกไขปญหาสถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก 
ปงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม) ชดเชยดอกเบี้ยกูใหแกกลุมเปาหมายเปนโครงการชดเชยดอกเบ้ียรอยละ 3  
ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน วงเงินกูรวม 1,000 ลานบาท โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
เปนผูดูแล หลังจากผูกูยืมไดรับเงินแลวใหดําเนินการรวบรวมรับซื้อลําไยเพื่อแปรรูป 3) โครงการแกไขปญหา
สถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก ปงบประมาณ 2563 (สนับสนุนคาบริหารจัดการรวบรวมและ
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  
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม              

(วาที่ ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต)  เกิดสถานการณอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี ๔ มิถุนายน 
๒๕63 เปนตนมา โดยมีอําเภอแมแจม เปนอําเภอแรกที่เกิดภัย สรุปขอมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทา                      
สาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ            
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงิน              
ทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  1) การประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบ
สาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 11 อําเภอ สรุปขอมูลพื้นท่ีประสบภัย 33 ตําบล 240 หมูบาน ราษฎรไดรับ
ความเดือดรอน 35,520 ครัวเรือน 84,616 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 101 หลัง พื้นท่ีการเกษตร 
511 ไร ประมง 4 กระชัง/บอ ปศุสัตว 58 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 169 สาย สะพาน 22 แหง 
เหมือง/ฝาย 31 แหง  ๒) การประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
จํานวน 2 อําเภอ ไดแกอําเภอแมแจม และอําเภอดอยสะเก็ด สรปุขอมูลความเสียหายเบื้องตนพื้นที่ประสบภัย 
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  การพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในหวงเดือน
กรกฎาคม  ๒๕๖๓ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุนการใหความชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานพืช เพ่ือเสนอตอที่ประชุม 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) นําเครือขายภาคประชาชน/ชุมชน เขามามีสวนรวมในการเฝาระวังเพื่อลดความเสี่ยงและ             
เพิ่มขีดความสามารถในการปองกันและชวยเหลือตนเอง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

4.2 โดยเอกสาร... 

 



 
- ๑๒ - 

 

4.2 โดยเอกสาร  จํานวน 1 เรื่อง คือ 
      - วารสารขาวประชาสัมพันธประจํา เดือนมิถุนายน 2563 โดยสํานักงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

1 - 31  สิงหาคม  2563  08.30 – 
16.30 น. 

การลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พร ะ ช น ม พร ร ษา ส ม เ ด็ จพ ร ะ น า ง เ จ า สิ ริ กิ ต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖3 

หองรับรอง ชั้น 1 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม 

12 สิงหาคม  2563 07.00 น. 
09.00 น. 
19.00 น. 

การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา                           
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช 
๒๕๖3 

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคา
นานาชาต ิ
เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ  
พระชนมพรรษา  

19 - 22 สิงหาคม  2563  สมเด็จพระเจานองนางเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ   
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราชนารี 
ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณีย กิจแทนพระองค                
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 
 

28 สิงหาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที ่8/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
 5.1 โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา  
  ผูแทนสํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)               
(นางศุภาดา ชัยวงษ) ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด – 19 สงผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคมในวงกวางไปทั่วโลก ทําใหกลุมเปาหมายไมซโดยเฉพาะกลุมประชุมสัมมนาจากตางประเทศ ไมสามารถ
เดินทางเขามาทํากิจกรรมในประเทศไทยได ทําใหผูประกอบการและลูกจางท่ีเก่ียวของกับธุรกิจการจัด
ประชุมสัมมนาและการเดินทางประสบปญหาขาดสภาพคลองสูญเสียรายไดและเกิดการเลิกจางบุคลากร            
เปนจํานวนมาก ตางก็ปรับลดคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการเดินทางไปทํากิจกรรมนอกสถานที่ สสปน. จึงจัดทํา
โครงการประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกวา เพื่อกระตุนใหเกิดการจัดกิจกรรมการประชุม การเดินทาง สัมมนา 
 

การอบรม... 



 
- ๑๓ - 

 

การอบรม กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมพนักงานสัมพันธ หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ใชสถานที่ประชุมภายในประเทศ 
โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกวา กระตุนบริษัท องคกรและผูประกอบการโดยการให Voucher 15,000 
บาทตองาน/กลุม หรือ 30,000 บาทตองาน/กลุม เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดในพื้นที่ 
ระยะเวลาสิ้นสุดการขอรับการสนับสนุนภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดการจัดกิจกรรมภายในวันที่  
31 ธันวาคม 2563 หลักเกณฑการสนับสนุน คือ 1) กิจกรรมนอกสถานที่ตั้งสนับสนุนไมเกิน 15,000 บาท    
ตอกลุม สําหรับการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 วัน ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง ภายในจังหวัดแตนอกสถานที่ตั้งของ
หนวยงาน สนับสนุนไมเกิน 30,000 บาท สําหรับการจัดกิจกรรมอยางนอยระยะเวลา 2 วัน 1 คืน นอกเขต
พื้นที่จังหวัด 2) ผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 30 คน หลักฐานการขอรับการสนับสนุนประเภทนิติบุคคล/
ประเภทผูประกอบการ ไดแก 1) หนังสือขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอรมที่ สสปน.กําหนด 2) แผนการจัด
กิจกรรมและ/หรอืกําหนดการเดินทาง  3) หนังสือรับรองนิติบุคคลและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20) 
ของผูขอรับสนับสนุน  4) ใบเสนอราคาหรือใบสั่งซื้อสั่งจางหรือสัญญาจาง 5) หนังสือมอบอํานาจพรอมลงนาม              
ผูวาจางและผูรับจาง  สําหรับสวนราชการสามารถใชโปรโมชั่นนี้ไดเพียงแต สสปน. ไมสามารถสนับสนุนไดโดยตรง                      
สวนราชการจะตองใหโรงแรมท่ีอยูภายใตสมาคมโรงแรมไทยที่จะไปจัดกิจกรรมเปนผูขอรับการสนับสนุนแทน 
หรือใหบริษัทที่รับจัดงานที่อยูภายใตสภาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนผูขอรับการ                        
สนับสนุนแทน  ระยะเวลาในการยื่นเอกสารอยางนอย 10 วันทําการกอนวันจัดกิจกรรม  เอกสารประกอบการ
เบิกจายเงินไดแก ใบแจงหนี้หรือหนังสือขอเบิกเงินสนับสนุน สําเนาหนังสือตอบรับการสนับสนุน รายชื่อผูเดินทาง
ในสําเนากรมธรรมประกันภัยหรือรายชื่อผูเขาพักตามแบบฟอรมการเขาพักของโรงแรม ภาพถายกิจกรรม                 
อยางนอย 4 ภาพ ควรเปนภาพเฉพาะกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดกิจกรรมในสถานที่ของผูขอรับการสนับสนุน              
หากมีขอสงสัยสามารถโทรศัพทสอบถามไดที่ สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
โทรศพัท 02 021 5515 เอกสารการสมัครดาวนโหลดไดท่ี www.thaimiceconnect.com 
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 5.2 รับชมวี ดิทัศนประชาสัมพันธผลิตภัณฑผาทอทัณฑสถานหญิงเชียงใหม                  
จัดทําโดยสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
      ตามที่กระทรวงยุติธรรมมีนโยบายใหผูตองขังไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ               
เพื่อเตรียมความพรอมตองขังกอนการปลอยตัว อาทิ การใหความรูในการอยูรวมกับคนในสังคม การเพ่ิมทักษะ
อาชีพตางๆ โดยมุงหวังใหสังคมมีความม่ันใจในความปลอดภัย และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีแกผูไดรับการปลอยตวั  
การพัฒนาอาชีพผูตองขัง ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหมจึงเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาอาชีพของผูตองขัง            
ใหสามารถประกอบอาชีพท่ีสุจริตหลังพนโทษไดอยางหลากหลาย อาทิ การฝกวิชาชีพนวดแผนไทยและสปา              
ทอผาไหมผาพื้นเมือง ตัดเย็บเสื้อผา ตลอดจนการฝกวิชาชีพระยะสั้นอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีโครงการกําลังใจ            
ในพระราชดําริสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร               
มหาวัชรราชธิดา กระทรวงยุติธรรมและบริษัท Carsel made in prison โดยมีแนวทางการจัดฝกอาชีพ               
ดานการตัดเย็บเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการจางงานใหไดรับคาตอบแทนใหเทียบเทากับแรงงานภายนอก 
ปจจุบันไดมีโครงการลักษณะพิเศษที่กระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหบริษัทคารเซลจากประเทศเดนมารก              
ในการฝกวิชาชีพผูตองขัง นอกจากนั้นแลวก็ไดนํามาขยายเปนแบรนดนารี และยังมีการพัฒนาตอยอดไปเรื่อยๆ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดมอบหมายใหทัณฑสถานหญิงเชียงใหมนํารองการผลิตสินคาท่ีเรียกวา              
แบรนดไทยโก ซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหมจะนํารองโดยการผลิตเนคไทผาไหม เพื่อจําหนายและวางขายได            
 
            ทั่วประเทศ... 
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ทั่วประเทศ และเปนที่รูจักกันอยางกวางขวางยิ่งข้ึน นอกจากนี้ ยังมีการฝกอาชีพทางดานอ่ืนๆ เชน การนวด
แผนไทย ซึ่งเปนที่ยอมรับของนักทองเที่ยวตางประเทศเชนเดียวกัน ซึ่งเม่ือสินคาและบริการไดรับการยอมรับ
จากสังคม จะทําใหผูตองขังมีความภาคภูมิใจในตัวเอง และสามารถนําความรูความสามารถไปประกอบอาชีพ
ไดหลังจากพนโทษตอไป การที่บริษัทคารเซลเขามาใหโอกาสถือวาโชคดี รวมไปถึงทําใหมีรายไดเปนของตัวเอง 
และไมเปนภาระใหกับสังคมและครอบครัว ภูมิใจและดีใจที่ทางกระทรวงยุติธรรมไดเห็นคุณคาของผูตองขัง  
และใหโอกาส พี่นองประชาชนและนักทองเท่ียวทุกทาน สามารถเขามาเยี่ยมชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑของ
ทางทัณฑสถานหญิงเชียงใหมที่ หองเสื้อนารีภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ซึ่งอยูตรงขามกับศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปดจําหนายทุกวันจันทรถึงศุกร ตั้งแตเวลา 09.00 - 15.00 น. และทานใดสนใจตัดชุด
สามารถเขามาวัดตัวไดโดยจะมีชางคอยประจําและใหบริการอยู ณ หองเสื้อนารี    
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 5.3 การดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา              
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว               
เพื่อสรางความม่ันคงทางอาหาร” ระยะที่ 2  สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน 
       ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม (นายวิทยา ชุมภูคํา) กรมการพัฒนา
ชุมชนไดดําเนินการ “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครวัเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” 
โดยเนนการพึ่งตนเองและสรางความสามัคคีของคนในชุมชน เปนการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับ
ครัวเรือน และลดรายจายในการดํารงชีวิตของประชาชน สรางรายไดระยะสั้นทั้งในระดับครัวเรือนและระดับ
กลุมอาชีพ ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการภายในหวงระยะเวลา
เรียบรอยแลว โดยมีครัวเรือนที่เขารวมระยะที่ 1 จํานวน 370,185 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 97.55              
ตามการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2563 จังหวัดเชียงใหมกําหนดแนวทางขยายผลการดําเนินงาน “นอมนําแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูก
พืชผักประจําครัวเรือนระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม - 5 ธันวาคม 2563 จํานวน 5 กิจกรรม 
ประกอบดวยกิจกรรมความตอเนื่องคือพลัง  กิจกรรมทําเปนบาน สานเปนกลุม กิจกรรมชุมชนสีเขียว                   
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมจากวัฒนธรรมสูนวัตกรรม และกิจกรรมชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนสามัคค ี                 
วิถีพอเพียง 
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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 

 
                         ผูท่ีเดิน... 
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ผูที่เดนิ – ว่ิงครบ 40 กิโลเมตร จะไดรับเหรียญรางวัล ผูท่ีวิ่งสะสมระยะทางสูงสดุ 3 อนัดับแรก (ชาย/หญิง) 
รวม 6 รางวัล จะไดรับถวยรางวัล และรางวัลตั๋วเคร่ืองบินไป – กลับ เชียงใหม – ภูเก็ต โดยสายการบินแอร
เอเชีย รางวัลละ 2 ที่น่ัง รวม 3 รางวัล ติดตอสอบถามไดที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  โทรศพัท                      
0 5321 1048 - 50 หรือ 08 2186 5585 
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  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 รายไดนําเขากองทุน            
เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

5.6 การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่                       
๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ 

  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม                 
(นายนรินทร ประทวนชัย)  มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยกรมปาไมไดมีหนังสือดวนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๙๑๙  ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓               
เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓                  
ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต โดยมีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐท่ีเขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตใน ๗๔ จังหวัด จํานวน ๓๑,๑๗๙ แหง 
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2563 เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการ 
ขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการ
หรือองคการของรัฐ เขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต รวม ๕ ขอ เพื่อใหสวนราชการหรือ
องคการของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป สรุปดังนี้ ๑) ผอนผันใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใชพื้นที่
ตอไป โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซึ่งไดยื่นคําขออนุญาตไวแลว   
หรือย่ืนคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  ๒) สวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการประเภทตางๆ                 
ตามแนวทางปฏิบัติท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไว ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายตอไป 
๓) หากปรากฏวายังมีสวนราชการหรือองคการของรัฐใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตอีก            
ซึ่งเปนการปฏิบัติไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการปาไม ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย              
โดยเครงครัด ๔)  มิใหสวนราชการทุกหนวยงานจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ดําเนินการในพื้นท่ีปาไม             
ที่ยังไมไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ปาไม  ๕) ในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปนในการปรับปรุงและซอมแซม               
เพื่อแกไขความเดือดรอนของราษฎรใหสามารถดําเนินการไปพลางกอนได และแจงใหกรมปาไมทราบภายหลัง 
เชน กรณีเกิดเสนทางหรือถนนท่ียังไมไดรับอนุญาตถูกน้ําไหลบาทําใหทางขาด ประชาชนจํานวนมากไดรับ
ความเดือดรอนซึ่งตองเปนกรณีฉุกเฉิน และจําเปนจริงๆ ซึ่งกรณีดังกลาว จังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจาก                
กรมปาไมวา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือดวนที่สุด ที่ นร 0505/296 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563    
 
                        เรื่อง การ... 



 
- ๑๖ - 

 

เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมและขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2523 ในกรณี
ที่ปรากฏวา ยังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชน ในพื้นที่ ป า ไมก อนไดรับอนุญาต และไดแจ งผล                          
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาต                   
ใชประโยชนพื้นที่ปาไมเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563               
จึงขอแจงหนวยงานในสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังนี้ 1) ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซึ่งไดย่ืน
คําขออนุญาตไวแลวหรือยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน 180 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 
ทั้งนี้ ขอใหยื่นคําขอตามแบบคําขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 17) และแบบคําขออนุญาตเขาทํา
ประโยชนในเขตปา (ป.84 – 1) ตามแตกรณีไป โดยยื่นคาํขออนุญาตไดตามที่ระบุในระเบียบ กฎหมาย และ 
ใหรวบรวมสําเนาคําขออนุญาตสงใหหัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง เพื่อรวบรวมคําขออนุญาตของ
หนวยงานในสังกัดสงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม) ตอไป  2) ใหสวนราชการ
หรือหนวยงานของรัฐจัดทําภาพถายอากาศ (Google Earth) แสดงบริเวณพ้ืนท่ีที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบมา
พรอมคําขออนุญาต จังหวัดเชียงใหม พิจารณาแลวเพื่อใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุญาตใชประโยชน
พื้นที่ปาไมเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน กรณีสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการผอนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 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 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม 
       1) ท่ีผานมามีวันหยุดราชการติดตอกัน 2 ชวง คือ เมื่อวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 
2563 มีนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวเชียงใหมประมาณ 47,583 คน และเมื่อวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 
2563 มีนักเที่ยวเดินทางมาเท่ียวเชียงใหมประมาณ 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/
ของท่ีระลึก โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง สวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่ลงทะเบียนตามโครงการกําลังใจ เราไป
เท่ียวกัน และโครงการเท่ียวปนสุข ภายใตแพกเกจ “คิดถึงเชียงใหม”/“Chiang Mai Miss You”   
   2) เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไดมีหนังสือเรียนเชิญคณะรัฐมนตรี และผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมโครงการปลูกปาและปองกันไฟปา   
ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานแหงชาตินํ้าตกบัวตอง - น้ําพุเจ็ดสี อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในหวงเวลาดังกลาว               
มียอดการเขาพักโรงแรมคอนขางมากถือไดวาเปนหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาลชวยเหลือดานเศรษฐกิจและ               
การทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม  
   3) ขอประชาสัมพันธและเชิญชวนรวมงาน We Love Chiang Mai Super Privilege 
“เที่ยวดวยใจ ไทยชวยไทย” ในวันท่ี 12 – 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม จัดข้ึน 
โดยกลุม We Love Chiang Mai  เปนโครงการที่จะชวยกระตุนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม 

 
ทองเท่ียว... 



 
- ๑๗ - 

 

ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  (นางปริษา  ปานพรหม) การจัดงาน We Love 
Chiang Mai Super Privilege “เที่ยวดวยใจ ไทยชวยไทย” เปนการรวมตัวกันของผูประกอบการดานทองเท่ียว
หลากหลายประเภทที่มารวมกันจัดกิจกรรม อาทิ สมาคมโรงแรม สมาคมรานอาหาร สมาคมกอลฟและรีสอรท
ภาคเหนือ สมาคมไทยลานนาสปา สมาคมสงเสรมิสุขภาพ ชมรมนวด สมาคมสหพันธทองเที่ยวแมแตง สมาคม
ธุรกิจทองเท่ียวเชียงใหม สมาคมสงเสริมการทองเที่ยวเชียงใหม กฎบัตรเชียงใหม สมาคมทองเที่ยวเชิงผจญภัย 
เครือขายสินคาหัตถกรรมเชียงใหม สายการบิน ชมรมรถเชา ปางชาง สายการบิน ผูประกอบการเรือนแพ 
รวมถึงแหลงทองเที่ยวตางๆ พรอมทั้ง จัดทํา Package พิเศษในการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งภายในงานจะมีการจําหนายคูปองเงินสด สวนลดพิเศษ Cash Voucher สินคาและบริการจากกลุมผูประกอบการ
ทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม รวมถึง Package ทองเท่ียวในราคาประหยัด  

 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ประชาสัมพันธและ                  
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 เพ่ือเปนการสงเสริมชวยเหลือผูประกอบการ
ใหมีชองทางการจําหนายสินคา ใหมีการซื้อขาย เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

      6.2 รองผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)  เนนยํ้า 4 เรื่อง ดังน้ี 
   1. โครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และงบอื่นๆ ขอใหหัวหนาสวนราชการ
ตรวจสอบและเรงรัดการเบิกจาย 
   2. หัวหนาสวนราชการชวยกํากับและดูแลเจาหนาที่การเงินที่ทําหนาที่เบิกจาย
งบประมาณตางๆ ใหเปนไปตามเรียบรอยที่เก่ียวของ อยาใหมีการทุจริตเกิดขึ้น 
   3. โครงการงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 ขอใหสวนราชการจัดเตรียมการ
จัดซื้อจัดจางรอไวกอน  เมื่อไดรับการอนุมัติงบประมาณแลวสามารถลงนามในสัญญาไดทันที ท้ังนี้ หารือ
แนวทางการปฏิบัติไดที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
   4. มีคณะกรรมาธิการ  คณะอนุกรรมาธิการ และคณะจากกระทรวงตางๆ เดินทาง
มาตรวจราชการ และจัดการประชุมติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่เปนจํานวนมาก ขอใหหัวหนาสวนราชการ
ตอนรับคณะตางๆ  จัดเตรียมเอกสารขอมูลประกอบการนําเสนอตอที่ประชุมใหพรอม และขอใหหัวหนา             
สวนราชการเขารวมประชุมดวยตนเอง   

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

   6.3  ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอเนนยํ้า
เพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี ้
         1) การเบิกจายงบประมาณขอใหเรงรัดการเบิกจายตามกําหนดเวลา และขอใหถูกตอง
ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  สําหรับงบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดโครงการใดที่เกิดความลาชาขอใหหนวยงาน
เจาของโครงการจัดทําขอมลูเหตุผลชี้แจงสงจังหวัด เพื่อจะไดเปนขอมูลนําไปชี้แจงตอคณะกรรมาธิการตอไป 

 
2) มีคณะ... 



 
- ๑๘ - 

 

2) มีคณะกรรมาธิการ เดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้ นที่จั งหวัด เชี ยงใหม                 
ขอใหหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่ไดรับเชิญเขารวมประชุมหรือรวมลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน                      
ใหจัดเตรียมขอมูลชี้แจงตอคณะกรรมาธิการใหพรอม    

3. ไดรบัการประสานงานวาคณะสมาชิกวุฒสิภาจะเดินทางมาประชุมและตรวจติดตามงาน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ขอใหหนวยงานที่ไดรับการประสานงานเตรียมความพรอมดวย 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.          

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                   

  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 



ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเร งร ัดการใชจ ายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายประจาํ 28 58 80 100 

รายจายลงทุน 8 40 65 100 

 ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 
2563 ดังนี้ 

ลานบาท 
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ/

ลําดับ
ประเทศ 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย

) 

รอยละ 

การใช
จาย 

เปาหมาย 

ไตรมาส 4 

1. งบประมาณ
ประจําป 2563 

27,292.02 2,369.73 22,753.56 83.37 
(1)

 25,123.29 92.05 100.00 

1.1 รายจาย  
      ประจาํ 

18,627.45 113.42 17,317.58 92.97 17,431.00 93.58 100.00 

1.2 รายจาย   
      ลงทุน 

8,664.57 2,256.31 5,435.98 62.74 
(2)

 7,692.29 88.78 100.00 

        

2.งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,514.36 337.54 2,062.05 82.01    

ป 2562 2,148.33 230.45 1,843.04 85.79    

กอนป 2562 366.03 107.09 219.01 59.83    

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนท้ังสิ้น 140 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
137 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 
หนวยงาน จากการติดตาม 



ผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการ
เปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการให
บรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน 72 หนวยงาน 
ตามรายละเอียดผลการใชจายรายหนวยงานดังนี้ 

 
รายละเอียดหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



1 

 

  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2563 เพื่อเป็นแนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและ 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมำสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 2 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 3 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 4 

ร้อยละ 

ภำพรวม 23 54 77 100 

รำยจ่ำยประจ ำ 28 58 80 100 

รำยจ่ำยลงทุน 8 40 65 100 

 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 21 สิงหำคม 
2563 ดังนี้ 

ล้ำนบำท 
รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ร้อยละ/

ล าดับ
ประเทศ 

การใช้จ่าย
(PO+เบิกจ่าย) 

ร้อยละ 
การใช้จ่าย 

เป้าหมายไตร
มาส 4 

1. งบประมาณ
ประจ าป ี2563 

27,292.02 2,369.73 22,753.56 83.37 (1) 25,123.29 92.05 100.00 

1.1 รายจ่าย  
      ประจ า 

18,627.45 113.42 17,317.58 92.97 17,431.00 93.58 100.00 

1.2 รายจ่าย   
      ลงทุน 

8,664.57 2,256.31 5,435.98 62.74 (2) 7,692.29 88.78 100.00 

        
2.งบประมาณ
เหลื่อมป ี 2,514.36 337.54 2,062.05 82.01    

ปี 2562 2,148.33 230.45 1,843.04 85.79    

ก่อนปี 2562 366.03 107.09 219.01 59.83    

ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุนทั้งสิ้น 140 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 137 หน่วยงำน 
องค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 หน่วยงำน จำกกำรติดตำม 
ผลกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่ำมีผลกำรด ำเนินกำรเป็น 
ไปตำมเป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 จ ำนวน 68 หน่วยงำน และมีหน่วยเบิกจ่ำยที่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุตำม 
เป้ำหมำยตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100 จ ำนวน 72 หน่วยงำน ตำม
รำยละเอียดผลกำรใช้จ่ำยรำยหน่วยงำนดังนี้ 

 

 



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน
งบจัดสรรถือ
จ่ำยจังหวัด

PO ทั้งส้ิน
เบิกจ่ำย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจ่ำย

กำรใช้จ่ำย 
(PO+เบิกจ่ำย)

 ร้อยละกำร
ใช้จ่ำย

คงเหลือ

รวมทั้งส้ิน 140 หน่วยงำน 8,664.57 2,256.31 5,435.98 62.74 7,692.29 88.78 972.28
ส่วนรำชกำร 137 หน่วยงำน 7,875.05 2,152.05 4,863.63 61.76 7,015.68 89.09 859.37

1 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 628.95 0.00 628.95 100.00 628.95 100 0.00
2 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 237.95 0.00 237.95 100.00 237.95 100 0.00
3 โรงพยำบำลนครพิงค์ 128.50 127.50 1.00 0.78 128.50 100 0.00
4 กองบิน  41 26.80 13.29 13.51 50.42 26.80 100 0.00
5 ต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 17.43 0.00 17.43 100.00 17.43 100 0.00
6 ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 14.88 9.69 5.18 34.83 14.88 100 0.00
7 โรงพยำบำลประสำท 14.38 3.59 10.79 75.01 14.38 100 0.00
8 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 10.40 0.00 10.40 100.00 10.40 100 0.00
9 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 9.34 0.32 9.02 96.63 9.34 100 0.00
10 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  31 9.05 1.90 7.15 78.99 9.05 100 0.00
11 มณฑลทหำรบกที่  33 6.09 3.13 2.96 48.67 6.09 100 0.00
12 ศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพเชียงใหม่ 5.75 0.00 5.75 100.00 5.75 100 0.00
13 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว 4.94 4.10 0.84 16.98 4.94 100 0.00
14 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนเขต  7  เชียงใหม่ 4.92 1.48 3.44 69.98 4.92 100 0.00
15 โรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือ 4.82 3.10 1.72 35.67 4.82 100 0.00

16
กองก ำกับกำร 5 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำร
ต ำรวจตระเวนชำยแดน (กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.)

4.80 0.00 4.80 100.00 4.80 100 0.00

17 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 4.70 4.70 0.00 0.00 4.70 100 0.00
18 เรือนจ ำกลำงเชียงใหม่ 3.91 0.00 3.91 100.00 3.91 100 0.00
19 สถำนแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหำพนจังหวัดเชียงใหม่ 3.43 1.30 2.13 62.11 3.43 100 0.00
20 วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 3.32 1.06 2.25 67.92 3.32 100 0.00
21 โรงพยำบำลธัญญำรักษ์เชียงใหม่ 3.00 2.00 1.00 33.35 3.00 100 0.00
22 ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 2.90 0.85 2.05 70.69 2.90 100 0.00

23
ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เชียงใหม่

2.79 0.00 2.79 100.00 2.79 100 0.00

24 ส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 2.66 0.00 2.66 100.00 2.66 100 0.00
25 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 2.37 0.68 1.69 71.25 2.37 100 0.00
26 โรงเรียนโสตศึกษำอนุสำรสุนทร 2.30 1.72 0.58 25.09 2.30 100 0.00
27 โรงเรียนกำวิละอนุกูล 2.29 1.93 0.36 15.66 2.29 100 0.00
28 ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ เขตกำรศึกษำ 8 2.17 2.17 0.00 0.00 2.17 100 0.00
29 วิทยำลัยเทคนิคสันก ำแพง 2.16 0.71 1.45 66.99 2.16 100 0.00
30 วิทยำลัยเทคนิคสำรภี 1.79 0.00 1.79 100.00 1.79 100 0.00
31 ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1.78 0.48 1.30 73.28 1.78 100 0.00
32 ต ำรวจภูธรภำค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 1.62 0.00 1.62 100.00 1.62 100 0.00
33 วิทยำลัยกำรอำชีพฝำง 1.39 0.00 1.39 100.00 1.39 100 0.00
34 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี  เชียงใหม่ 1.32 0.00 1.32 100.00 1.32 100 0.00

ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหำคม 2563
(เรียงล ำดับตำมรหัสหน่วยงำน)

เป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100                     ร้อยละ 100                    ต่ ำกว่ำร้อยละ 100
หน่วย : ล้ำนบำท



ล ำดับที่ ชื่อหน่วยงำน
งบจัดสรรถือ
จ่ำยจังหวัด

PO ทั้งส้ิน
เบิกจ่ำย
ทั้งส้ิน

ร้อยละ
เบิกจ่ำย

กำรใช้จ่ำย 
(PO+เบิกจ่ำย)

 ร้อยละกำร
ใช้จ่ำย

คงเหลือ

35 ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 1.29 0.00 1.29 100.00 1.29 100 0.00
36 ส ำนักงำนสรรพำกรภำค  8 1.29 0.00 1.29 100.00 1.29 100 0.00
37 ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่เชียงใหม่  2 1.29 0.00 1.29 100.00 1.29 100 0.00
38 โรงพยำบำลฝำง 1.21 0.00 1.21 100.00 1.21 100 0.00
39 โรงพยำบำลจอมทอง 1.18 0.00 1.18 100.00 1.18 100 0.00
40 ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 1.04 1.02 0.02 1.85 1.04 100 0.00
41 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 1.03 0.00 1.03 100.00 1.03 100 0.00
42 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 0.97 0.00 0.97 100.00 0.97 100 0.00
43 ส ำนักงำนศุลกำกรภำคที่ 3 0.96 0.00 0.96 100.00 0.96 100 0.00

44
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนอำรักขำพืช จังหวัด
เชียงใหม่

0.95 0.00 0.95 100.00 0.95 100 0.00

45 ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่  1 0.92 0.00 0.92 100.00 0.92 100 0.00
46 ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่เชียงใหม่  1 0.83 0.00 0.83 100.00 0.83 100 0.00
47 ด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 0.76 0.00 0.76 100.00 0.76 100 0.00
48 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีวศึกษำภำคเหนือ 0.71 0.00 0.71 100.00 0.71 100 0.00
49 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเชียงใหม่ 0.67 0.00 0.67 100.00 0.67 100 0.00
50 ส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดเชียงใหม่ 0.54 0.00 0.54 100.00 0.54 100 0.00
51 ศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 0.50 0.00 0.50 100.00 0.50 100 0.00
52 ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่ 0.49 0.00 0.49 100.00 0.49 100 0.00
53 ส ำนักงำนสำขำชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่) 0.42 0.00 0.42 100.00 0.42 100 0.00
54 สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ 0.19 0.00 0.19 100.00 0.19 100 0.00
55 ศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ที่  9 จังหวัดเชียงใหม่ 0.14 0.00 0.14 100.00 0.14 100 0.00
56 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 0.11 0.00 0.11 100.00 0.11 100 0.00
57 กลุ่มพัฒนำควำมร่วมมือทันตสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ 0.11 0.00 0.11 100.00 0.11 100 0.00
58 ส ำนักงำนประมงจังหวัดเชียงใหม่ 0.08 0.07 0.01 14.13 0.08 100 0.00
59 ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ 0.07 0.00 0.07 100.00 0.07 100 0.00
60 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวเชียงใหม่ 0.06 0.00 0.06 100.00 0.06 100 0.00
61 ศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือ 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 100 0.00
62 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100 0.00
63 นิคมสร้ำงตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100 0.00
64 ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100 0.00
65 สถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100 0.00
66 ส ำนักงำนบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100 0.00
67 ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต  1 12.77 0.00 12.77 100.00 12.77 99.99999 0.000001
68 โรงพยำบำลสวนปรุง 64.68 9.38 55.30 85.50 64.68 99.9999 0.0001
69 ศูนย์อนำมัยที่  1  เชียงใหม่ 23.66 12.55 11.10 46.94 23.66 99.9998 0.00004
70 วิทยำลัยกำรอำชีพจอมทอง 3.47 0.00 3.47 100.00 3.47 99.999 0.00004
71 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  30 11.65 10.93 0.73 6.24 11.65 99.998 0.0002
72 ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต 5 12.08 2.59 9.49 78.57 12.08 99.996 0.0005
73 ส ำนักงำน ปปท. เขตพื้นที่ 5 32.11 15.06 17.06 53.11 32.11 99.995 0.0015
74 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 13.37 10.49 2.88 21.52 13.37 99.99 0.001
75 วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่ 0.13 0.00 0.13 99.97 0.13 99.97 0.00004
76 วิทยำลัยนำฎศิลปเชียงใหม่ 16.87 10.61 6.24 37.01 16.86 99.92 0.01
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77 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ 0.09 0.00 0.09 99.89 0.09 99.89 0.0001
78 ส ำนักงำนส่งเสริมและสนับสนุนวิชำกำร  10 0.96 0.00 0.96 99.85 0.96 99.85 0.001

79
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีนำถ  เชียงใหม่

1.05 0.00 1.05 99.81 1.05 99.81 0.002

80 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 0.51 0.00 0.51 99.80 0.51 99.80 0.001
81 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 17.30 11.72 5.55 32.05 17.26 99.77 0.04
82 ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ 2.08 0.00 2.07 99.51 2.07 99.51 0.01
83 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเชียงใหม่ 5.85 3.42 2.40 41.05 5.82 99.49 0.03
84 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 10.03 0.00 9.96 99.31 9.96 99.31 0.07
85 ส ำนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ 0.98 0.00 0.97 99.28 0.97 99.28 0.01
86 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 5.14 4.17 0.92 17.86 5.09 99.10 0.05
87 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 54.90 41.83 12.35 22.51 54.19 98.71 0.71
88 ส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคที่  1 12.89 2.44 10.27 79.67 12.71 98.56 0.19
89 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 518.50 269.44 240.69 46.42 510.13 98.39 8.37
90 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 108.47 55.08 51.19 47.19 106.27 97.97 2.20
91 ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 1 887.72 25.95 842.60 94.92 868.55 97.84 19.18

92
ศูนย์พัฒนำกำรจัดสวัสดิกำรสังคมผู้สูงอำยุบ้ำนธรรมปกรณ์ 
(เชียงใหม่)

1.10 0.00 1.08 97.71 1.08 97.71 0.03

93 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่  3 365.18 194.84 160.41 43.93 355.26 97.28 9.92
94 ศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่                  3.26 0.00 3.15 96.84 3.15 96.84 0.10
95 ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15 0.57 0.00 0.55 96.73 0.55 96.73 0.02
96 ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 225.40 70.97 146.99 65.21 217.96 96.70 7.44
97 สถำนีพัฒนำที่ดินเชียงใหม่ 73.78 3.20 68.00 92.16 71.20 96.49 2.59
98 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่  1 316.84 172.64 132.68 41.88 305.32 96.36 11.52
99 สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ 8.06 1.65 6.08 75.53 7.74 96.06 0.32
100 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่  2 311.72 89.11 209.39 67.17 298.50 95.76 13.22
101 โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย 23.15 11.48 10.67 46.11 22.15 95.68 1.00
102 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 1.54 0.20 1.24 81.02 1.45 94.33 0.09
103 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 6 40.33 28.92 8.52 21.13 37.45 92.85 2.89
104 ส ำนักงำนพัฒนำและบ ำรุงรักษำทำงน้ ำที่  7  (เชียงใหม่) 0.50 0.00 0.46 92.77 0.46 92.77 0.04
105 ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 58.42 53.85 0.00 0.00 53.85 92.16 4.58
106 โรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม่ 3.02 1.80 0.94 30.94 2.73 90.43 0.29
107 มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ 24.98 0.00 22.52 90.15 22.52 90.15 2.46
108 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 95.58 52.27 32.55 34.05 84.82 88.73 10.77
109 จังหวัดเชียงใหม่ 167.49 130.73 17.72 10.58 148.45 88.63 19.04
110 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 1 51.33 29.60 15.46 30.12 45.06 87.79 6.27

111
 ส ำนักงำนพัฒนำภำค ๓ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 
กองบัญชำกำรกองทัพไทย

382.61 16.44 317.24 82.92 333.68 87.21 48.93

112 โรงเรียนเชียงดำววิทยำคม 0.75 0.00 0.66 86.99 0.66 86.99 0.10

113
ส ำนักส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จังหวัดเชียงใหม่

1.97 0.65 1.05 53.18 1.70 85.95 0.28

114 ศูนย์ปฏิบัติกำรพัฒนำที่ดินโครงกำรหลวง 87.73 2.12 72.92 83.11 75.04 85.53 12.69
115 แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 553.36 286.35 185.71 33.56 472.06 85.31 81.30
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116 ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1 391.54 87.48 243.70 62.24 331.18 84.58 60.36
117 ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ 0.92 0.00 0.77 83.57 0.77 83.57 0.15
118 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ 643.02 59.63 470.34 73.14 529.96 82.42 113.06
119 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 2 33.20 17.61 9.32 28.07 26.93 81.10 6.27
120 ส ำนักงำนชลประทำนที่  1 315.65 37.10 215.70 68.34 252.80 80.09 62.85
121 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 4 19.30 2.96 12.38 64.18 15.34 79.52 3.95
122 ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3  เชียงใหม่ 1.26 0.98 0.00 0.00 0.98 77.77 0.28
123 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่ 14.13 10.74 0.12 0.82 10.86 76.88 3.27
124 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 34 49.35 22.51 15.33 31.07 37.84 76.68 11.51
125 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 5 23.46 7.64 9.89 42.14 17.53 74.70 5.94
126 ส ำนักศิลปำกรที่ 7 เชียงใหม่ 43.97 7.31 23.52 53.50 30.83 70.12 13.14
127 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 78.12 47.12 5.10 6.53 52.22 66.85 25.90
128 ส ำนักงำนทำงหลวงที่  1 67.06 1.54 43.04 64.18 44.58 66.48 22.48
129 ศูนย์ฟื้นฟูอำชีพคนพิกำรหยำดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 0.27 0.00 0.15 56.62 0.15 56.62 0.12
130 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  1  เชียงใหม่ 28.74 9.78 4.43 15.41 14.21 49.44 14.53
131 ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.19 48.21 0.19 48.21 0.20
132 ส ำนักงำนพัฒนำที่ดินเขต  6 7.57 0.56 2.41 31.80 2.97 39.24 4.60
133 ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2.44 0.30 0.63 25.68 0.93 37.99 1.51
134 เรือนจ ำอ ำเภอฝำง 1.94 0.00 0.71 36.86 0.71 36.86 1.22
135 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 247.82 0.00 77.93 31.45 77.93 31.45 169.89
136 มหำวิทยำลัยรำชภัฎเชียงใหม่ 96.13 19.48 5.25 5.46 24.73 25.72 71.40
137 ส ำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

องค์กำรมหำชน 2 หน่วยงำน 307.08 0.00 307.08 100.00 307.08 100.00 0.00
1 สถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง เชียงใหม่ (องค์กำรมหำชน) 29.78 0.00 29.78 100.00 29.78 100.00 0.00
2 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 277.30 0.00 277.30 100.00 277.30 100.00 0.00

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หน่วยงำน 16.08 2.46 0.00 0.00 2.46 15.31 13.62
1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 16.08 2.46 0.00 0.00 2.46 15.31 13.62

งบกลำง 13 หน่วยงำน 466.36 101.80 265.27 56.88 367.07 78.71 99.29
1 ส ำนักงำนภำคที่ 3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 147.95 41.13 74.49 50.35 115.62 78.15 32.33
2 ส ำนักงำนชลประทำนที่ 1 136.01 5.43 88.89 65.36 94.32 69.35 41.69
3 โครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ 24.39 0.37 5.95 24.39 6.32 25.93 18.07
4 ส ำนักงำนก่อสร้ำงชลประทำนขนำดกลำงที่ 1 9.17 0.00 9.17 100.00 9.17 100.00 0.00
5 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75
6 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 1 27.00 0.00 26.80 99.28 26.80 99.28 0.19
7 แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ที่ 3 22.95 0.08 22.76 99.17 22.84 99.53 0.11
8 แขวงทำงหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 23.62 16.61 7.01 29.68 23.62 100.00 0.00
9 ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 39.08 18.13 20.95 53.61 39.08 100.00 0.00
10 ส ำนักงำนบริหำรพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 5.01 0.35 1.09 21.78 1.44 28.77 3.57
11 ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ ที่ 1 3.77 0.78 1.28 33.87 2.06 54.66 1.71
12 ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 26.26 18.91 6.48 24.68 25.39 96.67 0.87
13 โรงพยำบำลสวนปรุง 0.40 0.00 0.40 100.00 0.40 100.00 0.00

ที่มำ : ระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)



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

1 ) งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 
 

 
 

  
 
   จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 231,500,000 บาท จําแนก
เปน (1) งบลงทุน จํานวน 179,200,400 บาท คิดเปนรอยละ 77.41 (2) งบดําเนินงาน จํานวน 
42,299,600 บาท คิดเปนรอยละ 18.27 และ (3) คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.32 
  จังหวัดเชียงใหมมีโครงการ/กิจกรรม รายการงบประมาณที่เขาสู พ.ร.บ. โอนงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 22,783,100.00 บาท ซ่ึงจะ
คงเหลืองบประมาณที่ใชในการดําเนินการ จํานวน 208,716,900 บาท โดยคิดเปนรอยละ 100.00 
 



 
 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 
จํานวน 36,296,011 บาท คิดเปนรอยละ 17.39 ของงบประมาณที่ใชในการดําเนินการ (งบประมาณหลัง
การโอนคืนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนคืนงบประมาณฯ) ซึ่งมีผลการเบิกจายเปนลําดับท่ี 61 ของประเทศ 
(เรียงลําดับจากมากไปนอย) มีผลการกอหน้ีผูกพัน (PO) จํานวน 130,731,177 บาท คิดเปนรอยละ 62.64 
และคงเหลืองบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 41,689,712 บาท คิดเปนรอยละ 19.97 ดังนี้ 

รายการ 
งบประมาณ 
ที่ไดรบัการ

จัดสรร 

งบประมาณ 
ที่ดําเนนิการ 

การกอหนี้
ผูกพัน 

การเบิกจาย คงเหลือ 

- งบลงทุน 179,200,400 175,237,017 130,731,177 17,719,869 26,785,971 
- งบ
ดําเนินงาน 

42,299,600 22,468,230  11,845,500 
10,622,730 

- งบบริหาร
จัดการ 

10,000,000 10,000,000  6,730,642 
3,269,358 

- คงเหลือ
เงินเหลือ
จาย/ยกเลิก 

 1,011,653   

1,011,653 
รวม  208,716,900 130,731,177 36,296,011 41,689,712 

- พ.ร.บ.โอน
คืนฯ 

 22,783,100    

รวมท้ังหมด 231,500,000 231,500,000    

 
  
 
 



การดําเนินโครงการ/กิจกรรม (งบประมาณที่ใชในการดําเนินการภายหลังการโอนคืนงบประมาณตาม 
พ.ร.บ. โอนคนืงบประมาณฯ) 
(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%) 
(กิจกรรมจัดหาและสนับสนุนแหลงน้ําตนทุนเพื่อแกปญหาคลองแมขา งบประมาณ 20,000,000 บาท 
(ดําเนินการเอง)) 
      - อยูระหวางการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 2 รายการ  จํานวน 14,632,000 บาท (7.01%) 
(กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย 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 และสงคนืงบประมาณเงินเหลือจาย เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเหตุผลอ่ืนๆ ที่ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการได 
จังหวัดเชียงใหม  มีโครงการที่ขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม จํานวน 12 กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
9,927,100 บาท (ไมรวมโครงการ/กิจกรรมท่ีเขาสู (ราง) พ.ร.บ.โอนคืนงบประมาณฯ) ซึ่งหนวยงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมไดแจงความประสงคขอยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในการประชุมเรงรัดการ
ดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม (งบพัฒนาจังหวัด) 
เมื่อวันท่ี 16 เมษายน 2563 และไดมีการสงคืนงบประมาณเงินเหลือจายที่คงเหลือจากการดําเนินโครงการ
และการดําเนินโครงการแลวเสร็จ จํานวน 7,426,553 บาท  รวมมีงบประมาณจากการยกเลิกโครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณจากการคืนเงินเหลือจายทั้งสิ้น 17,353,653 บาท  คิดเปนรอยละ 8.31 
 ทั้งนี้ ไดมีการขอใชงบประมาณจากการยกเลิกโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณจากเงินเหลือ
จาย จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 16,342,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.83 ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ไดใหความเห็นชอบในการใชงบประมาณแลว              
เมื่อคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 
  1) กิจกรรมกอสรางสะพานขามคลองชลประทานเขาสูวัดปาดาราภิรมย ตําบลริมใต อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม (14,000,000 บาท) - ทช 

2) กิจกรรมการสรางความเขมแข็งแกชุมชนเกษตรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตรของจังหวัดเชียงใหม 
ป 2563 (1,300,000 บาท) - กษจ 

3) กิจกรรมการจัดทําแปลงเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (410,000 บาท) - กษจ 
4) กิจกรรมกอสรางอาคารศูนยบริการประชาชนและนักทองเที่ยว ลานเอนกประสงคประตูทาแพ 

(632,000 บาท) - ตร 



และคงเหลือเงินเหลือจายที่จะสามารถนํามาดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหม อีกจํานวน 1,011,653 บาท คิดเปนรอยละ 0.48 
แผนการเบิกจายเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหมมแีผนที่จะดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังน้ี 
 - ภายในเดอืนสิงหาคม 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
ในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



 
 3.1.4 การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 

 



 
 
 

การเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ              
ในดานตางๆ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ตามพระราช
กําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการ
เสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยกําหนดใหหนวยรับ
งบประมาณเสนอโครงการ ผานกลไก   การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) กอนเสนอโครงการใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา 
 1. จังหวัดเชียงใหมไดเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จํานวน 820 โครงการ งบประมาณ 7,687,142,502 บาท 
  - ขอเสนอโครงการของสวนราชการ/หนวยงาน/สถาบันการศึกษา จํานวน 377 โครงการ 
งบประมาณ 5,456,700,830 บาท 

- ขอเสนอโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 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 กรณจีังหวัดเปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 33,679,200 
บาท ดังน้ี 

1) โครงการขยายผลการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหกับ
ราษฎรอยางยั่งยืน (โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานดงเย็น หมูท่ี 15 ตําบลบานแปะ อําเภอ



จอมทอง จังหวัดเชียงใหม) งบประมาณ 11,329,200บาท โดยมีสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
เปนหนวยดําเนินการ 

2) โครงการเสริมสรางศักยภาพเพื่อพัฒนาผูประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑชุมชนและ
ทองเที่ยวชุมชนในเรื่องการตลาดออนไลน โดยนอมน้ําศาสตรของพระราชา สูการพัฒนาอาชีพที่ ย่ังยืน 
งบประมาณ 9,050,000 บาท โดยมีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ 

3) โครงการการเพิ่มศักยภาพดวยเทคโนโลยีดจิิทัลและการตลาดใหกับผูผลิตชุมชนและ
ทองถ่ิน 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/หนวยงานในพ้ืนที่เปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 1 โครงการ ไดแก 
โครงการทองเที่ยวจริตชีวิต (เชียง) ใหม (New Normal Tourism in Chiang Mai) งบประมาณ 
28,000,000 บาท โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 
ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
เชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2563 และสงขอเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหความเห็นชอบแลว ท้ังนี้ 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 ดังน้ี 

1) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรียชุมชนตนแบบจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 
22,100,000 บาทโดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

2) โครงการเสริมสรางศักยภาพเกษตรกรในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน งบประมาณ 
32,247,550 บาท โดยมีสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ 

3) โครงการพัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อรองรับความปกติ
แบบใหม (New Normal) งบประมาณ 12,950,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมเปน
หนวยดําเนินการ 

4)โครงการสงเสริมการทําการเกษตรแบบผสมผสานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย ภายในรกัษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน 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) โครงการฟนฟูเศรษฐกิจดวยการผลิตพืชแบบผสมผสานในพื้นท่ีเสื่อมโทรมจังหวัด
เชียงใหม งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยมีศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 



8) โครงการสรางสัมมาชีพและลดความเหลื่อมล้ําดานรายไดใหครัวเรือนท่ีมีรายไดนอย
ภายใตการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 14,116,800 บาท โดยมี
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

3.2 กรณีสวนราชการ/หนวยงานในพื้นท่ีเปนหนวยรับงบประมาณ จํานวน 10โครงการ 
งบประมาณ 91,508,800 บาท ไดแก  

       1) โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงใหมงบประมาณ 
7,755,900บาท โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

2) โครงการยกระดับมาตรฐานผูผลิตสินคาพืชเครื่องดื่มเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก
ดวย นวัตกรรมและเทคโนโลยี งบประมาณ 4,400,000 บาท โดยมีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและศูนยความ
เปนเลิศดานกัญชาและเกษตรอินทรยีนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม เปนหนวยดําเนินการ 

3) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารสรางสรรคสําหรับการพัฒนาการผลิตอาหาร
เพื่อนําไปสูความปกติแบบใหม (New Normal) งบประมาณ 9,000,000 บาท โดยมีสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

4) โครงการการฟนฟูชุมชนและเศรษฐกิจทองถิ่นดวยเกษตรแนวใหมบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชีวิตที่ดีข้ึนบนวิถีใหม 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 โดยมีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

8) โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและการสรางตลาดยุคใหมของกลุมอาชีพคนพิการ
และผูสูงอายุจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 4,000,000 บาท โดยมีสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ 

9) โครงการจัดการระบบการผลิตสตรอวเบอรรีแปลงใหญใน 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 จํานวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 2,165,000 บาท ไดแก 

 1) โครงการฝกอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส งบประมาณ 665,000 บาท โดยมี
เทศบาลตําบลแมแตงเปนหนวยดําเนินการ 

 2) โครงการสงเสริมเกษตรกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เพื่อพัฒนา
สินคาและบริการของชุมชนตําบลเหมืองแกว อ.แมริม จ.เชียงใหม งบประมาณ 500,000 บาท โดยมีเทศบาล
ตําบลเหมืองแกวเปนหนวยดําเนินการ 



 3) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรพัยากรทองถ่ิน งบประมาณ 1,000,000 บาท โดยมี
องคการบริหารสวนตําบลก้ึดชางเปนหนวยดําเนนิการ 
  ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 และสงขอเสนอ
โครงการฉบับสมบูรณใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหความเห็นชอบแลว ทั้งนี้ ปจจุบันอยูระหวาง
กระบวนการพิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



 3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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 3.1.6 การปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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  3.1.7 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลํา ไย)  และผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน                  
(สํานักพาณชิยจังหวัดเชียงใหม) 
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 3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ํา (โครงการชลประทานเชียงใหม) 
   

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 

  



  
 
 

  
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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 3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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  3.1.10 การสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐและ
ประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
      

   



  3.2 โดยเอกสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

29  กันยายน  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย
ราชการจังหวัด
เชียงใหม 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
  5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   
    จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรมโครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการในระดับพื้นที่ แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม                
“ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” 
กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ครั้งท่ี  6  และครั้งท่ี 7 ดังนี้ 

- ครั้งท่ี 6  ในวัน 10 กันยายน  2563  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 
ตําบลชางเคิ่ง  อําเภอแมแจม  สวนราชการเริ่มใหบริการประชาชน เวลา 08.30 น. พิธีเปดกิจกรรมโดย              
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น. ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมกับหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และผูแทนภาคเอกชน  เวลา 11.30 น. และผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเย่ียมโครงการในพื้นที่             
อําเภอแมแจม เวลา 13.00 น.  

- ครั้งที่ 7 ในวัน 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30              
ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย  สวนราชการเริ่มใหบริการประชาชน เวลา 08.30 น. พิธีเปดกิจกรรมโดย             
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น.  ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพื้นที่
รวมกับหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และผูแทนภาคเอกชน  เวลา 11.30 น.  และผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเย่ียมโครงการในพ้ืนที่             
อําเภอแมอาย เวลา 13.00 น. 

ในโอกาสนี้   ขอเชิญชวนหัวหนาส วนราชการรวมออกบริการประชาชน                          
ตามโครงการฯ ในพื้นตามวัน เวลา และสถานที่ดงักลาวขางตน 
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  5.2 การดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะท่ี 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม)  
 
   เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม  ไดจัดพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงาน “นอมนําแนว
พระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   
สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูก
พืชผักประจําครัวเรือน โดยมีทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ซึ่งเปนความรวมมือของ                     
7 หนวยงานหลัก ประกอบดวย  

 (1) ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม                   
 (2) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
 (3) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
 (4) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  
 (5) องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
 (6) มหาวิทยาลัยแมโจ  
 (7) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  

โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่เกี่ยวของของแตละหนวยงาน ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 สรางความตอเนื่องคอืพลัง       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 เกิดชุมชนเก้ือกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก :  (1) + (4) + (6) 
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรณัยู มีทองคํา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
                        6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
 6.5  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       
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