
 

ส ำนักงำนจังหวัดเชยีงใหม่ 
กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๘ 

ระเบียบวำระกำรประชุม 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ 

และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ 
 

ในวันอังคำรท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. 

ทำงระบบ Zoom Meeting 

 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ 
คร้ังที่ 6/๒๕๖๔ 

ในวันอังคารที่ ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ทางระบบ Zoom Meeting 

--------------------------- 
 
เร่ืองระเบียบก่อนวาระประชุม 
  แนะน ำผู้บริหำรท่ีย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน 1 คน คือ นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร รองผู้ว่ำ -
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 5/๒๕๖๔  เม่ือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 ๓.๑  สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่) 
 ๓.๒ กำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
        ๓.๒.๑ สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรติดตำมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ๒๕๖๔ (งบพัฒนำจังหวัด) (ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่) 
     ๓.2.2 สรุปกำรเบกิจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑) 
     ๓.๒.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้ำนกำรเกษตร (ส ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการชี้แจง 
  4.๑.๑  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19  
และสถำนกำรณ์โรคตำมฤดูกำล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
  4.1.2 แผนกำรรณรง ค์ฉีดวัคซีน .COVID.–.19. จังหวัดเ ชียงใหม่ . (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
  4.๑.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่)   
 

4.1.4 กำรเตรียมกำร ...  
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  4.1.4 กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยในช่วงฤดูฝน (ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 4.๒ โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวำระงำนส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

11 กรกฎำคม 2564  09.00 น. กำรประกอบพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
ประจ ำปี 2564 

ห้องลีลำวดี ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษำ  

28 กรกฎำคม ๒๕๖๔  กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ -
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม - 
พระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2564 

อยู่ระหว่ำงรอหนงัสือจำก
กระทรวงมหำดไทย 

๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด
เชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔  

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 และ     
ผ่ำนทำงระบบ Zoom 
Meeting 

ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ    
 - โคก หนอง นำ กรมกำรพัฒนำชุมชน  
  (1) โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์      
สู่ โคก หนอง นำ พัฒนำชุมชน 
  (2) โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 

ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 ๗.๑  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยวีระพันธ์ ดีอ่อน) 
 ๗.๒  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยรัฐพล นรำดิศร) 
 ๗.๓  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร) 
 ๗.๔  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
 

 

 

 

เร่ืองก่อนระเบียบ … 
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เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 แนะน ำผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ีย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ 
 นายชัชวาลย์   ฉายะบุตร  
 ต ำแหน่งปัจจุบัน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
 ต ำแหน่งเดิม รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดล ำพูน 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 5/๒๕๖๔ เม่ือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
 
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นำงอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ตำมท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัด
ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5/2564 
เมื่อวันศุกร์ท่ี 28 พฤษภำคม 2564 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ ศูนย์รำชกำร
จังหวัดเชียงใหม่ และผ่ำนทำงระบบ Zoom Meeting นั้น 
 

 เลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ประกอบด้วยเอกสำร 23 หน้ำ โดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มอบหมำยให้ นำยส ำเริง ไชยเสน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนกำรประชุม ซึ่งได้น ำ   
ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร และระบบ
ส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำนได้ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยงำนกำร
ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5/2564  
ท้ังนี้ มีหน่วยงำนขอแก้ไขและเพิ่มเติมรำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 10  หน่วยงำน คือ ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
พื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เรียนู้รำษฎรบนพื้นท่ีสูง, วิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่, 
ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2, ส ำนักงำนศุลกำกรภำคท่ี 3, ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่, 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่, อ ำเภอสันป่ำตอง และอ ำเภอดอยหล่อ ท้ังนี้      
ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม  
 

รำยงำนกำรประชุมหน้ำถัดไป 

 
รายงานการประชุม ... 

http://www.chiangmai.go.th/
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่  5/2564 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม  2564  เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัด
เชียงใหม่ 

1. นำยส ำเริง ไชยเสน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่     ประธำนกำรประชุม 
2. นำยกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
3. นำงอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
4. นำงสำววำสนำ สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
5. นำยอิสระ ศิริไสยำสน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
6. นำงพนิดำ  วำนิชรัตน์ พำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
7. นำยศุภชัย กัลปสันติ (แทน) ประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
8. นำยเจริญ สีวำโย พัฒนำกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
9. ว่ำท่ี ร.ต. ณัฐพงค์ ฐิตวิกรำนต์ หัวหน้ำส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด

เชียงใหม ่
10. นำยวิษณุ วิทยวรำวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
11. พล.ต.ต. พิเชษฐ  จีระนันตสิน ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
12. นำยแพทย์ จตุชัย มณีรัตน ์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
13. นำยชุมพล พุ่มชุมพล อัยกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
14. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ์ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
15. นำยนิทัศน์ ปัญโญ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
16. นำยบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
17. นำงปริษำ ปำนพรหม ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
18. นำงสำววริสรำ บุญมำ (แทน) พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
19. นำยเสน่ห์ สำยเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
20. นำยพงษ์พินันท์ บูรณะกิต ิ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงท่ี 1 
21 นำงสำวชนิสำ   ชมศิลป ์ ประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าประชุม   
22. นำยรัฐพล  นรำดิศร รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
23. นำยทรงศักดิ์ มำอู๋ (แทน) ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ 
24. นำยภฤศ จิโนวรรณ ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร กลุ่มงำนยุทธศำสตร์และ

ข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
25. นำงสำวสุจิตรำ ... 



55. นำงจุรีรัตน์ ... 
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25. นำงสำวสุจิตรำ ดิษธรรม นักจัดกำรงำนท่ัวไปช ำนำญกำร กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่  

26. นำงสำวสุวลี            ทองทัพ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 

27. นำยสมศักดิ์  ดิเรกโภค นำยช่ำงไฟฟ้ำช ำนำญงำน กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 

28. นำงสำวนำตยำ อินต๊ะขัติย์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กลุ่มงำนอ ำนวยกำร ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
นายอ าเภอ 
29. นำยชัยณรงค์ นันตำสำย นำยอ ำเภอสันก ำแพง 
30. นำยกิติพัฒน์ กะวัง นำยอ ำเภอดอยสะเก็ด 
31. นำยภควัต ขันธหิรัญ นำยอ ำเภอแม่ริม 
32. นำยยุทธพงศ์ ไชยศร นำยอ ำเภอจอมทอง 
33. นำยจิระชำติ ซื่อตระกูล นำยอ ำเภอไชยปรำกำร 
34. ว่ำท่ีร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นำยอ ำเภอแม่ออน 
35. นำยพีระศักดิ์ ธีรบดี นำยอ ำเภอแม่วำง 
36. นำยนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นำยอ ำเภอดอยเต่ำ 
37. นำยณฐกร ภัทรวนนท์ รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอสะเมิง 
38. นำยวรรธรน์ ฉำยอภิรักษ์ รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอดอยหล่อ 
39. นำยวัชระ เทพกัน นำยอ ำเภอเวียงแหง 
40. นำยโอภำพล บัวศรี นำยอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
41. นำยอนุชำ ศิริบวรเดช ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค (ช้ันพิเศษ) สำขำเชียงใหม่ 

ผู้เข้าประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  
42. นำยชัยรัตน์  ภู่นพมำศ เจ้ำพนักงำนท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
43. นำยจิรพล รอดบำง สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
44. นำงเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
45. ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
46. นำยเจริญ น้อยพินิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
47. ว่ำท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตำ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
48. นำยสุริยะ ค ำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
49. นำงจินดำ พิชญ์ชำนน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
50. นำงอุษณีย์ เอกปณิธำนพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
51. นำยช ำนำญ   กำยประสิทธิ์ พลังงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
52. นำงวรำภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
53. นำงวันทนำ คันธำเวช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
54. นำยวิรัช ต้ังมั่นคงวรกูล โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

 



- 6 - 

55. นำงจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดเชียงใหม่ 
56. นำยจักรพงษ์ สิทธิหล่อ (แทน) ท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 
57. นำงภัณฑิลำ แก้วบุญเรือง (แทน) จัดหำงำนจังหวัดเชียงใหม่ 
58. นำยอภิชำติ เหมือนมนัส นำยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
59. ว่ำท่ี ร.ต.อดิศักดิ์   ดวงจินดำ นำยอ ำเภออมก๋อย 
60. นำยสมศักดิ์ คณำค ำ นำยอ ำเภอหำงดง 
61. นำยชัชวำลย์   ปัญญำ นำยอ ำเภอฝำง 
62. นำยสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นำยอ ำเภอแม่อำย 
63. นำยอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นำยอ ำเภอแม่แตง 
64. นำยชัชวำลย์   พุทธโธ นำยอ ำเภอเชียงดำว 
65. ว่ำท่ีร้อยตรี บ ำรุงเกียรติ วินัยพำนิช นำยอ ำเภอสันป่ำตอง 
66. นำงสำวน้ ำฝน พุธมำตำ (แทน) นำยอ ำเภอฮอด 
67. นำยวิโรจน์  ดวงสุวรรณ ์ (แทน) นำยอ ำเภอดอยสะเก็ด 
68. นำยสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ (แทน) นำยอ ำเภอดอยหล่อ 
69. นำงสำวพัทธนันท์ พิทำค ำ (แทน) นำยอ ำเภอแม่แจ่ม 
70. นำยสิทธิพัฒ บุญทรง (แทน) นำยอ ำเภอแม่ออน 
71. นำงวำสนำ บุญธรรมช่วย (แทน) นำยอ ำเภอสำรภี 
72. นำงศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยกำรจังหวัดคดีเยำวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
73. นำยประทีป ศรีสิงห ์ อัยกำรจังหวัดคดีศำลแขวงเชียงใหม่ 
74. ผศ. เกรียงไกร ธำรพรศรี (แทน) อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
75. นำยพิบูลย์ ญำติมิตรหนุน ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
76. นำงวิวรรณ ศรีทองค ำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
77. นำยวิรัช พงศ์นภำรักษ์ สรรพสำมิตพื้นท่ีเชียงใหม่ 
78. นำยจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธำนหอกำรค้ำเชียงใหม่ 
79. นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังประจ ำ

จังหวัดเชียงใหม่ 
80. นำยฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ 
81. นำงจิตสุรำงค์ พรหมจิต (แทน) ปลัดเทศบำลนครเชียงใหม่ 
82. นำงเพ็ชรดำ นพวรรณ  สรรพำกรภำค 8 
83. นำยกฤษฎำ พุกะทรัพย์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรท่ำอำกำศยำนจังหวัดเชียงใหม่ 
84. นำยสถำพร เท่ียงธรรม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปำกรท่ี 7 เชียงใหม่ 
85. นำงหทัยกำญจน์ ประไพพำนิช (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม ่
86. นำงสำวสรณีย์ สำลีวรรณ (แทน) นำยด่ำนศุลกำกรท่ำอำกำศยำนเชียงใหม่ 
87. นำยสงค์ศักย์ ค ำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กกท. จังหวัดเชียงใหม่ 
88. นำงอำทิตยำ หมื่นเทพ ผู้อ ำนวยกำรสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงใหม่ 
89. นำยพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม่ 

 
90. นำงสุชำนำถ ... 
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90. นำงสุชำนำถ ยอดอินทร์พรหม (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสอนคนตำบอดภำคเหนือในพระบรม-
รำชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

91. นำงสำวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรประถมศกึษำเชียงใหม่ 
เขต 1 

92. นำยวนัน ทิตย์วรรณ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรคดีพิเศษเขตพื้นท่ี 5 
93. นำยฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ ำนวกำรแขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ 
94. นำยสุวิทย ์ เชษฐรตำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 9 
95. นำยลือชำ คงระก ำ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรสถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
96. นำงสำวลักขณำ รุ่งเรือง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ส ำหรับ 

อุตสำหกรรมบริกำรสุขภำพ 
97. นำงอรุณี โปธำ หัวหน้ำผู้ตรวจสอบภำยในจังหวัดเชียงใหม่ 
98. นำยปณต เกียรติก้อง หัวหน้ำส ำนักงำนหนังสือเดินทำงช่ัวครำว จังหวัดเชียงใหม่ 
99. พ.ต.ท.หญิง ประไพพิมพ์ หำญมุ่งธรรม (แทน) หัวหน้ำศูนย์พิสูจน์หลักฐำนเชียงใหม่ 

100. นำยเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 เชียงใหม่ 
101. ดร. อมำวสี อัมพันศิริรัตน์ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี เชียงใหม ่
102. นำยศุภโชค สมพ่อง (แทน) หัวหน้ำไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
103. นำยสมรัตน์ มะลิลำ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3 
104. นำยถำวร มีชัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินเขต 6 
105. นำงเพทำย เมฆี ผู้ปกครองสถำนสงเครำะห์เด็กชำยบ้ำนเชียงใหม่ 
106. นำงวิภำวัลย์ วรพุฒิพงศ์ (แทน) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
107. นำงเสำวรส คงทวีศักดิ ์ ผู้อ ำนวยกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 9 เชียงใหม่ 
108. นำยณรงค์ ค ำรินทร์ (แทน) ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 
109. นำยฐำปนพันธ์ สุรจิต (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเชียงใหม่ 
110. นำงยุพิน บัวคอม ศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
111. นำยคมเพชร ส ำลีเติมสิริ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ชั่งตวงวัดภำคเหนือ (เชียงใหม่) 
112. นำงภำวิณี มะโนค ำ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค สำขำเชียงใหม่ 
113. นำยจีระยุทธ  เหล่มประวัต ิ (แทน) สรรพำกรพื้นท่ีเชียงใหม่ 
114. นำยชำตรี ม่วงสว่ำง ศึกษำธิกำรภำค 15 
115. นำงสำวชุติมำ วงษ์วิเศษ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยข้ำวชียงใหม่ 
116. นำยอำคม จุลธง (แทน) ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
117. นำยฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงชนบทเชียงใหม่ 
118. นำยอัครพล สมบัตินันท์ (แทน) ผู้จัดกำรกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
119. นำยดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลนครพิงค์ 
120. นำงดวงแก้ว แสนงำย (แทน) ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 3 
121. นำงนภัสวรรณ แสงมณี ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยป้องกันฯ วิทยำเขตเชียงใหม่ 

 
122. นำงณฐมน ... 
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122. นำงณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน 19 เชียงใหม่ 
123. นำยปัณณทัต ใจทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสรรพสำมิตภำคท่ี 5 
124. นำยทวีศักดิ ์ ใจค ำสืบ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส ธนำคำรแห่งประเทศไทย  

ส ำนักงำนภำคเหนือ 
125. นำยสมเกียรต ิ บุญทัน ธนำรักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ 
126. นำงอำจำรี ศรีสุนำครัว ผู้อ ำนวยกำรทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ 
127. นำงนำรีรัตน์ โนวัฒน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตท่ี 1 
128. นำงพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำศักยภำพและอำชีพคนพิกำร

หยำดฝน จังหวัดเชียงใหม ่
129. นำงสำวศศิเมษ ฟองสำ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรท่ีสูง) จังหวัดชียงใหม่ 
130. นำงสำวอำภำพัชร์ นำทอง (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 
131. นำยสุวิทย ์ เชษฐรตำนนท์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรสหกรณ์ท่ี 9  
132. นำงสำวบุษรำ แก้วสม (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร           

ท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
133. นำยสุริยำ เดชอินทร์ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีสังวำลย์เชียงใหม ่
134. นำยสมศักดิ ์ แสนสุข หัวหน้ำสถำนีอุตุนิยมวิทยำเชียงใหม่ 
135. นำยโชติ ทองเอียด ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
136. พ.ต.อ. อภิชำติ  รักพงษ์ ผู้ก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 33 
137. นำยธีรวุธ ยะอูป (แทน) ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่ 
138. นำงสำวฉัตรลดำ   สินธุสอน ผู้อ ำนวยกำรพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ เชียงใหม ่
139. แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ 
140. นำยไพรัตน์ ทับประเสริฐ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้   

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
141. นำยอ ำนำจ เรืองแสง สรรพำกรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
142. นำยชำญวุฒิ เมธีกุล ผู้ปกครองสถำนสงเครำะห์เด็กบ้ำนเวียงพิงค์ 
143. นำยกมล นวลใย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) 
144. พ.ต.ท. ณัฐพล ชุ่มบัวตอง (แทน) ผู้ก ำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
145. นำงสำวฉัฐพร งำมเกล้ียง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์พัฒนำรำษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่ 
146. นำยแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลสวนปรุง 
147. นำงประนอม  ปิยะสำธุกิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนส่ิงแวดล้อมภำคท่ี 1 เชียงใหม่ 
148. นำยวิรัช จิโรจน์พงศำ ปลัดเทศบำลเมืองแม่โจ้ 
149. นำยอุดม ม้ำเมือง (แทน) ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนเชียงใหม่ 
150. นำงรชยำ ฮั่นตระกูล หัวหน้ำบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
151. นำงพจนีย์ แสนลำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  7 
152. นำงสำวสรันยำ สุวรรณวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพคนงำนภำค 3 
153. นำงลมัย รุ่งทรัพย์รังษี (แทน) ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 

154. นำยสุกิตต์ิ ... 
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154. นำยสุกิตต์ิ รักชำติ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ 
155.  นำยดุสิต  จันทรกำนต์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่ 

เขต 3 เชียงใหม่ 
156. นำยรักษ์ชำติ ริ้วทอง ผู้อ ำนวยกำรพิพิธภัณฑ์เรียนรู้รำษฎรบนพื้นท่ีสูง 
157. ดร.กษมำ ประสงค์เจริญ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยนำฏศิลปเชียงใหม่ 
158. นำงพรหมภัสสร ฐณัฏฐ์วุฒ ิ (แทน) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศุลกำกรภำคท่ี 3 

เริ่มประชุมเวลำ 09.00 น. 

เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม 
 กำรแนะน ำผู้บริหำรท่ีย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งใหม่ จ ำนวน 13 คน ดังนี้ 
 1.  นำยชัยนรงค์ นันตำสำย 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอสันก ำแพง 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอแม่ริม 
 2.  นำยกิติพัฒน์ กะวัง 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอดอยสะเก็ด 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 3.  นำยภควัต ขันธหิรัญ 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอแม่ริม 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอคลองเข่ือน จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 4.  นำยยุทธพงศ์ ไชยศร 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอจอมทอง 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่ำน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
       นำยอ ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล ำปำง 
 5.  นำยจิระชำติ ซื่อตระกูล 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอไชยปรำกำร 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอเวียงแหง รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอ- 
       ดอยสะเก็ด 
 6.  ว่ำท่ีร้อยตรี นพรัตน์  ศุภกิจโกศล 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอแม่ออน 
   ต ำแหน่งเดิม  นำยอ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน รักษำกำรในต ำแหน่ง 
       นำยอ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 7.  นำยพีระศักดิ์  ธีรบดี 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอแม่วำง 
   ต ำแหน่งเดิม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ท่ีท ำกำรปกครอง

 อ ำเภอสันก ำแพง รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
 8.  นำยนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอดอยเต่ำ 
   ต ำแหน่งเดิม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ท่ีท ำกำรปกครงอ ำเภอแม่แตง 

 รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน 

9. นำยณฐกร ... 
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 9.  นำยณฐกร  ภัทรวนนท์ 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอสะเมิง 
   ต ำแหน่งเดิม  จ่ำจังหวัดล ำพูน รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน 
 10. นำยวรรธน์  ฉำยอภิรักษ์ 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  รักษำกำรในต ำแหน่งนำยอ ำเภอดอยหล่อ 
   ต ำแหน่งเดิม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ท่ีท ำกำรปกครอง

 อ ำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนำท รักษำกำรในต ำแหน่ง
 นำยอ ำเภอปำงศิลำทอง จังหวัดก ำแพงเพชร 

 11. นำยวัชระ เทพกัน 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอเวียงแหง 
   ต ำแหน่งเดิม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ท่ีท ำกำรปกครอง

 อ ำเภอเชียงดำว  
 12. นำยโอภำพล  บัวศรี 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  นำยอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ 
   ต ำแหน่งเดิม  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง ท่ีท ำกำรปกครอง

 อ ำเภอฝำง 
 13. นำยอนุชำ  ศิริบวรเดช 
   ต ำแหน่งปัจจุบัน  ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำค (ช้ันพิเศษ)  
     สำขำเชียงใหม่ 
   ต ำแหน่งเดิม  ผู้จัดกำรกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขล ำปำง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ขอแสดงควำมยินดีและขอต้อนรับ
นำยอ ำเภอท่ีได้รับกำรแต่งต้ังและมีกำรย้ำยภำยในจังหวัดท้ัง 12 คน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ได้มีนโยบำย 
เกี่ยวกับบทบำทของนำยอ ำเภอในกำรดูแลช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือ
โควิด - 19 สถำนกำรณ์ด้ำนเศรษฐกิจท่ีเกิดกำรชะลอตัว รวมถึงกำรลงทะเบียนกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ            
โควิด – 19 รวมถึงสถำนกำรณ์ชำยแดนท่ีจะมีผู้ท่ีเดินทำงเข้ำมำท่ีจะต้องมีกำรดูแลและด ำเนินงำนในส่วนต่ำง ๆ       
ในพื้นท่ี เพื่อต้ังจุดสกัด/จุดตรวจกำรเดินทำง และให้นำยอ ำเภอเร่งประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำรระดับพื้นท่ีและอ ำเภอ ส่ิงท่ีมุ่งหวัง  คือ กำรส่งเสริมเกษตรกรให้มีรำยได้ในภำวะ            
ภัยแล้ง/ฝนตกไม่ท่ัวถึง ขอให้นำยอ ำเภอประสำนกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเต็มท่ี เพื่อให้เกิด
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเป็นทีมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ ๒    เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 4/2564  เม่ือวันศุกร์ท่ี 30 เมษายน  2564  
   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นำงอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ตำมท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้
จัดประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 4/2564  

เมื่อวันศุกร์ .. 
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เมื่อวันศุกร์ท่ี 30 เมษำยน 2564  เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อำคำรอ ำนวยกำร ศำลำกลำงจังหวัด
เชียงใหม่ และผ่ำนทำงระบบ Zoom Meeting นั้น 
     เลขำนุกำรได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม ประกอบด้วยเอกสำร 25 หน้ำ โดยมี นำยเจริญฤทธิ์ 
สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนกำรประชุม ซึ่งได้น ำลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ 
www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร และระบบส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ 
เพื่อให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกท่ำนได้ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด
เชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี 4/2564  ท้ังนี้ มีหน่วยงำนขอแก้ไขและเพิ่มเติม
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 9 หน่วยงำน คือ อ ำเภอสันป่ำตอง, อ ำเภอฮอด, อ ำเภอสะเมิง, อ ำเภอไชยปรำกำร, 
ศูนย์ประสำนงำนโครงกำรหมู่บ้ำนสหกรณ์สันก ำแพง อ ำเภอแม่ออน ตำมพระรำชด ำริ จังหวัดเชียงใหม่,               
ส ำนักประชำสัมพันธ์เขต 3, พิพิธภัณฑ์เรียนรู้รำษฎรบนพื้นท่ีสูง สถำบันพัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ และสถำนี
วิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้  ฝ่ำยเลขำนุกำรได้ด ำเนินกำรแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

        3.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564    

      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นำงสำววำสนำ  สมมุติ) ได้รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยและแจ้งหนังสือเวียนเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 21 พฤษภำคม 2564 ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

PO เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย) 

ร้อยละการ 
ใช้จ่าย 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ภำพรวม 23,705.49 3,276.33 17,449.56 73.61 20,725.89 87.43 77.00 10.43 

- ประจ ำ 14,429.20 114.11 13,015.34 90.20 13,129.45 90.99 80.00 10.99 

- ลงทุน 9,276.29 3,162.22 4,434.22 47.80 7,596.44 81.89 65.00 16.89 

ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019     (โควดิ – 19) 

-ภำพรวม 1,251.68 75.13 370.69 29.62 445.82 35.62   

- เงินกู ้ 1,163.48 72.05 315.37 27.11 387.42 33.30   

- งบกลำง 88.20 3.08 55.32 62.72 58.40 66.21   

งบประมาณเหลื่อมป ี

ปี 2563 2,182.02 270.657 1,828.72 83.81 2,099.38 96.21   

ณ วันท่ี ...  

http://www.chiangmai.go.th/
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 ณ วันท่ี 21 พฤษภำคม  2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ 
รำยจ่ำยลงทุนท้ังส้ิน 138 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 128 หน่วยงำน                  
องค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จ ำนวน 1 หน่วยงำน เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่ำ มีผลกำรด ำเนินกำรสูงกว่ำก ำหนดตำมเป้ำหมำยไตรมำสท่ี 3 ภำพรวมร้อยละ 77            
งบลงทุนร้อยละ 65 ท้ังหมดจ ำนวน 121 หน่วยงำน ยังเหลืออีก จ ำนวน 17 หน่วยงำน ท่ียังมีผลกำรเบิกจ่ำยและก่อหนี้
ผูกพันต่ ำ กรณีเงินเหลือจ่ำยหำกมีกำรเปล่ียนแปลงงบประมำณเพื่อจะใช้จ่ำยภำยในปี  ต้องเร่งด ำเนินกำรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรกันเงินไว้ใช้จ่ำยต้องเป็นกรณีมีหนี้ผูกพัน ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับ
งบประมำณจำกระบบ GFMIS ท่ีมีผลกำรเบิกจ่ำยต่ ำ คือ เทศบำลเมืองแม่โจ้ ในส่วนของเงินกู้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
มีหน่วยงำนท่ียังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ คือ ส ำนักงำนพัฒนำภำคท่ี 3 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ และส ำนักงำนส่งเสริม
กำรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ส่วนเงินกู้งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 หน่วยงำนท่ียังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ คือ 
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยข้ำวสะเมิง และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และในส่วนท่ีมี            
กำรเบิกจ่ำยท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ำ คือ ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์สำธำรณสุข โรงพยำบำล ซึ่งได้รับงบประมำณแต่ไม่มีผลของ           
กำรก่อหนี้ผูกพัน ต้องเร่งด ำเนินกำรภำยในปี พ.ศ. 2564 ตำมมติของคณะกรรมกำรเงินกู้งบกลำงกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็นท่ี
มีกำรเบิกจ่ำยท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ำ   
 2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  

  หนังสือกระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 
2564 เรื่อง แนวทำงกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ              
โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที 13 พฤษภำคม 2564 เป็นต้นไป   

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ด าเนนิ 
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนภำครัฐอำจ
ใช้กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้เฉพำะกรณีกำร
ประชุมพิจำรณำเอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
น ำเสนองำนหรือกำรประชุมพิจำรณำพัสดุ ท่ีไม่
จ ำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทำงกำยภำพของตัว
พัสดุท่ีส่งมอบนั้น 

1. กำรส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประกอบกำร
ประชุมจะส่งโดย e-mail ก็ได้  
     ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 จัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่ำน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมกำรประชุม 
1.2 จัดให้ผู้ร่วมประชุมสำมำรถลงคะแนนได้ 
1.3. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือ 
1.4 จัดให้มีกำรบันทึกเสียงหรือท้ังเสียงและภำพ 
แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลำ
ท่ีมีกำรประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 จัดเก็บข้อมูลจรำจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วม
ประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐำน 
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การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพือ่ด าเนนิ
กระบวนจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2. กำรประชุมท่ีนอกเหนือจำกข้อ 1 ให้หน่วยงำนของ
รัฐต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง                
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. 2560 

2. มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของกำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และมำตรฐำนระบบ
ควบคุมกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อด ำเนิน
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้ด ำเนินกำรตำมประกำศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตำม
ประกำศส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
ก ำหนด 
3. กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำงนี้ 
ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมท่ีชอบด้วยกฎหมำยและผู้เข้ำ
รวมประชุมสำมำรถไ ด้รั บ ค่ ำตอบแทนตำม ท่ี
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 

 ส ำหรับกำรประชุมพิจำรณำเอกสำรเพื่อกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ร่ำง (TOR) พิจำรณำจำกเอกสำรที่ผู้เสนอ
ของคณะกรรมกำรพิจำรณำผล คณะกรรมกำรต่ำงๆ  ซึ่งกำรประชุมตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงจะต้องเป็นกำร
ประชุมท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องกับกำรตรวจรับทำงกำยภำพ ขอให้ก ำหนดตำมแนวทำงในท่ีประชุม ตำมหนังสือ
กระทรวงกำรคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2564 เพรำะหำก                
ไม่ก ำหนดตำมขั้นตอนจะท ำให้กำรเข้ำร่วมประชุมไม่ชอบด้วยกฎหมำยอำจจะเกิดกำรฟ้องร้องกันเกิดขึ้น และ         
กำรพิจำรณำผลกำรประชุมครั้งนั้นจะถือว่ำไม่ถูกต้อง 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ในส่วนท่ี 1 ส ำหรับภำพรวมให้      
ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้ได้ตำมเป้ำหมำยไตรมำสของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ถึงแม้งบประมำณในภำพรวมมี
ผลกำรเบิกจ่ำยอยู่ในล ำดับท่ี 1 แต่บำงหน่วยงำนก็ยังมีกำรเบิกจ่ำยไม่ถึงเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ส่วนท่ี 2 งบลงทุนอยู่
ในล ำดับท่ี 4 ในกำรเบิกจ่ำยต้องเร่งรัดให้มีกำรก่อหนี้ผูกพัน กำรก่อหนี้ผูกพันจะมีผลในปีงบประมำณนั้น หำกส้ินปีงบประมำณ
ไม่ท ำกำรก่อหนี้และไม่สำมำรถกันเงินได้ หำกไม่มีหนี้ต้องเร่งรัดทุกภำคส่วนรำชกำรในกำรก่อหนี้ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งสำมำรถขยำยผลกำรเบิกจ่ำยมำอยู่ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ท่ีจะส้ินสุดในปีนี้ หำกทุก          
ภำคส่วนรำชกำรไม่ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จก็จะถูกพับไปตำมอ ำนำจของ พ .ร.บ. งบประมำณฯ จึงขอให้หัวหน้ำ           
ส่วนรำชกำรเร่งรัด ติดตำม ก ำกับ ในส่วนรำชกำรต่ำง ๆ และสถำนกำรณ์โควิด-19 ได้มีหนังสือกระทรวงกำรคลัง 
ด่วนท่ีสุด กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันท่ี 13 พฤษภำคม 2564 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรแจ้ง            
กำรประชุมส่ือออนไลน์ กำรตรวจรับ กำรพิจำรณำผลต่ำงๆ เพื่อให้สำมำรถด ำเนินกำรเป็นไปตำม พระรำชบัญญัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ทุกส่วนรำชกำรศึกษำ และสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้
จำกส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้แก้ไขแนวทำงช้ีแจงให้ถูกต้องต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ  
 

3.2 การด าเนนิ ... 
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3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564   
   3.2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)   

              หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นำงอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  แผนงำนยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรพัฒนำจังหวัดและ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร 
จ ำนวน 14 โครงกำร 47 กิจกรรม งบประมำณ 331,617,200 บำท แยกเป็น งบลงทุน จ ำนวน 26 รำยกำร 
งบประมำณ 291,011,200 บำท คิดเป็นร้อยละ 87.76 งบด ำเนินงำน จ ำนวน 21 กิจกรรม งบประมำณ 
30,606,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 9.23 งบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร จ ำนวน 10,000,000 บำท คิดเป็น
ร้อยละ 3 ผลกำรเบิกจ่ำยและผลกำรด ำเนินงำน ณ วันท่ี 24 พฤษภำคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณและเบิกจ่ำย ก่อหนี้ผูกพันท้ังหมด จ ำนวน 222.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 67.15 โดยมีผลกำร
เบิกจ่ำย จ ำนวน 11,639,415.69 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 3.51 ผลกำรก่อหนี้ผูกพัน (PO) จ ำนวน 
211,028,263 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 63.64 ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมระบบกรมบัญชีกลำง ยอดกำรกัน
เงินของส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่ มีจ ำนวน 90 ล้ำนบำท และเนื่องจำกขณะนี้ยังมีข้อขัดข้องในเรื่องของกำรดึง
ข้อมูล PO  ในระบบ ในส่วนนี้ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องจะเร่งด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันท่ี 30 พฤษภำคม 2564 และจะมีงบประมำณเพิ่มขึ้นอีก จ ำนวน 117 ล้ำนบำท รวมยอดกำรกันเงิน 
ท้ังหมดจ ำนวน 211 ล้ำนบำท  

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) งบพัฒนำจังหวัด ขอให้
ส่วนรำชกำรเร่งด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพันในระบบ และเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณภำยในปีงบประมำณ                  
พ.ศ. 2564 เพื่อประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวม และเพื่อกำรพิจำรณำงบประมำณในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 
 3.2.2  รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว  

  ผู้แทนส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (นำยจักรพงษ์  สิทธิหล่อ) 
ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้ำนกำรท่องเท่ียว 
ตำมกรอบแนวคิด แผนยุทธศำสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 2564 แบ่งประเด็นยุทธศำสตร์เป็น 6 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ซึ่งยุทธศำสตร์กำรท่องเท่ียวอยู่ในประเด็นท่ี 1. คือ กำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติ 
วัฒนธรรม สุขภำพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยมีแนวทำงกำรพัฒนำดังกล่ำว จ ำนวน  5 แนวทำง คือ 1. ส่งเสริม
และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเท่ียว สินค้ำ และบริกำร 2. ส่งเสริมกำรพัฒนำ
ศักยภำพของแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมกำรท่องเท่ียวในชุมชนท้องถิ่นเช่ือมโยงสู่ระดับสำกล 3. ส่งเสริมและ
ศักยภำพโครงสร้ำงพื้นฐำน และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเท่ียว 4. ส่งเสริมยกระดับมำตรฐำนและ            
สร้ำงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเท่ียวบนฐำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และ 5. ส่งเสริมและเช่ือมโยงกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรตลำดทำงกำรท่องเท่ียว ส ำหรับประเด็นกำรพัฒนำท่ี 1 สำมำรถแบ่งแผนงำน/โครงกำรเป็น 3 โครงกำร คือ   

 
โครงกำรท่ี 1 ... 
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โครงกำรท่ี 1 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถิ่น โครงกำรท่ี 2 ส่งเสริมกำร
ท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น และโครงกำรท่ี 3 ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำ
เช่ือมโยงสุขภำพและเศรษฐกิจท้องถิ่น และมีตัวช้ีวัด 2 โดยมีตัวช้ีวัด คือ 1. รำยได้จำกกำรท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มขึน้ และ  2. จ ำนวนแหล่งท่องเท่ียว/สำยทำงเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำเพิ่มมำกขึ้น  
                                          สรุปผลโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี พ.ศ.  2564 (ร่ำง พ.ร.บ. 
งบประมำณ ฯ) จ ำนวน 14 โครงกำร 30 กิจกรรม รวมงบประมำณท้ังส้ิน จ ำนวน 334.6 ล้ำนบำท ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จ ำนวน 2 โครงกำร 5 กิจกรรม รวมงบประมำณ 220 ล้ำนบำท โดยมี 2 โครงกำรใหญ่ท่ีได้รับ
มอบหมำย คือ 1. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถิ่น  รวมท้ังส้ิน             
3 กิจกรรมหลัก งบประมำณ 217,028,000 ล้ำนบำท (หน่วยด ำเนินงำน คือ ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำ
จังหวัดเชียงใหม่/ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่/แขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1,2,3 และแขวงทำงหลวง-
ชนบทเชียงใหม่) โดยมีจ ำนวนแหล่งท่องเท่ียว/สำยทำงเช่ือมโยงกำรท่องเท่ียวได้รับกำรพัฒนำ จ ำนวน 11  แห่ง            
2. โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมท้ังส้ิน 1 กิจกรรมหลัก 
(กิจกรรมสนับสนุนงำนเทศกำลสงกรำนต์จังหวัดเชียงใหม่) งบประมำณ  1,500,000 บำท โดยมีกำรปรับเปล่ียน
แผนกิจกรรมจำกกำรจัดงำนไม้ดอกไม้ประดับเป็นกำรจัดงำนเทศกำลสงกรำนต์ (หน่วยด ำเนินงำน คือ ส ำนักงำน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) รวมจ ำนวน 2 โครงกำร 5 กิจกรรมหลัก งบประมำณ 218,528,000 บำท 

 แผนงาน/โครงการงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2564 ได้รับงบประมำณจำกงบพัฒนำจังหวัด จ ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว       
เพิ่มมูลค่ำเช่ือมโยงธรรมชำติและเศรษฐกิจท้องถิ่น กิจกรรมกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่          
ด้วยนวัตกรรม งบประมำณจ ำนวน 455,000 บำท โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2563 2564 

งบพั ฒนำจั งหวั ดเชี ยงใหม่  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 

จ ำนวน 
(บำท) 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่า
เชื่อมโยงธรรมชาติและเศรษฐกิจท้องถ่ิน 
กิจกรรมกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนวัตกรรม 

455,000 

            

1. กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเท่ียวของชุมชนด้วยนวั ตกรรม 
งบประมำณ 175,000 บำท (ด ำเนินกำร
เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ระหว่ำงวันท่ี 4-5 
มีนำคม 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด) 

            

2. กิ จกรรมจัดท ำส่ือประชำสัมพั นธ์
สมั ยใหม่ ของกำรท่องเท่ี ยวชุมชน
เชียงใหม่ งบประมำณ 280,000 บำท 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน)  
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สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562-2563 ช่วงประจ าเดือน มกราคม -
ธันวาคม  

สถิติจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 - 2563 

ปี รวม (คน) ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ 
2563 6,007,763 5,443,027 564,736 
2562 11,165,860 7,691,453 3,474,407 
% Change -46.20 -29.23 -83.75 

 

สถิติจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดือนมกราคม – เมษายน 2564 
ปี รวม (คน) ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

2564 1,456,425 1,443,498 12,927 
2563 2,158,144 1,622,366 535,778 
% Change -32.51 -11.03 -97.59 

 

สถิติจ ำนวนรำยได้จำกนักท่องเที่ยวที่เดินทำงเข้ำมำในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2562 - 2563 

ปี รวม (ล้ำนบำท) ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ 
2563 49,841 42,474.32 7,366.71 
2562 110,670 67,231.49 43,438.84 
% Change -54.96 -36.82 -83.04 

 

สถิติจ านวนรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เดือนมกราคม - เมษายน 2564 
ปี รวม (ล้านบาท) ชาวไทย ชาวต่างชาติ 

2564 10,453 10,341.71 110.90 
2563 22,005 14,842.70 7,161.90 
% Change -52.52 -30.32 -98.45 

กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้ 

1. กิจกรรมปั่นจักรยานตามเส้นทาง Sealed Route ในพื้นที่ Sand box ก ำหนดจัดในวันอำทิตย์ท่ี 1 
สิงหำคม 2564 ณ เส้นทำงอ ำเภอแม่ริม – อ ำเภอแม่แตง  เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในพื้น ท่ี ชุมชน             
สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ และกระตุ้นกำรเดินทำงเข้ำมำในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ตำมเส้นทำง Sealed Route              
ในพื้นท่ี Sand box 

2. กิจกรรม ... 
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 2. กิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
 โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวทำงรถไฟ เช่ือมโยงในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล ำปำง 
และจังหวัดล ำพูน ก ำหนดจัดในห้วงเดือนกรกฎำคม 2564  

3. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีท้องถ่ินวิถีล้านนา (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) 
 โดยกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้ำนนำ จ ำนวน 4 ครั้ง ในพื้นท่ี             
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 ในห้วงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2564 

4. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมภายในงาน Lanna Expo 2021 
 โดยส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภำคีเครือข่ำย องค์กรภำคเอกชนด้ำนกำร
ท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่เข้ำร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ภำยในงำน Lanna Expo 2021 ระหว่ำงวันท่ี 
17 – 26 กันยำยน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ   พระชนมพรรษำ 
จังหวัดเชียงใหม่ อำทิ  

 - จัดงำน Northern Long Stay Fair 2021 อำทิ กำรออกบูทผู้ประกอบกำรท่ีเกี่ยวข้องกับ               
กำรท่องเท่ียวแบบพ ำนักระยะยำว, Pavilion/นิทรรศกำรกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียวแบบพ ำนักระยะยำว , ข้อมูล           
องค์ควำมรู้ ศักยภำพควำมพร้อมของพื้นท่ีในกำรรองรับกำรท่องเท่ียว เป็นต้น 

 - จัดประชุมเพื่อสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจ Long Stay ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 และกลุ่มล้ำนนำ
ภูมิภำคอื่น 

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวประเพณีท้องถิ่นวิถีล้ำนนำ ในกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 อำทิ 
กำรแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว กิจกรรมสำธิต กำรแสดงสินค้ำ/กำรบริกำรท่องเท่ียว 
สำธิตวิถีชีวิตชุมชนด้ังเดิม จุดถ่ำยภำพ 

  - กิจกรรมของผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวในเครือข่ำย We Love Chiang Mai อำทิ กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องกับโรงแรม สปำ แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมท่องเท่ียว กำรจ ำหน่ำยอำหำร  

  - กิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ – ภูเก็ต 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ในช่วงนี้ สถำนกำรณ์โควิด-19 รำยได้
กำรท่องเท่ียวและจ ำนวนนักท่องเท่ียวลดลงตำมสถำนกำรณ์ ต้องมีกำรด ำเนินตำมยุทธศำสตร์ 2 -3 กิจกรรม 
แนวทำงท้ังภำครัฐและภำคเอกชนให้ เร่งด ำเนินกำรฉีดวัคซีน พร้อมท้ังวำงแผนแนวทำงกำรเช่ือมโยงและสนับสนุน
กำรท่องเท่ียว 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (รองรัฐพล นรำดิศร) มีแนวทำงกำรเช่ือมโยงรองรับกำร
ท่องเท่ียวในรูปแบบกิจกรรม Sand Box หลักกำรที่ 1 กำรจัดท ำพื้นท่ีเพื่อกำรท่องเท่ียว รองรับนักท่องเท่ียวเข้ำมำ
หำกมีควำมพร้อมในกำรป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) มีพื้นท่ีน ำร่องในกำรเปิดพื้นท่ี คือ
จังหวัดภูเก็ต ได้รับวัคซีนโดยประมำณ 400 ,000 โดส เพื่อเป็นกำรเปิดพื้นท่ี จังหวัดเชียงใหม่ได้มีกำรประชุม 
พร้อมเสนออ ำเภอท่ีพร้อมเป็นพื้นท่ี Sand Box 3 อ ำเภอ และหน่วยงำนภำคเอกชน คือ อ ำเภอดอยเต่ำ, อ ำเภอ แม่ริม, 
อ ำเภอแม่แตง เพิ่มเติม อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงเรื่องของกำรท่องเท่ียวและกำรขนส่งคมนำคม 
หลักเกณฑ์กำรสร้ำงกำรรับรู้กำรมีส่วนร่วมพี่น้องประชำชนในพื้นท่ี 3 อ ำเภอ ได้ด ำเนินกำรไปเรียบร้อย มีกำร
ประชุมพื้นท่ีของอ ำเภอ ซีลรูทส์ (Sealed Routes) พื้นท่ีด ำเนินกำรเรื่องกำรเดินทำง กำรไปท่องเท่ียวในสถำนท่ี 

ต่ำง ๆ ... 
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ต่ำงๆ ในพื้นท่ีของอ ำเภอนั้น ๆ เพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นท่ีอื่นท่ีไม่ได้อยู่ในซีลรูทส์ (Sealed Routes) หลักกำรท่ี 2 
ในเรื่องของกำรฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีนั้นๆ ผู้ท่ีจะเดินทำงท่องเท่ียวต้องมีกำรฉีดวัคซีนตำมโดสท่ี
กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดไว้และสร้ำงภูมิ คุ้มกัน หลักกำรท่ี 3 กำรท ำ SOP (Standard Operating 
Procedure) มำตรฐำนกลำงท่ีจะปฏิบัติตัว กำรเว้นระยะห่ำงกำรสวมหน้ำกำก มำตรฐำน 6 ประกำร ท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขได้ด ำเนินกำรตำมท่ีกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นหน่วยงำนหลักท่ีต้องเสนอเข้ำ             
ศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (ศบค.) เบื้องต้นทำงจังหวัดเชียงใหม่ได้มี
กำรวำงแผนเรื่องของกำรฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนตุลำคม-พฤศจิกำยน 2564 มำตรฐำนกำรปฏิบัติกำร
จัดกำรดังกล่ำว ให้นำยอ ำเภอเปิดเวทีในเรื่องของกำรจัดท ำกิจกรรม Sand Box ในเขตพื้นท่ีอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
เพรำะอ ำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นจุดเริ่มต้นกำรรับนักท่องเท่ียว ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ต้อง
เป็นหน่วยงำนท่ีจะประสำนองค์กรของกำรท่องเท่ียว สภำอุตสำหกรรม We love Chiang Mai รวมไปถึงกำรสร้ำง
กำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ให้กับพี่น้องประชำชน โดยกำรเปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นในกำรประชำคมกับประชำชนใน
พื้นท่ี เรื่องกำรประชุมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน/กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร ในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อท่ีจะให้องค์กรกระจำยออกไปในระดับพื้นท่ี และหำกมีพื้นท่ีส่วนใดมีควำมประสงค์ท่ีจะด ำเนินกำรให้ประสำน
กับทำงหน่วยงำนเป็นเรื่องของกำรท่องเท่ียวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงกำรรับรู้กำรมีส่วนร่วมของขั้นตอนแรก 
กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ มีแผนเพื่อเปิดเศรษฐกิจกำรท่องเท่ียว เพื่อขอรับกำรสนับสนุนกำรวัคซีนเพิ่มใน
พื้นท่ี เพื่อแก้ไขในเรื่องเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

 3.3 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด -ภาคเหนือ
ตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

      ผู้แทนผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นำงสำวสุวลี ทองทัพ)  โครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัด
ภำคเหนือตอนบน 1 ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  แม่ฮ่องสอน ล ำปำง และล ำพูน ได้รับงบประมำณท้ังส้ิน 
281,179,500 บำท จ ำนวน 11 โครงกำร แยกเป็น รำยจ่ำยประจ ำ จ ำนวน 52,323,000 บำท คิดเป็นร้อยละ 
18.61 รำยจ่ำยลงทุน จ ำนวน 223,856,500 บำท คิดเป็นร้อยละ 79.61 รำยจ่ำยอื่น จ ำนวน 5,000,000 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 1.78 ก่อหนี้ ผูกพันเบิกจ่ำยเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน จ ำนวน 14 ,3005,103 บำท คิดเป็น          
ร้อยละ 5.09 และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 250,873,712.85 บำท คิดเป็นร้อยละ 89.22 ท้ังนี้ 
ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภำคม 2564 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
ของกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล ำพูน ล ำปำง และแม่ฮ่องสอน) ท่ีเป็นยุทธศำสตร์ตำมกลุ่มจังหวัด 
ขอให้เร่งรัดด ำเนินกำรเบิกจ่ำย ภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยเร็ว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 โดยการชี้แจง 
           4.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค                     
โควิด – 19 และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล 

นายแพทย์ ...  
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           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นำยแพทย์จตุชัย มณีรัตน์) สถำนกำรณ์
โรคโควิด – 19 ท่ัวโลกพบผู้ติดเช้ือสะสม จ ำนวน 169,078,446 คน รักษำหำยจ ำนวน 94,828 คน           
อยู่ระหว่ำงกำรรักษำ จ ำนวน 150,704,062 คน เสียชีวิต จ ำนวน 3,512,232 คน ประเทศท่ีพบผู้ติดเช้ือมำก
ท่ีสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศอินเดีย และประเทศบรำซิล แนวโน้มพบผู้ติดเช้ือลดล ง 
เนื่องจำกได้รับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ส ำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเช้ือสะสม ข้อมูล ณ วันท่ี           
27 พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 141,217 รำย เพิ่มข้ึนจ ำนวน 3,323 รำย ประเทศท่ีประสบควำมส ำเร็จในเรื่อง
ของกำรควบคุมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดกำรติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019  (โควิด-19) เป็นประเทศแรก คือ 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน และสำธำรณัฐสังคมนิยมเวียดนำม สถำนกำรณ์โรคโควิด - 19 ส ำหรับประเทศไทย               
ในระลอกเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2564 มีจ ำนวนผู้ป่วยสะสม 112,354 รำย มีผู้เสียชีวิตจ ำนวน 826 คน 
จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเช้ือในประเทศสะสม เป็นอันดับท่ี 5 จ ำนวน 4 ,506 คน กำรระบำดในจังหวัดท่ีมีรำยงำน
ผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเกิดจำก ตลำด ชุมชนแออัด แค้มป์และโรงงำน จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำกครอบครัวและ
สถำนท่ีท ำงำน นโยบำยของจังหวัดเชียงใหม่จะฉีดให้ถึงร้อยละ 70 ของจ ำนวนประชำกรท่ีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
อย่ำงเร็วที่สุด ภำยในวันท่ี 31 สิงหำคม 2564 
 

สถานที่ฉีดวัคซีน Covid 19 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

  เป้ำหมำยก ำหนดให้แต่ละสถำนท่ีฉีดวัคซีนให้ได้ จ ำนวน 2,000-3,000 คน/สถำนท่ี
ข้อมูลกำรจองวัคซีนในระบบหมอพร้อม จังหวัดเชียงใหม่มีนโยบำยเร่งกำรฉีดวัคซีนในสัปดำห์แรกของเดือน
มิถุนำยน ให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกกำรกระจำยให้จ ำนวนคนจองมำฉีดในแต่ละวันมีควำมไม่เหมำะสมในกำรบริหำร
จัดกำร โดยเฉพำะอ ำเภอรอบนอกจึงจ ำเป็นท่ีจะต้องมีระบบในกำรน ำประชำกรเข้ำมำเพื่อฉีดวัคซีน  
 

จึงจ ำเป็น ...  

สังกัด สถานที ่

รัฐสังกัด สป. 28 แห่ง โรงพยำบำลชุนทุกแห่ง/โรงพยำบำลท่ัวไปทุกแห่ง/โรงพยำบำล      
นครพิงค์/โรงยิม 2 สนำมกีฬำ 700 ปี (รพ.นครพิงค์)/ห้ำงพรอม-         
เมนำดำ (สสจ.ชม.)/ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่                              
(สสจ.ชม.)/ศูนย์อำหำร ศูนย์แสดงสินค้ำฯ (สสน.ชม.) 

รัฐนอกสังกัด สป. โรงพยำบำลมหำรำชนครเชียงใหม่/โรงพยำบำลประสำท/โรงพยำบำล    
สวนปรุง/โรงพยำบำลดำรำรัศมี/โรงพยำบำลส่งเริมสุขภำพ (แม่และเด็ก)/
โรงพยำบำลค่ำยกำวิละ/โรงพยำบำลเทศบำลหนองป่ำครั่ง 

เอกชน โรงพยำบำลแมคคอร์มิก/โรงพยำบำลรำชเวช/โรงพยำบำลลำนนำ/
โรงพยำบำลเชียงใหม่ใกล้หมอ/โรงพยำบำลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล/
โรงพยำบำลกรุงเทพ เชียงใหม่/โรงพยำบำลเซ็นทรัลเมโมเรียล/
โรงพยำบำลเทพปัญญำ/โรงพยำบำลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ /
โรงพยำบำลเชียงใหม่รำม/ โรงพยำบำลเอ็ม ที อินเตอร์เมด 
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จึงจ ำเป็นท่ีจะต้องฉีดวัคซีนให้เหมำะสมและครอบคลุมจ ำนวนประชำกรท่ีเข้ำมำให้มำกท่ีสุดในแต่ละวัน และ        
ในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่มีระบบกำรจัดกำรฉีดวัคซีนในรูปแบบลักษณะขององค์กร ซึ่งได้ทดสอบไปแล้วนั้นให้กับ
บุคลำกรข้ำรำชกำรครู ในเขตอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ท้ังหมดท่ีหน่วยฉีดตำมสถำนท่ี ณ โรงเรียนมงฟอร์ตรำชวิทยำลัย 
เชียงใหม่ รวมจ ำนวนบุคลำกรครูทั้งส้ิน จ ำนวน 4,000 คน สำมำรถท่ีจะด ำเนินกำรได้ภำยใน 2 วัน และกำรระดม
ฉีดภำยในองค์กรจะถูกน ำมำใช้ท่ีจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพำะเขตในพื้นท่ีอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ ควำมครอบคลุม     
กำรเปรียบเทียบ กำรส ำรวจควำมต้องกำรได้รับวัคซีน Covid-19 เปรียบเทียบรำยอ ำเภอในแต่ละอ ำเภอจำกก ำนัน 
ผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. รวมประชำกรท้ังหมด 636,000 คน อ ำเภอท่ีมีกำรส ำรวจไม่ตรงตำมเป้ำหมำย คือ อ ำเภอ
แม่แตง, อ ำเภอดอยหล่อ, อ ำเภอเมืองเชียงใหม่, อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอฝำง ท่ียังไม่มีควำมสำมำรถเข้ำถึงใน
เรื่องกระบวนกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ในระดับครัวเรือน สัดส่วนในกำรตัดสินใจเข้ำรับบริกำรฉีดวัคซีน
และร้อยละผลกำรส ำรวจเทียบเป้ำหมำย แยกรำยอ ำเภอตัวอย่ำงอ ำเภอท่ีมีควำมประสงค์ในกำรฉีดวัคซีนเกิน         
ร้อยละ 70 คือ อ ำเภอดอยหล่อ, อ ำเภอแม่ริม, และอ ำเภอแม่ออน ส ำหรับอ ำเภอท่ีมีเป้ำหมำยกำรฉีดวัคซีนไม่ถึง
ร้อยละ 70 ต้องเร่งด ำเนินกำร เพรำะต้องท ำให้เป็นพื้นท่ี Sand Box และมีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนมำกกว่ำร้อยละ 70 
ของแต่ละพื้นท่ี ตัวอย่ำงอ ำเภอท่ีมียอดไม่ถึงร้อยละ 70 คือ อ ำเภอดอยเต่ำ , อ ำเภอจอมทอง และอ ำเภอ           
แม่แตง ท่ีเข้ำร่วม Sand Box ประสงค์จะฉีดวัคซีนอยู่ท่ีร้อยละ 45 หำกทำงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเรียบร้อย
แล้ว จะต้องมีกำรด ำเนินกำรให้ประชำกรในพื้นท่ีประสงค์ท่ีจะเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนให้มำกกว่ำร้อยละ 70 จึงจะ
สอดคล้องกับทำงนโยบำยของรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยรัฐพล นรำดิศร) กระแสท่ีจะสร้ำงกำรรณรงค์
กำรฉีดวัคซีนโควิด - 19 ทำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท ำป้ำยกำรรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด -19     
เพื่อประชำสัมพันธ์ให้กับประชำชนทุกพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีจะช่วยสร้ำงกระแสในกำรเพิ่มในกำรฉีดวัคซีนให้
มำกยิ่งขึ้น 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) อยำกทรำบในส่วนของอ ำเภอฝำง 
เรื่องของควำมครอบคลุม กำรส ำรวจในกำรฉีดวัคซีนท่ีไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ 

 ผู้แทนอ าเภอฝาง ในขั้นตอนแรกมีกำรลงพื้นท่ีของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และ อสม. เนื่องจำก
ประชำกรยังไม่มั่นใจในประสิทธิภำพของตัววัคซีนท่ีจะได้รับ จึงท ำให้กำรส ำรวจกำรลงพื้นท่ีในอ ำเภอฝำงไม่ถึง
เป้ำหมำยตำมท่ีต้องกำร แต่จะมีกำรแก้ไขและด ำเนินกำรขั้นตอนต่อไป คือ กำรเคำะประตูบ้ำนพร้อมส ำรวจเพื่อให้
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเรื่องของวัคซีนท่ีจะได้รับให้เกิดกำรยอมรับเข้ำร่วมกำรฉีดวัคซีนท่ีเพิ่มข้ึนตำมล ำดับ 

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นำยแพทย์จตุชัย มณีรัตน์) กำรลงพื้นท่ีในอ ำเภอ
ฝำง กำรส ำรวจลงไปได้เพียงร้อยละ 15 ของครัวเรือนท่ีมีท้ังหมด ยังเหลืออีกร้อยละ 85 ของครัวเรือนท่ีไม่ได้รับ
ข้อมูลและกำรเข้ำถึงกำรฉีดวัคซีน และในร้อยละ 15 ของครัวเรือนท่ีเข้ำไปให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจมีกระแสตอบรับ
มำกกว่ำ อ ำเภออื่นๆ มำกกว่ำร้อยละ 55 ในจ ำนวนครัวเรือนท่ีไม่มำก และอีกร้อยละ 85 ของครัวเรือนในอ ำเภอ
ฝำง เข้ำถึงข้อมูลกำรฉีดวัคซีนในระดับปฏิบัติกำร ให้ทำง รพสต. ลงพื้นท่ีพร้อมข้อมูลรำยช่ือ/จ ำนวนบุคคลใน
ครัวเรือนบ้ำนเลขท่ีนั้น เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรในกำรเข้ำรับกำรฉีดวัคซีนภำยในวันท่ี 7 มิถุนำยน 2564 
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 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ให้ด ำเนินกำรเร่งรัดแก้ไขปัญหำ
อ ำเภอสีแดง คือ อ ำเภอแม่แตง, อ ำเภอดอยหล่อ , อ ำเภอเมืองเชียงใหม่, อ ำเภอเชียงดำว และอ ำเภอฝำง ให้มี
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฉีดวัคซีน Covid - 19 ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย เพื่อท ำให้เป็นพื้นท่ี Sand Box ภำยในวันท่ี                 
7 มิถุนำยน 2564 

มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติ 

 4.1.2   มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ         
โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

         ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นำยกนก ศรีวิชัยนันท์) มำตรกำรกำรป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ดังมีค ำส่ัง ดังนี้ 

 1. ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 53/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง มาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก โดยห้ำมจัดงำนเล้ียงสังสรรค์ทุกรูปแบบ, 
ศำสนพิธี ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังของผู้ปกครองในแต่ละศำสนำ,ห้ำมจัดงำนรวมคนมำกกว่ำ 50 คนขึ้นไป,ปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด, ท ำบัญชีรำยช่ือผู้ร่วมกิจกรรม ส่ง สสอ. ทันที ท่ีเสร็จงำน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 
17 พฤษภำคม 2564 จนกว่ำจะมีค ำส่ังเปล่ียนแปลง โดยมีค ำส่ังและประกำศท่ีส ำคัญ ดังนี้ 

 2.  ค าสั่ ง คณะกรรมการโ รค ติด ต่ อจั งห วัด เชี ยง ให ม่  ที่  54/2564  ลง วั นที่                        
16 พฤษภาคม 2564 เร่ือง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถำนท่ีดังต่อไปนี้ 1. สถำนบริกำร             
สถำนประกอบกำรฯ สถำนบันเทิง ผับ บำร์ คำรำโอเกะ สถำนประกอบกิจกำร อำบน้ ำ สถำนประกอบกำร อำบอบ
นวด 2. โรงมหรสพ โรงภำพยนตร์ โรงละคร 3. สวนน้ ำ สวนสนุก 4. สวนสัตว์  5. ลำนสเก็ต โรลเลอร์เบลด           
6. โต๊ะสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด โบว์ล่ิง 7. ร้ำนเกม ตู้เกม ร้ำนอินเทอร์เน็ต 8. สระว่ำยน้ ำ 9. โรงเรียนสอนศิลปะ          
กำรต่อสู้ ยิม ฟิตเนส 10. สถำนรับ-เล้ียงเด็ก ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 11. สถำนดูแลผู้สูงอำยุ 12. สถำนท่ีสัก-เจำะ 
ผิวหนัง/ร่ำงกำย 13. โรงเรียนสอนลีลำศ/เต้นร ำ โดยมีมำตรกำรควบคุมกิจกรรมเส่ียงและจ ำกัดเวลำเปิดปิดสถำนท่ี 
ดังนี้ 1. ร้ำนอำหำร (ห้ำมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในร้ำนและขำยอำหำร เครื่องด่ืม นั่งกินในร้ำน ได้ถึงเวลำ 23.00 น. 
2. ห้ำงสรรพสินค้ำ ศูนย์กำรค้ำ (เปิดได้ถึงเวลำ 21.00 น. งดเว้นกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย) 3 . ร้ำนสะดวกซื้อ 
ซุปเปอร์มำเก็ต ตลำดโต้รุ่ง สถำนท่ีขำยสินค้ำตอนกลำงคืนเป็นประจ ำ (เปิดได้ไม่เกิน 23.00 น. เริ่มเปิดได้เวลำ 
04.00 น.) 4. ร้ำนเสริมสวย ตัดผม (เปิดได้เฉพำะ สระ ตัด ซอย แต่งผม และต้องไม่มีผู้รอ ในร้ำน)  5. สถำนบริกำร
ควบคุมน้ ำหนัก/สถำนเสริมควำมงำม (เปิดได้ เว้นกำรท ำส่วนใบหน้ำ และต้องไม่มีผู้รอในร้ำน) 6. สนำมกีฬำ 
(สถำนท่ีออกก ำลังกำยในร่ม ปิดให้บริกำร/กลำงแจ้ง ท่ีโล่ง เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. /จัดกำรแข่งขันกีฬำได้ แบบไม่มี
ผู้ชม) ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภำคม 2564 จนกว่ำจะมีค ำส่ังเปล่ียนแปลง 

3. ค าสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 55/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง ก าหนดมาตรการใช้อาคารหรือสถานที่ โดยอำคำร สถำบันกำรศึกษำ ทุกประเภท ใช้ได้เฉพำะกำร
คัดเลือกผู้เข้ำเรียน/ผู้ข้ำรับกำรคัดเลือกมำกกว่ำ 50 คนขึ้นไป ต้องได้รับกำรอนุญำตจำกคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงใหม่ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภำคม 2564 จนกว่ำจะมีค ำส่ังเปล่ียนแปลง 
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4. ค าสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 56/2564 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง มาตรการการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก เฉพาะบางพื้นที่ ได้แก่ ต ำบลทุ่งต้อม 
อ ำเภอสันป่ำตอง, ต ำบลแม่นะ อ ำเภอเชียงดำว, ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด, ต ำบลเปียงยำง อ ำเภออมก๋อย 
(ห้ำมจัดงำน รวมคนมำกกว่ำ 10 คนขึ้นไป และมำตรกำรอื่น ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัด
เชียงใหม่ ท่ี 53/2564 ลงวันท่ี 16 พฤษภำคม 2564 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 17 - 30 พฤษภำคม 2564 

5. ค าสั่งคณะกรรมการโรคิดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 57/2564 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 
2564 เร่ือง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมาก เฉพาะพื้นที่ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง   
โดยห้ำมจัดงำน รวมคนมำกกว่ำ 10 คนขึ้นไป และมำตรกำรอื่น ให้ปฏิบัติตำมค ำส่ังท่ี 53/2564 ลงวันท่ี             
16 พฤษภำคม 2564 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2564 

  6. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 11) ประกาศ ณ วันที่        
20 พฤษภาคม 2564 เร่ือง การก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า โดยขอควำมร่วมมือให้พนักงำนขับรถโดยสำรสำธำรณะ    
รถขนส่งสินค้ำทุกประเภท เข้ำ-ออก พื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตรวจหำเช้ือโควิด – 19 ทุก 7 วัน และ ปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรป้องกันโควิด-19 อย่ำงเคร่งครัด พร้อมแสดงเอกสำรกำรตรวจต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ี ซึ่งสำมำรถ       
ตรวจได้ ณ โรงพยำบำลรัฐ/เอกชน สถำนท่ีจังหวัดได้ก ำหนด โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย จนกว่ำสถำนกำรณ์ของโรคจะสงบ 

  รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นำยส ำเริง ไชยเสน) มำตรกำรและค ำส่ังของ
คณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกำรแบ่งกลุ่มของผู้ท่ีจะเดินทำงเข้ำมำภำยในจังหวัดเชียงใหม่ท ำให้
สถิติรำยวันยอดผู้ติดเช้ือลดลง ขอให้ด ำเนินกำรให้จ ำนวนผู้ติดเช้ือโควิด – 19 มียอดเป็นศูนย์ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติ 

 4.2 โดยเอกสาร   
                              -  
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวำระงำนส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมิถุนำยน 2564   

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
3 มิถุนำยน 2564 ระหว่ำง

วันท่ี 1 – 
30 
มิถุนำยน 
2564 

กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ –  
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม-           
พระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 ขอให้จังหวัด และ
หน่วยงำน ด ำเนินกำร ดังนี้ 
(1)  จัดต้ังโต๊ะหมู่ประดิษฐำนพระฉำยำลักษณ์สมเด็จ- 
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี พร้อมเครื่องรำชสักกำระ 
ตำมอำคำรสถำนท่ี 
(2)  จัดตกแต่งสถำนท่ีประดับพระฉำยำลักษณ์สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ประดับธงชำติคู่ธงอักษร
พระนำมำภิไธย ส.ท. และประดับผ้ำระบำยสีม่วงร่วมกับ
ผ้ำระบำยสีขำว ตำมอำคำรสถำนท่ี 

ณ ห้องรับรอง ช้ัน 1 
อำคำรอ ำนวยกำร 
ศำลำกลำงจังหวัด

เชียงใหม่ 

 
(3) จัดท ำค ำถวำย ... 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
  (3) จัดท ำค ำถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ –  

พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ 3 มิถุนำยน 2564 พร้อมน ำเสนอ
ภำพพระรำชกรณียกิจ เพื่อเผยแพร่ทำงเว็บไซต์และอื่น
ออนไลน์ของหน่วยงำน 
(4) ลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จ – 
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี ของผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
และเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำนทำงเว็บไซต์ 

 

29 มิถุนำยน 2564 09.00 น. กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด
เชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด
เชียงใหม่  ครั้งท่ี 6/2564  

ผ่ำนทำงระบบ Zoom 
Meeting 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่น ๆ 

 6.1 ขอขยา ย เ วลา ในก ารยื่ น ค า ขออ นุญาต เ ข้ าท าป ระ โยชน์ ใ นพื้ น ที่ ป่ า ไ ม้                    
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2564  

  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่              
(นำยอิสระ ศิริไสยำสน์) คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2563 กำรเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ และ
ขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำ ยังมีส่วนรำชกำรใดเข้ำท ำประโยชน์ใน
พื้นท่ีป่ำไม้ก่อนได้รับอนุญำต โดยมีก ำหนดกำรรับค ำขอภำยในระยะเวลำ 180 วัน ส้ินสุดวันท่ี 19 ธันวำคม 2563 
โดยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่มีกำรยื่นค ำขอท้ังส้ิน จำก 22 หน่วยงำน จ ำนวน 5,309 ค ำขอ ดังนี้  

 1. ในพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติให้ติดต่อกับส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ ตำมแบบ ป.ส. 17 รวมจ ำนวน 18 หน่วยงำน 5,193 ค ำขอ 

 2.  ในพื้นท่ีป่ำไม้ ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ให้ติดต่อหน่วยงำนในสังกัด      
ส ำนักจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่) ตำมแบบ ป.ส. 17 รวมจ ำนวน 4 หน่วยงำน 116 ค ำขอ  

 - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 พฤษภำคม 2564 เรื่ อง ขอขยำยเวลำในกำรยื่น         
ค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2563 มีมติรับทรำบและ
เห็นชอบตำมท่ีกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเสนอ เรื่อง ขอขยำยเวลำในกำรยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำ
ประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2563 ท้ังนี้ เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำ             
120 วัน นับต้ังแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยำยเวลำในกำรยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้
ในครั้งนี้แล้ว ห้ำมมิให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐใดเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ก่อนได้รับอนุญำตอีกอย่ำง
เด็ดขำด และหำกปรำกฏว่ำยังมีส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐใดฝ่ำฝืน ให้พิจำรณำด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอย่ำง
เคร่งรัด ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 7 กันยำยน พ.ศ. 2564โดยเอกสำรกำรยื่นค ำขอ 
ประกอบด้วย แบบค ำขอ, รำยละเอียดโครงกำร, รำยละเอียดสภำพป่ำเบื้องต้น, แผนท่ีแสดงภูมิประเทศ 

และแผนท่ี ... 
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และแผนท่ีภำพถ่ำยทำงอำกำศ, หนังสือรับมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทนหน่วยงำนของรัฐ, ควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีป่ำนั้นต้ังอยู่,กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม, บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหำรำษฎร และรำยงำน
เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอใช้ประโยชน์ (กรณีพื้นท่ีมำกกว่ำยี่สิบไร่) ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบจำกปลัดกระทรวงหรือผู้
บัญชำกำรเหล่ำทัพแล้วแต่กรณี โดยยื่นค ำขอ ภำยใน 120 วัน (หมดเขตรับค ำขอ วันท่ี 7 กันยำยน 2564) ท้ังนี้ 
สำมำรถย่ืนค ำขอ โดยแยกเป็น 2 กรณี กรณีเขตพื้นท่ีป่ำสงวนแห่งชำติ ยื่นได้ท่ีส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และกรณีเขตพื้นท่ีป่ำไม้ตำม พ.ร.บ. ป่ำไม้ พุทธศักรำช 2484 ให้ยื่นต่อส ำนักจัดกำร
ทรัพยำกรป่ำไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)  

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ส่วนหนึ่งในมติคณะรัฐมนตรี           
ได้ขยำยในกำรยื่นค ำขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในพื้นท่ีป่ำไม้ ทำงส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด ได้แจ้งแนวทำงและขั้นตอนต่ำง ๆ และให้ส่วนรำชกำร อ ำเภอ ในกำรท่ีจะยื่นค ำขอในกำรอนุญำต             
หำกได้รับกำรอนุญำตแล้วจะได้ใช้ในกำรอนุญำตส่วนอื่นต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 6.2 รายงานประกาศผลการเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
(เพิ่มเติม) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าจังหวัดเชียงใหม่                                            
(นำยเกรียงไกร พำนดอกไม้) คณะกรรมกำรกำรเลือกต้ังได้มีมติในกำรประชุม ครั้งท่ี 57/2564 เมื่อวันท่ี              
25 พฤษภำคม 2564 ประกำศผลกำรเลือกต้ังนำยก/สมำชิกสภำเทศบำลของเชียงใหม่ เพิ่มเติม แยกเป็น 
นำยกเทศมนตรี จ ำนวน 32 รำย สมำชิกสภำเทศบำล จ ำนวน 139 รำย เมื่อรวมกับท่ีประกำศรอบแ รก            
แยกเป็นนำยกเทศมนตรี จ ำนวน 121 รำย สมำชิกสภำเทศบำล จ ำนน 1,488 รำย ครบถ้วนทุกแห่ง             
โดยสำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://ect.go.th/chiangmai 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรเลือกต้ังประจ ำจังหวัดเชียงใหม่ ได้น ำเรียนผลกำรเลือกต้ังนำยก/สมำชิกสภำเทศบำลของจังหวัดเชียงใหม่            
ให้ส่วนรำชกำร อ ำเภอ หัวหน้ำส่วนรำชกำรเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 6.3 ผลการด าเนินงานโคก หนอง นา โมเดล”  
 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยเจริญ สีวำโย) ขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 
ได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นำ 
กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้ด ำเนินกำรในพื้นท่ี 4 อ ำเภอ คือ อ ำเภอแม่แจ่ม อ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ อ ำเภอดอยเต่ำ และ
อ ำเภอสำรภี มีผลกำรด ำเนินงำน กิจกรรมท่ี 1 กำรฝึกอบรมระยะส้ัน กำรพัฒนำ เกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 9 รุ่น จำก 22 กลุ่ม ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 671 คน กิจกรรมท่ี 2 
สร้ำงพื้นท่ีเรียบรู้ ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (CLM) ระดับต ำบลและพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือนซึ่งอยู่กำรขุดปรับระดับพื้นท่ีแปลงของครัวเรือน กิจกรรมท่ี 3 กำรสร้ำงงำน        
สร้ำงรำยได้ โดยกำรจ้ำงงำนคนในพื้นท่ีนักพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบ พื้นท่ี (CLM) จ ำนวน 110 คน พื้นท่ี (HLM) 
จ ำนวน 8 คน และกำรขับเคล่ือนโครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และส่งเสริมกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศร ษฐกิจพอเพียง  

ให้เกิด ...  

http://ect.go.th/chiangmai
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ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยมีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้สู่ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนองนำ โมเดล ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 
284 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมำณสนับสนุนในกำรพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่  โคก หนอง นำ 
โมเดล ขนำดพื้นท่ี 1 ไร่ จ ำนวน 12,836,800 บำท ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรปรับปรุงพื้นท่ีแล้ว จ ำนวน 208 แห่ง 
อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำสัญญำหรือผู้รับจ้ำง จ ำนวน 36 แห่ง และเป็นพื้นท่ี ท่ีมีองค์ประกอบควำมพร้อมตำมโครงกำร 
โคก หนองนำ โมเดล จะไม่ประสงค์ใช้งบประมำณทำงรำชกำร จ ำนวน 40 แห่ง ทำงกรมกำรพัฒนำชุมชนได้
สนับสนุนในรูปแบบของหนองหรือบ่อ พันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ โคกหนองนำ กรมกำรพัฒนำชุมชนเป็นกำรสร้ำงควำม
มั่นคงในแหล่งท ำกินด้ำนกำรเกษตร เล้ียงสัตว์ สู้กับภัยแล้ง ดินขำดควำมอุดมสมบูรณ์ให้กลับมำอุดมสมบูรณ์โดย
ปรับปรุงพื้นท่ีรองรับฝนธรรมชำติและกำรเช่ือมโยงวงจรชีวิตพืช/สัตว์ ให้อยู่ร่วมกันได้ อย่ำงยั่งยืน 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) ตำมแนวทำงโครงกำร โคก 
หนอง นำโมเดล เป็นปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่ำได้รับกำรพัฒนำในเชิงของพื้นท่ี โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้มี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำเข้ำใจในหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 9 ได้มีกำรต่อยอด
โครงกำรออกมำเป็น โคก หนอง นำ โมเดล รัชกำลท่ี 10 เป็นกำรช่วยเพิ่มรำยได้หรือลดรำยจ่ำยให้ประชำชนใน
พื้นท่ี ขอให้ส่วนรำชกำรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง กรมกำรพัฒนำชุมชน รวมถึงกระทรวงต่ำง ๆ ให้กำรสนับสนุนและ         
กำรด ำเนินงำนด้วย 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 7 แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ  
 7.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร) 
    ขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
 1. กำรแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ PM 2.5 ได้จัดต้ังคณะกรรมกำร ขึ้น ประกอบไป
ด้วยส่วนรำชกำรหลำยภำคส่วน ภำควิชำกำร ภำคเอกชน ท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันไฟป่ำ 
PM 2.5 กระบวนกำรท ำงำนโดยรวมท้ังหมดในระยะเวลำ 365 วัน แต่จะแบ่งช่วงระยะเวลำในกำรแกไขปัญหำใน
สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น หมอกควันไฟป่ำ ในห้วงระหว่ำงเดือน มกรำคม-พฤษภำคม ของทุกปี และในปี 2564 สภำพ
ภูมิอำกำศได้ช่วยบรรเทำในเรื่องของหมอกควันไฟป่ำไปได้ในหลำยรอบ อำจจะมีหนักอยู่เป็นบำงช่วง ส่งผลให้กำร
ด ำเนินงำนยังคงไม่เสียหำยมำก และกำรประสำนงำนของกำรมีส่วนร่วมภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีกำรสนับสนุนผลงำนทำงวิชำกำร เพื่อสนับสนุนในกำรแก้ไขปัญหำไฟป่ำ เช่น แอปพลิเคชัน 
แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทันสมัยในกำรแก้ไขปัญหำหมอกควันในปี 2564 ภำคเอกชน จิตอำสำ ท่ีเข้ำมำมี     
ส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสนับสนุน และประชุมถอดบทเรียน ในวันท่ี 9 มิถุนำยน 2564 หำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19) ยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีเฝ้ำระวัง ต้องมีมำตรกำรในกำรประชุมแบบ 
New Normal จัดให้มีกำรประชุมได้ไม่เกิน 50 คน ขึ้นไป ท่ีคณะกรรมกำรโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ก ำหนดไว้ 
และใช้งำนผ่ำนระบบ Zoom Meeting ท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ได้แนะน ำแนวทำงให้ทุกหน่วยงำนใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วม     ในกำรด ำเนินกำรถอดบทเรียน ปัญหำและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/แนวทำงท่ี
สำมำรถน ำมำใช้เพื่อต่อยอดในกำรด ำเนินกำรในปี พ.ศ. 2565 เนื่องจำกกำรคำดกำรณ์ในปีถัดไปไม่สำมำรถระบุ
ได้แน่ชัดว่ำ สถำนกำรณ์ปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ PM 2.5 จะเป็นอย่ำงไร ดังนั้น ต้องใช้กระบวนกำรกำรบริหำร
จัดกำรในแต่ละพื้นท่ีในระดับองค์กร กำรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำน และภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ 
ของอ ำเภอในเรื่องของกำรเฝ้ำระวังกำรด ำเนินกำร กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงยั่งยืน ต้องมีแนวทำงในกำรปลูกป่ำตำมแนวทำง               

ของ ...  
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ของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำรเปล่ียนแนวคิดในกำรปลูกพืช จำกพืชท่ีมีควำมต้องกำร     
กำรใช้พื้น ท่ีในกำรเกษตรมำเป็นพืชท่ีมีมูลค่ำควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจมำกและใช้พื้นท่ีในกำรท ำกิน                   
ท่ีน้อยลง กำรสร้ำงมูลค่ำของวัชพืช เศษซำกใบไม้ให้มี มูลค่ำโดยกระบวนกำรต่ำง ๆ หลำยภำคส่วนยังคงมี         
กำรด ำเนินกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหน่วยงำนท่ีอยู่ในระดับพื้นท่ีแนวเขตหรืออ ำเภอท่ีติดกับพื้นท่ีป่ำไม้              
ท้ังป่ำอนุรักษ์ และพื้นท่ีอุทยำน เพื่อแก้ไขปัญหำหมอกควันและไฟป่ำ PM 2.5 ให้ปัญหำลดน้อยลงต้องมี          
กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร และน ำไปเสนอร่วมกันประชุมสร้ำงแนวทำง/ข้อสรุป ติดตำมผล กำรแก้ไขปัญหำร่วมกันกับ
คณะกรรมกำรหมอกควันและไฟป่ำ และศูนย์บัญชำกำรฯ จะต้องมีแผนปรับเชิงพื้นท่ีกำรเร่งรัดโดยเร่งด่วน  
 2. กำรป้องกันน้ ำท่วมและดินถล่มในห้วงฤดูฝน เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศฟ้ำฝน               
ได้เกิดขึ้นเร็วกว่ำปกติ ยังไม่แน่ชัดในเรื่องของกำรเกิดฝนฟ้ำคะนองแบบท้ิงช่วงหรือฝนท่ีตกหนัก กำรคำดกำรณ์ 
ของกรมอุตุนิยมวิทยำ ฝนจะมีกำรตกลงมำมำกกว่ำในปีท่ีผ่ำนมำ และในพื้นท่ีอ ำเภอต่ำง ๆ ส ำนักงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งในเรื่องของกำรเตรียมควำมพร้อมในห้วงของปัญหำท่ีเกิดจำก ฤดูฝนและ
แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำ/ช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรขอรับกำรสนับสนุนจำกภำคีเครือข่ำย และหน่วยงำน
ข้ำงเคียง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพื้นท่ีเส่ียงท่ีติดภูเขำ พื้นท่ีอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหำให้ตรงตำม
กระบวนกำรกำรแก้ไขและแผนกำรรับมือในเรื่องของปัญหำท่ีจะเกิดขึ้น กำรอพยพผู้คนไปในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

 7.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) 
 ผลกำรด ำเนินงำนรำคำผลผลิตกำรเกษตรท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ ำจำกสถำนกำรณ์โควิด -19           
ในแต่ละปีจะมีกำรน ำเข้ำและส่งออกสู่ต่ำงประเทศ อำทิเช่น มะม่วง ล้ินจ่ี และล ำไย ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2564 
มะม่วงเป็นผลไม้ตำมฤดูกำลท่ีก ำลังสร้ำงผลผลิตทำงกำรเกษตรให้แก่เกษตรกร ได้แก้ ไขปัญหำในกำรกระจำย
ผลผลิตขนำดเล็กให้มีประสิทธิภำพ แต่ปัญหำท่ีเกิดขึ้นไม่สำมำรถส่งออกไปยังต่ำงประเทศได้ จึงต้องกระจำยไปสู่
ภำยในประเทศในส่วนภูมิภำค ภำคใต้และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ยังมีผลผลิตทำง
กำรเกษตรตกค้ำง เนื่องจำกมูลค่ำทำงกำรส่งออกและกำรผลิตไม่สมดุล ขนำดลักษณะ , สีและรอยต ำหนิ ทำง
ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่และส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ มีกำรส่งเสริมในกำรจัดตลำดนัด
ควบคู่กับผู้บริโภคภำยในจังหวัดเชียงใหม่และต่ำงจังหวัด รวมท้ังรวบรวมผลผลิตทำงกำรเกษตรเพื่อจัดจ ำหน่ำยไป
ยังกรุงเทพมหำนคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง จัดจ ำหน่ำยโดยให้รำคำท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ียังทรงตัว ขอแจ้งให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำร อ ำเภอ และหน่วยงำนต่ำงๆ ส่ังจองผลผลิตทำงกำรเกษตรไปเป็นของฝำกญำติพี่น้อง หรือ
เพื่อนร่วมงำน ท้ังนี้ ประสำนงำนได้ท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และส ำนักงำนเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ
เพื่อสนับสนุนผลผลิตทำงกำรเกษตรให้เพิ่มมำกขึ้น 

มติที่ประชุม  รับทรำบ 

เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 
 สุจิตรำ ดิษธรรม ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
 (นำงสำวสุจิตรำ ดิษธรรม)  
   
 วิรำชินี ค ำชมภู ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
 (นำงสำววิรำชินี  ค ำชมภู)  

ระเบียบวำระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
  ๓.๑ สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่) 

 
  



- 28 - 
 

 

 

 



- 29 - 
 

 

 

 



 

- 30 - 

 
 

 

 

 

  



- 31 - 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 

๓.๒ การด าเนนิโครงการ 
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 ๓.๒ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
        ๓.๒.๑ สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรติดตำมโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี ๒๕๖๔ (งบพัฒนำจังหวัด) (ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่) 
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     ๓.2.2 สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน 
๑  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑) 
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๓.๒.3 รำยงำนผล ... 
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     ๓.๒.3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้ำนกำรเกษตร (ส ำนักงำน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………  

ระเบียบวาระที่ 4 ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการชี้แจง 
  4.๑.๑  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19  
และสถำนกำรณ์โรคตำมฤดูกำล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.1.2 แผนกำรรณรงค์ 
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  4.1.2 แผนกำรรณรง ค์ฉีดวัคซีน .COVID.–.19. จังหวัดเ ชียงใหม่ . (ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4.๑.3 มำตรกำรป้องกัน ...  
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  4.๑.3 มำตรกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด – 19 
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่)   
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

4.1.4 กำรเตรียมกำร ... 
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  4.1.4 กำรเตรียมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัยในช่วงฤดูฝน (ส ำนักงำนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่) 
 

การเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2564  
           ตำมท่ีกรมอุตุนิยมวิทยำได้คำดหมำยลักษณะในช่วงฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ว่ำฤดูฝนปีนี้
เริ่มต้นประมำณกลำงสัปดำห์ท่ีสองของเดือนพฤษภำคม 2564 และจะส้ินสุดประมำณกลำงเดือนตุลำคม 2564 
โดยปริมำณน้ ำฝนรวมของท้ังประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะมำกกว่ำปีท่ีแล้ว และในช่วงเดือนสิงหำคม ถึงกันยำยน 
เป็นช่วงท่ีมีฝนตกชุกหนำแน่นท่ีสุด มีโอกำสสูงท่ีจะเกิดพำยุหมุนเขตร้อนเคล่ือนผ่ำนประเทศไทยตอนบน                        
ซึ่งจะส่งผลให้ฝนตกหนักถึงหนักมำกในหลำยพื้นท่ีและอำจก่อให้เกิดสภำวะน้ ำท่วมฉับพลัน น้ ำป่ำไหลหลำก 
รวมท้ังน้ ำล้นตล่ิงได้ในบำงพื้นท่ี 
 
ข้อมูลพื้นที่เกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.  2558-2563 

หมู่บ้านที่เ กิดอุทกภัย ปีละ 2 คร้ัง ในพื้นท่ี 2 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอแม่แจ่ม  และอ ำเภออมก๋อย          
รวม 8 ต ำบล 38 หมู่บ้ำน 

หมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย ปีละ 1 คร้ัง ในพื้นท่ี 3 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภอแม่แจ่ม สะเมิง และอ ำเภอฮอด            
รวม 57 ต ำบล 325 หมู่บ้ำน 

หมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย 2 ปีต่อ 1 คร้ัง ในพื้นท่ี 2 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภออมก๋อย และอ ำเภอแม่แตง        
รวม 4 ต ำบล 29 หมู่บ้ำน 

หมู่บ้านที่เกิดอุทกภัย 3 ปีต่อ 1 คร้ัง ในพื้นท่ี 12 อ ำเภอ ได้แก่อ ำเภออมก๋อย ฮอด เชียงดำว แม่แตง   
สะเมิงแม่ออน เวียงแหง จอมทอง ดอยเต่ำ ดอยหล่อ แม่แจ่ม และอ ำเภอฝำง รวม 27 ต ำบล 151 หมู่บ้ำน 

การเตรียมความพร้อม 
  1. เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัย โดยได้แต่งต้ังคณะท ำงำนติดตำมสถำนกำรณ์อุทกภัย 
วำตภัย และดินถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 ตำมประกำศกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด
เชียงใหม่ ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 โดยมีศูนย์อุตุนิยมวิทยำภำคเหนือเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรพยำกรณ์
อำกำศ และส ำนักงำนชลประทำนเชียงใหม่ เป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 

   2. จัดท ำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยประจ ำปี 2564 โดยได้ทบทวนและปรับปรุงแผนเผชิญเหตุ
อุทกภัยให้เหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ท้ังในระดับจังหวัด อ ำเภอ และท้องถิ่น และให้หน่วยงำน            
ท่ีเกี่ยวข้องเตรียมกำรระบำยน้ ำและพื้นท่ีรองรับน้ ำให้มีกำรเช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ เช่นกำรขุดลอก และ                         
กำรก ำจัดส่ิงกีดขวำงทำงน้ ำ รวมถึงตรวจสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของสถำนท่ีกักเก็บน้ ำ/กั้นน้ ำ อำทิ อ่ำงเก็บน้ ำ 
พนังกั้นน้ ำ 

3. แจ้งเตือน ... 
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   3. แจ้งเตือนภัยในทุกระบบเมื่อมีแนวโน้มกำรเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัยในพื้น ท่ี ไปยั ง              
กองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในแต่ละระดับ (อ ำเภอ, ท้องถิ่น) และประชำชนในพื้นท่ี เพื่อเตรียม        
ควำมพร้อมในกำรรับสถำนกำรณ์ 
   4. จัดเตรียมแผนกำรจัดต้ังศูนย์พักพิงช่ัวครำวท้ังในระดับอ ำเภอ และระดับจังหวัด โดยในระดับ
จังหวัดได้ก ำหนดให้สนำมกีฬำเทศบำลนครเชียงใหม่ และสนำมกีฬำสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เป็นศูนย์พักพิง
ช่ัวครำว กรณีมี ผู้อพยพจำกอุทกภัย และดินถล่มให้ เหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค                  
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
              ท้ังนี้ หำกมีกรณีน้ ำท่วม สร้ำงควำมเดือดร้อน ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของประชำขน ได้ก ำหนด
แนวทำงกำรระบำยน้ ำ พร้อมท้ังส่ังใช้เครื่องจักรกลในพื้นท่ีของหน่วยงำน ฝ่ำยพลเรือน หน่วยทหำร และ
ภำคเอกชน เพื่อให้ควำมช่วยเหลือ และให้เร่งซ่อมแซมเส้นทำงท่ีช ำรุด/ถูกตัดขำด เพื่อให้ประชำชนใช้สัญจรได้
โดยเร็ว และได้ติดตำมข้อมูลสภำพอำกำศจำกกรมอุตุนิยมวิทยำอย่ำงใกล้ชิด โดยให้ยึดแผนป้องกันและบรรเทำ-              
สำธำรณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรเหตุกำรณ์อุทกภัย ดินโคลนถล่ม 
 
การเผชิญเหตุ 
  1. จัดต้ังศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหำอุทกภัย วำตภัย และดินถล่ม            
ปี  2564 ระดับจังหวัด ตำมค ำ ส่ังกองอ ำนวยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จังหวัดเชียงใหม่                     
ท่ี 2293/2564 ลงวันท่ี 28 พฤษภำคม 2564 และได้ส่ังกำรให้จัดต้ังศูนย์บัญชำกำรเหตุกำรณ์ป้องกัน         
และแก้ไขปัญหำอุทกภัย วำตภัย และดินถล่ม ปี 2564 ระดับอ ำเภอ และศูนย์ปฏิ บัติกำรฉุกเฉินระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2. ได้มอบหมำยฝ่ำยปกครอง ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน ตลอดจนอำสำสมัครประชำชน     
จิตอำสำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมควำมพร้อม เฝ้ำระวังพื้นท่ีเส่ียง 
   3. เตรียมควำมพร้อมจัดชุดปฏิบัติกำรเร่งให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกด้ำน โดยเฉพำะ
ด้ำนกำรด ำรงชีพ 
  4. กรณีบ้ำนเรือนได้รับควำมเสียหำย จังหวัดเชียงใหม่จะได้บูรณำกำรหน่วยงำนท่ีเป็นทีมช่ำงใน
พื้นท่ีท้ังหน่วยทหำร เช่นส ำนักงำนพัฒนำภำค 3 มณฑลทหำรบกท่ี 33 ต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง สถำนบันกำรศึกษำ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชำชนจิตอำสำเร่งให้กำรซ่อมแซมบ้ำนเรือนท่ีได้รับควำมเสียหำย 
   5. เตรียมกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนด้ำนทำง เช่นแขวงทำงหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 -3            
แขวงทำงหลวงชนบท รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งซ่อมแซมควำมเสียหำยเส้นทำงคมนำคม กรณีได้รับ
ควำมเสียหำย หรือถูกน้ ำท่วมจนไม่สำมำรถสัญจรได้ ให้สำมำรถใช้ได้ตำมปกติโดยเร็ว 
   6. สร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชนในช่วงเกิดสถำนกำรณ์อุทกภัยผ่ำนส่ือมวลชนตลอดจนส่ือแขนง
ต่ำงๆ และส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
 

การให้ ...  
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การให้ความช่วยเหลือ 

  ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยเงินทดรองรำชกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเร็ว ถูกต้องและท่ัวถึง เพื่อเยียวยำประชำชนท่ีได้รับ
ควำมเดือดร้อน จำกสถำนกำรณ์อุทกภัยและดินถล่มท่ีอำจเกิดขึ้นในพื้นท่ี และเตรียมควำมพร้อมด้ำนข้อมูลท่ีถูกต้อง โดยกำร
ประสำนงำนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอ ำเภอท่ีประสบภัย ท้ังนี้เมื่อมีพื้นท่ีท่ีเกิดเหตุอุทกภัย ดินถล่ม น้ ำป่ำ                
ไหลหลำก ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และเร่งตรวจสอบควำมเสียหำย                            
เพื่อประกำศเขตกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินต่อไป 

   จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกำศเขตพื้นท่ีประสบสำธำรณภัย (อุทกภัย) ไปแล้วจ ำนวน 4 อ ำเภอ             
ได้แก่อ ำเภอฮอด อมก๋อย พร้ำว และอ ำเภอฝำง รวมจ ำนวน 5 ต ำบล 24 หมู่บ้ำน รำษฎรได้รับผลกระทบ 1,627 
ครัวเรือน 3,453 คน บ้ำนเรือนได้รับควำมเสียหำย จ ำนวน 3 หลัง พื้นท่ีกำรเกษตรได้รับผลกระทบ 111.4 ไร่ 
ประมง 2 บ่อ/กระชัง ปศุสัตว์ 42 ตัว ถนนเสียหำย 21 สำย สะพำน 5 แห่ง และเหมือง/ฝำย 11 แห่ง 
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มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

4.2 โดยเอกสาร ...  
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 4.2 โดยเอกสาร  
   - 
   

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวำระงำนส ำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

11 กรกฎำคม 2564  09.00 น. กำรประกอบพิธีวันสมเด็จพระนำรำยณ์มหำรำช 
ประจ ำปี 2564 

ห้องลีลำวดี ศูนย์ประชุมและ
แสดงสินค้ำนำนำชำติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษำ  

28 กรกฎำคม ๒๕๖๔  กำรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ-
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในโอกำสวันเฉลิม - 
พระชนมพรรษำ 28 กรกฎำคม 2564 

อยู่ ระหว่ ำงรอหนัง สือจำก
กระทรวงมหำดไทย 

๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด
เชียงใหม่ และกำรประชุมคณะกรมกำรจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔  

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3                   
และทำงระบบ Zoom 
Meeting 

 
 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ ...  
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ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ    
 - โคก หนอง นำ กรมกำรพัฒนำชุมชน  
  (1) โครงกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ สู่ 
โคก หนอง นำ พัฒนำชุมชน (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
  
 

 ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เห็นชอบและอนุมัติแผนงำน/โครงกำร
ภำยใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในรอบท่ี ๑ (ครั้งท่ี ๑) ให้กระทรวงมหำดไทย โดย กรมกำร
พัฒนำชุมชนด ำเนินโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง 
นำโมเดล” พื้นท่ีเป้ำหมำยด ำเนินกำร 73 จังหวัด 575 อ ำเภอ 3,246 ต ำบล 25,179 ครัวเรือน เพื่อส่งเสริม
กำรเรียนรู้กำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่กำรปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นำโมเดล”                
เพื่อพัฒนำพื้นท่ีเรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นำโมเดล” ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงระดับต ำบล ระดับ
ครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนผ่ำนกำรสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้แก่เกษตรกร แรงงำน และบัณฑิตจบใหม่                
กลุ่มแรงงำนท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ในช่วงวิกฤตกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 

 
   จังหวัดเชียงใหม่มีเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำโมเดล” ในพื้นท่ี 4 อ ำเภอโดอย มีรำยละเอียด  ดังนี้  

ท่ี อ าเภอ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (HLM)  

ระดับครัวเรือน 

พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM)  

ระดับต าบล 

รวมทั้งสิ้น 

(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (ครัวเรือน) 
๑ แม่แจ่ม 1,005 7 1,012 
๒ ดอยเต่ำ 288 2 290 
๓ สำรภี 22 1 23 
4 กัลยำณิวัฒนำ 69 1 70 
 รวม 1,384 11 1,395 

 จังหวัดเชียงใหม่ด ำเนินกำรกำรฝึกอบรมในกิจกรรมที่ ๑ ฝึกอบรมทักษะระยะส้ันกำรพัฒนำกสิกรรมสู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นำ โมเดล เรียบร้อยแล้วจ ำนวน 9 รุ่น (จำกท้ังหมด 22 รุ่น) จ ำนวน
ผู้เข้ำรับกำรอบรม 761 คน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 

แม่แจ่ม ... 

  

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” 
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 อ าเภอ รุ่น รุ่นละ ระยะเวลา สถานที ่
แม่แจ่ม 1 100 ๑๘–๒๒ ม.ค.64 ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติบ้ำนปำงหินฝน อ ำเภอแม่แจ่ม 
ดอยเต่ำ 2 100 ๒๕–2๙ ม.ค.64 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอดอยเต่ำ 
แม่แจ่ม 3 100 25-29 ม.ค.64 ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติบ้ำนปำงหินฝน อ ำเภอแม่แจ่ม 
ดอยเต่ำ 4 100 ๑–๕ ก.พ.64 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอ ำเภอดอยเต่ำ               
แม่แจ่ม 5 81 15-19 ก.พ. 64 ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติบ้ำนปำงหินฝน อ ำเภอแม่แจ่ม 
แม่แจ่ม 6 86 22-26 ก.พ. 64 ศูนย์เรียนรู้พื้นท่ีต้นแบบบ้ำนห้วยขมิ้นอ ำเภอแม่แจ่ม 
กัลยำณิวัฒนำ 7 85 1-5 มี.ค. 64 โรงเรียนมัธยมกัลยำณิวัฒนำเฉลิมพระเกียรต ิ
สำรภี 8 44 6-10 มี.ค. 64 ศูนย์สำรภีขัวมุง ต ำบลขัวมุง อ ำเภอสำรภี 
แม่แจ่ม 9 65 15-19 มี.ค. 64 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้ำนกองกำน 
 
การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับต าบล และพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือนส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เร่งรัดด ำเนินกำร
ลงนำมผูกพันสัญญำในกิจกรรม/โครงกำรกิจกรรมท่ี 2 สร้ำงพื้นทีพัฒนำพื้นท่ีต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
(HLM) ระดับครัวเรือน โดยอยู่ระหว่ำงกำรขุดปรับ/พื้นท่ีแปลงของครัวเรือนซึ่งมีผลควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน  
ดังนี้ 
 

ที่ อ าเภอ 
เป้าหมาย 
(ครัวเรอืน) 

ด าเนนิการกอ่
หนีผู้กพนัแล้ว 
(ครัวเรอืน) 

อยู่ระหว่าง
ขุดปรบั
แปลง 

(ครัวเรอืน) 

ขุดปรบั
แปลงเสร็จ
สิ้นแล้ว 

(ครัวเรอืน) 

คงเหลือยัง
ไม่ได้

ด าเนนิการ 
(ครัวเรอืน) 

หมายเหต ุ

1 แม่แจ่ม 1005 263 118 135 742 
(กรมป่ำไม้อนุญำตให้ใช้พื้นท่ี

แล้วจ ำนวน 539 แปลง     
เมื่อวันท่ี 31 พ.ค.64) 

2 ดอยเต่ำ 288 101 51 50 187  
3 กัลยำณิวัฒนำ 69 69 5 64 0  
4 สำรภี 22 10 0 10 12  

 
รวม 1,384 443 174 259 941  

 
หมายเหตุ พื้นท่ีท่ียังไม่ได้ด ำเนินกำร หมำยถึง พื้นท่ีท่ีอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตจำกกรมป่ำไม้ เนื่องจำกเป็นพื้นท่ี
ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ และพื้นท่ีท่ีอยู่ระหว่ำกำรหำผู้รับจ้ำงเพื่อท ำสัญญำจ้ำง 
 
ความก้าวหน้าการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับต าบล 
อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนร่วมกับ ส ำนักงำนพฒันำภำค 3 สังกัด หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำกองบัญชำกำรกองทัพ
ไทย ซึ่งเป็นหน่วยงำน ท่ีด ำเนินกำรขุดปรับรูปแบบแปลงท่ีดิน ในพื้นท่ี CLM ท้ัง 11 แห่ง โดยมีรำยละเอียดผลกำร
ด ำเนินกำร  ดังนี้ 

แม่แจ่ม ... 
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ที่ อ าเภอ 
 

 ผลการด าเนนิงาน 
จ านวน
แปลง 

หน่วยทหารผู้รบัผิดชอบ 
อยู่ระหว่างการขุด

ปรบัแปลง 
ขุดปรบัแปลงเสร็จ

สิ้นแล้ว 
ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

1 แม่แจ่ม 7 หน่วยพัฒนำเคลื่อนท่ี 32 1 2 4 
2 ดอยเต่ำ 2 ส ำนักงำนพัฒนำภำค 3 0 2 0 
3 สำรภี 1 หน่วยพัฒนำเคลื่อนท่ี 32 0 0 1 
4 กัลยำณิวัฒนำ 1 ส ำนักงำนพัฒนำภำค 3 0 1 0 

 
รวม 11 

 
1 5 5 

 
การด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 สร้ำงงำนสร้ำงรำยได้รำยเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงำนท่ีอพยพ
กลับท้องถิ่นและชุมชน เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่ำงงำน กลุ่มแรงงำนท่ีอพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ในช่วงวิกฤตกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) จ ำนวน 
118 คน โดยมีค่ำตอบแทนอัตรำจ้ำงเหมำ เดือนละ 9,000 บำท ต่อคนต่อเดือน แบ่งเป็นกำรจ้ำงงำน ดังนี้  
 
- จ้ำงงำนในพื้นท่ีครัวเรือนต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน จ ำนวน 4 ต ำบล ๆ ละ 2 คน 
อยู่ในพื้นท่ีอ ำเภอดอยเต่ำ รวม 8 คน  
 
- จ้ำงงำนในพื้นท่ีเรียนรู้ชุมชนต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต (CLM) ระดับต ำบล จ ำนวน 11 ต ำบล ๆ ละ             
10 คน รวม 110 คน แบ่งเป็น อ ำเภอแม่แจ่ม จ ำนวน 70 คน อ ำเภอดอยเต่ำ จ ำนวน 20 คน อ ำเภอสำรภี
จ ำนวน 10 คน และอ ำเภอกัลยำณิวัฒนำ จ ำนวน 10 คน 
 
 หมำยเหตุ กำรจ้ำงงำน (นพต.) ในพื้นท่ี CLM คงเหลือ 108 คน เนื่องจำกมี นพต. ในพื้นท่ีอ ำเภอแม่แจ่ม ลำออก 
จ ำนวน 2 คน รวมจ ำนวน นพต. ปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ คงเหลือ 116 คน  

 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(2) โครงกำรพัฒนำ ... 
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  (2) โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 

โครงการพฒันาหมูบ่้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 กรมกำรพัฒนำชุมชน ได้ก ำหนดแผนงำนเพื่อด ำเนินกิจกรรม                
ตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ภำยใต้โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปีงบประมำณ                             
พ.ศ. 2564 ท่ัวประเทศ จ ำนวน 11,414 หมู่บ้ำน วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกำรใช้หลักปรัชญำของ                     
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรชุมชนแบบบูรณำกำร                   
ท่ีเข้มแข็ง และพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้มั่นคง โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ีเป้ำหมำย จ ำนวน 284 หมู่บ้ำน                   
   จังหวัดเชียงใหม่  โดยส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่  ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม                      
สร้ำงแกนน ำขับเคล่ือนหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง  ภำยใต้โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 5 วัน ดังนี้ 
   รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 91 คน (โซนใต้) ระหว่ำงวันท่ี  8 - 12 กุมภำพันธ์ 2564 
ณ ศูนย์เรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง อ ำเภอดอยเต่ำ จังหวัดเชียงใหม่  
   รุ่นที่ 2 กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 98 คน (โซนกลำง) ระหว่ำงวันท่ี 15 - 19 กุมภำพันธ์ 
2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต ำบลขัวมุง อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่  
   รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 95 คน (โซนเหนือ) ระหว่ำงวันท่ี 22 - 26 กุมภำพันธ์ 
2564 ณ ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนต ำบลขัวมุง อ ำเภอสำรภี จังหวัดเชียงใหม่  
  โดยแต่ละรุ่นของกำรอบรม ได้สร้ำงเครือข่ำยโคกหนองนำพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
ผู้น ำเกิดกำรแลกเปล่ียนองค์ควำมรู้ซึ่งกันและกัน และมีทีมครูพำท ำจำกจังหวัดสกลนครเป็นท่ีปรึกษำ แนะน ำกำร
พัฒนำพื้นท่ี แลกเปล่ียนควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

ปัจจุบัน ... 
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 ปั จ จุ บั น อ ยู่ ร ะห ว่ ำ ง ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำน กิ จ ก ร ร ม ก ำ รพั ฒ น ำ ศู น ย์ เ รี ย น รู้ ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม่ รู ป แ บ บ                             
“โคก หนอง นำ โมเดล” เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำน ขนำดพื้นท่ี 1 ไร่ จ ำนวน 284 แห่ง ๆ ละ 45,200 บำท            
เพื่อพัฒนำพื้นท่ีให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบโคกหนองนำโมเดล ระยะเวลำ 5 ปี ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำน 
ดังนี้   
 
 

เป้ำหมำย 
ไม่ขอใช้

งบประมำณ 
(แห่ง) 

ใช้
งบประมำณ 

(แห่ง) 

ผลกำรด ำเนินงำน (แห่ง) 

ท ำสัญญำ
เรียบร้อย (แห่ง) 

งบประมำณ (บำท) 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร

ท ำสัญญำ (แห่ง) 
งบประมำณ 

(บำท) 

284 49 235 211 7,484,795.16 27 1,220,400 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ ... 
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ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 ๗.๑  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยวีระพันธ์ ดีอ่อน) 
 ๗.๒  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยรัฐพล นรำดิศร) 
 ๗.๓  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยชัชวำลย์ ฉำยะบุตร) 
 ๗.๔  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยส ำเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ (นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
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มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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