สําเนา
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2564
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และระบบ Zoom Meeting
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายกนก
ศรีวิชัยนันท
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
4. นางสาววาสนา
สมมุติ
คลังจังหวัดเชียงใหม
5. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
6. นางจิราพร
เชาวนประยูร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ยามาโมโต
7. นายเสนห
สายเย็นใจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
8. นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม
9. นางดุษณี
อัตนโถ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
10. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
11. นายนิทัศน
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
12. นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น
ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
13. นายจักรพงษ
สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
14. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
15. พ.อ.กานต
ตีรณฐิตาภร
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
16. นางวันทนา
คันธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
17. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
18. นายศุภชัย
กัลปสันติ
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
19. นางพนิดา
วานิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
20. นายอิสระ
ศรีไสยาสน
ผูอํา นวยการสํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ผานทางระบบ Zoom Meeting
21. พ.ต.อ.ไพศาล
นันตา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
22. นายสําเริง
ไชยเสน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
23. นายชัชวาลย
ฉายะบุตร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
24. นายวีระพันธ
ดีออน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
25. น.อ.ฤทธิชัย
อิ่มใจ
(แทน) รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ทหาร)
26. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
27. นางสาวอรุณี...
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27. นางสาวอรุณี
28. นางศิริพร

โปธา
รือเรือง

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
29. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล (แทน) ผูอํ า นวยการกลุ มงานอํ า นวยการ สํ า นั ก งานจัง หวั ด
เชียงใหม
30. นางสาวสุวลี
ทองทัพ
(แทน) ผูอํา นวยการกลุ มงานบริหารยุท ธศาสตรกลุมจัง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
31. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
32. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
33. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
34. นางสาวนาตยา
อินตะขัตยิ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
35. นายวิทยา
ชุมภูคํา
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
36. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
37. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
38. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
39. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
40. นายวิรัช
ตั่งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
41. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
42. นางจินดา
พิชญชานน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
43. นายวินัย
ทองอุบล
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
44. นายสุวรรณ
สวัสดิ์มูล
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
45. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
46. นายสุริยะ
คําปวง
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
47. นายเจริญ
นอยพินิจ
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
48. นางจุรรี ัตน
ใจแข็ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting
สํานักงานอัยการสูงสุด
49. นางศศิธร
จิรัฐิติเจริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
50. พ.ต.อ.วีรวัฒน
นิลวัตร
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
51. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์
ไชยสาร
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
สํานักนายก...

๓
สํานักนายกรัฐมนตรี
52. นายสนิท
เดชมี
กระทรวงการคลัง
53. นายอํานาจ
เรืองแสง
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
54. นายสงคศักย
คําดีรุงริรัตน

ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการกี ฬ าแห ง ประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
55. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม
56. นางณปภัช
คําหนอย
(แทน) ผู อํ า นวยการศู น ย พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
เชียงใหม
57. นางสาวอภิชญานันท พูลสวัสดิ์
(แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
58. นางสาวพิมพพร
เหลาไชย
ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
59. นายรักษชาติ
ริ้วทอง
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
60. นางสาววิภาพร
อาภา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริม และพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
61. นางพจนีย
แสนลา
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
62. นางสายฝน
ธิโนชัย
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
63. นายประสาน
พรโสภิณ
ผู อํ า นวยการศู นย วิ จั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสัต ว น้ํา จื ด
เชียงใหม
64. นายอุดม
มาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
65. นางศิริลักษณ
กมล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6
66. นางสาวพรพรรณ จําปา
(แทน) ผูอํา นวยการศู น ย สงเสริ มเทคโนโลยี การเกษตรด า น
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
กระทรวงคมนาคม
67. นายอาคม
จุลธง
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
68. นางสาวปยฉัตร
ขาญไววิทย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
69. นายฉัตรชัย
จอมเดช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
70. นายสุรศักดิ์
นัสบุสย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
กระทรวงมหาดไทย
71. นายฉัตรเทพ
เพิ่มทรัพย
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
72. นายอุทัย
สอนจีน
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
73. นายพัชรากร...
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73. นายพัชรากร
74. นายสมศักดิ์
75. นายวิสุทธิ์
76. นายพิทักษ
77. นายธวัฒน
78. ร.ต. วิโรจน
79. นายวิรัช
80. นายธนวัฒน
กระทรวงแรงงาน
81. นางสาวลักขณา

อุทธาปา
คณาคํา
จรบุรี
ริยะนา
จิตตกาวิน
โชติธนาภิรกั ษ
จิโรจนพงศา
ยอดใจ

(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอหางดง
(แทน) นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

รุงเรือง

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3

82. นายวาธิต
วงศสุเทพทวี
กระทรวงวัฒนธรรม
83. นายสถาพร
เที่ยงธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
84. นางอาภรณ
ดวงแกว
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
85. นายพิบูลย
ญาติมิตรหนุน
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
86. นางศิริเพ็ญ
ผอนจัตุรัส
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
87. นายคมกฤต
วงคนาง
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
กระทรวงศึกษาธิการ
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
88. นางพันธุทิพย
โลราช
89. นางสาวเทพี
กับปุละวัน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
90. นายกรมิษฐ
รัตนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
กระทรวงสาธารณสุข
91. แพทยหญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
92. นายวีระศักดิ์
โสมโยธี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
93. นายอภิชาติ
มูลฟอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
กระทรวงยุติธรรม
94. นางอาทิตยา
หมื่นเทพ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
95. นายชินวัตร
วงคอินทร
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
96. นายวนัน
ทิตยวรรณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
97. นางอาจารี
ศรีสุนาครัว
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
98. นางสาวชลาลัย
แจมผล
ผูอํานวยการศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
99. นางสุมาลี
ปนดอน
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
100. นายฉัตรชัย
วัฒนพันธุ
โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
องคกรอิสระ

๕
องคกรอิสระ
101. นางปราณี

จิระกิตติเจริญ

102. นายเกรียงไกร

พานดอกไม

103. นางสุรางครตั น

ณ ลําปาง

(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม

องคกรเอกชน
104. นายจุลนิตย

วังวิวัฒน

ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2564 จํานวน 8 ราย ไดแก
1.1 นายศิริพงษ
อินทวงศ
1.2 นายเสนห
อินทจักร
1.3 นายจํานงค
คํายอด
1.4 นายสุทัศน
บัวเย็น
1.5 นายสุรินทร
ศรีวรรณตัน
1.6 นายพรสิน
นนทะธรรม
1.7 นายสวาท
ชลพล
1.8 นายรส
มีแรง
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลโครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดา น
การจัดการสาธารณภัยดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก เทศบาลนครเชียงใหม (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบเกี ย รติ บั ต รเชิ ด ชู เ กี ย รติ ใ ห แ กผู นํ า ชุ ม ชนคุ ณ ธรรมที่ ไ ด รั บ การยกย อ งเป น ชุ ม ชน
คุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด จํานวน 3 แหง ไดแก
3.1 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปาตาล ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง
3.2 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง
3.3 ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบานหลวง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว
4. การมอบเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวัน เด็กแหง ชาติ ประจําป 2564
จังหวัดเชียงใหม แก เด็กหญิงโปรดปราน วิจิตรศิลป (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรใหกับหมูบานตนแบบการนอมนําแนวพระราชดําริไปสูการ
ปฏิบัติในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม รอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 รางวัล ไดแก
5.1 หมูบานตนแบบ (ดานสังคม) ไดแก บานปาไมแดง หมูที่ 9 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด
5.2 หมูบาน...

๖
5.2 หมูบานตนแบบ (ดานเศรษฐกิจ) ไดแก บานปางกอง หมูที่ 6 ตําบลหวยแกว
อําเภอแมออน
5.3 หมูบ า นต น แบบ (ด า นสิ่ ง แวดล อ ม) ได แก บ า นต น ผึ้ ง หมูที่ 7 ตํ า บลแม โ ป ง อํา เภอ
ดอยสะเก็ด
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
6. รายชื่อผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
6.1 นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
6.2 นายสําเริง
ไชยเสน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
6.3 นายเสนห
สายเย็นใจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
6.4 นางดุษณี
อัตนโถ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
6.5 นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
6.6 นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
6.7 นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
6.8 นางวันทนา
คันธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม
6.9 นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม
6.10 นางจินดา
พิชญชานน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
6.11 นายปณณทัต
ใจทน
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
6.12 ดร.รตนภูมิ
โนสุ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1
6.13 นางสาวนิรามัย
ศิริศรีสุดากุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
6.14 นายสวาง
รัตนดารา
ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10
6.15 นางประนอม
ปยะสาธุกิจ
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
6.16 นางพจนีย
แสนลา
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
6.17 นายพิจิตร
ศรีปนตา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1
6.18 นายวีระ
วรปติรงั สี
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เชียงใหม
6.19 นายธีรรรัฐ
ไชยเทพ
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนิ เชียงใหม
6.20 นายโชติ
ทองเอียด
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
6.21 นายวิรชั
พงศนภารักษ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
6.22 นายณรงค
เส็งเอี่ยม
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
6.23 นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
6.24 นายฐิติกร
พุทธมิลินประทีป ผูตรวจเงินแผนดิน
6.25 นางวรรณศรี
ฉิมพลีย
ผูชวยผูตรวจเงินแผนดิน
6.26 นางสาว...
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6.26 นางสาวดารากร

ดวงฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด
เชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นายอําเภอเชียงดาว

6.27 นายสุรศักดิ์
เผื่อนคํา
6.28 นายโอภาพล
บัวศรี
6.29 นายชัชวาลย
พุทธโธ
7. หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม
1) นายเกรียงไกร
พานดอกไม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดลําปาง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุม หั ว หน า สว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชี ยงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔
ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุม หัว หนา สว นราชการประจํา จังหวัดเชีย งใหม และการประชุม คณะกรมการจั ง หวั ด เชี ยงใหม ครั้ ง ที่
8/2564 เมื่อวันจันทรที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุม 3 ชั้น 3 ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานทางระบบ Zoom meeting ไปแลว ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่
8/2564 เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 19 หนา
มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ในระบบการรับรองรายงานการประชุม ดังนี้
1. อําเภอฝาง ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จาก นายชัชวาล ปญญา นายอํ าเภอฝาง
เปน นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง
2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ขอแกไขรายชื่อหนวยงานจาก วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
เปน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
3. อําเภอเวียงแหง ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จาก นายวัชร เทพกัน เปน นายวัชระ
เทพกัน
4.สํ า นั กงานหนั ง สื อ เดิ นทางชั่ ว คราวเชี ย งใหม ขอแก ไขรายชื่ อผู เ ข า ร ว มประชุ ม จาก
นายรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม เปน นางสาวรณพพัณณ กปตถัย
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
มติที่ประชุม ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมแกไขรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุ ติ) นํา เสนอ 2 เรื่อง ดังนี้
1. รายงาน...
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1. รายงานผลการใช จา ยเงินงบประมาณ และหนัง สื อเวี ยนเพื่ อทราบและถื อ
ปฏิ บัติ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ คณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็น ชอบมาตรการเร งรัดการใช จา ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่ อเปน แนวทาง
ให ห น ว ยรับ งบประมาณจัด ทํ า แผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช จ า ยงบประมาณประจํ า ป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
32
54
77
100
รายจายประจํา
36
57
80
100
รายจายลงทุน
20
45
65
100
ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 24
กันยายน 2564 ดังนี้
รายการ

งบ
ประมาณ

สํารองเงิน
มีหนี้

PO

เบิกจาย

การใชจาย
(PO+
เบิกจาย)

รอยละ เปา ต่ํากวา
การ หมาย เปา
ใชจา ย ไตร หมาย
มาส 4

งบประมาณรายจายประจําป
-รายจาย
30,007.86 234.69 1,911. 01 27,262. 89 29,408.58 98.00 100 -2.00
ภาพรวม
-รายจาย
19,896.08
76.84
142.22 19,329.95 19,549.01 98.26 100 -1.74
ประจํา
-รายจาย
10,111.78 157.85 1,768.79 7,932.94 9,859.57 97.51 100 -2.49
ลงทุน
คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ภาพรวม

2,086.85

-เงินกู

1,804.56

-งบกลาง

282.29

19.12
19.12

140.24

1,530.89

1,690.25 81.00

106.86

1,306.56

1,413.42 78.32

33.38

224.33

276.83 98.07

งบประมาณเหลื่อมป
ป
2,123. 97.2
2,183.33
58.20
2,065.29
49
6
2563
ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน
ทั้งสิ้น...

๙
ทั้ ง สิ้ น 150 หน ว ยงาน ประกอบด ว ย ส ว นราชการส ว นกลาง ส ว นภู มิ ภ าค จํ า นวน 140 หน ว ยงาน
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงิน
การคลั งภาครั ฐ แบบอิ เล็กทรอนิกส (GFMIS) พบว า มี ผลการดํา เนิ น การเป น ไปตามเป า หมายไตรมาสที่ 4
จํานวน 70 หนวยงาน ต่ํากวาเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100
จํานวน 80 หนวยงาน
2. หลัก เกณฑแ ละวิธีปฏิบัติในการขอกัน เงิน งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 ไว เบิ ก
เหลื่อมป ตามหนั งสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุ ด ที่ กค 0402.5/ว 131 ลงวั นที่ 30 สิงหาคม 2564
เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้
2.1 การกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 ไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุก
รายการโดยไมกําหนดวงเงิน
2.1.1 กรณีหนวยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจาง ใหบันทึก
PO ผานระบบ GFMIS Web Online สําหรับกรณีที่มีสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจาง และตองชําระเงินใหแก
ผูขายในตางประเทศ ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS Web Online ขอควร
ระวัง การทํา PO ที่ตองการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ตองเปน PO ที่ยังไมมีการตรวจรับในระบบ GFMIS และ
PO ที่ทําการตรวจรับแลว ตองทําการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
2.1.2 กรณีหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการซึ่งมีสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
หรือจางใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS Web Online
2.1.3 กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ถึงขั้นออกประกาศใหผูประกอบการ
เขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผูชนะหรือผูไดรับการคัดเลือกและบันทึก
ขอมูลในระบบ e-GP แลวแตกรณี หรืออยูระหวางกระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหบันทึกเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันประเภท CX ผานระบบ
GFMIS
2.1.4 กรณีหนวยงานของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณในรายการ
(1) เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
(2) คาทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตพื้นที่ที่จะเวนคืน
(3) เงินชดเชยเยียวยาที่จะตองจายแกประชาชนตามกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรี
(4) คาดอกเบี้ยเงินกูและคาชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล
(5) เงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะ
(6) ขอตกลงคุณธรรม
(7) คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน
(8) คาใชจายเกี่ยวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหนาหนวยงาน
ของรัฐอนุมัติใหทุนแลว
(9) โครงการ...
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(9) โครงการกอสรางที่หนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเอง
(10) รายการที่มีขอผูกพันกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ
(11) เงินคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
(12) คาใชจา ยในการจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือ
ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ที่หนวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจางแลว
(13) คาใชจา ยในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CK ผานระบบ GFMIS Terminal หรือผานระบบ GFMIS Web
Online แลวแตกรณี
2.1.5 กรณีหนวยงานของรัฐที่เปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ที่ยังไมเปนหนวยงานผูเบิกในระบบ GFMIS และตองเบิกจายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผานสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด เมื่อหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนถึงขั้น
ออกประกาศใหผูประกอบการเขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญ ชวน หรือมีประกาศผลผูชนะ
การจั ดซื้ อจั ดจ า ง หรื อผู ได รั บ การคั ดเลื อก และบั นทึ กข อมู ลในระบบ e-GP แล วแต กรณี หรื ออยู ระหว า ง
กระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดบันทึกเอกสารสํารองเงิน กรณีมีหนี้ผูกพันประเภท CX ผานระบบ GFMIS
เอกสารสํารองเงินประเภท CX และ CK ที่ตองการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหหนวยงานทําการเลือก (LIST)
รายการเอกสารสํารองเงิน และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหดําเนินการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปทุกกรณีใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไป
2.2 ใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานผูเบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณา
การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปผานระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
2.3 กรณีหนว ยงานของรัฐ หรือหนว ยงานผูเบิกแทน ประสงคจ ะขอยกเลิ ก
รายการที่ยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลางกอนวันทําการสุดทายของ
เดือนกันยายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)
ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ...

๑๑
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท จําแนกเปน
งบลงทุน จํานวน 281,018,479.76 บาท คิดเปนรอยละ 84.74 งบดําเนินงาน จํานวน 40,598,720.24 บาท
คิดเปนรอยละ 12.24 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท
ซึ่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจาย จํานวน 203,763,688.09 บาท คิดเปน
รอยละ 61.45 และการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 99,954,646 บาท คิดเปนรอยละ 30.14 อยูระหวาง
การดําเนินงาน 26,447,195.15 บาท คิดเปนรอยละ 7.98 เงินเหลือจาย 1,451,670.76 บาท คิดเปน
รอยละ 0.43
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู แ ทนผู อํ านวยการกลุ มงานบริ หารยุ ทธศาสตร กลุ มจั ง หวั ดภาคเหนื อ
ตอนบน 1 (นางสาวสุ วลี ทองทัพ ) โครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลํา พูน ไดรับงบประมาณ
281,179,500 บาท จํานวน 11 โครงการ แยกเปน รายจายประจํา จํานวน 52,323,000 บาท คิดเปน
รอยละ 18.61 รายจา ยลงทุน จํานวน 223,856,500 บาท คิดเปนรอยละ 79.61 รายจายอื่น จํานวน
5,000,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 1.78 ณ วั น ที่ 23 กั น ยายน 2564 ผลการเบิ ก จ า ย จํ า นวน
56,446,866.35 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 20.08 ก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 176,297,788.08 บาท
คิดเปนร อยละ 47.67 อยูระหวางดําเนินงาน จํา นวน 48,434,845.57 บาท คิ ดเปน รอยละ 17.23
สํ า หรั บ งบประมาณที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ จํ า นวน 152,872,725 บาท แยกเป น รายจ า ยลงทุ น
109,890,575 บาท รายจายประจํา จํานวน 39,232,150 บาท รายจายอื่น 3,750,000 บาท ผลการ
เบิกจาย จํานวน 34,704,629.43 บาท คิดเปนรอยละ 22.70 กอหนี้ผูกพัน จํานวน 72,881,970.50
บาท คิดเปนรอยละ 47.67 อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 45,286,125.07 บาท คิดเปนรอยละ 29.62
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานความมั่นคง
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) จํานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการบูร ณาการสรางความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่ อนบาน
ในระดับทองถิ่น กิจกรรมหลักที่ ๑ การสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน ดํา เนินการระหวา งวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา
อํา เภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การดําเนินการ มีผูเขารวมอบรมจากพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ไดแก
อํา เภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จํานวน ๑๓๐ คน มีการ
บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง โดยเกิดความรวมมื อ
ระหวางประชาชนในพื้นที่กับเจาหนาที่รัฐ ไดมีการปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่
ผา นกลุม LINE ชื่อกลุม “การขาวในพื้นที่อําเภอชายแดน จ.เชียงใหม” เพื่อใชสําหรับสื่อสาร แลกเปลี่ยน
แจงความเคลื่อนไหว ในพื้นที่อําเภอชายแดน มีการแกไขปญหาดานความมั่นคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย
ตามสภาพ...

๑๒
ตามสภาพปญ หาของพื้นที่ กิจกรรมหลักที่ ๒ การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)
ในพื้ นที่อํา เภอชายแดน ๕ อํา เภอ ไดแ ก อํา เภอเชียงดาว แบง การฝก อบรมออกเป น 3 รุน ดังนี้ รุน ที่ 1
ระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 และรุนที่ 3
ระหวา งวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 อํา เภอเวียงแหง แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1
ระหวางวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564 และรุนที่ 3
ระหวางวันที่ 19 – 20 กันยายน 2564 อําเภอไชยปราการ ระหวางวันที่ 22 – 23 กัน ยายน 2564
อําเภอฝาง แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รุนที่ 2
ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 และรุนที่ 3 ระหวางวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 อําเภอแมอาย
แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รุนที่ 2 ระหวางวันที่
22 – 23 กันยายน 2564 และรุนที่ 3 ระหวางวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 การดําเนินการ มีการบูรณาการ
ความรว มมือ กับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไ ขปญหาดา นความมั่ นคง โดยเกิดความรวมมื อระหว า ง
ประชาชนในพื้น ที่ กับ เจ า หน าที่รัฐ หน วยงานภาครัฐ องคก รปกครองสวนท องถิ่น เอกชน และประชาชน
ทุ ก ภาคส ว นในพื้ น ที่ ต ระหนั ก รู ว า ภั ย ด า นความมั่ น คงเป น ป ญ หาใกล ตั ว และเป น ป ญ หาของส ว นรวม
เกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความมั่นคงในแตละพื้นที่อําเภอตําบลและหมูบานจากการรวมคิดรวมทํา
ซึ่งจะสงเสริ มใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 2) โครงการปองกัน และ
แกไขปญหาความสงบเรียบรอยในจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดิน แดนจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการการเพิ่มศักยภาพ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม
ทั้ง ๒๕ อํ าเภอ โดยการฝกอบรบเพิ่ม เติมในเรื่อ ง การฝ กระเบี ยบแถว การฝกบุคคลท ามื อเปลา หลัก สูตร
ควบคุมฝูงชน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหมมีความรู ความสามารถ และมีศกั ยภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.4 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานสังคม
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงมนุ ษ ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางจิ ร าพร
เชาวนป ระยูร ยามาโมโต) รายงานผลการดํา เนินงานยุ ทธศาสตรใ นเชิ งพื้นที่ด า นสัง คม งบพัฒนาจังหวั ด
ป 2564 ดา นสั งคม ประเด็น การพัฒนาที่ 6 การจัด การสาธารณภัย การสรา งความมั่นคง และยกระดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดินของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การจัดการสาธารณภัย การสราง
ความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มีสวนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
4 โครงการ มี เ พี ย ง 1 โครงการที่ไ ด รั บ การพิ จ ารณา คื อ โครงการขั บ เคลื่ อนและขยายผลโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 18,414,600 บาท
ผู แ ทนหั ว หน า สํ า นัก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายศเนติ จิ ร ภาสอั ง กู ร )
โครงการขั บ เคลื่ อ นและขยายผลโครงการอัน เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ จั ง หวั ดเชี ย งใหม 5 กิ จ กรรมหลั ก
งบประมาณ 18,414,600 บาท แยกเปน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการประชุมวางแผน บริหารจัดการและ
ตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หนวยงานดําเนินการ คือ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 492,000 บาท ผลการเบิกจาย 482,665 บาท คิดเปนรอยละ 98
อยูระหวา งดํ า เนินการ 9,335 บาท กิจ กรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการบูร ณาการงานด า นเกษตรกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 วัตถุประสงค เพื่อพัฒนา
ศูนยเรียนรู...

๑๓
ศูนยเรียนรูและฐานการเรียนรูโครงการเกษตรวิชญา และเพื่อสาธิตและถายทอดองคความรูดานการเกษตร
บนพื้นที่สูงและการพัฒนาพืชปลอดภัยในโครงการเกษตรวิชญา ผลการดําเนินงาน การดําเนินการฝกอบรม
เกษตรกร มีความพึงพอใจในการเขารับการถายทอดองคความรู โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในดานการนําความรู
ที่ ไดรั บจากการถา ยทอดความรูใ นครั้งนี้ไ ปใชประโยชนไ ด งบประมาณ 401,000 บาท ผลการเบิกจา ย
378,694 บาท คิดเปนรอยละ 94 เงินเหลือจาย 22,306 บาท กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูเรื่องการ
ผลิตสินคา เกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตสิน คา เกษตรตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรียไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีแหลงผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น สนับ สนุ น และส ง เสริ ม การดํ า เนิน งานการสนองพระราชดํ า ริฯ ในพื้น ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม
และเกิดการอนุรัก ษทรัพ ยากรอยา งตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนในพื้ นที่แ ละที่ เกี่ ยวข องไดมี การน อมนํ า
หลักการของศาสตรพระราชา และแนวพระราชดําริฯ ไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอตนเองและสังคม เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และการธํา รงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ผลการ
ดํา เนินงาน จัดอบรม จํา นวน 1,000 คน โดยแบงเปน 10 รุน รุนละ 100 คน ระยะเวลา 2 วั น ตอรุ น
ดําเนินการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจาก 100 คน เปน 4 กลุม กลุมละ 25 คน บรรยายผานระบบ Zoom
แบงกลุมเยี่ยมชมแปลงและฝกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ งบประมาณ 628,000 บาท ผลการเบิกจา ย
628,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง วัตถุประสงค เพื่อการศึกษา
สํ า รวจพัน ธุ พื ช ในท อ งถิ่น เพื่ อ เป น ฐานขอ มู ล นํา ไปสู ก ารพั ฒ นาในอนาคต เพื่อ ให เ กิ ดความตระหนั ก ถึ ง
ความสํ า คั ญ ของการอนุรั กษ พั นธุพืช และภู มิป ญ ญา เพื่อ คงเอกลั ก ษณ เพื่อ สร า งโอกาสให เ กษตรกรและ
ประชาชนในการสรางมูลคาเพื่อจากทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ใหมากที่สุด เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มีการนอมนํา
ศาสตรพ ระราชามาใชในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตามแนวทางปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
ดํา เนินงาน การจัดทําและรวบรวมขอมูลสายพันธุพืชแตละชนิด โดยมีทั้งหมด 111 ชนิ ด จัดนิทรรศการ
เพื่อประชาสัมพันธผลผลิตทางการเกษตรแตละฤดูกาลและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอฝางและอําเภอ
ใกล เ คี ย ง จํ า นวนทั้ ง หมด 2 ครั้ง ส ง เสริม วิ ส าหกิ จ ในการแปรรูป ผลผลิ ต ทางการเกษตรและการตลาด
โดยสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจ สามารถแปรรูปกาแฟเปนกาแฟกะลา โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จํา นวน
2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการคั่ว การบด และการบรรจุภัณฑเพื่อจําหนาย โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด
จํา นวน 150 คน งบประมาณ 1,192,400 บาท ผลการเบิกจา ย 842,400 บาท คิดเป น รอยละ 71
เงินเหลือจาย 350,000 บาท กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โดยการมีสว นรวมจากทุกภาคสว น หนวยงานดํา เนินการ คือ สํา นักบริหารพื้ นที่อนุรัก ษ ที่ 16 (เชี ยงใหม )
ผลการดํา เนิน งาน เพาะชํา กลา ไมขนาดใหญ จั ง หวั ดเชีย งใหม จํา นวน 600,000 กล า เพาะชํ า กล า ไม
ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,370,000 กลา เพาะชํากลาหวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 853,640
กลา งบประมาณ 15,701,200 บาท ผลการเบิกจาย 15,267,885 บาท คิดเปนรอยละ 97 อยูระหวาง
ดํา เนินการ 433,315 บาท กิจ กรรมหลั กที่ 6 กิจ กรรมการบริหารจัด การและตรวจติดตามการดํา เนิ น
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดํา ริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หนว ยงานดํา เนิน การ คือ สํา นักงานจั งหวั ด
เชียงใหม และอําเภอทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบ...

๑๔
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 โดยการชี้แจง
4.1.1 สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด – 19 และสถานการณโรคตามฤดูกาล
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย จ ตุ ชั ย มณี รั ต น )
สถานการณโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหมมียอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2564 จํานวน
8,466 ราย ปจจัยเสี่ยงของผูติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม ไดแก สถานที่ระบาดในตางจังหวัด รอยละ 27.3
สัมผัสในชุมชน รอยละ 22.2 สัมผัสในครอบครัว รอยละ 22.1 สัมผัสในที่ทํางาน รอยละ 20.8 ไมแนใจ
รอยละ 5.3 ระหวางการสอบสวนโรค รอยละ 1.1 และสัมผัสในกลุมอื่นๆ รอยละ 0.7 คลัสเตอรสําคัญที่ตอง
เฝาระวัง ไดแก คลัสเตอรบริษัท Strong System Plus อํา เภอเมืองเชียงใหม, คลัสเตอรโรงแรมกรีนเลค
อํา เภอเมืองเชียงใหม, คลัสเตอรรานเย็นตาโฟปาฟก อําเภอสันกําแพง, คลัสเตอรพนักงานทํา ความสะอาด
มีโชคพลาซาและครอบครัว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 แผนการรณรงคฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม
นายแพทย ส าธารณสุข จั ง หวั ดเชี ย งใหม (นายแพทย จ ตุ ชั ย มณี รั ต น)
ความกาวหนาในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหมมีประชากรเปาหมายที่จะเกิดภูมิคุมกันหมู
จํ า นวน 1,261,223 คน มี ผู ป ระสงคฉี ด วั ค ซี น จํา นวน 909,985 คน มี ผู ฉี ด วั ค ซี น ไปแล ว จํ า นวน
641,349 คน แยกเปน ฉีดเข็ม 1 ไปแลว จํานวน 641,349 โดส ฉีดเข็ม 2 ไปแลว จํานวน 387,201 โดส
และฉีดเข็ม 3 ไปแลว จํานวน 26,083 โดส จังหวัดเชียงใหมจัดแคมเปญสงเสริมการฉีดวัคซีนเพื่อคนเชียงใหม
ไดแก แคมเปญพิเศษสําหรับหญิงตั้งครรภ ขยายเวลาไปถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 สําหรับสามีหรือผูติดตาม
ที่พาหญิงตั้งครรภ 12 สัปดาหขึ้นไปไปฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มที่ 1 จะไดรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน 1 ทาน เขารับการ
ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่ฝากครรภ และแคมเปญพิเศษสําหรับคนอวน สามารถ walk in ได ขยายเวลาจนถึง
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 ผลการดําเนินการของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(นางศิรพิ ร รือเรือง) สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 –
พ.ศ. 2564 ณ วั นที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 15,717 เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน
15,707 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 10 เรื่อง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 31 สิงหาคม 2564 ไดรับเรื่อง
รองเรียนทั้งหมด 2,149 เรื่อง ยุติเรื่อง 1,939 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 210 เรื่อง ประเภทเรื่องรองเรียน
แยกเปน แจงเบาะแสกระทําผิด 26 เรื่อง เรื่องเดือดรอนทั่วไป 231 เรื่อง รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาที่รัฐ
96 เรื่ อ ง ร อ งเรีย นป ญหาที่ดิ น 45 เรื่อง ขอความช วยเหลื อ 381 เรื่ อง และให คํ าปรึ กษา 1,370 เรื่ อง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาของราษฎร
ในพื้นที่ จํานวน 39 เรื่อง รายงานใหทราบแลว 36 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 3 เรื่อง สถิติเรื่องรองเรียน
ผานสํานักงานคุมครองผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 153 เรื่อง ยุติเรื่อง 111
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 210 เรื่อง แยกเปน รองเรียนเรื่องสินคา 57 เรื่อง การบริการ 74 เรื่อง และ
อสังหาริมทรัพย 22 เรื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 สถานการณ...
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4.1.4 สถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและการใชความชวยเหลือ
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) สถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ ป 2564 กองบัญ ชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดกําชับใหกองอํานวยการปองกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เตรียมรับมือผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ 1) แจงเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณเปนระยะ
พร อ มทั้ง แจ งแนวทางการปฏิบัติ และชอ งทางในการติด ตอ สื่อสารเพื่ อขอรั บ ความช ว ยเหลือจากภาครั ฐ
ไดในทุกชองทางอยางตอเนื่อง โดยใหคณะทํางานติดตามสถานการณของอําเภอ ติดตาม ประเมินสถานการณ
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ําทา การระบายน้ําจากเขื่อน และอางเก็บน้ํา ขนาดตางๆ
ในพื้ น ที่ เพื่ อ ใชเ ป น ข อมู ล ในการสนั บ สนุ น การตั ดสิ น ใจของผู อํ า นวยการในแต ล ะระดั บ 2) กํ า ชั บ กอง
อํา นวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในการแบง
มอบพื้นที่ ภารกิจ หนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกําลังเจาหนาที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย
อาทิ เครื่ องสูบ น้ํ า เรื อยนตกู ภัย เรือ ท อ งแบน รถสูบ ส ง น้ํา ระยะไกล รถปฏิบั ติการบรรเทาอุท กภัย ฯลฯ
เตรียมความพรอมในพื้นที่เสี่ยงภัยไวเปนการลวงหนา เพื่อใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุชวยเหลือประชาชน
ตลอด 24 ชั่วโมง 3) เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ ใหจัดชุดปฏิบัติการจากหนวยงานราชการฝายพลเรือน
ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เรงเขาคลี่คลายสถานการณ พรอมทั้งดูแลความเปนอยู
ของประชาชนในดา นตางๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจายถุงยังชี พ
ตามวงรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ 4) หากสถานการณ
มีแนวโนมรุนแรงในพื้นที่ ใหผูอํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย
พักพิงที่จัดเตรียมไวทันที โดยใหฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย
อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เขาดูแลใหความชวยเหลือประชาชนอยางเปนระบบ ทั้งนี้การปฏิบัติการให
ดําเนินการควบคูไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และ 5) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอที่ไดรับผลกระทบสรุปสถานการณ
และรายงานใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดจะรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลางอยา งตอเนื่อ งทุกวัน จนกวาสถานการณจะเขา สูภาวะปกติ หรือจนกวา จะมีคํ า สั่ง เปลี่ ยนแปลง ทั้งนี้
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดสํารวจขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยพิจารณาจาก
พื้ น ที่ ซึ่ ง เคยประกาศเปน พื้ น ที่ป ระสบสาธารณภัย และประกาศเขตภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น (ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง) ในชวงป 2558 – 2563 แลวใหอําเภอตรวจสอบ/ยืนยันขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และนําไป
ทับซอนกับแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถลมของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําเปนแผนที่พื้นที่
เสี่ยงอุทกภัยน้ําปาไหลหลากและดินโคลนถลม มีหมูบานที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุดจํานวน 173 หมูบาน
ใน 61 ตําบล 18 อําเภอ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยเตา ฝาง พราว แมแจม แมแตง แมริม แมวาง
แมอ อน แม อ าย เวี ย งแหง สะเมิง สั นทราย สันป า ตอง อมกอ ย ฮอด สถานการณอุ ทกภัย ในพื้ น ที่ ดัง นี้
1) การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 13 อําเภอ 51 ตําบล 369 หมูบาน ราษฎร
ไดรับ...
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ไดรับผลกระทบ 48,501 ครัวเรือน 143,417 คน บานเรือน ไดรับความเสียหายจํานวน 441 หลัง พื้นที่
การเกษตรไดรับผลกระทบ 1,980.4.4 ไร ประมง 41 บอ/กระชัง ปศุสัตว 158 ตัว 2) สิ่งสาธารณประโยชน
ไดแก ถนนเสียหาย 365 สาย สะพาน 16 แหง และเหมือง/ฝาย 35 แหง 3)การประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 2 อําเภอ คือ กัลยาณิวัฒนา และแมแจม 4 ตําบล
29 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,301 ครัวเรือน 16,950 คน สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน
16 สาย สะพาน 2 แหง เหมือง/ฝาย 5 แหง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวั ดเชี ยงใหม ไดประชุม
คณะกรรมการให ความชว ยผูประสบภัย พิบัติจังหวัดเมื่ อวั นที่ 9 กั นยายน 2564 มี ม ติเ ห็ นชอบใหดํา เนิน
โครงการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา เปนการ
ซอมแซมผิวจราจรใหกลับสูสภาพเดิม จํา นวน 7 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 3,316,300 บาท (สามลานสาม
แสนหนึ่ ง หมื่ น หกพั น สามรอ ยบาทถ ว น) และได อ นุ มั ติ ม อบหมายจ า ยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานบรรเทาสาธารณภัยและการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ไปแลวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แจกจายสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกราษฎรที่
ได รั บ ผลกระทบจากอุ ท กภัย เมื่ อวัน ที่ 4 สิง หาคม 2563 ไดรั บ ถุ งยั ง ชี พ จากกรมป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย จํา นวน 1,000 ชุด ไดนําไปแจกจา ย ดังนี้ 1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อํา เภอสันทราย
200 ชุด 2) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563อําเภอดอยสะเก็ด 200 ชุด 3) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563
อําเภอสันทราย 20 ชุด 4) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 อําเภอแมออน 130 ชุด 5) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม
2564 ปภ.สาขาสะเมิง 4 ชุด 6) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาสะเมิง 100 ชุด 7) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 150 ชุด 8) เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2564 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาฝาง 10 ชุ ด 9) เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2564 สํ า นักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย สาขาฝาง 36 ชุด และ 10) เมื่ อวั นที่ 15 กั นยายน
2564 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 150 ชุด ป 2564 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภั ย
(อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภั ยแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศเขตการใหความชว ยเหลื อผูป ระสบภั ยพิ บัติ กรณี ฉุ กเฉิ น
(อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดใหความชวยเหลือเบื้องตนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภั ย
ในพื้ นที่ กรณีที่งบประมาณไม เพียงพอ จั งหวัดจะใหการสนับสนุน โดยใชจา ยจากเงิน ทดรองราชการเพื่ อ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเงินบริจาคอื่นๆ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2564
วันที่
13 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม 2564

เวลา

งาน
การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

สถานที่
รอหนังสือสั่งการจาก
กระทรวงมหาดไทย
รอหนังสือสั่งการจาก
กระทรวงมหาดไทย
28 ตุลาคม ...

๑๗
วันที่

เวลา

28 ตุลาคม ๒๕๖๔

งาน

๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 10/๒๕๖๔

สถานที่
หองประชุม 3 ชั้น 3 และผาน
ทางระบบ Zoom Meeting

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 กกต.เห็นชอบแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก
องคการบริหารสวนตําบล
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตํา บลและนายกองคการบริหารสวนตํา บล ดัง นี้ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกํา หนดให มีการเลือกตั้ง (คนเดิมพ นตํา แหนง) วั นที่ 6 ตุลาคม 2564 ผูอํา นวยการการเลือ กตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลประกาศใหมีการเลือกตั้ง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 วันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่
22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญ ชีรายชื่อผูสมัครที่รับสมัครและไมรับสมั ครเลือกตั้ ง วัน ที่ 2 พฤศจิกายน
2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง วันที่ 21-27 พฤศจิกายน
2564 แจงเหตุที่ ไมอ าจไปใชสิ ทธิเลือ กตั้ง ขอ มูลพื้นฐานองคก ารบริหารสว นตํา บลของจั ง หวั ด เชียงใหม
มีจํานวน 89 แหง นายก 89 คน สมาชิก 940 คน หนวยเลือกตั้งประมาณ 992 หนวย กรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง/รปภ.อสม. ประมาณ 12,896 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยประมาณ 442,102 คน อําเภอที่ไมมี
องคการบริหารสวนตําบล คือ อําเภอสันทรายและสารภี อําเภอที่มีองคการบริหารสวนตําบลนอยที่สุด 1 แหง
คือ อําเภอเมืองเชียงใหม จอมทอง ดอยสะเก็ด และดอยหลอ อําเภอที่มีองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด
7 แหง คือ อําเภอสันปาตอง และแมแตง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2565
ผูอํา นวยการสํ า นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมจัง หวั ด เชีย งใหม
(นายอิสระ ศรีไสยาสน) มาตรการการคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐ โครงการทําความดีดวยหัวใจ ลดภั ย
สิ่งแวดลอม คณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน
และประชาชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาขยะพลาสติก ดําเนินการ 5 กิจกรรม ดังนี้ (1) มาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ (2) รณรงค ทําความดีดว ยหัวใจ ลดรั บ ลดให ลดใชถุงพลาสติ ก
(3) การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแหงชาติ (4) การใชถุงพลาสติกหูหิ้ว
งดใชโฟม บรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว (5) การจัดการขยะบกสูทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล หนวยงาน
ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหมไดรับมอบหมายและรับผิดชอบดําเนินการในสวนของ มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ผลการดําเนินการเริ่ม พ.ศ. 2562 – 2563 และเริ่มลดระดับความเขมขนในชวง
ป พ.ศ.2564 ปจจุบันในป พ.ศ.2565 มาตรการขับเคลื่อนคัดแยะขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐจะมีการ
เริ่มตน...

๑๘
เริ่มตนอีกครั้ง โดยจะเริ่มในหนวยงานที่ตั้งอยูในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม/ สํานักงานสวนภูมิภาคระดับ
จัง หวั ด และส ว นงานทั่ว ไป ที่มีความเขา ใจในเรื่อ งของมาตรการคัดแยกขยะในหนว ยงานภาครัฐ เบื้อ งต น
และจะขยายมาตรการไปยัง สวนภูมิภาคและระดับอําเภอ เชน ที่ทําการปกครอง, สํานักงานประมง, สํานักงาน
เกษตร เปนเปาหมายสวนหนึ่งในการดํา เนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมู ลฝอย ในสวนของการ
ดําเนินการและผลการประเมินภาพรวมของผูวาราชการจังหวัด รวมถึงประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานในป
พ.ศ.2565 ตองรายงานผลการดํา เนินงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนรายไตรมาส เปาหมายของมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมายในการดําเนินงาน
ดังนี้ (1) ปริมาณขยะที่สงกําจัดลดลงรอยละ 30 (2) จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงรอยละ 100 (3) จํานวน
แกวพลาสติกใชครั้งเดียวลดลงรอยละ 100 (4) จํานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงรอยละ 100 โดยเปรียบเทียบ
กับฐานขยะมูลฝอย (ที่สงกําจัด,ถุง,แกว และโฟม เกิดขึ้นในป 2561 จากการคํานวณ เทากับ บุคลากรของ
หนวยงาน (คน) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ป 2561 (kg/คน/วัน) x วันทํางาน วัตถุประสงคการดําเนินงาน
การลด และคัด แยกขยะมู ลฝอย พิ จ ารณาการปรับ เปลี่ยนของบุคลากร และรู ป แบบการดํา เนิ น กิ จ กรรม
ในหนวยงาน แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (1) คัดแยกขยะ เปน 4 ประเภท ขยะอินทรีย ขยะทั่ว ไป ขยะ
รีไซเคิล ขยะอันตราย การจัดกิจกรรมคัดแยะขยะ/ ที่สงกําจัดขยะ เพื่อลดภาระในการกําจัดขยะ (2) งดการ
นํ า เข า งดใช ถุ งพลาสติกหูหิ้ว แกว พลาสติกใช ครั้งเดีย ว และโฟมบรรจุอ าหาร (3) ชั่ง ขยะที่นํ า ไปกํ า จั ด
เก็บขอมูลเพื่อทําสถิติ และรายงานผล (4) รายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไปใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมผาน E-mail : cm3rplastic@gmail.com
สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ สํา นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เชี ย งใหม โทร
0 83620 8739 และในป พ.ศ.2565 ขอใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินการได ในสวนของระดับอําเภอ
รอกําหนดการเชิญเขารวมรับฟงและนําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ธีรวุฒิ แกวฟอง
(นายธีรวุฒิ แกวฟอง)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ
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