รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
1 นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุม
2 นายกนก
ศรีวิชัยนันท์
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
3 นางอุบลรัตน์
พ่วงภิญโญ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
4 นางสาววาสนา
สมมุติ
คลังจังหวัดเชียงใหม่
5 นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
6 นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
7 พันตารวจเอก สุคนธ์ ศรีอรุณ
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
8 นางชนิสา
ชมศิลป์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
9 นางปริษา
ปานพรหม
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10 นางจิราพร
เชาวน์ประยูร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
ยามาโมโต้
11 นายนิทัศน์
ปัญโญ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
12 นายวิจารย์
ขุนเสถียร
ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1
13 นายอิสระ
ศรีไสยาสน์
ผู้ อานวยการส านั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดเชียงใหม่
14 นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม่
15 นายชานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่
16 นางรัชนี
กันทะสี
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
17 นางดุษณี
อัตนโถ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
18 นายเสน่ห์
สายเย็นใจ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
19 นายเปรม
ศรีวิชัยลาพรรณ์ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
20 นายสงกรานต์
มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
21 นางสาวศศิธร
ริ้วทอง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
22 นายสาเริง
ไชยเสน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
23 นายชัชวาลย์
ฉายะบุตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
24 นายวีระพันธ์
ดีอ่อน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
25 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
26 นายธีร์รรัฐ
ไชยเทพ
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
27 นางสาววิราชินี...

27 นางสาววิราชินี
28 นางสาวดวงกมล

คาชมภู
โกศลกาญจน์

29 นางสาวสุจิตรา

ดิษธรรม

30 นายสมศักดิ์

ดิเรกโภค

31 นายวินิจ

คาเบ้า

32 นางสาวนาตยา

อินต๊ะขัติย์

ผู้เข้าประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting
องค์กรอัยการ
33 นางศศิธร
จิรัฐิติเจริญ
34 นายประทีป
ศรีสิงห์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
35 พ.ต.ท.หญิง รติรส อัจริยะเสถียร
36 พล.ต.ต. นพพล
37 พ.ต.อ. วีรวัฒน์
38 พันตารวจเอก สุคนธ์
สานักนายกรัฐมนตรี
39 นางราตรี
40 นางสาวมัณฑนา

ชาติวงศ์
นิลวัตร
ศรีอรุณ

41 นางเหมือนใจ

วงศ์ใหญ่

42
43
44
45
46
47
48
49

จักรแก้ว
อาษากิจ

สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
นางจุรีรัตน์
ใจแข็ง
กระทรวงกลาโหม
ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด
กระทรวงการคลัง
นายอนุชา
สุขสงวน
นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ์
นายวิรัช
พงศ์นภารักษ์
นายอานาจ
เรืองแสง
นางพรหมภัสสร
ฐณัฎฐ์วุฒิ
นายสมเจตน์
เพชรจอม

-2ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
พนักงานธุรการ ส 3 กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่
(แทน) ผู้ ก ากั บ การด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งท่ า อากาศยาน
เชียงใหม่
ผบก.ตชด.ภาค 3
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์เขต 3
ผู้อานวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) รองผู้อานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่
คลังเขต 5
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานศุลกากรภาคที่ 3
(แทน) นายด่านศุลกากรเชียงดาว
50 นายอุทัย ...

-350 นายอุทัย
51 นายทวีศักดิ์

ศิริ
ใจคาสืบ

(แทน) ผู้อานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคเหนือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
52 นายสงค์ศักย์
คาดีรุ่งริรัตน์
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ผู้ อ านวยการส านั ก งานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
ดร.จารุวัฒน์
สัตยานุรักษ์
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วิทยาเขตเชียงใหม่
นายศักดิ์สกุล
ศุภกฤตอนันต์
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั ก งาน ททท. ส านั ก งานเชี ย งใหม่
(ท่องเที่ยว)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายรักษ์ชาติ
ริ้วทอง
ผู้อานวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง
นางสาวอรุณี
นะมะมุติ
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
นางพรจันทร์
เกียรติศิริโรจน์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒ นาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
นางพิมภกา
โรยพริกไทย
(แทน) ผู้ อ านวยการศู น ย์ พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
เชียงใหม่
นางเพทาย
เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
นางสาวพิมพ์พร
เหล่าไชย
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่
นายสุกิตติ์
รักชาติ
ผู้อานวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่
นางเพทาย
เมฆี
ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นางเขมวรรณ
ดวงจันทร์
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางอุษณีย์
เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่
ว่าที่ร้อยตรี ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
นายพงศ์พัฒน์
ขัตพันธุ์
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
นายถาวร
มีชัย
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
นางสายฝน
กิติบุตร
หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
นางสุมาลี
มีปัญญา
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง
(แทน) ปศุสัตว์เขต 5
นายนวนิตย์
พลเคน
ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาววิภาพร
อาภา
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่
นางนารีรัตน์
โนวัฒน์
(แทน) ผู้อานวยการสานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
นางพจนีย์
แสนลา
ผู้อานวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7
75 นายฐาปนพันธ์ ...

-475 นายฐาปนพันธ์

สุรจิต

76 นายโชติ
77 นายธนพงศ์

ทองเอียด
สาเภาลอย

78 นายสุวิทย์
79 นายคณยศ

เชษฐรตานนท์
กาวิละ

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

(แทน) ผู้ อ านวยการศูนย์วิ จัยและพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว์
น้าจืดเชียงใหม่
ผู้อานวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
(แทน) ผู้ อ านวยการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้
อันเนื่องมาจากพะราชดาริ
ผู้อานวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
ผู้อานวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่
(แทน) สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานชลประทานที่ 1

นายวุฒิชัย
ม่วงมัน
นางเสาวณีย์
อภิญญานุวัฒต์
นางสาวมะลิวัลย์ เพชรายุทธกุล
นายอุดม
ม้าเมือง
กระทรวงคมนาคม
นางวราภรณ์
วรพงศธร
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
นายอาคม
จุลธง
(แทน) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
นายฉัตรชัย
จอมเดช
(แทน) ผู้อานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
นางภาวิณี
มะโนคา
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่
นายพงษ์ชัย
มูลรินทร์
ผู้อานวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางประนอม
ปิยะสาธุกิจ
ผู้อานวยการสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ์
ผู้อานวยการสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
นายสุรศักดิ์
นัสบุสย์
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั ก จั ด การทรั พ ยากรป่ า ไม้ ที่ 1
(เชียงใหม่)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวชลาลัย
แจ่มผล
ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นายดุสิต
จันทรกานต์
ผู้อานวยการสานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เขต 3 เชียงใหม่
นายมนต์ชัย
ณ ลาพูน
ผู้อานวยการสานักงาน กสทช. ภาค 3
นายภูษิต
รัตนประชารมย์ (แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงมหาดไทย
นายอภิชาติ
เหมือนมนัส
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
นายอรรถวุฒิ
พึ่งเนียม
นายอาเภอแม่แตง
นายกิติพัฒน์
กะวัง
นายอาเภอดอยสะเก็ด
นายชัชวาลย์
ปัญญา
นายอาเภอฝาง
นายณฐกร
ภัทรวนนท์
นายอาเภอสะเมิง
นายบุญลือ
ธรรมธรานุรักษ์ นายอาเภอแม่แจ่ม
นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
นายอาเภอแม่วาง
103 นายศิวะ ...
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

นายศิวะ
ธมิกานนท์
นายภควัต
ขันธหิรัญ
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล
นายวัชระ
เทพกัน
ว่าที่ร้อยตรี บารุงเกียรติ วินัยพานิช
นายชัชวาลย์
พุทธโธ
นายนิติปกรณ์
แสงสุวรรณ
นายยุทธพงศ์
ไชยศร
นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
นายชัยณรงค์
นันตาสาย
นายเลอยศ
พุทธชิโนรสสกุล
นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
นายสิทธิ์
วงศ์ม่าน
นางสาวนิยมล
ยาวินัง
นายฉัตรเทพ
เพิ่มทรัพย์
นายวิสุทธิ์
วลัยใจ
นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน์
ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์

121
122
123
124
125
126
127
128

นางสาวอรพรรณ
นางจิตสุรางค์
นางสมจิตร์
นายวิรัช
ร.ต. วิโรจน์
นางเสาวรส
นางวราภรณ์
นางอรุณี
กระทรวงยุติธรรม
นายชานนท์
นางรัชนี
กระทรวงแรงงาน
นายวินัย
ร้อยเอก จรัญ
นางจินดา
นางณฐมน
นางสาวลักขณา

129
130
131
132
133
134
135

ชมชื่น
พรหมจิต
จันทร์สาเภา
วิโรจน์พงศา
โชติธนาภิรักษ์
คงทวีศักดิ์
ชาวสกุล
โปธา

นายอาเภอสันทราย
นายอาเภอแม่ริม
นายอาเภอแม่ออน
นายอาเภอเวียงแหง
นายอาเภอสันป่าตอง
นายอาเภอเชียงดาว
นายอาเภอดอยเต่า
นายอาเภอจอมทอง
นายอาเภอแม่อาย
นายอาเภอสันกาแพง
นายอาเภอสารภี
นายอาเภอไชยปราการ
นายอาเภอฮอด
(แทน) นายอาเภอหางดง
(แทน) นายอาเภอเวียงแหง
(แทน) นายอาเภอพร้าว
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
หั ว หน้ า ส านั ก งานป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม่
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
ผู้อานวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ผู้อานวยการศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่

หันสวาสดิ์
กันทะสี

ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

ทองอุบล
คุณยศยิ่ง
พิชญ์ชานน
ปัทมะสุคนธ์
รุ่งเรือง

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ผู้ อ านว ยการสถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ส าหรั บ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
136 นายสายชล ...

-6136 นายสายชล
อกนิษฐวงศ์
ผู้อานวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
กระทรวงวัฒนธรรม
137 ดร.กษมา
ประสงค์เจริญ
ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
138 นายสถาพร
เที่ยงธรรม
ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
139 นายพิบูลย์
ญาติมิตรหนุน
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
140 ผศ.เกรียงไกร
ธารพรศรี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
141 นายอภิชา
อินสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
กระทรวงศึกษาธิการ
142 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ผู้ อ านวยการส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
143 นายสุทธิดล
พุทธรักษ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
144 นางสาวเทพี
กับปุละวัน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
145 นางวรางคณา
ไชยเรือน
ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม่ เขต 4
146 นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
147 นายอัมรินทร์
พันธ์วิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
148 นายกรมิษฐ์
รัตนา
(แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
149 นายอนุรักษ์
เอกอาภรณ์ภิรมย์ (แทน) ผู้อานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
กระทรวงสาธารณสุข
150 ว่าที่ ร.ท. โฆษิต
กัลยา
ผู้อานวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 1
151 แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
152 นายดุสิต
อภัยสุวรรณ
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์
153 นายนิกร
เปลี่ยววิญญา
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
154 นางภัทรวดี
แก้วมา
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
155 นายวีระศักดิ์
โสมโยธี
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
156 นางสาวสายฝน
สฤษดิกุล
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่
องค์กรเอกชน
157 นายจุลนิตย์
วังวิวัฒน์
ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานอิสระ
158 นายทองเนตร
ดูใจ
(แทน) ผู้ อ านวยการส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจาจังหวัดเชียงใหม่
องค์การมหาชน
159 นายเบญจพล
นาคประเสริฐ
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาพิงคนคร
เริ่มประชุม ...

-7เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องระเบียบก่อนวาระประชุม
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) การมอบประกาศเกียรติคุณ
ให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น ประจาปี 2564 จานวน 3 ประเภท 4 รางวัล ของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด - 19 การระบาดระลอก
ใหม่ ทุกภาคส่วน รวมทั้ง สื่อมวลชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรู้
ข่าวสารที่ทันมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้การบริหารตามนโยบายของรัฐบาล และ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 อย่างกว้างขวาง การดาเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความมั่นคงด้านข้อมูล
ข่าวสารให้กับประเทศชาติ ศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
จึงได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชน ท้องถิ่นดีเด่น ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็ นการ
ขอบคุณยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงบันดาลใจต่อการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน ในสถานการณ์โรคโควิด -19
ดังนี้
1. การมอบประกาศเกีย รติ คุณ ให้ กั บสื่ อมวลชนท้อ งถิ่น ดีเ ด่น จ านวน 3 ประเภท 4
รางวัล ได้แก่
1.1 สื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จานวน 2 รางวัล คือ
1.1.1 นายเกรียงไกร รัตนา ผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวี (ศูนย์ข่าวเนชัน่ ทีวี ภาคเหนือ)
1.1.2 นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
นักสื่อมวลชนชานาญการ
1.2 สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น จานวน 1 รางวัล คือ
นางอุบลนัดดา สุภาวรรณลิ้มเจริญ
บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ไทยนิวส์
1.3 สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media) จานวน 1 รางวัล คือ
นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์
สานักข่าวท้อปนิวส์ และ Online News CM
2. การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจาหมู่บ้าน ประจาปี
2564 จานวน 3 รางวัล ของ ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) กรมการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้
ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบดีเด่น ประจาปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตย
มีความกระตือรือร้ น เป็น หมู่บ้ านเป็ น แบบอย่างในการเพิ่มพูนประสิทธิภ าพและสร้างขวัญกาลั งใจแก่ผู้ นา
หมู่บ้ านและอาสาสมัครต้น แบบประชาธิปไตย จึงได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ประจาปี 2564 ประจาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ เรียบร้อยแล้ ว จึงขอเรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติในการมอบประกาศ
เกียรติคุณให้กับหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจาปี 2564 ตามลาดับ ดังนี้
การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจาหมู่ บ้าน ประจาปี
2564 จานวน 3 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 1 ตาบลหนองแหย่ง อาเภอสันทราย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 คือ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ตาบลลวงเหนือ อาเภอดอยสะเก็ด
3. รางวั ลรองชนะเลิ ศ อั นดั บ 2 คื อ บ้ านต้ นแหนน้ อย หมู่ ที่ 7 ต าบลท่ าวั งพร้ าว
อาเภอสันป่าตอง
3. การแนะนา ...

-83. การแนะนาผู้บริหารที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ขอแนะนาผู้บริหารที่
ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
2. นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (เชียงใหม่)
3. นายวิจารย์ ขุนเสถียร ผู้อานวยการสานักงานทางหลวงที่ 1
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แจ้งในระเบียบวาระที่ 6
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่
29 มิถุนายน 2564

หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่
6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยการ
ศาลาจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting นั้น
เลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยเอกสาร 19 หน้ า โดยมี
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุ ม ซึ่งได้นาลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ www.chiangmai.go.th หั ว ข้ อ ประชุ ม หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และระบบส านั ก งาน
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดาเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564
ทั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบ
รายชื่อ และแก้ ไขอี ก ครั้ ง หากไม่ มี ก ารแก้ไ ข ขอที่ ป ระชุ มได้ พิ จารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ในครั้ ง ที่
6/2564 ต่อไป
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 สรุ ป การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาววาสนา สมมุติ) รายงานผลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
คณะรั ฐ มนตรีมี มติเ ห็ นชอบมาตรการเร่งรั ดการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณ
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

-9ไตรมาสที่ 1
ร้อยละ
32
36
20

แผนฯ
ภาพรวม
รายจ่ายประจา
รายจ่ายลงทุน

ไตรมาสที่ 2
ร้อยละ
54
57
45

ไตรมาสที่ 3
ร้อยละ
77
80
65

ไตรมาสที่ 4
ร้อยละ
100
100
100

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564

ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณ
(ล้านบาท)
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
รายการ

PO

เบิกจ่าย

ร้อยละเบิกจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบิกจ่าย)

ร้อยละการ
ใช้จ่าย

เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 4

สูงกว่า
เป้าหมาย

- ภาพรวม

27,299.87

2,724.86

22,318.18

81.75

25,043.04

91.73

100

-8.27

- ประจา

17,681.95

95.44

16,335.35

92.38

16,430.79

92.92

100

-7.08

- ลงทุน

9,617.92

2,629.42

5,982.83

62.21

8,612.25

89.54

100

-10.46

ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19)
-ภาพรวม
1,361.13
201.64
696.10
51.14
897.74
65.96
- เงินกู้

1,265.01

201.01

614.25

48.56

815.26

64.45

96.12

0.63

81.85

85.15

82.48

85.81

2,183.36

110.96

2,009.49

92.04

2,120.45

97.12

- งบกลาง
งบประมาณเหลื่อมปี
ปี 2563

ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีหน่ว ยรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทั้งสิ้น 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จานวน
132 หน่วยงาน องค์การมหาชน จานวน 2 หน่วยงาน กรมจังหวัด จานวน 2 หน่วยงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 หน่วยงาน เทศบาล จานวน 5 หน่วยงาน จากการติดตามผลการดาเนินงานใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า มีผลการดาเนิน การเป็นไปตาม
เป้าหมายไตรมาสที่ 4 จานวน 61 หน่วยงาน ต่ากว่าเป้าหมายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100 จานวน 81 หน่วยงาน จากการติดตามผลการดาเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) และประสานหน่วยรับ
งบประมาณ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน มีรายการที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย จานวน 7 รายการ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23.20 ล้านบาท สาหรับรายการที่ยังไม่มีผลการใช้จ่าย ความคืบหน้าสถานะการดาเนินการ
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้
สถานะ ...

- 10 สถานะการดาเนินการ
คืนงบประมาณ
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างการพิจารณาผล
ประกาศผู้ชนะ/รอลงนามในสัญญา
รอผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
รวมงบส่วนราชการ

จานวนรายการ
2
1
1
2
1
7

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
0.18
0.59
4.59
6.84
11.00
23.20

มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ) จังหวัด
เชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท จาแนกเป็น
งบลงทุน จานวน 291,272,100 บาท (87.83%) งบดาเนินงาน จานวน 30,345,100 บาท (9.16%) และ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท (3.01%) ซึ่ง ณ วันที่ 22
กรกฎาคม 2564 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ผ ลการใช้ จ่ า ยงบประมาณ (เบิ ก จ่ า ย + ก่ อ หนี้ ผู ก พั น ) จ านวน
258,882,797.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.73 และการก่อหนี้ผูกพัน (PO) จานวน 206,739,473.00
บาท ในส่วนนี้ทางสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขออนุญาตติดตามเร่งรัดในส่วนที่อยู่ระหว่างดาเนินการและยังไม่ได้ก่อ
หนี้ผูกพัน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43 หน่วยงานใดที่ได้รับงบประมาณ
ปีใดต้องใช้จ่ายให้เสร็จสิ้นในปีนั้น ยกเว้นมีการก่อหนี้ผูกพันให้ดาเนินการก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ
โดยขอเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และอาเภอเชียงดาว ขอให้เร่งรัด
ดาเนินการเบิกจ่าย ในส่วนของงบดาเนินงานขอให้สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่), ที่ทาการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ , ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดเชียงใหม่ , ส านักงานที่ดินจั งหวัดเชียงใหม่ , ตารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่, อาเภอฝาง, ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม่ เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ขอให้สานักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ได้ติดตามปัญหาของการก่อหนี้ผูกพัน หากไม่พร้อมดาเนินการสามารถส่งคืนเงินงบประมาณ
ตามที่สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งในที่ประชุม
หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นางอุ บ ลรั ต น์ พ่ ว งภิ ญ โญ)
ทางสานักงานจังหวัดเชียงใหม่มีกาหนดการประชุมกับทางหน่วยงานที่ค้างการเบิกจ่ายในสัปดาห์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.2 สรุปการเบิก ...

- 11 3.2.2 สรุ ป การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นาสาวดวงกมล โกศลกาญจน์) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
กลุ่ ม จั ง หวัด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ได้ แก่ จัง หวัด เชีย งใหม่ แม่ ฮ่อ งสอน ล าปาง ล าพู น ได้รั บ งบประมาณ
281,179,500 บาท จานวน 11 โครงการ แยกเป็น รายจ่ายประจา จานวน 52,323,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.61 รายจ่ายลงทุน จานวน 223,856,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.61 รายจ่ายอื่น จานวน
5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.78 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน
เป็นเงินจานวน 77 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 27.75 โดยจาแนกรายจ่ายในหมวดงบลงทุน 55 ล้านบาท
เศษ และรายจ่ายประจามีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้ว 3.51 ล้านบาทเศษ และรายจ่ายอื่นที่มีการ
เบิกจ่ายก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 2.7 ล้านบาทเศษ ซึ่งในส่ว นของการเบิกจ่ายและการก่อหนี้ผูกพัน จังหวัด
เชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 54 ล้านบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 35.42 โดยจาแนกเป็นงบลงทุน 36 ล้านบาทเศษ
รายจ่ายประจา 14 ล้านบาทเศษ และรายจ่ายอื่นๆ 2 ล้านบาทเศษ จึงนาเรียนในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) ผลการเบิกจ่าย
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่า ช่วยเร่งติดตามโครงการที่ไม่พร้อมดาเนินการ
ทั้งงบประจาและงบบริ หารจัดการ ภายใน 2 เดือน เพราะงบบางประเภทจะไม่ส ามารถกันเงินได้ และ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นาสาวดวงกมล โกศลกาญจน์) จะมีการจัดการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย
ของงบต่างๆ และจะสามารถดาเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้แล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2.3 รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ ในเชิ งพื้ นที่ ด้านอุตสาหกรรม การค้ า
การลงทุน
ผู้ แ ทนอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายสงกรานต์ มู ล วิ จิ ต ร)
ขอรายงานด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ ในส่ว นของภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่
30 มิถุน ายน 2564 จานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 969 โรงงาน ล าดับที่ 1. โรงงานผลิ ตอื่นๆ
จ านวน 200 โรงงาน ประเภทห้ อ งเย็ น , ดู ด ทราย, โม่ บ ด, ย่ อ ยหิ น , โรงผลิ ต น้ าประปา, ซั ก อบรี ด และ
ทาเครื่องประดับ เป็นต้น 2. ผลิตภัณฑ์จากพืช 3. อุตสาหกรรมอาหาร 4. ผลิตภัณฑ์อโลหะ 5. ผลิตภัณฑ์
ยานภาหนะและอุปกรณ์ทั้งการซ่อม จานวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ รอบครึ่งปีแรก (มกราคม
2564 - มิถุนายน 2564) มีโรงงานได้รับการประกอบกิจการทั้งสิ้น 62 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 520
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปี พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น จานวน 10 โรงงาน โรงงานที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ ได้แก่
โรงสีข้าว, อบพืชผลทางการเกษตร, แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น อบแห้ง , ทาขนมปัง, เส้นก๋วยเตี๋ยว,
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง, ผลิตใบชา, ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตอิฐดินเผา เป็นต้น และ
ได้รับออเดอร์จากกลุ่มประเทศที่ได้รับการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด – 19 โรงงานที่ได้รับอนุญาตขยาย
โรงงาน รอบครึ่งปีแรก (มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564) มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงานทั้ งสิ้น
จานวน 4 โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาของปีก่อน (ปี 2563 จานวน 3 โรงงาน)
โรงงาน ...

- 12 โรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงาน ได้แก่ โรงสีข้าว, ทาน้าแข็งก้อนเล็กและซอง, อบพืชผลทางการเกษตร
เป็นต้น โรงงานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน รอบครึ่งปีแรก (มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564) โรงงาน
ที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน จานวน 1 โรงงาน ลดลงร้อยละ 97.78 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน (ปี 2563 จานวน 45 โรงงาน) โรงงานที่แจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน ได้แก่ โรงงานผลิตยางมะตอย
น้า และยางมะตอยสาเร็จรูป
มาตรการส่ ง เสริ ม SME ในช่ ว งโควิ ด – 19 โครงการสิ น เชื่ อ เสริม พลั ง
สร้างอนาคต SME ไทย พ.ศ.2564 ดอกเบี้ยต่า 1 % ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชาระ จานวน 7 ปี ช่วงเดือน
ตุลาคม 2563 มีจานวนผู้ยื่นขอสินเชื่อทั้งหมด 23 ราย วงเงิน 91.74 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
หลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จานวน 11 ราย 2. กลุ่มธุรกิจ Tech Startup
จานวน 5 ราย 3. กลุ่มธุรกิจผู้ผลิต/ผู้ใช้หุ่นยนต์ เครื่องจักรอัต โนมัติ หรือระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จานวน
4 ราย 4. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จานวน 2 ราย 5. กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือทาง
การแพทย์ จานวน 1 ราย ผลพิจารณาผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากมติคณะอนุกรรมการฯ จานวน
22 ราย งบประมาณ 87.94 ล้านบาท ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากมติคณะอนุกรรมการฯ
จานวน 1 ราย งบประมาณ 3.8 ล้านบาท ธพว. อนุมัติวงเงินแล้ว จานวน 9 ราย งบประมาณ 28.65 ล้านบาท
ธพว. ไม่อนุมัติวงเงิน จานวน 5 ราย งบประมาณ 20.14 ล้านบาท ธพว.อยู่ระหว่างการวิเคราะห์โครงการ
จานวน 8 ราย งบประมาณ 27.6 ล้านบาท
การด าเนิ น โครงการตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด
โครงการพั ฒ นาศู น ย์ ก ลางอุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ กาแฟในภู มิ ภ าค (Lanna Coffee Hub) งบประมาณ
6,314,500 บาท ประกอบด้ ว ย 1. กิ จ กรรมพั ฒ นาขี ด ความสามารถเชิ ง ธุ ร กิ จ ของเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs Development) 2. กิจกรรมพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสาหรับผลิตภัณฑ์กาแฟและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ BCG MODEL
(Green Packaging for Coffee Trade & Industry) ในส่วนของสานักงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่จึงนาเรียน
ในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 โดยการชี้แจง
4.1.1 สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 หรื อ
โรคโควิด – 19 และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล
นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายแพทย์ จ ตุ ชั ย มณี รั ต น์ )
สถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ระลอกเดือนเมษายน ใช้เวลาในการควบคุม
สถานการณ์ประมาณหนึ่งเดือนครึ่ง และหลังจากปลายเดือนมิถุนายน มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 - 5 คน นอกจากนั้น
จังหวัดกรุงเทพประกาศล็อกดาวน์และมีนโยบายให้ประชาชน สามารถเคลื่อนย้ายกลับภูมิลาเนา หลังจากนั้น
จังหวัดเชียงใหม่ได้เจอวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19
เกิดขึ้นครั้งใหม่ในช่วงเดือนกรกฎาคม มีผู้ติดเชื้อสะสม 5,307 ราย ผู้ติดเชื้อในจังหวัด สะสม 737 ราย
ผู้ติดเชื้อ ...

- 13 ผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด สะสม 402 ราย ยอดรวม 1,138 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาหาย 4,433 ราย ผู้เสียชีวิต
31 รายและมีผู้ป่วยที่กาลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล จานวน 820 ราย โรงพยาบาลสนาม 464 ราย จึงทา
ให้มองเห็นถึงศักยภาพของการทางานและยังสามารถรองรับผู้ป่วยรายใหม่ที่อาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณ
1,300-1,500 เตียง การวางแผนในกรณีของผู้ป่วยที่อาจจะมีการเพิ่มจานวนมากกว่า 1,500 เตียง ต้อง
สร้างศูนย์พักคอยในแต่ละตาบลของแต่ละหมู่บ้านในแต่ละพื้นที่ และโรงพยาบาลสนามทุกอาเภอ (เฉพาะกิจ)
ที่จะสามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ของตนเองได้ในส่วนของผู้ป่วยสีเหลือง วิกฤตของจังหวัดเชียงใหม่สามารถ
รองรับได้ ประมาณ 230-250 เตียง จาเป็นที่ จะต้องขยายโรงพยาบาล โดยวางเป้าหมาย คือ โรงพยาบาล
สันกาแพงและโรงพยาบาลแม่ออน ซึ่งเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการบริหารจัดการ เนื่องจากการปรับโรงพยาบาล
ชุมชนให้เป็นโรงพยาบาลสนาม กระทบกับผู้ป่วยที่เข้ามาเพื่อรักษาโรคปกติทั่วไป ยอดผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามา
จากพื้นที่เสี่ยง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประสานผ่านทาง Call center จานวน 12 ราย ปัจจัยความ
เสี่ยงของผู้ติดชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มีปัจจัยความเสี่ยงเป็นอันดับที่หนึ่ง จานวน
17 CLUSTER สาคัญที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 1. ความเชื่อมโยงจากต่างจังหวัดสู่กลุ่มรถวิบาก อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อจานวน 22 ราย ผู้สัมผัสร่วมทริป จานวน 30 ราย (รอผลตรวจ) 2. ฟาร์มไก่ อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ จากผู้ส่งไข่ทางภาคเหนือและกรุงเทพ มีผู้ติดเชื้อ จานวน 81 ราย ภายใต้การควบคุมโรคอย่าง
เข้มข้น และใช้ประสบการณ์การควบคุมโรคประยุกต์ใช้รูปแบบเรือนจา 3. สถานปฏิบัติธรรมหนองหอย
จ.เชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อจานวน 24 ราย ในการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิด CLUSTER ใหม่ การให้ประชาชนช่วยเป็น
หูเป็นตา สามารถแจ้งเบาะแสได้ตลอด 24 ชั่วโมง (สายด่วนแจ้งเบาะแสภัยโควิด รหัส 1669, 191 และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ) เพื่อเข้าระงับเหตุและป้องกันตั้งแต่เบื้องต้น การติดตาม
ผู้เดิน ทางเข้าจั งหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือจากทีมโควิดหมู่บ้าน และ ศปก.อาเภอ ในการติดตามผู้เดิน
ทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่จากพื้ นที่สีแดงและสีแดงเข้ม สามารถติดตามได้ถึง ร้อยละ 94 การตรวจหาเชื้อ
ในกลุ่มผู้เดินทางเข้าจังหวัด ทางสายการบินจากจังหวัดระยอง (อู่ตะเภา) เป็นผู้เดินทางส่วนใหญ่ที่มาจากพื้นที่
สีแดงเข้ม ต้องอยู่ในจุดคัดกรองระดับสีแดงเข้มเช่นกัน ต้องได้รับการกักตัว จานวน 14 วัน พร้อมทั้งทาการ
ตรวจหาเชื้อ Swab ถึงแม้หากฉีดวัคซีนแล้วต้องทาการตรวจหาเชื้อ Swab อีกครั้ง
4.1.2 แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
นายแพทย์ส าธารณสุข จั งหวัด เชี ย งใหม่ (นายแพทย์ จตุ ชั ย มณี รัต น์ )
ขอรายงานยอดการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่จังหวัดเชียงใหม่
จานวน 1,200,000 ราย ผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน จานวน 818,831 ราย (68 %) ฉีดไปแล้วสะสม 315,155
โดส มีประชาชนผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว จานวน 226,079 ราย เป้าหมายการฉีดวัคซีนตามยุทธศาสตร์จังหวัด
เดือนมีน าคม - พฤษภาคม 2564 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข/เจ้าหน้าที่
ด่านหน้าทุกองค์กร เดือนมิถุนายน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จองคิวผ่านระบบหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/กลุ่มโรคเรื้อรัง
7 โรค) เดื อ นกรกฎาคม กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ ผู้ จ องคิ ว ผ่ า นระบบหมอพร้ อ ม (คงค้ า ง) เดื อ นสิ ง หาคม
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้จองคิวผ่านระบบก่าแป๋งเวียง/ องค์กร เน้นกลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/ 7 กลุ่มโรค/
หญิงตั้งครรภ์) กลุ่มอื่นๆ ตามคิว (หากวัคซีนเข้ามาเพิ่ม) จึงนาเรียนในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โดยเอกสาร ...

- 14 4.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2564
วันที่

เวลา

งาน

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจาปีพุทธศักราช 2564
30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/๒๕๖๔
มติที่ประชุม รับทราบ
12 สิงหาคม ๒๕๖๔

สถานที่
อยู่ระหว่างรอหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย
ห้องประชุม 3 ชั้น 3 และผ่าน
ทางระบบ Zoom Meeting

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรตามฤดูกาล
ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ (นางสาวศศิธร ริ้วทอง) รายงานสถานการณ์สินค้า
เกษตรตามฤดูกาล สถานการณ์ลาไย การดาเนินการ/มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร สานักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ สถานการณ์ผลิตลาไยระดับประเทศ ผลผลิตโดยรวมปี 2564 จานวน 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 17
สถานการณ์การผลิต เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากต้นลาไยที่ปลูกในปี 2561 ซึ่งเกษตรกร
ปลูกแทนพืชอื่น เช่น ลิ้นจี่ และไม้ผลอื่น เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้ ผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตรวมคาดว่า
เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากการออกดอกและติดผลมีมากกว่า ปีที่แล้ว ทาให้ภาพรวมผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นทั้งจากการ
เพิ่มขึ้นของทั้งเนื้อที่ให้ผลและผลผลิตต่อไร่ จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโดยรวมปี 2564 จานวน 426,325 ตัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 การออกดอกและติดผลมีมากกว่าปีที่แล้ว จากสภาพอากาศหนาวเย็นเอื้ออานวยต่อการ
ออกดอกและติดผลกว่าปี 2563 ประกอบกับมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564
ทาให้ มีป ริ มานน้ าเพีย งพอในช่ว งออกดอกและช่ ว งติ ดผลอ่อน ส่ งผลให้ ภ าพรวมผลผลิ ตล าไยของจั งหวั ด
เชียงใหม่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 24.46 โดยคาดการณ์ผลผลิตรวมในปี 2564 ประมาน 426,325 ตัน โดยแบ่งเป็น
ผลผลิตในฤดู 260,900 ตัน และผลผลิตนอกฤดู 165,425 ตัน ข้อมูลการผลิตลาไยในฤดู 2564 จังหวัด
เชียงใหม่ ผลผลิตสูงที่สุด อาเภอพร้าว, เชียงดาว, จอมทอง, ฮอด, ดอยเต่า, สารภี และแม่แตง ตามลาดับ
สถานการณ์การเก็บเกี่ยวผลผลิตลาไยในฤดู จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม
2564 มีปริมานเก็บเกี่ยว จานวน 237 ตัน โดยมีปริมานการเก็บเกี่ยวสะสม จานวน 3,208 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 1.23 แยกเป็น ลาไยมัดปุ๊ก จานวน 245 ตัน ลาไยตะกร้าขาว (ส่งออก) จานวน 2,475 ตัน และ
ลาไยรูดร่วง จานวน 488 ตัน คงเหลือผลผลิตรอการเก็บเกี่ยว จานวน 257,692 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.77
ราคาลาไยที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รูดร่วง 10 บาท/กิโลกรัม ช่อ 20 บาท/กิโลกรัม
มัดปุ๊ก 15 บาท/กิโลกรัม สถานการณ์ด้านการส่งออกลาไย ส่งออกสด (ม.ค.-พ.ค.64) จานวน 198,072 ตัน
(5 ลาดับ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฮ่องกง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) ส่งออกอบแห้ง (ม.ค.-พ.ค.64) จานวน
14,069 ตัน ...

- 15 14,069 ตัน (5 ล าดับ ได้แก่ จีน เวีย ดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ และเกาหลี) มาตรการรองรับผลผลิ ตลาไย
ในฤดู ปี 2563/64 (1) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลาไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต
จังหวัดเชียงใหม่ แผนดาเนินการ รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตไม่เกิน 3 บาท/กิโลกรัม โดยมีเงื่อนไขให้รับซื้อจากเกษตรกรในราคา
นาตลาดไม่น้อยกว่า 1.50 บาท/กิ โลกรัม เป้าหมายรับซื้อ 3,200 ตัน วงเงินช่ว ยเหลือ 9.60 ล้ านบาท
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564 ความคืบหน้ า มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนจุด
รวบรวมและคัดคุณภาพลาไยเพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 20 ราย จาก
อาเภอหางดง พร้าว สันป่าตอง จอมทอง ฝาง และไชยปราการ เริ่มโครงการฯ ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดสูง
ระหว่างวัน ที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิ ง หาคม 2564 (2) สนับสนุนเกษตรกรนาผลผลิ ตกระจายในพื้น ที่
25 อาเภอ ตามโครงการรถ Mobile…ลดราคา ! ช่ว ย ประชาชน กระตุ้ นเศรษฐกิจฐานรากระยะเวลา
ดาเนินการ 30 วัน (สิงหาคม 2564) สถานที่ดาเนินการ อาเภอในจังหวัดเชียงใหม่ 25 อาเภอ วิธีดาเนินการ
จัดหารถ Mobile พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อนาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จาเป็น ต่อการครองชีพเพื่อจาหน่าย
ในแต่ละจุดที่ทางอาเภอกาหนด วันละ 2 ช่วงเวลา ในราคาขายส่งหรือราคาต่ากว่าท้องตลาดทั่วไปร้อยละ 20
- 40 ตามแผนการดาเนินการ รวมถึงต้องมีมาตรการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19
อย่างเคร่งครัด กิจกรรมจัดจาหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จาเป็นต่อการครองชีพไปจาหน่าย แบ่งออกเป็น
6 หมวด ได้แก่ (1) อาหารและเครื่องดื่ม (2) ซอสปรุงรส (3) ของใช้ประจาวัน (4) ผลิตภัณฑ์ชาระร่างกาย
(5) ผลิ ตภัณฑ์ซัก - ล้าง และ (6) ยารักษาโรค รวมถึงสิ นค้าเกษตรที่ผ ลผลิตออกสู่ ตลาดสูง ณ เวลานั้นๆ
(3) การเชื่อมโยงตลาด กระทรวงพาณิชย์ได้สร้างกระดานจะซื้อ -จะขาย ออนไลน์ สาหรับแจ้งข้อมูลความ
ต้องการซื้อขายสินค้า โดยสานักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นผู้เสนอขายสินค้า และสานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศเป็ นผู้ เสนอซื้อสิน ค้า เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการค้าต่างประเทศ (เซลล์ แมนต่างประเทศ)
(4) ประชาสัมพันธ์การบริโภคลาไย ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบริโภคลาไย โดยจัดประชาสัมพันธ์การจาหน่าย
กระเทียมทางออนไลน์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไปยังหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป
เพื่อรณรงค์การบริโภคลาไย และช่วยซื้อลาไยจากเกษตรกรโดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การประกวดหมู่บ้านรอบศูน ย์ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่องมาจากพระราชดาริ
โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ (นายเจริ ญ สี ว าโย) กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนเป็ น
หน่วยดาเนินการจัดการประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทั้ง 6 แห่ง
ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นราธิวาส และจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นตัวอย่าง หรือ
ต้นแบบของหมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จ ในการน้อมนาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนา
หลายสาขาก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่ แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรเป็น
อเนกอนันต์มาโดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติอีกทั้งพระองค์ยังได้พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง
“ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ” ขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ จานวน ๖ ศูนย์ เพื่อเป็นศูนย์ บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิตด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจนการ
พัฒนาทาง ...

- 16 พัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาดูงานซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริได้มีการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้แก่ ประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์ เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา
ต่อยอด แนวพระราชดาริ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดท าโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิ บัติบู ช า “สื บสาน รักษา
ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดาเนินโครงการ ดังนี้
1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว รัช กาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหา กรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา
ต่อยอด แนวพระราชดาริ
2. เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สู่การปฏิบัติของประชาชน
3. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห มู่ บ้ า นที่ ไ ด้ น าแนวพระราชด าริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ไปประยุกต์ใช้
จังหวัดเชีย งใหม่ มีหมู่บ้านรอบศูนย์ ศึกษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จานวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอแม่ออน โดยให้คัดเลือก
หมู่บ้านต้นแบบ เหลือจานวน 3 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ ดังนี้
1. ด้านสืบสาน – นาแนวพระราชดาริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ได้พระราชทานองค์
ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริได้ศึกษาวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
หมู่บ้าน
2. ด้านรักษา - นาแนวพระราชดาริมาประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
โดยมีการอนุรักษ์ รักษาองค์ความรู้/ภูมิปัญญาเดิมอย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนัก มีอุดมการณ์ มีความแน่วแน่
ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดาริ
3. ด้านต่อยอด - บูรณาการแนวพระราชดาริกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน จากภายนอก
เพื่อการพัฒนาชุมชน และเกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาด้านต่างๆ ยกระดับการพัฒนาใน
ระดับบุคคล กลุ่ม เครือข่าย และท้องถิ่น
คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบการพัฒ นาตามแนวพระราชดาริ ระดับจังหวัด
เชียงใหม่ได้กาหนดลงพื้นที่เพื่อประเมินหมู่บ้านต้นแบบ จานวน 9 หมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทางาน
ระดับอาเภอ เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ อาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอแม่ออน ซึ่งได้จัดประชุม
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้ านต้นแบบ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒ นาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบดังต่อไปนี้
1. ด้านสังคม ได้แก่ บ้านป่าไม้แดง หมู่ 9 ตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด ชื่อโครงการ
ต่อยอดปุ๋ยอินทรีย์ปั้มเม็ด
2. ด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ บ้ า นปางกอง หมู่ ที่ 6 ต าบลห้ ว ยแก้ ว อ าเภอแม่ อ อน
ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพผลิตไม้ดอก ไม้ประดับ ไม่ขุดล้อม บ้านปางกอง อย่างครบวงจร
3. ด้านสิ่งแวดล้อม ...

- 17 3. ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ แ ก่ บ้ า นต้ น ผึ้ ง หมู่ ที่ 7 ต าบลแม่ โ ป่ ง อ าเภอดอยสะเก็ ด
ชื่ อ โครงการพั ฒ นาอาชี พ กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนป่ า ต้ น ผึ้ ง ด้ ว ยการผลิ ต จานและกระถางจากเศษใบไม้
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนตามแนวประราชดาริ
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 3 หมู่บ้าน จะได้รับมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบ 3 ด้าน จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และมอบเงินรางวัลหมู่บ้านละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในการดาเนินงาน
ตามโครงการที่เสนอต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ตาบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ผู้อานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ (นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีน โยบายจั ดทาโครงการ ๑ ตาบล ๑ กลุ่ มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยน้อมนาปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ร ะบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 เพื่ อบรรเทาปัญ หาการว่ างงาน
ลดปั ญหาการเคลื่อนย้ ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ ภ าคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนใน
ท้องถิ่นมีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ์ มีความอบอุ่น จาก
ครอบครั ว ความสุ ขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรไทย
เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนทั้งนี้ โครงการดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดินได้รับมอบหมายให้ดาเนินการพัฒนา
พื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยการขุดสระเก็บน้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้าฝนหรือน้าซับที่ไหลซึม
ออกมาจากดิน โดยการขุดดินออกให้เป็นที่สาหรับขังน้าให้มีความจุตามปริมาณน้าที่ ต้องการจะเก็บกักไว้ใช้
หน้าดินที่ขุดมาปรับ เป็นพื้นที่เพาะปลูกและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ 2.1
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งกักเก็บ น้าไว้ใช้ส าหรับการเกษตรในพื้นที่ 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิ ตของ
เกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เป้าหมายเกษตรกร จานวน 32,000 ราย
ตาบลละ 2 - 50 ราย พื้นที่ดาเนินการดาเนินการในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการใน
พื้น ที่ 4,009 ต าบล ขอบเขตการด าเนิ นงานของกรมพัฒ นาที่ดิน ได้รั บมอบหมายให้ ดาเนินงาน จ านวน
2 กิจ กรรม ประกอบด้ว ย การปรั บ ปรุ งแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยดาเนินการขุดสระเก็บน้า ใช้รูปแบบ
มาตรฐานกรมพั ฒ นาที่ ดิน และมี รู ป ทรงเรขาคณิ ตอื่ นที่ เหมาะสมกั บสภาพพื้น ที่ข องเกษตรกรซึ่ งสามารถ
ตรวจนับปริมาณดินขุดได้ ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ โดยความยินยอมของเกษตรกร เมื่อดาเนินการขุดเสร็จจะ
ส่งมอบให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ เพื่อทาการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง ปรับปรุงดิน โดยการสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตด้านการพัฒนาที่ดินโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพ การจัดการและปรับปรุงคุณภาพดิน รูปแบบของสระ
เก็บน้า ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่ ขุดสระเก็บน้าปริมาณดินขุด 1,800 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 3 ไร่ ขุดสระเก็บ
น้าปริมาณดินขุด 2,100 ลูกบาศก์เมตร ขนาดพื้นที่ 4 ไร่ ขุดสระเก็บน้าปริมาณดินขุด 2,800 ลูกบาศก์เมตร
ขนาดพื้นที่ 5 ไร่ ขุดสระเก็บน้าปริมาณดินขุด 3,500 ลูกบาศก์เมตร
รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการขุดสระรอบที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผลการดาเนินงานการขุดสระ ขุดเสร็จ 122 บ่อ 96.83 % อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน 4 บ่อ 3.17% การเบิกจ่าย 24 บ่อ คิดเป็น 64.86% จานวน 85 บ่อ คิดเป็น 67.46% รายงาน
ผลการดาเนินการขุดสระรอบที่ 2 มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 145 ราย ดาเนินการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว
คงค้าง 19 บ่อ ที่ยังไม่ได้ดาเนินการ เป็นผลการดาเนินงานที่ผ่านมาที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกร อุปสรรคใน
การทางาน ...

- 18 การทางาน ช่วงฤดูผลที่เกิดขึ้นทาให้การดาเนินงานล่าช้าและเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาการยกเลิก
การเข้าร่วมโครงการเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์และมีการซื้อขายกันเกิดขึ้น และได้เร่งดาเนินการวัตถุประสงค์
เป้าหมายในการดาเนินการ จึงนาเรียนในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวัง มาตรการเข้มงวดการปฏิบัติตนตาม
D-M-H-T-T-A คือ แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนาให้ใช้ในการชะลอการระบาดของ โควิด -19
อยู่ห่าง, ใส่แมสก์, ล้างมือ, ตรวจให้ไว, ไทยชนะ (CM-CHANA) ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้า
มายังอาคารอานวยการ ให้ปฏิบัติตนอย่างเข้มงวดเพื่อชะลอการระบาดของ โควิด -19 ขออนุญาตแจ้งเพื่อ
ทราบ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายสาเริง ไชยเสน) มีเรื่องที่ต้องพิจารณา จานวน
2 เรื่อง คือ
เรื่ องที่ 1 สื บ เรื่องจากสานักงานพาณิชย์รายงานสถานการณ์การเกษตรล าไย ที่ส ร้าง
รายได้ให้แก่เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ปีละ 5,000 ล้านบาท จานวน 2 แสนกว่าตัน และเป็นผลผลิตที่ส่งออก
ไปยังต่างประเทศ ปัจจุบันผลผลิตที่ส่งออกไปยังต่างประเทศล่า ช้าและการดาเนินการต้องเข้าสู่ระบบของการ
แปรรูป เพื่อกระจายบริโภคสดภายในทุกภูมิภาคและมีการแลกเปลี่ยนผลไม้ ลาไย และมังคุด เป็นการกระจาย
เพื่อการบริโภคสด จากสถานการณ์ปัจจุบันถึงแม้จะมีการแปรรูปจากอุตสาหกรรมบางโรงงานจากเกษตรกร
มากขึ้นทั้งผลิ ตและอบแห้ง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19
เป็นการสร้างตลาดในสภาวะโควิด - 19 หากการค้า เศรษฐกิจ การบริการค่อนข้างลดลง แต่การค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมค่อนข้างอยู่ได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนผลไม้
เพื่อระบายการแลกเปลี่ยนทางการค้ารูปแบบของสหกรณ์พาณิชย์
เรื่องที่ 2 การบริหารราชการ 4.0 การดาเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การรายงานผลการด าเนิ น การ การมีส่ ว นร่ว มกับ ส านัก งาน ก.พ. และส านั กงาน ก.พ.ร. ได้เ ร่งรัด ให้ ทุ ก
ส่วนราชการรายงานการเข้าระบบการดาเนินการ ภายในไตรมาส 4 ทางจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเวียนและ
แนวทางการลงระบบ ไปยังหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อ เป็นข้อมูลทางสถิติในการเข้าใช้ระบบของจังหวัด
เชียงใหม่ขออนุญาตแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตการณ์
อย่ างต่อเนื่ อง ความส าคัญเรื่ องของมาตรการต่างๆ การปฏิบัติในระดับที่มีความเข้มข้นสู งสุ ด จากข้อมู ล
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้ง
ข้อมูล ให้ กับ ทางหั ว หน้ าส่ ว นราชการทราบ ในเรื่องของการแพร่ระบาดที่รวดเร็ว และการประชาสั มพันธ์
เพื่อสร้ างการรั บ รู้ แสวงหาความร่ ว มมือของประชาชน และการมีส่ ว นร่ว มในการปฏิบัติตนอย่างเข้มงวด
ประการหลัก คือ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการต้องปฏิบัติตนสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนตามแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงสาธารณสุข ..

- 19 กระทรวงสาธารณสุข แนะนาในการชะลอการระบาดของโควิด - 19 ก่อนเข้าอาคารอานวยการ ต้องหมั่น
ล้ างมื อ ตรวจวั ดอุ ณหภู มิ และการควบคุ มตามมาตรการค าสั่ งของจั งหวั ดเชี ยงใหม่ ได้ประกาศไว้ อยากให้
ส่วนราชการ นายอาเภอ ผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารการปกครองท้องที่ ต้องร่วมมือกันปฏิบัติ
ในการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคประชาชน สิ่งที่สาคัญ คือ การดูแล
เอาใจใส่ในการติดตาม การกากับการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หากได้รับแจ้งต้องรีบดาเนินการโดยทันที เมื่อมี
ผลปฏิบัติการ เราจะสามารถผ่อนคลายสถานการณ์ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม และ
มีผลต่อการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจของทางภาครวมจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่น่าห่วงในอีกประการหนึ่ง คือ
สิ่งที่มากับช่วงหน้าฝน น้าป่าไหลหลาก และโรคติดต่อ ต้องป้องกันและยับยั้ง การประเมินสถานการณ์ถือเป็น
สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจา สาหรับตามแนวพื้นที่ชายแดนการดาเนินการพื้นที่ตามแนวชายแดน ข้อมูลข่าวสาร
ตามประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ชนกลุ่มน้อย
ประเทศเพื่อนบ้านจะลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดนเป็นอันตรายในเรื่องของการแพร่ระบาด การตรวจตา
ดู แ ล การลั ก ลอบเข้ า มาจากประเทศเพื่ อ นบ้ า น เป็ น เรื่ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ขอให้ นายวี ร ะพั น ธ์ ดี อ่ อ น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานกับ ศปก. ประกอบด้วย หน่วยความมั่นคงฯ เพื่อมาประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจในการดาเนินการอีกครั้งหรือประสานให้ กอ.รมน. ทาหน้าที่แทน
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 10.30 น.
สุจิตรา ดิษธรรม
(นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม)

ผู้จดรายงานการประชุม

วิราชินี คาชมภู
(นางสาววิราชินี คาชมภู)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

