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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  10/2564 

วันพฤหัสบดีที่  28  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศนูยราชการจังหวัดเชียงใหม  และระบบ Zoom Meeting 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
1. นายประจญ ปรชัญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายถนอม กุยแกว (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นางอุบลรัตน   พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. นายแพทย วรญัู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
5. นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม 
6. นางจิราพร เชาวนประยูร  

ยามาโมโต 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

7. นายวรชัย สุวรรณ (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม  
8. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
9. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

10. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
11. จ.ส.อ.ปรชีา จันทรศรี รก.แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
12. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
13. นางกัญญชลา สุขิตรกุล (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
14. พ.อ.กานต ตีรณฐติาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
15. นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
16. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
17. นายณรงค เหล็กสมบูรณ รก.วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
18. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
19. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุมผานระบบ  Zoom Meeting  
20. นางสาวนิชชานันท วรรณธง (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง   
21. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1 
22. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
23. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
24. นายปรดีา พรหมด ี (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายชัชวาลย ฉายะบุตร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
27. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
28. นายเจรญิ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

29. นายชัยรัตน... 
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29. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
30. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม 
31. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐติวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
32. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
33. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
34. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
35. ร.อ. จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
36. นายสมพงษ พรมจันทร ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
37. นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาเชียงใหม 
38. นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1 
39. นางสาวเพ็ญนิภา คําภู รก.ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 
40. นางสาวเยาวรัตน สายศรีธิ รรท.คลังเขต 5 
41. นายประจักษ เลิศรุง (แทน) สรรพากรภาค 8 
42. นายนพดล สุยะ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
43. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
44. นายเจรญิ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
45. นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
46. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
47. นายกิติพัฒน กะวัง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
48. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
49. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสันกําแพง 
50. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
51. นายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม นายอําเภอแมแตง 
52. นายทรงศกัด์ิ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
53. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย รก.นายอําเภอเชียงดาว  
54. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
55. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอําเภอแมออน 
56. นายวรรธน ฉายอภิรักษ นายอําเภอดอยหลอ 
57. นายสิทธิศกัดิ์ อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอําเภอแมอาย 
58. นางสาวนิยมล ยาวินัง (แทน) นายอําเภอหางดง 
59. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
60. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
61. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
62. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 

 

63. นายปรชีาพล... 
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63. นายปรชีาพล พูลทวี (แทน) นายอําเภอฮอด 
64. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภออมกอย 
65. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
66. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอเวียงแหง 
67. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอไชยปราการ 
68. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 
69. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
70. นายธีรวุฒิ แกวฟอง รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

71. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

72. นางสาวสุภาพร วงคชมภู นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

73. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

74. นายสมศกัด์ิ  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

75. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

76. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting  
สํานกังานอยัการสูงสุด 
77. นายประทีป ศรีสิงห อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
78. นางศศิธร จิรัฐติิเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สํานกังานตํารวจแหงชาติ 
79. พ.ต.อ.วีรวัฒน นิลวัตร ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
80. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์ ไชยสาร (แทน) ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
81. ร.ต.อ.ปน ปญญารัตน (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

สํานกันายกรัฐมนตรี 
82. นายสุพัฒน เลาหกมล (แทน) ผู อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
83. นายลือชา คงระกํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม 
84. ร.ท.กฤตยชญ สอนไม (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 

85. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 

86. นายภานุเมศ ตันรักษา (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุ มก.เชียงใหม 

87. นายวรชาต ิ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  

กระทรวง... 
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กระทรวงการคลัง 
88. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 2 
89. นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5  
90. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
91. นายพรศักดิ ์ นวลคํา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
92. นายสมเจตน เพชรจอม (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 
93. นายสมลาภ พรหมศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
94 นายสงคศักย คําดีรุงริรตัน ผู อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
95.. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา ผู อํ าน วยการสํานั กงานการท องเที่ ยวแห งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
96. นายมงคล สีแปงวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
97. นางสาวกนกพร ชมศิลป (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด

เชียงใหม 
98. นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
99. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 

100. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

101. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
102. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
103. นางถิรนันท โชติกอาภา (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม 
104. นายสุกิตติ์ รักชาต ิ ผูอํานวยการศนูยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
105. นางสาววิภาพร อาภา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
106. นายพินิจชัย รัตนวรรน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่  7 
107. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
108. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม 
109. นางสาวพรรณิภา โวหารลึก (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
110. นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
111. นางสาวจุตณิฏัฐ โพธ์ิสุต (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
112. นายประสาน พรโสภิณ ผู อํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เชียงใหม 
 

113. นายอุดม... 
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113. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
114. นางศิริลักษณ กมล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ที่ 6 
115. นางทหัยกาญจน ประไพพาณิช (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
116. นางนารีรตัน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  
117. นายมงคล ศรีจันทร (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
118. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
119. นายธีรพงศ สุพพรณทัศน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 
120. นางนารีรตัน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
121. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
122. นายกลศาสตร เรืองแสน (แทน) ผู อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรเชียงใหม 
123. นางสาวสุนีย กันธิยาใจ รก.ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่  9 

จังหวัดเชียงใหม 
124. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
125. นายธนพงศ สําเภาลอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
126. นางนันทิยา ดวงไทย รก.เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงคมนาคม 
127. นางลมัย รุงทรพัยรงัสี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
128. นายอาคม จุลธง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
129. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
130. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
131. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
132. นายพงษชัย มูลรนิทร ผูอํานวยการศนูยควบคุมการบินเชียงใหม 
133. นายอุทัย  (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
134. นางสาวเกศินี กิติกุศล (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
135. นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16  
136. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
กระทรวงมหาดไทย 
137. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบรหิารการทะเบียนภาค 5 
138. นางแกวตา ศิลปะสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9 
139. นายอัครพล สมบัตินันท (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
140. นายเฉลิมชัย สิงหศร ี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคช้ันพิเศษ สาขาเชียงใหม 
141. นางสาวณันธภัทร อุนเมืองทอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
 

141. ร.ต.วิโรจน... 
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142. ร.ต.วิโรจน โชติธนาภิรักษ นายกเทศมนตรเีมืองตนเปา 
143. นายณรงควิทย บัวพรหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
144. นางอารีย สุรารกัษ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
กระทรวงการตางประเทศ 
145. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
กระทรวงแรงงาน 
146. นางสาวลักขณา  รุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม 

บรกิารสุขภาพ 
147. นายสายชล อกนิษฐวงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
148. นายคมสัน ศักดิ์โสภิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
149. นายสถาพร เที่ยงธรรม ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
150. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
151. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศร ี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
152. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
153. นางประนอม จันทรังษี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
154. นางพันธุทิพย โลราช (แทน) ศึกษาธิการภาค 15  

155. นายพิชิตชัย อินทรภูวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 

156. ดร.ชัยนนท นิลพัฒน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6 

157. นายกรมิษฐ  รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนกาวิละอนุกูล 
158. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ

บรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
159. นายอัมรินทร พันธวิไล ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
160. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเชียงใหม 
161. นายจําลอง สิงหคํา (แทน) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงสาธารณสุข 
162. ดร.อมาวส ี อัมพันศิริรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

163. นายบัญญัติ ทองทศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
164. นายสังคม วิทยนันท ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม 

165. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
166. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
กระทรวงยุติธรรม 
167. นายไกรวัลย จิระกุล ผูอํานวยการสํานักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม 

 

168. นายสมคิด... 
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168. นายสมคดิ ปรมิิตร ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
169. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเท่ียง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 5 
170. นางอาจารี ศรีสุนาครวั ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
171. นางสาวชลาลัย แจมผล ผูอํานวยการศนูยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
172. นางสุมาลี ปนดอน รก.ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
173. นายณรงค อินสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
174. นางสาวพรนิภา พักตรผอง ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือ

ตอนบน 1 
175. นางธนาภรณ เจรญิสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
176. นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
องคกรอิสระ  
177. นางสาวปราณี จิระกิตติเจรญิ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
178. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
179. นายนิกร ตาสา (แทน) ผูตรวจเงนิแผนดินภูมิภาคที่ 8  
องคกรเอกชน 
180. นายจุลนิตย วังวิวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
ผูเขารวมประชุม 
181. นายยศพัทธ พิมพชาร ี พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ สถานพินิจและคุมครอง

เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
182. นายสุรศักดิ์ นัสบุสย ผูอํานวยการสวนอํานวยการ  สํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 

(เชียงใหม) 
183. นางสาวชรนิทรรัตน ปทมาพิสุทธิ์ ปลัดอําเภอฝาง  
184. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   
    1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน จํานวน 4 ประเภท จํานวน              

10 ราย (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม) 
    1.2 การมอบเกียรติบัตรใหแกบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับ

จังหวัด ประจําป 2565  จํานวน 3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
    1 .3  การมอบ ใบป ระกาศการจัดตั้ งศู น ย ผู นํ า จิ ตอาสา พัฒ นาชุ มชนระดับ จังห วัด                            

ใบประกาศนียบัตรสารสนเทศตําบลตนแบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และโลรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดเีดน จํานวน 3 ราย (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

 
1.4 การมอบ... 
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    1.4 การมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศประเภทบทกลอน (ระดับประเทศ) เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  จํานวน  
1 ราย  (สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

  1.5 การมอบวุฒิบัตรแกผูผานการฝกอบรมเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หลักสูตรการคนหาและกูภัยอาคารถลม (สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2. ภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม  2564 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
3. รายชื่อผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่ยายมาดํารงตาํแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  

จํานวน 8.ทาน  ดังน้ี   (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
3.1 นายประจญ ปรัชญสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
3.2 นายนพดล สุยะ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดลําพูน 
3.3 นางอัจฉรา บัวทอง 
 ตําแหนงปจจุบัน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ประกันสังคมจังหวัดลําพูน 
3.4 นางกัญญชลา สุขิตรกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
3.5 นายสมพงษ พรมจันทร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
3.6 นายประดิษฐ  สีใส 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา 
3.7 นายนิยม สุวรรณประภา 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย 
 

3.8 นางสาว... 
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3.8 นางสาวพรนิภา  พักตรผอง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการศนูยกลุมจังหวัดใหบรกิาร SME  

ครบวงจร ภาคเหนือตอนบน 1 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร  

จังหวัดลําปาง 
3.9 นายอิศเรศ สิทธิโรจกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 
3.10 นายสมคิด ปริมิตร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงราย 
3.11 พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษวิวัฒนชัย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูบังคับการ กองบังคบัการสืบสวนสอบสวน 

ตํารวจภูธรภาค ๕  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
  1. ตอนรบัหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงที่จังหวัดเชียงใหม  หลักการทํางานเนน 

3 อยาง คือ 1) งานเรงดวนท่ีจะตองทํา จะไมทําไมได 2) งาน area คือ งานที่ควรทํา โดยสวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองบูรณาการรวมกัน โดยใชพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมเปนเกณฑ  3) งาน Function คือ งานที่ตองทํา เปนงานที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวง ทบวง กรม 
การทํางานจะตองบูรณาการรวมกันกับทุกภาคสวน เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
นโยบายกระทรวง ทบวง กรม และนโยบายของจังหวัด ใชแนวทางความคิดเห็นรวมกันของคณะกรมการ
จังหวัด   
         2. สถานการณโรคโควิด – 19 ที่คอยขางจะรุนแรง ขอใหทุกคนระมัดระวังตนเองใหดี
ที่สุด หมั่นลางมือ สวมหนากากอนามัย เวนระยะหาง หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง หากไดรับเชื้อตองรีบรักษา                
ขออยาไดรังเกียจคนท่ีติดเชื้อ หรือตื่นตระหนกมากเกินไป  

   3.  สถานการณหมอกควันไฟปา จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรม Kick off พรอมกัน 
25 อําเภอ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไดมีคําสั่งแตงต้ังคณะทาํงานแลว   
  4. การเปดเมืองทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมพื้นท่ี 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม              
แมริม แมแตง และดอยเตา ตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป ทั้งนี้ ไดมีการประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษาแลว โดยอนุญาตใหนักทองเท่ียวตางประเทศที่เสี่ยงต่ํา 46 ประเทศ เดินทางเขามาทองเที่ยว               
ใน 17 จังหวัด ตามพื้นที่อําเภอที่อนุญาต การเปดประเทศน้ีจะมีการประเมินความเสี่ยงของการแพรเชื้อ             
และการกําหนดมาตรการตางๆ สําหรับ 21 อําเภอที่เหลือ ขอใหเตรียมความพรอม ซึ่งจะมีการกําหนดพื้นที่              
สีฟากัน  ศปก.ศบค.กําหนดใหจังหวัดเชียงใหมในขณะนี้เปนพื้นที่สีแดง แตเมื่อพิจารณาดูแลวพื้นที่สีแดงไมได
เปนทุกอําเภอ หลายหมูบานไมไดมีการแพรระบาดของโรคเนื่องจากมีความเขมแข็งเปนอยางมาก จากนี้ตอไป               
จะเนนและเรงดําเนินการตรวจ ATK ในพื้นที่มากขึ้น   

5. การพัฒนา... 
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 5. การพัฒนาคลองแมขาจะดําเนินการตามแบบคลองประชา พัฒนาแหลงน้ําใหใสสะอาด 
เปนแหลงทองเที่ยวและจัดกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม     

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/๒๕๖๔  เม่ือวันพธุที่  29 กันยายน  ๒๕๖๔ 
        หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม           
ไดจัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพุธที่ 29  กันยายน  2564 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม                
และการประชุมผานระบบ Zoom meeting ไปแลว นั้น  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนา
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2564                   
เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา  มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ในระบบการรับรองรายงาน
การประชุม สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดแกไขรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้  
      1. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายธีรรรัฐ ไชยเทพ 
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
      2. สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายจีระยุทธ    
เหลมประวัต ิ(แทน) สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
     3. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 เชียงใหม ขอเพิ่มรายชื่อ
ผูเขารวมประชุม คือ นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 
เชียงใหม  
     4. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายอัมรินทร                  
พันธวิไล (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 

     5. อําเภอฝาง ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 

     6. สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเชียงใหม ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นางสาว
รณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 

  7.  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ ดร.กษมา ประสงคเจริญ 
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

  8.  อําเภอแมออน ขอเพิ่มรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายปธิกร เอ่ียมสะอาด (แทน) 
นายอําเภอแมออน 

  9. สํานักงานทางหลวงท่ี 1 ขอเพ่ิมรายชื่อผูเขารวมประชุม คือ นายพงษพินันท บูรณะกิติ 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงท่ี 1    
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565     
       สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา  สมมุติ) สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังน้ี  
  

1. ผลการ... 
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  1. ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะรัฐมนตรี 
มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่                
10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 

ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 

ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 

ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 

ภาพรวม 32 54 77 100 

รายจายประจาํ 36 57 80 100 

รายจายลงทุน 20 45 65 100 

 ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 30 กันยายน 
2564 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ สํารอง
เงิน 

มีหนี้ 

PO เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย / 

ลําดับ
ประเทศ 

การใชจาย 

(PO + 
เบิกจาย) 

รอยละ 

การใชจาย / 
ลําดับประเทศ 

ต่ํากวา 

เปาหมาย 

งบสวนราชการ        

ภาพรวม 30,248.68 382.16 1,791.39 28,058.40 92.76 (1)  29,849.79   98.68 (1) -1.32 

ประจํา 20,113.65    98.32    158.80  19,862.39   98.75  20,021.19    99.54  -0.46 

ลงทุน 10,135.03 283.85 1,632.59 8,196.01 80.87 (6)   9,828.60  96.98 (3)  -3.02 

                

คาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภาพรวม 2,148.64  36.26  115.81  1,615.07  75.17 1,767.14  82.24  

เงินกู 1,854.41         -   110.14  1,363.06  73.50 1,473.20  79.44  

งบกลาง   294.23  36.26      5.67    252.01  85.65    293.94  99.90  

งบประมาณเหลื่อมป          

ป 63 2,171.95   28.03 2,087.40 96.11 2,115.43 97.40   

   
                  เงินอุดหนุน... 
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เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไมใชหนวยรับงบประมาณ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมเปนผูเบิกแทน ไดรับจัดสรรท้ังสิ้น 275.59 ลานบาท               
กอหนี้ผูกพันแลว 110.38 ลานบาท เบิกจาย 161.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.47 มีผลการใชจาย 
จํานวน 272.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.78 

  หนวยเบิกจายท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 152 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 142 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน             
2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน                
จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามี
ผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 90 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่มีผลการ
ดําเนินการต่ํากวาเปาหมาย ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน 62 หนวยงาน 

  สําหรับผลการใชจายคาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 
75 หนวยงาน มีการใชจายแลว จํานวน 74 หนวยงาน ยังไมมีการใชจาย จํานวน 1 หนวยงาน ประกอบดวย
เงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,854.41 ลานบาท เบิกจาย
1,363.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 73.50 และไดรับจัดสรรงบกลาง 294.23 ลานบาท เบิกจาย 252.01 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.65  

2. ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ผลการใชจ ายเง ินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565               

ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ สํารอง
เงินมี
หนี้ 

PO เบิกจาย รอยละ 
เบิกจาย 

การใชจาย 

(PO + 
เบิกจาย) 

รอยละ 

การใชจาย 

งบสวนราชการ       

ภาพรวม 12,381.54   -    46.66   4,861.19  39.26  4,907.85  39.64 

ประจํา  5,945.21   -    2.04   3,746.34  63.01  3,748.38  63.05 

ลงทุน  6,436.33   -    44.62   1,114.85  17.32  1,159.47  18.01 

คาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 

ภาพรวม  2,125.33  7.70  120.08   1,701.41  80.05  1,821.49  85.70 

เงินกู  1,826.99  -  116.18   1,414.96  77.45  1,531.14  83.81 

 

งบกลาง... 



๑๓ 
 

รายการ งบประมาณ สํารอง
เงินมี
หนี้ 

PO เบิกจาย รอยละ 
เบิกจาย 

การใชจาย 

(PO + 
เบิกจาย) 

รอยละ 

การใชจาย 

งบกลาง  298.34  7.70  3.90   286.45  96.01  290.35  97.32 

งบประมาณเหลื่อมป        

ป 64  2,208.73   1,549.17   220.43  9.98  1,769.60  80.12 

  หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 95 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 86 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน                
2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  

 สําหรับผลการใชจายคาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 
2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณท้ังสิ้น 79 หนวยงาน ประกอบดวยเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 1,826.99 ลานบาท เบิกจาย 1,414.96 ลานบาท คิดเปน                 
รอยละ 77.45 และไดรับจัดสรรงบกลาง 298.34 ลานบาท เบิกจาย 286.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
96.01 

3. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  จํานวน 1 ฉบับ คือ หนังสือสํานักงาน 
คลังจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 447 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน                
ดานบัญชีภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  กรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดตามหนังสือกรมบัญชีกลาง                  
ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2564 โดยเปนการประเมินผลตามรอบระยะเวลาบัญชี                 
ตามปงบประมาณ ประกอบดวย 4 เรื่อง คือ ความถูกตอง ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และความมี
ประสิทธิผล โดยใหหนวยงานประเมินผลและรายงานผลผานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ 
(Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) สําหรับการ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขอใหหนวยงาน
ดําเนินการผานระบบ GAQA  ใหแลวเสร็จภายในวันจันทร ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลด
เกณฑการประเมินผลดังกลาวไดที่เว็บไซตของสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม  http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/                         
หนาหลัก.html หัวขอคูมือการปฏิบัติงานท่ีนาสนใจ และ http://gaqa.cgd.go.th 
  ผลการดําเนินการ ตามเกณฑการประเมินผลฯ ดานบัญชีการเงิน ผานระบบ GAQA ณ วันที่ 
26 ตุลาคม 2564  หนวยงานที่ประเมินตนเองแลว 87 หนวยงาน  อยูระหวางดําเนินการ 69 หนวยงาน 
และยังไมไดประเมินผล 22 หนวยงาน รวมทั้ง 178 หนวยงาน  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

(1) หนวยงานท่ีดําเนินการประเมินตนเองแลว จํานวน 87 หนวยงาน ดังนี้ 

ลําดับ หนวยงานที่ประเมินตนเองแลว 
1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

                      

                        2.สํานักงาน... 



๑๔ 
 

ลําดับ หนวยงานที่ประเมินตนเองแลว 
2. สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
4. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 
5. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สวนแยก 2 เชียงใหม 
6. สํานักงานสสัดีจังหวัดเชียงใหม 
7. กองบิน 41 
8. สํานักงานภาคที ่3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
9. สํานักงานคลังเขต 5 

10. สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
11. สํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
12. ดานศุลกากรทาอากาศยานเชยีงใหม 
13. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
14. สถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม 
15. ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม                   
16. สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
17. สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
18. ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
19. ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
20. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 
21. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
22. หนวยบริหารจัดการประมงน้าํจืดเขื่อนภูมิพล ตาก 
23. หนวยบริหารจัดการประมงน้าํจืดเขื่อนแมกวง เชียงใหม 
24. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 
25. สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม 
26. ศูนยวิจัยและบํารงุพันธุสัตวเชยีงใหม 
27. ดานกักกันสัตวเชียงใหม 
28. ศูนยวิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม 
29. สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
30. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
31. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 
32. ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
33. สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 
34. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (พืชสวน) 
35. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
36. ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 

  

               37. ศูนยสงเสริม... 



๑๕ 
 

ลําดับ หนวยงานที่ประเมินตนเองแลว 
37. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
38 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
39. ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
40. สํานักงานทางหลวงท่ี 1 
41. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
42. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
43. แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
44. สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 
45. สํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
46. ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
47. สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม 
48. สํานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม) 
49. สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
50. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
51. สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
52. สํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
53. ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม 
54. สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
55. ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม 
56. สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
57. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
58. สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม 
59. สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
60. ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8  
61. โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
62. โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
63. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
64. โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 
65. โรงเรียนราชประชานเุคราะห 30 
66. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 
67. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
68. โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
69. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษา 34  
70. วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง 
71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 

 

72.  วิทยาลัย... 



๑๖ 
 

ลําดับ หนวยงานที่ประเมินตนเองแลว 
72 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 
73. วิทยาลัยเทคนิคสารภี 
74. โรงพยาบาลจอมทอง 
75. โรงพยาบาลประสาท 
76. โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
77. ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
78. สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
79 กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ 
80. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
81. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
82 โรงพยาบาลดารารัศมี 
83. กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตาํรวจตระเวน    

ชายแดน  
84. กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3) 
85. ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
86. กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 
87. กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5 

 
(2) หนวยงานท่ีอยูระหวางดําเนินการ จาํนวน 69 หนวยงาน ดงัน้ี 

ลําดับ หนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ 
1. สํานักประชาสัมพันธเขต 3  เชียงใหม 
2. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
3. มณฑลทหารบกที่  33 
4. โรงพยาบาลคายกาวิละ  
5. สํานักงานธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม 
6. ดานศลุกากรเชียงดาว 
7. สํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี  5 
8. สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม 
9 สํานักงานสรรพากรภาค  8 

10. สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม  2 
11. สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
12. สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 
13. สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
14. สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ  10 
15. นิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม 

  

16. สํานักงาน... 



๑๗ 
 

ลําดับ หนวยงานที่อยูระหวางดําเนินการ 
16. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
17. สํานักงานชลประทานที่  1 
18. โครงการชลประทานเชียงใหม 
19. สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 1 
20. สํานักงานปศสุัตวจังหวัดเชียงใหม 
21. ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 
22. สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
23. ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จังหวัดเชียงใหม 
24. สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
25. สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 
26. ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
27. ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 

เชยีงใหม 
28. สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
29. สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 สาขาเชยีงใหม 
30. สํานักงานพัฒนาและบาํรุงรกัษาทางน้าํที่ 7  (เชียงใหม) 
31. แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม 
32. สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
33. สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
34. สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
35. ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
36. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
37. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
38. เรือนจํากลางเชียงใหม 
39. เรือนจําอําเภอฝาง 
40. สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
41. สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
42. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
43. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
44. วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม 
45. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
46. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
47. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
48. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
49. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 

        50 โรงเรียน ... 

 



๑๘ 
 

50. โรงเรียนศกึษาสงเคราะหเชียงใหม 
51. โรงเรียนราชประชานเุคราะห 31 
52. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
53. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
54. วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 
55. วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
56. ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 
57. สถาบันอาชวีศึกษาภาคเหนือ 1 
58. โรงพยาบาลนครพิงค 
59. โรงพยาบาลฝาง 
60. โรงพยาบาลสวนปรุง 
61. ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 
62. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
63. สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 เชียงใหม 
64. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  
65. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 (กก.ตชด.33) 
66. ตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม 
67. สถานีตํารวจภูธรอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 
68. สํานักงาน ปปท. เขตพ้ืนท่ี 5  
69. สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(3) หนวยงานท่ียังไมดําเนินการประเมินผล จํานวน 22 หนวยงาน ดังนี้ 
ลําดับ หนวยงานที่ยังไมประเมินผล 

1. สํานักงานปศุสัตวเขต 5 
2. สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1 
3. ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
4. สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 
5. สํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่  16 
6. สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ท่ี 1 
7. สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
8. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
9. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  

10. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 
11. สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 
12. โรงเรียนกาวิละอนุกูล 
13. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 
14. วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 

                                  15. สํานักงาน... 

 



๑๙ 
 

ลําดับ หนวยงานที่ยังไมประเมินผล 
15. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
16. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอฝาง 
17. สํานักงานปองกันควบคมุโรคที่  1  เชียงใหม 
18. สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม 
19. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม 
20. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
21. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (ศูนยตนทุนยอย) 
22 จังหวัดเชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๓.๒ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 2564                         
(งบพัฒนาจังหวัด) และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565                     
จํานวน 10 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 302,517,100 บาท รวมคาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ  จําแนกเปน  งบลงทุน จํานวน 27 รายการ งบประมาณ 270,985,000 บาท                
คิดเปนรอยละ 89.58 งบดําเนินงาน จํานวน 12 กิจกรรม  งบประมาณ 21,532,100 บาท คิดเปนรอยละ 7.12 
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.30                   
และสามารถสรุปตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดได ดังนี้ (1) การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยง
ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่น จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 165,443,000 บาท 
(2) การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แหงอนาคต ภายใต BCG Model จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,369,900 บาท (3) การผลักดัน
เชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปน
ศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท                        
(4) การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณ
ลานนา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,649,400 บาท  (5) การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 69,512,400 บาท                   
(6)  การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 52,042,400 บาท  ปจจุบันไดแจงคําสั่งการมอบอํานาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใหหนวยงานดําเนินโครงการเรียบรอยแลว จึงขอใหหนวยงาน
ดําเนินโครงการเรงรัดการเสนอโครงการใหจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และใหดําเนินการตามข้ันตอนและวิธีการ
จัดซื้อจัดจางตามระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ขอใหลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหแลว
เสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือภายในไตรมาสที่ 1 

  
            ประธาน... 



๒๐ 
 

ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอให              
ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หากดําเนินการไมทัน
ตามเวลาท่ีกําหนด ใหมีหนังสือชี้แจง 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

๓.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป 2564                         
(งบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ              
กลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   

       ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑              
(นางสาวดวงกมล  โกศลกาญจน) แจงตอที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้   

1. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 8 โครงการ 
งบประมาณ 88,126,600 บาท แยกเปน งบรายจายประจํา 16,832,800 บาท งบรายจายลงทุน 
66,293,800 บาท งบรายจายอ่ืน 5,000,000 บาท ประกอบดวยโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสงเสริม               
การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness งบดําเนินงาน 702,500 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานการทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม (2) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft งบลงทุน  
50,000,000 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (3) โครงการจัดแสดง
นวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna Expo 2022 งบดําเนินงาน 6,000,000 บาท ดําเนินการโดยสํานักงาน

พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (4) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขัน                   
ดานการตลาด งบดําเนินงาน 577,000 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานปศุสัตวเขต 5 (5) โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 897,600 บาท ดําเนินการโดยสํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5 (6) โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 6,565,100 บาท 
งบลงทุน 16,293,800 บาท รวม 22,858,900 บาท ดําเนินการโดยสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (7) โครงการยกระดับศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก และ                    
หัตถอุตสาหกรรมสูสากล งบดําเนินงาน 2,090,600 บาท ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง                    
(8) คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบรายจายอื่น 5,000,000 บาท ดําเนินการโดย
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ขณะนี้อนุมัติโครงการผานกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 แลว 1 โครงการ งบประมาณ 5,000,000 บาท และยังไมสงโครงการ จํานวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 83,126,600 บาท   

2. ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 212,897,099.08 บาท เบิกจายแลว 
12,657,545.99 บาท คิดเปนรอยละ 5.95 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการช้ีแจง 
  4.๑.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
     

ผูแทน... 
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   ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเ ชียงใหม  (นายแพทย วรัญู                  
จํานงประสาทพร) สถานการณการติดเชื้อยังสูงตอเนื่อง ประมาณ 300 - 350 คน/วัน ติดตอกันเปนเวลา               
1 สัปดาห  ยอดสะสมตั้งแตเดือนเมษายน 2564 เปนตนมา จํานวน 15,162 คน รักษาอยูในโรงพยาบาล 
จํานวน 3,704 คน เปนผูปวยสีเขียว 3,068 คน คิดเปนรอยละ 79 ของเตียงที่มี ผูปวยสีเหลือง 547 คน 
คิดเปนรอยละ 54 ของเตียงที่มี และผูปวยสีแดง 89 คน คิดเปนรอยละ 94 ของเตียงที่มี ทั้งนี้ สามารถ           
เพิ่มเตียงรับผูปวยสีเขียวไดอีก หากสถานการณยังไมคลี่คลายเตียงผูปวยสีแดงและสีเหลืองอาจจะมีไมเพียงพอ
และการดูแลจะไมครอบคลุม ขณะนี้ไดมีการปรับกระบวนการดูแลโดยใหโรงพยาบาลสนามท่ีรองรับผูปวย              
สีเขียว ทําการปรับขยายเตียงสําหรับรองรับผูปวยสีเหลือง และไดมีการขอกําลังเสริมจากจังหวัดใกลเคียงมา
ดูแลผูปวยหนัก ในการระบาดรอบนี้เกิดจากการติดเชื้อภายในจังหวัด ในพื้นท่ีชุมชนและครอบครัวทําใหการ
ระบาดกระจายในวงกวาง สัดสวนในการติดเชื้อเกิดจากการสัมผัสในชุมชน รอยละ 27.9 การสัมผัสในครอบครัว 
รอยละ 27.6 สัมผัสในที่ทํางานลดลงเหลือ รอยละ 16.5 การเดินทางมาจากตางจังหวัด รอยละ 12.3 
สถานพยาบาล รอยละ 0.1 สถานบันเทิง รอยละ 0.1 ในกลุมอื่นๆ รอยละ 1.5 อยูระหวางสอบสวนโรค               
รอยละ 6.4 และไมแนใจ รอยละ 7.4 คลัสเตอรสําคัญที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง ไดแก (1) คลัสเตอร              
ตลาดเมืองใหม หรือตลาดตางๆ ที่เริ่มมีการแพรกระจายของเชื้อ เกิดจากแรงงานที่ไปทํางานในตลาด ไดมีการ
เฝาระวัง ติดตาม สุมตรวจและฉีดวัคซนีใหกับคนในตลาดแตละแหงเกือบครอบคลุม แตมีกลุมท่ียังเขาไมถึง คือ                
กลุมแรงงานตางดาว (2) คลัสเตอรสถานรับเลี้ยงเด็กและคนชราท่ีศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ(เชียงใหม) และมูลนิธิเด็กกําพราบานกิ่งแกววิบูลสันติเชียงใหม โดยท้ัง 2 แหง ไดมีการฉีด
วัคซีนไปแลว (3) กลุมโรงเรียนที่เปดเรียน/กิจกรรมในโรงเรียน ทั้งนี้ ไดมีการฉีดวัคซีนใหกับกลุมนักเรียนอายุ 
12 - 18 ไปแลว แตทางโรงเรียนตองมีมาตรการปองกันและดูแลเด็กนักเรียนอยางเขมงวด (4) ชุมชนแรงงาน
ตางดาว สัดสวนในการติดโรคกลุมแรงงานตางดาว ในอําเภอเมืองเชียงใหม รอยละ 47 อําเภอสันทราย               
รอยละ 40 อําเภอสารภี รอยละ 44 อําเภอสันกําแพง รอยละ 41  และอําเภอดอยสะเก็ด รอยละ 54 การติดตาม    
การตรวจเชิงรุกในพื้นที่ละอําเภอ มีการดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ มีการตรวจดวยชุดตรวจ ATK 
ปญหาที่พบ คือ ไมใชกลุมเสี่ยงที่แทจริง แรงงานตางดาวมักจะหลบเลี่ยงการตรวจ การดําเนินการ CI และ HI 
ในจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนสภาพการดูแลผูปวย เนื่องจากในโรงพยาบาลสนามมีกลุมผูปวยสีเขียวปริมาณ
เพิ่มขึ้น และสงผลใหมีผูปวยสีเหลืองเพิ่มขึ้นดวยในแตละวัน ดังนั้น จึงมีการปรับรูปแบบการดูแลผูปวย โดยให
ผูปวยกลุมสีเขียวดูแลรักษาตัวเองอยูท่ีบานหรืออยูในพ้ืนที่ท่ีชุมชนจัดไวให เพื่อที่จะไดมีเตียงสําหรับผูปวย              
กลุมสีเหลืองเพิ่มข้ึน  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม. 

     ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยวรัญู                  
จํานงประสาทพร) ขณะน้ีมียอดการฉีดวัคซีน รอยละ 60 ประชากรทั้งหมด 1,729,353 คน ฉีดวัคซีนแลว 
1,026,541 คน กลุมที่มีโอกาสติดโรครุนแรง คือ กลุมผูสูงอายุตั้งแต 60 ปข้ึนไป ฉีดวัคซีนแลว รอยละ 
61.43 กลุมผูปวยโรคเรื้อรัง ฉีดวัคซีนแลว รอยละ 86.22 และกลุมหญิงตั้งครรภ  สําหรับกลุมประชาชนอายุ 
18 - 59 ป เริ่มทยอยฉีดวัคซีน 677,418 คน เปาหมาย 812,403 คน กลุมนักเรียนอายุ 12 – 18 ป              
ฉีดวัคซีนแลว 43,387 คน จากยอดจํานวนนักเรียนประมาณ 140,000 คน สมัครใจฉีดวัคซีนประมาณ 
94,000 คน ระยะนี้จะมีการฉีดวัคซีนเพิ่มเตมิใหกับผูที่ไดรับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม โดยจะฉีดกระตุน                  
เข็มที่ 3 เมื่อไดรับการจัดสรรวัคซีนมาแลวจะเริ่มทยอยฉีดใหกับกลุมคนดังกลาว ประเด็นการเปดเมืองทองเที่ยว                    
                       ในวันที่... 
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ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไปน้ัน  โดยมีเงื่อนไขวาในพื้นที่ตองไดรับการฉีดวัคซีนอยางนอย รอยละ 70 
จึงตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกสาร ประชาชน โดยเฉพาะผูประกอบการ
ทุกแหง  นักทองเท่ียวที่เดินทางมาจากตางประเทศไมคอยเปนท่ีนากังวลเนื่องจากไดรับการตรวจคัดกรองจาก
เจาหนาที่ท่ีสนามบินมาแลว แตที่นากังวลใจ คือ นักทองเที่ยวภายในประเทศเนื่องจากมีการเดินทางมาจาก
หลาย ๆ ชองทาง ทําใหยากในการตรวจคัดกรอง      
   ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหนําประเด็นเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัด
เชียงใหมเพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการปฏิบัติ 3 ประเด็น คือ (1) แนวทางแกไขปญหาเตียงผูปวยสีเหลือง
และผูปวยสีแดง (2) แนวทางการกระจายวัคซีนใหท่ัวถึง (3) แนวทางการประชาสัมพันธใหบุคคลรับรูเพ่ือให
ไดรับวัคซีนเรว็ที่สุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1.3 สถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและการใชความชวยเหลือ  
         หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาท่ี ร.ต. 

ณัฐพงค ฐิตวิกรานต)  ป 2564 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย)                   
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ.2558 และประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(อุทกภัย)                  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 17 อําเภอ 63 ตําบล 450 
หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 58,800 ครัวเรือน 170,976 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 768 หลัง 
พื้นที่การเกษตรไดรับผลกระทบ 5,562.4 ไร ประมง 46 บอ/กระชัง ปศุสัตว 158 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน 
ไดแก ถนนเสียหาย 443 สาย สะพาน 26 แหง และเหมือง/ฝาย 41 แหง ประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 2 อําเภอ ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอแมแจม             
รวม 7 ตําบล 53 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 7,210 ครัวเรือน 25,363 คน พื้นท่ีการเกษตร             
10 ไร ปศุสัตว 4 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 31 สาย สะพาน 6 แหง เหมือง/ฝาย 5 แหง  
ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ไดแก (1) อําเภอฮอด ตําบลบอหลวง บอสลี นาคอเรือ ฮอด  
(2) อําเภอแมแจม ตําบลทาผา แมนาจร ชางเคิ่ง กองแขก ปางหินฝน (3) อําเภอแมแตง ตําบลปาแป บานเปา 
(4) อําเภอแมอาย ตําบลทาตอน แมนาวาง แมสาว แมอาย มะลิกา สันตนหมื้อ บานหลวง (5) อําเภอจอมทอง 
ตําบลสบเต๊ียะ ขวงเปา บานหลวง ดอยแกว บานแปะ แมสอย (6) อําเภออมกอย ตําบลอมกอย แมตื่น                 
ยางเปยง นาเกียน สบโขง มอนจอง (7) อําเภอดอยเตา ตําบลดอยเตา บงตัน โปงทุง บานแอน ทาเดื่อ มืดกา 
(8) อําเภอเชียงดาว ตําบลเมืองนะ (9) อําเภอสะเมิง ตําบลบอแกว (10) อําเภอแมวาง ตําบลแมวิน บานกาด 
ทุงป ทุงขาวพวง (11) อําเภอแมริม ตําบลแมแรม โปงแยง เหมืองแกว ริมใต (12) อําเภอกัลยาณิวัฒนา     
ตําบลแมแดด แจมหลวง บานจันทร (13) อําเภอพราว ตําบลแมแวน แมปง (14) อําเภอสันทราย ตําบล           
แมแฝกใหม (15) อําเภอสันปาตอง ตําบลทุงสะโตก บานกลาง ทาวังพราว น้ําบอหลวง (16) อําเภอ                  
ไชยปราการ ตําบลหนองบัว (17) อําเภอฝาง ตําบลแมคะ สันทราย โปงนํ้ารอน เวียง แมขา มอนปน การให
ความชวยเหลือจากเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 2 อําเภอ  
 
 
            คือ อําเภอ... 
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คือ อําเภอกัลยาณิวัฒนา อยูระหวางการเบิกจายเงินทดรองราชการ จํานวน 3,316,300 บาท และอําเภอ   
แมแจม อยูระหวางกระบวนการมอบหมายการอนุมัติจายเงินทดรองราชการ จํานวน 4,014,000 บาท 
ซึ่งเปนโครงการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียจากอุทกภัย ซอมแซมผิวจราจรใหกลับสู              
สภาพเดิม ในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 7 โครงการ อําเภอแมแจม 10 โครงการ และซอมแซมตลิ่งขางลําน้ํา 
ในพื้นท่ีอําเภอแมแจม 2 โครงการ กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ แจงใหทุกจังหวัด 
เตรียมรับมือผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดข้ึนในชวงฤดูฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหดําเนินการ
ตามแนวทาง ดังนี้ (1) แจงเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณเปนระยะ 
พรอมทั้งแจงแนวทางการปฏิบัติ และชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐไดในทุก
ชองทางอยางตอเนื่อง (2) กําชับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ดําเนินการ 
ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะการจัดกําลังเจาหนาท่ี เครื่องจักรกลสาธารณภัย เตรียมความพรอม               
ในพื้นที่เสี่ยงภัยไวเปนการลวงหนา เพื่อใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 
(3) เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพื้นท่ี ใหจัดชุดปฏิบัติการจากหนวยงานราชการฝายพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เรงเขาคลี่คลายสถานการณ พรอมทั้งดูแลความเปนอยูของประชาชน             
ในดานตางๆ จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ (4) หากสถานการณมีแนวโนมรุนแรงในพื้นที่ใหผูอํานวยการ             
สั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนยพักพิงที่จัดเตรียมไวทันที (5) ใหกอง-
อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอท่ีไดรับผลกระทบสรุปสถานการณ และรายงานใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบอยางตอเนื่องทุกวัน จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ                  
หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง สถานการณน้ําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม อางขนาดกลาง 13 อาง มีปริมาณน้ํารวม 
57.02 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 55.42 ปริมาณน้ําใชการ 51.14 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52.71 
ขณะที่อางเก็บน้ําขนาดใหญที่เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 104.75 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 39.53 
ปริมาณน้ําใชการ 92.57 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 36.61 และเขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 68.14 
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 25.31 ปริมาณน้ําใชการ 54.14 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 21.74 ทั้งนี้              
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดแจงใหจังหวัดสํารวจพื้นที่แหลงนํ้าท่ีมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มปริมาณ
น้ํา เพื่อกักเก็บทั้งในดานการอุปโภคบริโภคหรือเพื่อการประกอบอาชีพ และมีความเหมาะสมที่จะดําเนินการ
โดยใชการสูบสงน้ําได ตลอดจนสํารวจแหลงน้ําตนทางท่ีมีปริมาณน้ํามากหรือเพียงพอที่จะสูบสงไปยังพื้นที่กัก
เก็บได โดยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการสํารวจพื้นที่แหลงน้ําแลว จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอพราว  
เวียงแหง ไชยปราการ จอมทอง ดอยหลอ หางดง สันกําแพง สันปาตอง แมแจม และเชียงดาว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม  

        ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายอิสระ ศรีไสยาสน) แนวทางการดําเนินงานการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัด

เชียงใหม ป 2564 แบบบูรณาการ  ดังนี้ (1) กอนวิกฤต (เตรียมการ) หวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ทุกหมูบาน/
ตําบลจัดทําแผนปฏิบัติการใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2564 แผนทําแนวกันไฟ จัดชุดลาดตระเวน             
ดับไฟปาประจําหมูบาน แผนการลาดตระเวนหมูบานละ 25 คน พรอมรายชื่อ แผนปลูกปา/ทําฝาย แผนการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนการจัดการปาชุมชน วางเปาหมายลดจุด Hotspot ลง และพื้นที่เผาไหมลดลง      
 
                 รอยละ... 



๒๔ 
 

รอยละ 20 ของปท่ีผานมา มุงเนน 65 ตําบลเปาหมาย ออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการระดับอําเภอ/ตําบล   
การเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดไฟโดยคณะกรรมการหมูบาน/คณะ PM 2.5 ตําบล (ground check) เพื่อรวบรวม

และนําขอมูลมีเปรียบเทียบกับคา Hotspot และ burn scars องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกพื้นที่เตรียมอุปกรณ
การดับไฟ และจัดชุดดับไฟปาประจําตําบลๆ ละ 10 คน เพื่อรวมเปนชุดดับไฟเสริมหมูบานจัดฝกอบรม                
การดับไฟโดย เสือไฟ/เหย่ียวไฟ จัดทําแนวกันไฟตามแผนรวมกับหนวยงานปาไม 1,710 กิโลเมตร รณรงค
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหประชาชนตระหนักรู สาธารณสุข/สุขภาพ/การแจงเตือนประชาชนโดย อสม. 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดพื้นท่ีปลอดฝุน/หนากากปองกันฝุน PM 2.5 จิตอาสา/ปาไม การปองกันแกไข

ปญหาไฟปา ทุกอําเภอจัดกิจกรรม KICK OFF ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 (2) ชวงวิกฤต (เผชิญเหตุ)                   
หวงเดือนมกราคม – เมษายน จัดตั้งศูนยบัญชาการ กํากับ ติดตาม ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล                   
ใชแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการเชื้อเพลิง/การใชโดรน/UAV/อากาศยาน/การใชประโยชนที่ดินปาไม และการใช
ระบบฐานขอมูลเดียวกัน  บริหารจัดการเชื้อเพลิง/ทําปุย/เปดจุดรับซื้อก่ิงไมใบไม สนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัด กลุมจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อไมใหซ้ําซอนกัน / ระดมทุนจากทุกภาคสวน (สาธารณะ) 
ภาคเอกชน เชน CSE กลุมรัฐวิสาหกิจจังหวัดเชียงใหม, ปตท, SCG, ใจกระทิง, central group, ThaiBev, CP 
เปนตน  (3) หลังวิกฤต (ชวงฟนฟู สรางความชุมชื้น) หวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน จัดทําฝายตนน้ําแบบ
ผสมผสาน จํานวน 900 ฝาย จัดทําแนวกันไฟเขียว (Green Belt) จํานวน 700 ไร ปลูกปาและฟนฟูปา             
รวมไปถึงพืชไมทองถ่ิน จํานวน 150 ไร หมูบานที่ควบคุมไฟไดดี พอช. สนับสนุนเปนหมูบานมั่นคง จัดทํา   
แผนพัฒนาอยางย่ังยืนหลังการเกิดวิกฤต การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน โดยภาคเอกชน พืชเศรษฐกิจยั่งยืน เชน 
กาแฟ บุก และไผ เปนตน การถอดบทเรียนจากการดําเนินของทุกภาคสวน  แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ตําบล  
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดจุดความรอน ระหวางวันท่ี 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 มีพื้นที่สีแดงเขม                 
สีแดง สีสม ที่มีจุดความรอนเกิน 100 จุด จํานวน 31 ตําบล ในปนี้จังหวัดเชียงใหมมีนโยบายใหเปลี่ยนพื้นที่   
สีแดงเขม สีแดง สีสม ใหเปนพื้นที่สีเขียวใหไดมากที่สุด  จังหวัดเชียงใหมมีประกาศ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 
2564 เรื่อง กําหนดเขตควบคุม  ไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม และ
ประกาศ ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นท่ีการเกษตร สําหรับ
การจัดกิจกรรม KICK OFF การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม กําหนด 

จัดกิจกรรมพรอมกันทุกอําเภอ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจัดรวมกับ
อําเภอเมืองเชียงใหม ณ บริเวณสนามหนาอนุสาวรียรัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม หนวยงานที่เขา
รวมกิจกรรมประมาณ 40 หนวยงาน รายละเอียดการจัดกิจกรรม ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ประกาศเจตนารมณ การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม รวมลงนาม MOU 

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 16 รวมลงนาม MOU ระหวางภาคเอกชน 
(ธุรกิจ) จังหวัดเชียงใหม การปลอยขบวน การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 

มูลนิธิ/การรับบริจาคสนับสนุนการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม การจัด

นิทรรศการของหนวยงานราชการและเอกชน เชน Application, เทคโนโลยี และนวัตกรรม การจัดงานอยูภายใต
มาตรการปองกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จังหวัด
เชียงใหมไดมีประกาศ 2 ฉบับ เพื่อขอความรวมมือทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและ                 
ฝุนละอองขนาดเล็กรวมกัน  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                       4.2  โดยเอกสาร 
  



๒๕ 
 

  4.๒ โดยเอกสาร   
      ขาวสารประชาสัมพันธประจําเดือนตุลาคม 2546 เพื่อเผยแพรขาวสารกิจกรรม  

ตาง ๆ ของสํานักงานประกันสังคม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

4 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรยีนหลวง
สําหรับพระสงฆไทย จังหวัดเชียงใหม 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

8-9 พฤศจิกายน 2564  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราช-              
กรณียกิจในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม และจังหวัด
แมฮองสอน 

กองบิน 41   
-เรือนรบัรองท่ีประทับ
สํานักงานชลประทาน 
ที่ 1 

17 พฤศจิกายน 2564  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา- 
จุฑาภรณ องคประธานในพิธีถวายผาพระกฐิน 
ประจําป 2564 

วัดธาราทิพยชัย
ประดิษฐ อาํเภอแมแตง 

19 พฤศจิกายน 2564  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี                    
กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ ทรงโปรดใหหมอมหลวง
สราล ีกิติยากร เปนผูแทนพระองคมาในการ
บําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ประจําป 
2564  

วัดอินทราพิบูลย  
ตําบลหนองตอง  
อําเภอหางดง  

29 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 11/๒๕๖๔  

หองประชุมเฉลมิ 
พระเกียรติ 80พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ 
  6.1 พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัด
เชียงใหม  
   รก.ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายธีรวุฒิ               
แกวฟอง)  พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัดเชียงใหม กําหนดจัด
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม ทั้งนี้ จังหวัด
เชียงใหมไดมีหนังสือเชิญชวนสวนราชการรวมทําบุญทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับ
พระสงฆไทย โดยสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ชื่อบัญชี พิธีทอดผาปาสนับสนุน
โครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทยจังหวัดเชียงใหม สาขาศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เลขที่บัญชี  
661-0-22442-0  หรือรวมทําบุญไดโดยตรงที่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม กลุมงานอํานวยการ หรือรวม
บริจาคเงนิในวันจัดพิธี ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
           6.2 การเลือกตั้ง... 
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6.2  การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหาร               
สวนตําบล         

      ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม               

(นายนพดล สุยะ) ขอเชิญชวนออกมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกองคการบริหาร

สวนตําบล ในวันอาทิตยที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. บัตรสมาชิกกากบาทไดไมเกิน

จํานวนสมาชิกที่แตละเขตพึงมี บัตรนายกกากบาทไดหมายเลขเดียว ปฏิทินการเลือกตอง วันท่ี 7 กันยายน 

2564 ครม.มีมติเห็นสมควรใหมีการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนตําบล วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการการเลือกตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลประกาศใหมีการเลือกตั้ง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2564 วันสุดทายสงหนังสือ             

แจงเจาบาน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 วันสุดทายเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2564 

กอนวันเลือกตั้งและวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 หลังวันเลือกตั้ง แจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิ

เลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง อบต. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในจังหวัดเชียงใหม 

รวม 89 แหง จํานวนผูสมัครนายกองคการบริหารสวนตําบล 212 คน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 

2,322 คน รวม 2,534 คน พื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบลแจมหลวง บานจันทร แมแดด,  อําเภอจอมทอง 

ตําบลขวงเปา, อําเภอเชียงดาว ตําบลเชียงดาว เมืองคอง, อําเภอไชยปราการ ตําบลแมทะลบ ศรีดงเย็น, 

อําเภอดอยเตา ตําบลดอยเตา ทาเดื่อ บงตัน บานแอน โปงทุง, อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลเทพเสด็จ, อําเภอ          

ดอยหลอ ตําบล ดอยหลอ, อําเภอฝาง ตําบลโปงนํ้ารอน มอนปน แมคะ แมงอน แมสูน เวียง, อําเภอพราว 

ตําบลเขื่อนผาก แมแวน สันทราย โหลงขอด, อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลชางเผือก, อําเภอแมแจม ตําบล             

กองแขก ชางเคิ่ง บานทับ ปางหินฝน แมนาจร แมศึก, อําเภอแมแตง ตําบลกึ๊ดชาง บานชาง บานเปา ปาแป 

เมืองกาย สบเปง สันปายาง, อําเภอแมริม ตําบลดอนแกว โปงแยง แมสา สะลวง หวยทราย, อําเภอแมอาย ตําบล

ดอยลาง ทาตอน บานหลวง แมนาวาง แมสาว สันตนหมื้อ, อําเภอเวียงแหง ตําบลเปยงหลวง เมืองแหง, อําเภอ

สะเมิง ตําบลบอแกว แมสาบ ย้ังเมิน สะเมิงเหนือ, อําเภอสันกําแพง ตําบลแชชาง รองวัวแดง สันกําแพง, 

อําเภอสันปาตอง ตําบลทาวังพราว นํ้าบอหลวง มะขามหลวง มะขุนหวาน แมกา เวียงทากาน สันกลาง, อําเภอ

หางดง ตําบลขุนคง สบแมขา, อําเภออมกอย ตําบลนาเกียน มอนจอง แมตื่น ยางเปยง สบโขง อมกอย, อําเภอ

ฮอด ตําบลนาคอเรือ บอสลี หางดง ฮอด, อําเภอแมวาง ตําบลดอนเปา ทุงป ทุงรวงทอง บานกาด แมวิน, 

อําเภอ แมออน ตําบลทาเหนือ บานสหกรณ แมทา หวยแกว ออนกลาง ออนเหนือ พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 34 ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถิ่นหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐกระทํา

การใดๆ โดยมิชอบ ดวยหนาที่และอํานาจอันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใด หรือดําเนินการใดๆ ท่ีเปนคุณหรือ

เปนโทษแกผูสมัครใดใหคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดหรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง

มอบหมาย มีอํานาจสั่งใหยุติหรือระงับการกระทํานั้นได ใหกรรมการการเลือกตั้ง ที่พบเห็นการกระทําตาม

วรรคหนึ่งมีอํานาจสั่งใหระงับการกระทํานั้นไดแลวรายงานใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ  มาตรา 69 

หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทําใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการ              

 

                 กระทํา... 
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กระทําตามหนาที่และอํานาจ ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง                   

ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือเปลี่ยนแปลงแกไขการกระทํา

ดังกลาวในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการเลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจาก

หนาท่ีเปนการชั่วคราว หรือสั่งใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด หรือที่วาการอําเภอ หรือ 

หามเขาเขตเลือกต้ังจนกวาจะมีการประกาศผลการนับคะแนนได  

ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขอให              

สวนราชการและอําเภอใหความรวมมือและสนบัสนุนการจัดการเลือกตั้งดวย  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  6.3 ประชาสัมพันธงาน Lanna Virtual Expo 2021   

  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางพนิดา วานิชรัตน) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna 
Expo 2021 ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การกระตุนการใชจาย

ของภาคประชาชน การสรางรายไดใหภาคการผลิต ธุรกิจการคาและการบริการ ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่อง                    
ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวของ                  
กลุมจังหวัด และสนับสนุนวงจรดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงเปนที่มาของ
การจัดกิจกรรม Lanna Virtual Expo 2021  กิจกรรมครั้งนี้เปนการดําเนินงานรวมกันของสวนราชการในกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวยจังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน รวมกับ Lazada                  
แพลตฟอรมการซื้อขายออนไลนระดับโลก จัดงานแถลงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดงานแสดงและจําหนาย
สินคาออนไลน “Lanna Virtual Expo 2021” ภายใตแนวคิด กินดี อยูดี ชีวิตวิถีใหม เพื่อสงเสริมและสรางรายได

ใหผูประกอบการผานชองทางออนไลนในแคมเปญท่ีรวมกับ Lazada โดยใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการมากมาย 
ทั้งการกระตุนยอดขายและไมมีคาใชจายในการรวมโครงการ พรอมกับ Market Place Show Room ณ บริเวณ 
Northern Village บริเวณ ชั้น ๑ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต ระหวางวันท่ี ๑ – ๓๐ ธันวาคม 
๒๕๖๔ เพื่อจัดแสดงสาธิตสินคาตัวอยางจริงบางสวน จํานวน ๖ หมวดหมู ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑอาหารและ
เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง กลุมสินคา Health & Wellness, Handicraft, Food Innovation และธุรกิจ                 
ในอุตสาหกรรม MICE ที่ไดนําผลิตภัณฑหรือ Gift Voucher มาจําหนายในรูปแบบออนไลน พรอมดวยมุม 
Information ในการใหขอมูลและชวยเหลือนักชอปออนไลนทุกทาน รวมถึงจุดจับคูเจรจาธุรกิจกระจายรายไดสู
ทองถิ่น ผานระบบ Online Business Matching ซึ่งผูประกอบการสามารถนําเสนอขายสินคา โดยการรับชมคลิป
วิดีโอ แคตตาล็อกสินคา ฝากขอความนัดเวลาการเจรจาการคาลวงหนา หรือเจรจาการคากับคูคาไดทันที                
และท่ีสําคัญยังคงเสนหของมหกรรม Lanna Expo เอาไวไดเปนอยางดี ภายใตมาตรการการควบคุมโรคระบาด 
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่อยูใน Market Place Show Room  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                         6.4 แจงนโยบายผูบังคบัการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม   
   ผูแทนผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ) 
แจงตอท่ีประชุม ดังนี้  (1) ในหวงวันท่ี 20 – 31 ตุลาคม 2564 ตํารวจภูธรภาค 5 ไดมีการระดมกวาดลาง 
 
                    อาชญากรรม... 
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อาชญากรรมทุกประเภท โดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปน ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี เนื่องจาก                  
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ไดมีขอสั่งการไปยังหัวหนาสถานีตํารวจทุกแหงในการระดมกวาดลางในพื้นที่ 
เรื่องของอาวุธปน ซึ่งจะเห็นจากขาวตางๆ วา เมื่อมีการทะเลาะวิวาทก็จะมีการใชอาวุธปนยิงกัน ทําใหไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเปนจํานวนมาก จึงมีนโยบายใหจับอาวุธปนที่มกีารกระทําความผิด เชน ปนเถื่อน ปนที่ผิด
กฎหมาย ซึ่งขอมูลตางๆ ตองประสานกับอําเภอในเรื่องของการไดรับอนุญาต  เรื่องยาเสพติดมีนโยบายใหมี 
การขยายผลโดยเฉพาะผูท่ีเสพ ผูคา ผูจําหนาย จะไดลดปญหายาเสพติดซึ่งเปนปญหาทางสังคม เรื่องอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี เชน การหลอกขายสินคาทางออนไลน หรือหลอกขายสินคาทางโทรศัพท ขอความรวมมืออําเภอ             
ไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบดวยวา หากเกิดเหตุที่จะตองดําเนินคดีขอใหแจงความรองทุกขไดที่
สถานีตํารวจในพื้นที่ ซึ่งทางตํารวจจะไดรวบรวมพยานหลักฐานและหาตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ (2) เนื่องจาก
ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้น ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 ไดกําหนด                 
จัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ชวงเวลาบาย เพื่อทําความสะอาด
ถนนสายมหิดล ซึ่งเปนเสนทางเสด็จพระราชดําเนิน ฝากทางแขวงทางหลวงเชียงใหม องคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นที่รับผิดชอบชวยตัดหญาที่รกบริเวณสองขางทางดวย หากหนวยงานจะเขารวมกิจกรรมกับ
ตํารวจภูธรภาค 5 จะยินดีมาก 

   ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) ขณะนี้
เขาสูฤดูกาลทองเที่ยว ขอใหสวนราชการ แขวงทางหลวงเชียงใหม แขวงทางหลวงชนบท ทองที่ ทองถิ่น ดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศนของหนวยงานและในพื้นที่รับผิดชอบใหเรยีบรอยและสวยงาม  
 

ระเบียบวาระที่ ๗   แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
  7.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) มอบแนวทาง ดังนี้  
   7.1.1 การแกไขปญหาและพัฒนาคลองแมขา อยูในความรับผิดชอบของพื้นที่
อําเภอแมริม เมืองเชียงใหม และหางดง ที่ผานมามีแนวทางการแกไขปญหามาตลอด ไมวาจะเปนชลประทาน               
ที่ผันน้ําดีเพื่อผลักดันน้ําเสียออกไปจากคลองแมขา ขอความรวมมือนายอําเภอแมริม เมืองเชียงใหม หางดง 
และทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ในการจัดทํา “คลองสวย ชุมชน                
มีความสุข”  จังหวัดเชียงใหมมีเปาหมายการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนเดือนละ 2 ครั้ง ขณะนี้เทศบาลนคร
เชียงใหมไดมีการปรับปรุงสภาพริมคลองและกําจัดนํ้าเสียของคลองแมขา  เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ท่ีผานมา               
ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคลองแมขาตลอดสาย ระยะทาง 31 กิโลเมตร ตั้งแตอําเภอแมริม เมืองเชียงใหม  
ไปจนถึงหางดง ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานราชการและประชาชนเปนอยางดี ท้ังนี้ อําเภอและ              
สวนราชการท่ีมีโครงการดานการพัฒนาพื้นที่ตางๆ หรือมีภาคีเครือขายสามารถเขามาพัฒนาคลองแมขาได  
โดยใหประสานงานกับที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม เพื่อท่ีจะแกไขปญหาและพัฒนาคลองแมขาใหมี             
ความยั่งยืนตอไป   
   7.1.2 เนนย้ําประชาสัมพันธและขอความรวมมือของทุกสวนราชการ จังหวัด
เชียงใหมจัดทําโครงการ Charming Chiang Mai ไดดําเนินการมาตั้งแตตนป โดยใหอําเภอแจงความประสงค
จะเปดเมืองตอนรับนักทองเท่ียว มี 4 อําเภอที่แจงความประสงค คือ อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม แมแตง และ
ดอยเตา  ซึ่งการเปดเมืองตอนรับนักทองเท่ียวมีอยู 3 แบบ คือ (1) การเปดรับนักทองเที่ยวคนไทยเขามาทองเท่ียว  
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดมีมติและแนวทางการปฏิบัติ กรณีเดินทางมาจังหวัด 
 
           เชียงใหม... 



๒๙ 
 

เชียงใหม คือ 1. ฉีดวัคซีนครบโดสที่จะสรางภูมิคุมกันได เชน AstraZeneca ฉีดแลว 1 เข็ม ใน 2 อาทิตย/           
ฉีด Sinovac มาแลว 2 เข็ม/ ฉีด Booster มาแลว สามารถเดินทางเขามาไดโดยไมตองกักตัว ไมตองตรวจ ATK ,             
RT-PCR แตอยางใด  2. หากรับวัคซีนยังไมครบโดสแตมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ตองไมนอยกวา 72 ชั่วโมง 
สามารถเดินทางเขามาได 3. ติดเชื้อหายเปนปกติมาแลว 1 เดือน แตไมเกิน 3 เดือนตองมีเอกสารหลักฐาน
การตรวจมายืนยันก็สามารถเดินทางเขามาได อําเภอตองแจงไปสวนราชการที่เก่ียวของ กํานัน ผูใหญบาน 
โรงแรม และสถานใหบริการในพื้นที่ในการตรวจสอบขอมูลของนักทองเท่ียว และใหประสานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลในเรื่องของอาคารที่พักตางๆ แจงใหเจาของสถานประกอบการ/สถานใหบริการ
ตรวจสอบขอมูลของนักทองเที่ยวที่เขาพักและเขาใชบริการและเจาของสถานประกอบการและสถานใหบริการ
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอไดใหไว  ถาตรวจสอบแลวไมดําเนินการตามที่
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอกําหนดไว ตองมีมาตรการในการลงโทษ  (2) การเปดรับนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติเขามาแตผานโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ หรือสมุย พลัส โมเดล มาแลว 7 วัน สามารถเดินทางมา
ทองเท่ียวไดเชนเดียวกับนักทองเที่ยวชาวไทยทั่วไป  (3) ขอเนนยํ้าและประชาสัมพันธตามที่ไดมีประกาศของ
ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศปก.ศบค.)  ตามหลักเกณฑของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กําหนดให 46ประเทศ/พื้นที่เสี่ยงต่ํา สามารถเดิน
ทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยไมตองกักตัว มีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 หลักเกณฑ คือ               
ตองไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม อยางนอยเข็มที่สองจะตองมีระยะ 14 วัน กอนวันเดินทาง ตองตรวจหาเชื้อ            
โควิด–19 ดวยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงกอนเดินทางและมีผลยืนยันเปนลบ เมื่อมาถึงประเทศไทย 
ตองตรวจดวยวิธี RT-PCR หาเชื้อโควิดทันที ใหเขาพักคืนแรกในโรงแรมหรือสถานที่ที่ราชการกําหนดจึงจะ
เดินทางไปทองเที ่ยวตอได  สําหรับนักทองเที่ยวที่มาจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากกลุม 46 ประเทศ             
ตองกักตัวภายใตมาตรการที่กําหนด เม่ือนักทองเที่ยวเหลานี้เดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมจะตองปฏิบัติตาม
มาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหมกําหนด ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดจัดทําแอพพลิเคชั่น 
Charming Chiang Mai มีการนําแผนที่ของจังหวัดเชียงใหมที่แสดงขอมูลการแพรระบาดของโรคในแตละพื้นที่
ของอําเภอซึ่งมีการรายงานผลรายวันเขามา จะแสดงวาพื้นที่ใดเปนพื้นท่ีสีแดง เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบ
และไมควรจะเดินทางเขาไป ขอบคุณทุกอําเภอที่สงรายงานพื้นท่ี Blue Zone และพื้นที่ติดเชื้อเขามา โดยการ
ประสานขอมูลกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนด Covid Free 3 อยาง 
คือ (1) Covid free district อําเภอน้ันมีการฉีดวัคซีนไปแลวรอยละ 70 ของจํานวนประชากรคิดจากทะเบียน
ราษฎร (2) Covid free area คลายกับ Blue Zone พื้นที่ที่เหมาะสมกับการทองเท่ียว ไดเนนย้ําใหอําเภอ
จอมทองเปดพื้นที่บานกลาง เพื่อรองรับการจัดวิ่งเทรลนานาชาติ เสนทางขึ้นดอยอินทนนท หากเปดพื้นนี้ไมได               
ก็ไมสามารถจัดวิ่งได ทราบวาพื้นที่ดังกลาวการฉีดวัคซีนยังไมทั่วถึงและประชาชนไมประสงคจะฉีดวัคซีน  
ขอใหอําเภอไปรณรงคสรางการรับรูและเชิญชวนประชาชนเขารับการฉีดวัคซีนดวย (3) Covid free setting 
พื้นที่หรือสถานประกอบการไดรับการฉีดวัคซีนแลวไมนอยกวารอยละ 90 มีระบบอากาศถายเทและมีระบบ
การเวนระยะหางตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและสอดคลองกับมาตรฐาน SHA plus ของกระทรวง            
การทองเที่ยวและกีฬา พื้นที่เหลานี้จะเปนพื้นที่ปลอดภัยสูงสุดสําหรับการทองเที่ยว หากมีมาตรการผอนผัน            
ผอนปรน พื้นท่ีเหลานี้จะไดรับการพิจารณาในอันดับแรก ขอให มีการประชาสัมพันธเนนยํ้าใหสถาน
ประกอบการท้ังหลายปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานที่กําหนด 
  7.1.3 ประเด็นการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม ประเมินแลว
วาหากจะฉีดใหไดตามเปาหมายรอยละ 70 ของประชากรชาวจังหวัดเชียงใหม เนนฉีดเข็มแรกเปนหลัก             
 
               ใชระยะ... 



๓๐ 
 

ใชระยะเวลาอีกประมาณ 3 สัปดาห ขณะนี้ มีวัคซีนที่ไดรับการจัดสรรมาเปนจํานวนมาก ขอความรวมมือ
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอทุกอําเภอรณรงคใหบุคลากรและประชาชนในพื้นที่เขารับการฉีดวัคซีน 
โดยเฉพาะอําเภอเมืองเชียงใหม กลุมที่ติดเชื้อเพิ่มมากข้ึน คือ แรงงานตางดาว ขอใหทุกอําเภอลงพื้นที่            
ชวยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอในการวางแผนบริหารจัดการ และชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลในการ                 
ฉีดวัคซีนใหไดตามเปาหมายที่กําหนดรอยละ 70 เร็วที่สุด แตละอําเภอจะตองคํานวณดูวายังขาดอีกจํานวน
เทาไหรและมีแผนการฉีดอยางไรใหขอมาที่จังหวัด ในวันนี้ จะจัดสรรวัคซีนใหกับอําเภอเมืองเชียงใหมและ
เทศบาลนครเชียงใหมขอใหไปดําเนินการฉีดใหแลวเสร็จภายในวันอาทิตยที่ 31 ตุลาคมนี้ โดยใหนายอําเภอ
เมืองเชียงใหมประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นลงพื้นที่เขาไปฉีดวัคซีนใหกับประชาชน รวมถึงอําเภอ
ใกลเคียงไมวาจะเปนอําเภอสันทราย สันกําแพง ที่มีชุมชนคนตางดาวอาศัยอยู หากรวมจํานวนเกิน 500 คน 
ใหขอมาที่จังหวัด จะไดจัดเจาหนาที่ลงพื้นที่ไปฉีดให  ใหหาวิธีการวาจะทําอยางไรใหบุคคลกลุมเสี่ยงในพื้นที่
ไดรับการฉีดวัคซีนมากที่สุดและเร็วท่ีสุด สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมมีขอมูล         
ของแรงงานตางดาวอยูแลว ใหประสานขอมูลกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมเพื่อจะไดจัดสรรวัคซีน
และเจาหนาที่ไปฉีดให อําเภอตางๆ ตองวางแผนการฉีดวัคซีนใหไดอยางนอยรอยละ 70 และวางแผนการ             
ฉีดใหไดเร็วที่สุด ศปก.อําเภอใหทํางานในเชิงรุกใหไดเปาหมายเร็วที่สุด  
  7.1.5 เมื่อปรากฏขาวท่ีมีผลกระทบตอจังหวัดเชียงใหม/ภารกิจ/พ้ืนที่รับผิดชอบ
หนวยงานของทาน ขอใหรีบรายงานมายังผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัดท่ีรับผิดชอบ พรอมทั้ง
ใหจัดทํา short message รายงานเบื้องตนมากอนโดยเร็ว หลังจากนั้นคอยจัดทําขอมูลรายละเอียดเขามา 

มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  7.2  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย  ฉายะบุตร) มอบแนวทาง ดังนี้ 
           7.2.1 เนื่องจากผูบริหารของจังหวัดเชียงใหม ไดทานรองผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหมไดเกษียณอายุราชการไป และมีทานรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมอีก 1 ทาน กําลังเขารับการ
อบรมศึกษา ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดใหหลักการวา กรณีมีหนังสือเรงดวนมอบหมายใหรองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) และรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย  ฉายะบุตร) 
สามารถดําเนินการไดโดยทันที  เพื่อไมใหกระทบกับการดําเนินงานของหนวยงานที่ตองทําอยางเรงดวน                
ในสวนที่เปนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมหนวยงานสามารถเสนอหนังสือโดยตรงไปยัง              
ผูวาราชการจังหวัดไดทันที เพื่อชวยลดระยะเวลาในการทํางานใหรวดเรว็ขึ้น 
    7.2.2 การแพรระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหมมผีูติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอยางเห็น             
ไดชัด จึงขอความรวมมือสวนราชการและทุกอําเภอใหเขมงวดกับขาราชการและบุคลากรของหนวยงานให
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A หากมีการติดเชื้อในหนวยงานใหมีการปดพื้นที่ทํางาน/พื้นที่ใหบริการ
บางสวน และใหบุคคลกลุมเสี่ยงตองกักตัวเอง 14 วัน 

7.2.3 ขอความรวมมือ ศปก.อําเภอ, ศปก.ตําบล, ศปก.เทศบาล เนื่องจากมีหนาที่
ดูแลพื้นที่ และบุคคลกลุมเสี่ยงสูงที่ตองสั่งการหรือขอใหกักตัวเอง 14 วัน ขอใหมีการติดตามและขอใหบุคคล
กลุมเส่ียงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย หากมีการละเมิดใหมีการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายตอไป 

7.2.4 ประเด็นของการฉีดวัคซีน ไดมีการประชุมไปแลว สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมแจงวา การใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) นําวัคซีนไปฉีดใหกับประชาชน              
ในพ้ืนท่ี  ขึ้นอยูกับศักยภาพของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) แตละแหง ถาหากมีศักยภาพ 
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