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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2565

ในวันศุกรที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting
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ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2565
ในวันศุกรที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting
--------------------------เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2565 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
1.2 การมอบเงินรายไดจ ากการแขงขัน กอลฟ การกุศล "เพื่อ ลมหายใจของชาวเชีย งใหม "
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม
2.1 นางสิริรัตน
โอภาพ
ตําแหนงปจจุบัน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมประจํ า เดือ นมกราคม 2565 (สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด
เชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชีย งใหม
ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผา นมา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม
4.1.1 สรุป การเบิกจ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ดเชีย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4.1.3 การดํา เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป ข องกลุ มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)
4.1.4 รายงานผลดํ า เนิ น งานศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า เดื อ น
มกราคม 2565 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4.1.5 การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City)
ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4.1.6 การจัด งานเพื่ อสง เสริมการทอ งเที่ ยวและการกระตุ นเศรษฐกิจ จั งหวัด
เชียงใหม (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม)

-24.1.7 การดํ า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ โ ครงการสารานุ ก รมไทยสํ า หรั บ เยาวชน
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 การดํ า เนิ น การป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช ว งเทศกาลป ใ หม
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
4.2.2 การแกไขปญหาไฟปา และฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
4.2.3 การสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
4.2.4 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และผลกระทบจากสถานการณภัยแลง
ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
4.2.5 รายงานความกาวหนา โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม” (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)
4.2.6 คูมือการปฏิบัติมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมด านการทองเที่ยว
และกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)
4.3 ดานความมั่นคง
4.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
4.4 นําเสนอโดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
15 - 19 กุมภาพันธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา ณ ศูนยกีฬา
2565
โปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เฉลิมพระเกียรติ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยแมโจ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อําเภอสันทราย
เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําปการศึกษา 2562-2563 และประจําป
การศึกษา 2563 – 2564 กับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และโลศิษยเกาแมโจดีเดน

-3วันที่
16 กุมภาพันธ 2565

เวลา

งาน
สถานที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหั ว ทรงพระกรุ ณ า ณ วัดผาลาด
โปรดเกลาฯ ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา- ตําบลสุเทพ
สิริภาจุฑาภรณ เสด็จไปทรงประกอบพิ ธียกฉัตร อําเภอเมืองเชียงใหม
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย ณ วัดผาลาด
25 กุมภาพันธ ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุม 1 ชั้น 2
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
09.30 น. การประชุม หัว หน า สว นราชการประจํ า จัง หวั ด หองประชุม 3 ชั้น 3
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจั งหวั ด อาคารอํานวยการ
เชียงใหม ครั้งที่ 2/2565
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
และผานทางระบบ
Zoom Meeting
13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน หองประชุม 1 ชั้น 2
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ บุญณราช)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล)
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เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม
พ.ศ. 2565 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
1.2 การมอบเงินรายไดจ ากการแขง ขันกอลฟ การกุศล "เพื่อลมหายใจของชาวเชีย งใหม "
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
2. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม
2.1 นางสิริรัตน
โอภาพ
ตําแหนงปจจุบัน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมประจํ า เดือ นมกราคม 2565 (สํ า นั ก งานประชาสั ม พั น ธ จั ง หวั ด
เชียงใหม)
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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ระเบี ย บวาระที่ ๒ เรื่ อ ง รั บ รองรายงานการประชุม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด เชีย งใหม
ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหน า
สว นราชการประจํ า จั งหวั ดเชี ย งใหม และการประชุมคณะกรมการจั ง หวัด เชี ย งใหม ครั้ง ที่ 12/2564
เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 29 ธั น วาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห อ งประชุ ม เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom
meeting นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 25 หน า โดยมี
นายประจญ ปรัช ญ ส กุล ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เปน ประธานการประชุม ซึ่ง ไดนํา ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2564
เปนที่เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมหนาถัดไป

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

สําเนา
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๑

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2564
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และระบบ Zoom Meeting
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
1. นายประจญ
ปรัชญสกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายประสงค
หลาออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
3. นายชุมพล
ชุมชุมพล
อัยการจังหวัดเชียงใหม
4. นางอุบลรัตน
พวงภิญโญ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
5. พ.ต.อ.ไพศาล
นันตา
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวชนิสา
ชมศิลป
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. พ.อ.กานต
ตีรณฐิตาภร
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
8. นางปลื้มจิต
สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม
9. นางกัญญชลา
สุขิตรกุล
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10. นางสาววริสรา
บุญมา
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
11. นายนิทัศน
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
12. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1
13. นายอิสระ
ศรีไสยาสน
ผูอํา นวยการสํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่งแวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหม
14. นางธีรพร
วิจิตปญญา
สถิติจังหวัดเชียงใหม
15. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางพนิดา
วานิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
17. นางศิริพร
ศิริโสดา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
18. นางนภวรรณ
โกละกะ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายพิชิตชัย
เกลอดู
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
20. นางจุรรี ัตน
ใจแข็ง
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
21. ดร.ยุพิน
บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
22. นพ.จตุชัย
มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
23. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
24. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
25. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
26. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาจังหวัดเชียใหม
27. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
28. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
29. นายอารุณ
ปนตา
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
30. นายสุภาพ ...
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30. นายสุภาพ

ชมพูมิ่ง

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

นายอภิรักษ
นายศุภชัย
นายเจริญ
นายวิโรจน
นายสุรพล
นายสงคศักย
นายกอพงศ

ถิ่นพิทยานุรัตน
พันติ
พิมพขาล
บรรเจิดฤทธิ์
ปลื้มใจ
คําดีรุงริรัตน
นําบุญจิตต

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

นางสาวจงรัก
นายอภิชาติ
นายศิวะ
นายชัยณรงค
นายภัควัต
นายอรรถวุฒิ
นายทรงศักดิ์
นายชัชวาลย
วาที่ ร.ต.นพรัตน
นายวรรธน
นายสิทธิศักดิ์
นางสาวนิยมล
วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
นายยุทธพงศ
นายบุญลือ
วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์
นายนิติปกรณ
นายปกรณ
นายจิระชาติ
นายพีระศักดิ์
นายวัชรพันธ
จ.ส.อ.ปรีชา

อิ่มใจ
เหมือนมนัส
ธมิกานนท
นันตาสาย
ขันธหิรัญ
พึ่งเนียม
วลัยใจ
ปญญา
ศุภกิจโกศล
ฉายอภิรักษ
อภิกุลชัยสุทธิ์
ยาวินัง
วินัยพานิช
ไชยศร
ธรรมธรานุรักษ
ดวงจินดา
แสงสุวรรณ
สุระคําแหง
ซื่อตระกูล
ธีรบดี
ใจกลา
จันทรศรี

60. นายทรงศักดิ์
61. นางสาวอรุณี
62. นางสาวสุวลี

มาอู
โปธา
ทองทัพ

63. นางวัลยา

สิปปพันธ

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม 2
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการกี ฬ าแห ง ประเทศไทยจั ง หวั ด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอแมอาย
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอดอยเตา
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานแรงงานจังหวัด
เชียงใหม
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํา นวยการกลุมงานบริหารยุท ธศาสตรกลุมจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
64. นายสมศักดิ์...
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64. นายสมศักดิ์

ดิเรกโภค

65. นายอรรถพงศ

แสงจันทร

66. นางสาวนาตยา

อินตะขัตยิ 

67. นางสาวสุดาทิพย

ณ เชียงใหม

ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
68. นายบัณฑิต
ตั้งโภคานันท
สํานักงานอัยการสูงสุด
69. นายประทีป
ศรีสิงห
70. นางศศิธร
จิรัฐิติเจริญ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
71. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สวางวโรรส
72. พล.ต.ต.สมกูล
กาญจนอุดมการ
73. พ.ต.ต.ณัฐพล
ทาชุม
สํานักนายกรัฐมนตรี
74. นางนันทนา
อินหลี

นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
พนั ก งานบริห ารงานทั่ ว ไป กลุม งานอํา นวยการ สํ า นั ก งาน
จังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33

75. นายธนดล
76. นางสาวมัณฑนา

อุตสาคต
อาษากิจ

77. นายสมรัตน
78. นายวรชาติ
กระทรวงการคลัง
79. นายอํานาจ
80. นางสาวเพ็ญนิภา
81. นายจีระยุทธ
82. นายวีระชัย
83. นางรพีพรรณ
84. นางสาววาสนา
85. นางวิไลวรรณ
86. นายตฤณภณ
87. นายชินนิวัฒน
88. นายสมลาภ

มะลิลา
ชูชม

ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจั งหวั ด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

เรืองแสง
คําภู
เหลมประวัติ
ศิริพานกุล
ไทยจงรักษ
สมมุติ
ขันทะยะ
แจงอนันต
มูลฐี
พรหมศรี

สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
คลังเขต 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
กระทรวงการ...
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
89. นายวัชรายุธ
กัววงศ

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการท อ งเที่ ย วแห ง ประเทศไทย
สํานักงานเชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
90. นายมงคล
สีแปงวงค
(แทน) ผูอํา นวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิ การ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
91. นางสาวฉัฐพร
งามเกลี้ยง
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
92. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
93. นางสาวอรุณี
นะมะมุติ
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
94. นายชวัลวิทย
ดานวิไลปติกุล
(แทน) ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
95. นางสาวนภาลัย
หลักมั่น
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม
96. นายรักษชาติ
ริ้วทอง
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
97. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
98. นายสุกิตติ์
รักชาติ
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
90. นางสาวสุวรีย
ไชยวงศ
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
91. นายนเรศ
แกวปนตา
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
92. นางนันทิยา
ดวงไทย
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
93. นางสาวขนิษฐา
คําวงศ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
94. นายธนาทิพย
ปาวะระ
(แทน) ผูอํา นวยการสํา นักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
95. นายอุดม
มาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
96. นางพิศสมัย
อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
97. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
98. นายนิยม
สุวรรณประภา หัว หน า สํ า นัก งานกองทุ นฟน ฟู แ ละพัฒ นาเกษตรกรจั ง หวั ด
เชียงใหม
99. นางอังคณา
พุทธศรี
ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
100. นายสุรกิจ
นาคแกว
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
101. นายสุริยะ
คําปวง
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
102. นายรังสรรค
บุศยเมือง
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
103. นายขจร
โนวัฒน
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
104. นางผองภัณณ
บุญบันดาร
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
105. นายประสาน
พรโสภิณ
ผู อํ า นวยการศู นย วิ จั ย และพัฒ นาการเพาะเลี้ ย งสัต ว น้ํ า จื ด
เชียงใหม
106. นางศิริลักษณ
กมล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6
107 นางเสาวนีย...
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107.
108.
109.
110.

นางเสาวนีย
นายดรุตร
นายอนุสรณ
นายคณยศ

อภิญญานุวัฒน
ชูจันทร
หอมขจร
กาวิละ

111. นายอดิเรก

ชัยวงค

112. นางนารีรัตน
113. นางสาวนงเยาว
114. นางสาวสุนีย

โนวัฒน
จันทรอินทร
กันธิยาใจ

115. นายถาวร
116. นางปยนุช

มีชัย
อาษากิจ

117. นางสาวนุสรา
ภูทอง
118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง
กระทรวงคมนาคม
119. นางวราภรณ
วรพงศธร
120. นายสิทธาฤทธิ์
ปรีดานนท
121. นายธีระพงษ
ขจรเดชากุล
122. นายวารินทร
คําศรีใจ
123. นายฉัตรชัย
จอมเดช
124. นางภาวิณี
มะโนคํา
125. นายพงษชัย
มูลรินทร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
126. นายกมล
นวลใย
127. นายประดิษฐ
สีใส
128. นายอิศเรศ
สิทธิโรจนกุล
129. นางกรองแกว
ทัปนวัชร
กระทรวงมหาดไทย
130. นางวราภรณ
ชาวสกุล
131. นางเสาวรส
คงทวีศักดิ์
132. นายอภิรักษ
ถิ่นพิทยานุรัตน
133. นายอัครพล
สมบัตินันท
134. นายเฉลิมชัย
สิงหศรี
135. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส
136. นางสาวณันธณภัทร อุน เมืองทอง

ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 6
(แทน) ผูอํา นวยการศูน ยสง เสริมเทคโนโลยี การเกษตรด า น
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าค เขต 9
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 1
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) ผู จั ด การการประปาส ว นภู มิ ภ าคชั้ น พิ เ ศษ สาขา
เชียงใหม
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
137. ร.ต.วิโรจน...

13
๖

137. ร.ต.วิโรจน
138. นายธนวัฒน
139. นายสุรศักดิ์
140. นางอารีย
กระทรวงการตางประเทศ
141. นางสาวรณพพัณณ
กระทรวงแรงงาน
142. นางสาวลักขณา

โชติธนาภิรกั ษ
ยอดใจ
ภีระคํา
สุรารักษ

นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

กปตถัย

หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

รุงเรือง

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

143. นายวินัย
ทองอุบล
144. นายสายชล
อกนิษฐวงศ
145. นางณฐมน
ปทมะ
146. ร.อ.จรัญ
คุณยศยิ่ง
147. นางอัจฉรา
บัวทอง
กระทรวงวัฒนธรรม
148. นายสถาพร
เที่ยงธรรม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
149. นางสาวอาภรณ
ดวงแกว
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
150. นายธรรมนูญ
นวมอนงค
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
151. ผศ.เกรียงไกร
ธารพรศรี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
152. นางศิริเพ็ญ
ผอนจัตุรัส
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
153. นางสาวนวลนิตย สกุลทอง
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
กระทรวงศึกษาธิการ
154. นายวุฒิชัย
สารุสุข
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
155. นางสาวรัตนาพร โรจนรัตน
(แทน) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
156. นายสุทธิดล
พุทธรักษ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
157. นายเสนห
รัชฏา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
158. นายพิชิตชัย
อินทรภูวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
159. ดร.ชัยนนท
นิลพัฒน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 6
160. นายเจษฎา
ชนะเดช
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
161. นายกรมิษฐ
รัตนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
162. นางสุชานาถ
ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
161. นายอรุณไสว...
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163. นายอรุณไสว
164. นายทศพล
165. ดร.กษมา
กระทรวงสาธารณสุข
166. นายกําพล
167. นายสังคม
168. นางสาวศุภลักษณ
169. นายบัญญัติ
170. นายอภิชาติ
171. นายนิกร
กระทรวงยุติธรรม
172. นางสาวสุภาภรณ
173. นายจตุพร
174. นางอาทิตยา

ปนอินตะ
ทิพยวงค
ประสงคเจริญ

(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

ใหลมา
วิทยนันทน
ชัยยา
ทองทศ
มูลฟอง
เปลี่ยววิญญา

ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

พินิจ
ปนทวงค
หมื่นเทพ

ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจั งหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม

175. นายสมชาย
ติไชย
178. นายเจริญ
นอยพินิจ
179. นางอาจารี
ศรีสุนาครัว
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
180. นางสาวชลาลัย
แจมผล
181. นางสุมาลี
ปนดอน
กระทรวงอุตสาหกรรม
182. นางสาวพรนิภา
พักตรผอง

ผูอํานวยการศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
รก. ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือ
ตอนบน 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผูอํา นวยการสํา นั กงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต 3

183. นายวรชาติ
184. นางสุทธินี

ชูชม
จารุมาศ

องคกรอิสระ
185. นาสาววรางคณา

อิ่มอุดม

186. นายนพดล

สุยะ

187. นายมนตชัย
188. นางพิมพา
189. นายพงษศักดิ์
190. นางสุรางครตั น
องคกรเอกชน
191. นายจุลนิตย

ณ ลําพูน
วภักดิ์เพชร
สุระประสิทธิ์
ณ ลําปาง

(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานภาคเหนือ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม)
ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม

วังวิวัฒน

ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
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ผูเขารวมประชุม
192. นายบันยงค
193. นางสุดคนึง

วิชามล
อินทะนนท

194. นางวาสนา

สุรินทรคาํ

195.
196.
197.
198.

ศรีทองคํา
ยศวิทยากุล
จักรผันชีวี
แกวบุตร

นางวิวรรณ
นายบรรจง
นางสาวอิสรีย
นางพัชราพร

199. นายณัฐกฤษฎ
200. นายวาธิต
201. นายพิชิต

กาญจนาธิวัฒน
วงศสุเทพทวี
มิ่งขวัญ

ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณที่ 9 จังหวัดเชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
ผูชวย ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่พี ึ่งจังหวัดเชียงใหม
ผูอํา นวยการกลุ ม อํา นวยการ สํา นั ก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม
รองผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า ฝ า ยบริ ก ารศุ ล กากร ด า นศุ ล กากรท า อากาศยาน
เชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
2.1 การมอบรางวัลการขั บเคลื่อนและรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ใหแกอําเภอ 25
อํา เภอ เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองแมโจ
และเทศบาลเมืองตนเปา รวม 30 รางวัล (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทํา คุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ทาน ไดแก
- นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
- นายจารุวัฒน สัตยานุวัฒน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําวิทยา
เขตเชียงใหม
- นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5
(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม)
3. แนะนํา หัวหนาสว นราชการที่ย ายมาดํา รงตํา แหนง ณ จังหวัดเชียงใหม (สํา นัก งานจั งหวั ด
เชียงใหม) ดังนี้
3.1
นางพิมพา
วภักดิ์เพชร
ตําแหนงปจจุบัน
ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ตําแหนงเดิม
ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดิน
3.2
นายพงษศักดิ์
สุระประสิทธิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนาน

16
๙

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

นางสาวศรีไพร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นางธีรพร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นางนภวรรณ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นางศิริพร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นายเจริญ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

3.8

นางสิริรัตน
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

3.9

นายสุรพล
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นายวิโรจน
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
นางสาวจงรัก
ตําแหนงปจจุบัน

3.10
3.11

3.12

ตําแหนงเดิม
วาที่ นาวาตรี บุญนํา
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

ทองสินธุ
ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําพูน
วิจิตปญญา
สถิติจังหวัดเชียงใหม
สถิติจังหวัดเพชรบูรณ
โกละกะ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงาน
ในประเทศบรูไน
ศิริโสดา
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
พิมพขาล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
หัว หน า กลุม สง เสริ มและพัฒ นาการผลิต สํ า นั ก งาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
โอภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
ปลื้มใจ
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
บรรเจิดฤทธิ์
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน
อิ่มใจ
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
สิริวิชโช
ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11
เชียงใหม
รองผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11
เชียงใหม
3.13 นายสงคศักย...
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3.13

นายสงคศกั ย
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

คําดีรุงริรัตน
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
3.14 นายกอพงศ
นําบุญจิตต
ตําแหนงปจจุบัน
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการกี ฬ าแห ง ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานการกี ฬ าแห ง ประเทศไทย
จังหวัดลําพูน
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2564 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. สถานการณโควิด-19 จังหวัดเชียงใหมเริ่มดีขึ้น ไมควรตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป
แต ควรป อ งกัน ตัว เองภายใต ม าตรการ เมื่ อ ได รั บ เชื้อ ให เ ข า สูร ะบบการรั ก ษาและการกั ก ตัว เอง 14 วั น
ภายหลังเทศกาลขึ้นปใหมอาจจะมีการระบาดของโรค ดังนั้น ตองปองกันตัวเอง สวนราชการขอใหตรวจ ATK
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือออกนอกพื้นที่
กอนกลับมาปฏิบัติหนาที่ในชวงเทศกาลปใหม 2565 สวนราชการ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รณรงคและสงเสริมใหบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด -19 กันไดมากที่สุด
2. จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟการกุศลเพื่อหารายไดเขากองทุนการปองกัน
ไฟปา จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 22 มกราคม 2565 ณ สนามกอลฟอัลไพนรีสอรท และจัดแขงขันยิงปน
ณ สนามยิงปนกองพันพัฒนาที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การบริหารจัดการไฟปามีนโยบายในการจัดคน
ไปเฝาปา ไมใชจัดคนไปดับไฟปา เพื่อปองกันการเผาปา แมจะเกิดไฟปาก็สามารถดับไฟไดทันทวงที
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด จั ด ประชุ ม หั ว หน า
สว นราชการประจํา จั งหวัดเชีย งใหม และการประชุมคณะกรมการจั ง หวัด เชีย งใหม ครั้ง ที่ 11/2564
เมื่อวั นจัน ทรที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุ ม เฉลิ มพระเกี ยรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อํา เภอเมืองเชียงใหม จั งหวัด เชียงใหม และการประชุ มผานระบบ Zoom
meeting นั้น
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 26 หน า โดยมี
นายประจญ ปรั ชญ สกุ ล ผู ว า ราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม เป นประธานการประชุ ม ซึ่ งได นํา ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนา สวนราชการ และระบบสํา นักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2564
เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม ไดแก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
ขอแก ไขรายชื่ อผูเขา รวมประชุมจาก นางศิริพร ผาสุขดี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวั ด
เชียงใหม เปน นางรัชนี กันทะศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผา นมา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม
4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร) สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหมรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการใชจา ยเงินงบประมาณ หนังสือเวียนเพื่อทราบและ
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ผลการใชจ า ยเงิน งบประมาณและการใชจ า ยภาครัฐ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 มาตรการเร งรัดการเบิ กจ ายงบประมาณและการใช จ า ยภาครั ฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการ
ใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดเปาหมายจําแนก
เปนรายไตรมาส ดังนี้
รายการ
รวม
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เบิกจาย

ใชจาย

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย

รายจาย 93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26
ภาพรวม
รายจาย 98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24
ประจํา
รายจาย 75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35
ลงทุน
หนว ยรับ งบประมาณจัดทํา แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจา ยงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 , เรงรัดการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว กรณี
หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพัน ไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไมสามารถเบิกจายเงินจากคลังไดทันภายใน
ปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไดอีกไมเกิน 6 เดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความ
จําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลา
ออกไปอีกไมเกิน 6 เดือน, กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 95.00
ของกรอบวงเงินที่ไดรับอนุมัติเบิกจายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหปรับปรุง งบลงทุนระหวางป 2565
ใหแลวเสร็จภายใน ไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุน ใหสามารถเบิกจายไดเร็วขึ้นในชวงไตรมาส 1 และ 2
ของป รวมทั้งเรงรัด การเบิกจา ยงบลงทุนใหเปนไปตามเปา หมาย, การเบิกจายเงินตาม พ.ร.ก. ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 (กรอบวงเงิน 5 แสนลานบาท) ใหหนวยงานเจาของโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินกูตาม พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เรงดําเนิน
โครงการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สําหรับโครงการที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงินกู (คกง.) เห็นชอบใหยกเลิก ควรเรงคืนกรอบวงเงินเหลือจายเพื่อใหกระทรวงการคลัง
สามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนํามาบริหารจัดการเงินกูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป
1.2 ผลการ...
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1.2 ผลการเบิก จายงบประมาณและการใชจายภาครั ฐประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการเบิก จา ยงบประมาณและการใชจ า ยเงิน ภาครัฐ ประจํ า ปง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ขอมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
สํารอง
รอยละ การใชจาย รอยละ สูงกวา
งบ
รายการ
เงิน
PO
เบิกจาย
เบิก
(PO +
การใช
เปา
ประมาณ
มีหนี้
จาย
เบิกจาย)
จาย
หมาย
งบสวนราชการ
ภาพรวม 15,784.77
1,435.27 8,011.68 50.76
9,446.95 59.85 25.77
ประจํา

7,624.09

-

63.24 5,679.63 74.50

5,742.87

75.33

40.00

ลงทุน
8,160.68
1,372.03 2,332.05 28.58
3,704.08 45.39 16.43
คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
ภาพรวม
2,632.24 56.36
64.23 1,946.99 73.97 2,067.58 78.55
เงินกู
2,263.78
62.21 1,638.61 72.38 1,700.82 75.13
ป 2563
26.60
0.72
24.04 90.38
24.76 93.08
ป 2564 1,825.19
61.11 1,530.61 83.86 1,591.72 87.21
ป 2565
411.99
0.38
83.96 20.38
84.34 20.47
งบกลาง
368.46 56.36
2.02
308.38 83.69
366.76 99.54
ป 2564
งบประมาณเหลื่อมป
ป 64
2,279.37 0.00 1,167.44
777.33 34.10 1,944.77 85.32
หนว ยเบิก จา ยที ่ไ ดรับ จัด สรรงบลงทุน มีทั้ง สิ้น 126 หนว ยงาน ประกอบดว ย สว นราชการสว นกลาง
สวนภูมิภาค จํานวน 116 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2หนวยงาน
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน สําหรับผลการใชจาย
คาใชจา ยเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ไดรับ จัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 80 หนวยงาน ประกอบดวยเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เพื่อแกไขปญหา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
จํานวน 2,263.78 ลานบาท เบิกจาย 1,638.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.38 และไดรับจัดสรรงบกลาง
368.46 ลานบาท เบิกจาย 308.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.69
2. หนั ง สื อ เวี ย นเพื่ อ ทราบและถื อ ปฏิ บั ติ จํ า นวน 1 ฉบั บ หนั ง สื อ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 193 ลงวั นที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม เพื่อ ใหก ารเบิกเงิน
จากคลัง...
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จากคลัง รับเงิน จา ยเงิน และนํา เงินสงคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ของหนวยงานผูเบิก เปนไปอยา ง
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติง านผานระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม ใหหนวยงานผูเบิกดําเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงินจายเงิน และนําเงิน
สงคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 เปนตนไป ประเด็นสําคัญในการ
ดําเนินการของหนวยงานผูเบิก มีดังนี้ (1)ใชอุป กรณห รือ เครื่อ งมือ สํา หรับ ปฏิบัติง านในระบบ New
GFMIS Thai ปฏิบัติงานผา น เว็บไซต https://portal.gfmis.go.th/ (2) ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําคําสั่ง
หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิ (3) ใช GFMIS Token Key และรหัสผาน รวมถึงหนาที่
ความรับผิดชอบ การควบคุม การเก็บรักษา GFMIS Token Key และรหัสผาน เพื่อความปลอดภัยในการใชงานระบบ
(4) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิเขาปฏิบัติงาน มีหนังสือแจงกรมบัญชีกลาง พรอมแนบคําสั่งแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงของ ผูถือ GFMIS Token Key และรหัสผาน ทันทีหลังจากไดรับการอนุมัติ (5) GFMIS Token Key สูญหาย
แจงกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท 0 2298 6660 โดยดวน เพื่อระงับสิทธิการ
ใชงาน และหัวหนาหนวยงานผูเบิก มีหนังสือแจงกรมบัญชีกลางภายใน 3 วันทําการ (6) การเบิกเงินจากคลัง
การรับเงิน การจายเงิน และการนําเงินสงคลัง ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง วา ดว ยการเบิก เงิน
จากคลัง การรับเงิน การจา ยเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนํา เงิน สง คลัง พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม
สามารถ Download คูมือ หลั กเกณฑ คําถามที่พบบอย (FAQ) และการทบทวนบทเรี ยน การใชงานระบบ
New GFMIS Thai ไดที่เว็บไซต New GFMIS Thai (https://newgfmisthai.gfmis.go.th/)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จังหวัด
เชี ย งใหม ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณตามพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 จํานวน 10 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 302,517,100 บาท รวมคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 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 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10 ล า นบาท ร อ ยละ 3.30
สามารถสรุปตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดได ดังนี้ (1) การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ
วั ฒ นธรรม สุ ข ภาพและเศรษฐกิ จ ท อ งถิ่ น จํ า นวน 2 โครงการ งบประมาณ 165,443,000 บาท
(2) การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง
อนาคต ภายใต BCG Model จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,369,900 บาท (3) การผลักดันเชียงใหม
สูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS &
Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทาง
การคา การลงทุน ของภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท (4) การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรา งสรรค (Creative Economy) โดยใช ความคิ ดสร างสรรค ภูมิ ปญญา และอั ตลักษณ ลา นนา จํ า นวน
1 โครงการ งบประมาณ 2,649,400 บาท (5) การจัดการปญหาฝุนควัน PM2.5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 69,512,400 บาท (6) การจัดการสาธารณภั ย
การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํา นวน
3 โครงการ งบประมาณ 52,042,400 บาท โดยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด มี คํ า สั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ที่ 5499/2564...

21

๑๔

ที่ 5499/2564 เรื่ อ ง การมอบอํ า นาจเกี่ ยวกั บการจั ดซื้ อจั ดจา งและการบริ หารพั สดุ ภาครั ฐ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน
2564 โดยใหหนวยงานดําเนินโครงการเรงรัดการเสนอโครงการใหจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบขอกฎหมายที่เกี่ยวของ ปจจุบันจังหวัดไดดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจํา ปข องจัง หวั ดเชีย งใหม ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ (1) โครงการ/
กิ จ กรรมที่อ นุมั ติแ ล ว จํา นวน 9 กิ จ กรรม งบประมาณ 227,067,100 บาท คิ ดเป น ร อ ยละ75.06
(2) โครงการ/กิจกรรมที่อยูระหวางเสนออนุมัติ จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 3,050,600 บาท คิดเปน
รอยละ 1.01 (3) โครงการ/กิจ กรรมที่ อยูระหวา งขอโอนเปลี่ยนแปลง จํ านวน 8 กิจ กรรม งบประมาณ
62,399,400 บาท คิดเปนรอยละ 20.63 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 24 ธันวาคม
2564 รวมทั้งสิ้น 1,022,017.1 บาท คิดเปนรอยละ 0.34 จําแนกเปนคาใชจายในการบริหารงาน จํานวน
933,359.1 บาท และคาใชจายในการดําเนินโครงการ จํานวน 88,658 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ผู แ ทนกลุ ม งานบริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน ๑
(นางสาวสุวลี ทองทัพ) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 8 โครงการ
เปนเงิน 88,126,600 บาท แยกเปนงบประมาณรายจาย จํานวน 16,832,800 บาท คิดเปนรอยละ 19.10
รายจายลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.23 และรายจายอื่น จํานวน 5,000,000 บาท
คิดเปนรอยละ 5.67 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness
งบดํ า เนิ นงาน 702,500 บาท หน ว ยงานรับผิ ดชอบ สํ า นั กงานการท องเที่ ย วและกี ฬาจั งหวั ดเชีย งใหม
(2) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft งบลงทุน 50,000,000 บาท
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (3) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและ
จําหนายสินคา Lanna Expo 2022 งบดําเนินงาน 6,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม (4) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด
งบดําเนินงาน 577,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปศุสัตวเขต 5 (5) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเนื้อคุณภาพดีของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 897,600 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 5 (6) โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 6,565,100 บาท
งบลงทุน 16,293,800 บาท รวม 22,858,900 บาท หนวยงานรับผิดขอบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ดเชี ย งใหม (7) โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมเซรามิ ก
และหัตถอุตสาหกรรมสูสากล งบดําเนินงาน 2,090,600 บาท หนวยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
(8) คา ใชจ ายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบู รณาการ งบรายจา ยอื่น 5,000,000 บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบั ติ
ราชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อ ตอนบน 1 ขณะนี้ อ นุ มั ติ โ ครงการแล ว
4 โครงการ งบประมาณ 73,850,000 บาท คิดเปนรอยละ 83.79 อยูระหวางเสนอโครงการ 4 โครงการ
งบประมาณ 1,474,600 บาท คิดเปนรอยละ 1.67 ยังไมสงโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 12,361,700 บาท
รอยละ...
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ร อ ยละ 14.54 ผลการเบิ ก จ า ยเงิ น กั น ไว เ บิ ก เหลื่ อ มป ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จํ า นวน
212,897,099.08 บาท เบิกจายแลว 54,883,418.58 บาท คิดเปนรอยละ 25.78
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 รายงานความกาวหนาโครงการสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มมูลคาเชื่อมโยง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น กิจกรรมจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft&Folk Art)
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ สีวาโย) วัตถุประสงคของโครงการ
(1) เพื่อการจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art) ในรูปแบบออนไลน และรูปแบบ Onsite
(2) เพื่ อเกิ ดการเรีย นรู ความเขา ใจในอัต ลัก ษณ ตํา นาน มรดก คุ ณ คา ของวั ฒ นาธรรม อั นเป นทุน ทาง
วัฒนธรรมลานนา ของหมูบานเปาหมาย (3) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรอัตลักษณ ตํานาน มรดก คุณคาของ
วัฒนธรรม อันเปนทุนทางวัฒนธรรมลานนาไปในวงกวาง รายละเอียดขอมูลหมูบานเปาหมาย ทั้ง 5 หมูบาน
ไดแ ก (1) ชุ นชนหลา ยแกว /บา นสันบ อเย็น อํา เภอดอยเตา (2) ชุมชนใหมหนองบัว อํ า เภอไชยปราการ
(3) ชุมชนบา นกิ่วแลนอย อํา เภอสันปาตอง (4) ชุมชนบานดอนจั่น อํา เภอเมืองเชียงใหม (5) ชุมชนบา น
เชิงดอย อําเภอจอมทอง ความกาวหนาตาม TOR ดังนี้ (1) ไดถายทําภาพยนตรสั้น (ซีร่สี ) เพื่อประชาสัมพันธ
เผยแพร การทองเที่ยว วิถีชีวิตของชุมชนและผลิตภัณฑเดน ตาง ๆ ของหมูบานเปาหมาย ทั้ง 5 หมูบาน เสร็จ
เรียบรอยแลว โดยการประชาสัมพันธดังกลาว เปนการนําเสนอผานการเลาเรื่องแบบภาพยนตรสั้น นําแสดงโดย
คุณศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง ซึ่งในขณะนี้กําลังทยอยออกอากาศ เผยแพรผานสื่อโทรทัศน (TV Digital) ชองไทยรัฐทีวี
ชอง 32 และผานทาง Social network เชน Facebook, Tiktok, Instragram, Youtube โดยมีกําหนดการ
ออกอากาศ ดังนี้ ชุมชนบานกิ่วแลนอย อําเภอสันปาตอง ออกอากาศ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ชุมชนบาน
ดอนจั่น อํา เภอเมืองเชียงใหม ออกอากาศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ชุนชนหลา ยแกว/บานสันบอเย็น
อํ า เภอดอยเตา ออกอากาศ ในวั นที่ 26 ธัน วาคม 2564 ชุ มชนบ า นใหม หนองบัว อํา เภอไชยปราการ
ออกอากาศ ในวั น ที่ 1 มกราคม 2564 และชุ ม ชนบา นเชิ ง ดอย อํา เภอจอมทอง ออกอากาศ ในวั น ที่
2 มกราคม 2564 (2) จัดงาน “มหกรรมเมืองหัตกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art)” ภายใตโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มมูลคาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น ในรูปแบบปกติ (ON-SITE) ระยะเวลา
จัดงาน 5 วัน โดยใหผูสนใจสามารถเขารวมงานในรูปแบบนิทรรศการ และภายในงานมีการนําสินคาในชุมชนมา
จําหนาย ซึ่งไดดําเนินการจัดงานฯ เสร็จสิ้นไปแลว เมื่อวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา ณ ลาน GC
บริเวณหนา ลิฟตแกว ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต จัดงาน “มหกรรมเมืองหัตกรรม
สรางสรรค (Craft & Folk Art)” ภายใตโครงการสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่ มมูลคาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจทองถิ่น ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) เริ่มตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และยั งคง
สามารถเขารวมงานตอเนื่องได เปนระยะเวลา 1 เดือน เพื่อขยายโอกาสใหผูสนใจสามารถรับชมและเขามามีสวน
รว มกับทุกกิจกรรมภายในงานไดจากทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน ทาง Facebook : “มหกรรมเมือง
หัตถกรรมสรางสรรค Craft & Folk Art” และเว็บไซต www.chiangmaicraft-folkart.com
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนชวงเทศกาลปใ หม พ.ศ.
2565 จังหวัดเชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายอารุณ ปนตา) สรุ ปการเตรีย มการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชว งเทศกาลปใ หม พ.ศ. 2565
จัง หวั ดเชียงใหม ขอ มูล ณ วั นที่ ๑๑ ธัน วาคม 256๔ สถิติอุบัติเหตุท างถนนชว งเทศกาลปใหม ๒๕๖๔
จํานวน...
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จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 115 ครั้ง มากกวาคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.88 จํานวน
ผูไดรับบาดเจ็บ 117 คน เทากับคาเฉลี่ย 3 ป จํานวนผูเสียชีวิต 11 คน นอยกวาคา เฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง
2 คน ลดลงคิดเปนรอยละ 15.38 สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา (56.52%) รองลงมาคือขับรถ
เร็ ว เกิน กํา หนด (27.83%) และทั ศนวิ สัย ไมดี (15.65%) ตามลํา ดั บ ยานพาหนะที่เ กิ ด อุบั ติเ หตุ สู ง สุ ด
คือ รถมอเตอรไซค (86.44%) รองลงมาคือรถปคอัพ (6.78%) สถานะสวนใหญ เปนผูขับขี่ (80.47%)
รองมาคือ ผูโดยสาร (17.97%) และคนเดินเทา (1.56%) สถานที่เกิดเหตุ สวนใหญเกิดทางตรง (59.13%)
และทางโคง (25.22%) ตามลําดับ ประเภทถนน สวนใหญเกิดเหตุบนถนนกรมทางหลวง, ถนนใน อบต./
หมูบ าน (40.87%) และถนนกรมทางหลวงชนบท (11.30%) ชวงเวลาที่เกิดเหตุสวนใหญเกิดในเวลา 16.01 –
20.00 น. (23.48%) รองมาคือ 00.01-04.00 น.(20.87%) ชวงอายุผูบาดเจ็บและเสียชีวิต อายุ 50 ปขึ้นไป
มากที่สุด (28.12%) รองลงมาคือชวงอายุ 40 -49 ป(17.97%) ประเภทคนสวนใหญเปนคนในพื้นที่ รอยละ
(68.75%) ในเขตจังหวัด (19.53%) และนอกเขตจังหวัด (11.72%) ผลการดําเนินงานของอําเภอ อําเภอที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด คือ อําเภอหางดง จํานวน 10 ครั้ง อําเภอที่มีผูบาดเจ็บมากที่สุด คือ อําเภอหางดง จํานวน
10 คน อําเภอที่มีผูเสียชีวิตมากที่สุด คือ อําเภอสันทราย จํา นวน 3 ราย อําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุ มีจํานวน
2 อําเภอ คือ อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอแมออน การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 ใชหัวขอ
รณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ชวงเวลาดําเนินการ แบงการดําเนินงานเปน 2 ชวง
ไดแก ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ (1 - 21 ธันวาคม 64) ชวงดําเนินการ ดังนี้ ชวงกอนควบคุมเขมขน
(22 - 28 ธันวาคม 2564) ชวงรณรงคเขมขน (29 ธันวาคม 64 - 4 มกราคม 65) ชวงหลังการรณรงค
(5 - 11 มกราคม 65) เปาหมาย จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลง รอยละ 5 ของคาเฉลี่ย
3 ปยอนหลัง (ตองนอยกวา เกิดเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 105 ราย เสียชีวิต 13 ราย) จํานวนผูเสียชีวิตใน
อํา เภอสีแดง ลดลงรอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํา นวนผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลง รอยละ 5
ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํา นวนผูเสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ไดแก ขับรถเร็วเกินกวา กฎหมายกําหนด
ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัย ลดลงรอยละ 5 ของคา เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวน
เยาวชนอายุต่ํากวา ๒๐ ป ไดรับบาดเจ็บ จากการเมาแลวขับ ลดลงรอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง มาตรการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชียงใหม มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบงออกเปน
5 ดาน คือ (1) ดา นบริหารจัดการ ดํา เนินการ ดังนี้ ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ
มีการประชุ มคณะกรรมการในทุกวัน จัดทํา แผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจั งหวัด อํา เภอ และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ตั้งคณะทํางานตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ และสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่
วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม จัดกิจกรรม 1 อําเภอ
1 กิจกรรมศาสนา ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบของประชาชน
ดําเนินการ ดานชุมชน ดานครอบครัว (2) การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดํา เนินการ ดังนี้
ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรงยาวและทางโคง จัดทํา
แผนอํา นวยความสะดวกจราจร สภาพแวดลอ ม - ตรวจสอบสิ่งอัน ตรายขา งทาง ปรับ ปรุงสัญญาณต า งๆ
ใหปลอดภัยพรอมใชง าน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่
ทองเที่ยวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล (3) มาตรการลด
ปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการ
ตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ใหมีความปลอดภัย กอ นการเดิน ทางทุ กครั้ง โดยดํา เนินการ ดั งนี้
รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัย รถโดยสาร ทั้ง รถและคนขั บ รถขนสง – ใหรถบรรทุก หยุ ดให บริ การ
เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS การรณรงค – ประชาสัมพันธ
ตรวจสภาพ...
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ตรวจสภาพรถกอนเดิ นทาง (4) มาตรการด านผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดํ าเนินการ ดังนี้ บังคับ ใช
กฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ –
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน หามขับรถเร็วเกินกําหนด เมาไมขับ ใหสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง การดูแลนักทองเที่ยว เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย
มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง
และดอยคํา ประกาศเจ าพนัก งานจราจรหา มรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสํา คัญ กํา หนดเวลาขึ้นลงดอย
(5) มาตรการดา นการช ว ยเหลื อ หลั ง เกิ ด เหตุ ดํ า เนิ น การ ดั ง นี้ เตรีย มความพร อ มทั้ ง หน ว ยกู ชี พ กู ภั ย
โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิต
ฉุกเฉิน อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมเนนย้ําความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ
กํ า หนดการดํ า เนิ น งานอย า งเข ม ข น กั บ อํ า เภอกลุ ม เสี่ ย งที่ มี ส ถิ ติ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนสู ง อาทิ
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล
พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการกั บ
อาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาด
ใหญขึ้นแหลงทองเที่ยวที่เปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท
ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนําเทคโนโลยี AI มาชวยตรวจจับผูไมสวม
หมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง
สารภี การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม –
เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัว
ทั่วจังหวัดเชียงใหม นํานวัตกรรมกลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟ ตามแยกใหญในเมืองเชียงใหม มาบังคับ
ใชกฎหมายขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนา ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการ
จําหนาย ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือน
ประชาชนตระหนั ก ถึง ความปลอดภั ย ทางถนนในชว งเทศกาลปใ หม ประกาศเจา พนักงานจราจรจัง หวั ด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพื้นที่ชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหา
อุ บั ติเหตุท างถนนในพื้ น ที่ การดํ า เนิน งานควบคูกับ มาตรการการปอ งกั น โรคติ ดเชื้อ ไวรั สโคโรนา 2019
แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถสาธารณะทุกคน การเขมงวดการตรวจแอลกอฮอล อุปกรณทุกชิ้นตอง
ปลอดภัย ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญ หนาของเจาหนา ที่ดวยกลอง CCTV ใชระบบประชุม
ทางไกลกั บ ศูนยป ฏิ บัติ การความปลอดภั ยทางถนนอํ า เภอ เพื่อ วางแผน ติดตามและประสานการปฏิ บั ติ
งานในชวงเทศกาลปใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 สถานการณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและการใหความชวยเหลือ
หัว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายอารุณ ปนตา) เดือนมกราคม 2565 บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไป
กับจะมีอากาศหนาวจัดบางแหง กับมีหมอกหนาในหลายพื้นที่ สําหรับ บริเวณเทือกเขายอดดอย ยังคงมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งเกิดขึ้นไดในบางชวง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคง
แผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ โดยยั งคงมี กํา ลังคอนขา งแรงและตอเนื่อง จั งหวั ด
เชียงใหมไ ดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) ในเขตพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา ทั้ง 3 ตําบล
ไดแก...

25

๑๘

ไดแก ตําบลบานจันทร ตําบลแมแดด และตําบลแจมหลวง การใหความชวยเหลือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปถัมภ มอบผา หมกันหนาว จํานวน 10,500 ผืน โครงการ”ไทยเบฟ..รวมใจตานภัยหนาว”
ปที่ 22 มอบผาหมกันหนาว จํานวน 15,000 ผืน บริษัท ซูซูกิ , We love Chiangmai, การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย, โครงการสิงหอาสา, กลุมเซนทรัลฯ มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 2,500 ผืน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
(นายอิสระ ศรีไสยาสน) เปาหมายสถิติไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ป 2565 ลดลง
รอยละ 20 แนวทางการดําเนินงานการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม
ป 2565 แบบบูรณาการ ระยะกอนวิกฤต (เตรียมการ) หวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม (1) จัดทําแผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําอําเภอ/ตําบล/หมูบาน ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม 2564 แผนทําแนวกันไฟ จัดชุดลาดตระเวนดับไฟปาประจําหมูบาน แผนการลาดตระเวน
แผนปลูกปา /ทําฝาย แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนการจัดการปาชุมชน (2) กํ าหนดเปาหมายลดจุ ด
Hotspot ลง และพื้นที่เผาไหมลดลงรอยละ 20 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ออกคําสั่งจัดตั้งคณะ การเก็บรวบรวม
ขอมูลการเกิดไฟโดยคณะกรรมการกรรมการระดับอําเภอ/ตําบลหมูบา น/คณะ PM2.5 ระดับตําบล ประกาศ
จังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นที่การเกษตร ประกาศจังหวัดเชียงใหม
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม ประกาศหามเผาของ
จังหวัดเชียงใหม 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 (3) จัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปาและหมอกควัน
เชียงใหม จํานวน 24 ชุดปฏิบัติการ อําเภอละ 1 ชุดปฏิบัติการ (ยกเวนอําเภอสารภี) จัดฝกอบรมการดับไฟ
โดย เสือไฟ/เหยี่ยวไฟ (4) จัดทําแนวกันไฟตามแผนรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน (5) รณรงค
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหประชาชนตระหนักรู สาธารณสุข/สุขภาพ/จัดทําระบบการแจงเตือนประชาชน
ผา นแอปพลิเคชัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดพื้นที่ปลอดฝุน/หนากากปองกันฝุน PM2.5 จิตอาสา/ปาไม
รวมรณรงคประชาสัมพันธ สรางการรับรู การปองกันแกไขปญหาไฟปา ทุกอําเภอมีการ KICK OFF เมื่อวันที่
5 พฤศจิกายน2564 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 มีการ KICK OFF โครงการปลอยแถวรณรงคงดเผา
ปองกันไฟปาหมอกควัน ปกปองประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และรําลึกถึงผูสูญเสียเนื่อง
ในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ ระยะชวงวิกฤต (เผชิญเหตุ) หวงเดือนมกราคม - เมษายน (1) จัดตั้งศูนย
บัญชาการ กํากับ ติดตาม ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล (2) ใชแอปพลิเคชัน FireD ในการบริหารจัดการ
เชื้ อ เพลิ ง ในพื้ น ที่ เ กษตร/การใช โ ดรน/UAV/อากาศยาน/การใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ป า ไม และการใช ร ะบบ
ฐานขอมู ลเดีย วกั น (3) บริหารจัดการเชื้อเพลิง/ทํ า ปุ ย/ไถกลบ/เปดจุดรับซื้ อกิ่ งไม ใบไม /ต นข าวโพด และ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (4) สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด กลุมจังหวัด
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อไมใหซ้ําซอนกัน/ระดมทุนจากทุกภาคสวน (สาธารณะ) (5) ภาคอุตสาหกรรม
ตองลดกําลังการผลิตที่สงผลกระทบตอการเกิดฝุนควัน (6) บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน เชน การตรวจจับรถ
ควันดํา (7) จํากัดการใชรถยนต โดยปรับเปลี่ยนการใชรถยนตเปนรถไฟฟาเพื่อลดการใชน้ํามัน (8) เปดหอง
ฉุกเฉิน EOC ดานฝุนควันทุกโรงพยาบาลและทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (9) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการจัดหอง Safety Zone และรณรงคใหจัดทํา Safety room ทุกบาน (10) ขอความ
รวมมื อใหป ระชาชน งดหุง ตม โดยการ ใชฟน และงดประกอบอาหารลัก ษณะป งย า ง ที่จ ะกอ ให เกิ ดควั น
(11) ทําการ...
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(11) ทําการกวาดลางทําความสะอาดถนนทุกเสน ทุกสัปดาห (12) มีการลาดตระเวนอยางเขมขน ประกาศ
ปดปา (13) การบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเขาเผชิญเหตุดับไฟปา ระยะหลังวิกฤต (ชวงฟนฟู สรางความชุมชื้น)
ห วงเดื อนพฤษภาคม-กั นยายน (1)จั ดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน (2) จัดทํ าแนวกั นไฟเขี ยว (Green Belt)
(3) ปลูกปาและฟนฟูปารวมไปถึงพืชไมทองถิ่น (4) หมูบานที่ควบคุมไฟไดดี พอช. สนับสนุนเปนหมูบานมั่นคง
จัดทําแผนพัฒนาอยางยั่งยืนหลังการเกิดวิกฤต (5) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน โดยภาคเอกชน (6) พืชเศรษฐกิจ
ยั่งยืน เชน กาแฟ บุก และไผ เปนตน (7) การถอดบทเรียนจากการดําเนินของทุกภาคสวน (8) เพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บคารบอน ดวยการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกพื้นที่ ปละ 1 ลานตน แผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ตําบล
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดจุดความรอน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 พื้นที่ สีขาว
คือ ไมมีจุดความรอน จํานวน 78 ตําบล พื้นที่สีเขียว คือ มีจํานวนจุดความรอน 1- 49 จุด จํานวน 76 ตําบล
พื้นที่สีเหลือง คือ มีจํานวนจุดความรอน 50 - 99 จุด จํานวน 19 ตําบล พื้นที่สีสม คือ มีจํานวนจุดความรอน
100 - 149 จุด จํานวน 14 ตําบล พื้นที่สีแดง คือ มีจํานวนจุดความรอน 150 - 199 จุด จํานวน 8 ตําบล
พื้นที่สีแดงเขม คือ มีจํานวนจุดความรอนมากกวา 200 จุด จํา นวน 9 ตําบล ผลการดําเนินการที่ผานมา
(1) มีการจัดการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2564 เวลา 13.00- 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
(2) จัดทําโครงการ “ตรวจ-จับ ปรับจริง หามใชรถยนตควันดํา” เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 –
12.00 น. โดยกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2564 เรียกรถเขาตรวจสอบ จํานวน 107 คัน มีคาควันดําเกินมาตรฐานและสั่งหามใชชั่วคราว
รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คัน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรียกรถเขาตรวจสอบ จํานวน 75 คัน มีคาควันดําเกิน
มาตรฐานและสั่งหามใชชั่วคราว จํานวน 11 คัน (3) โครงการปลอยแถวรณรงคงดเผา ปองกันไฟปา หมอกควัน
ปกปองประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และรําลึกถึงผูสูญเสียเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
เมื่อวันอาทิตยที่ 26 ธันวาคม 2564 แผนการใชกําลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ แตงตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ
ควบคุมไฟปาและหมอกควัน เชียงใหม จํานวน 24 ชุดปฏิบัติการ อําเภอละ 1 ชุดปฏิบัติการ (ยกเวนอําเภอสารภี)
ประกอบดวย ฝายปกครอง 1 นาย ทองถิ่น 1 นาย พลเรือน (กํานัน ผูใหญบาน) 2 นาย ทหาร 2 นาย ตําราจ
1 นาย เจาหนาที่ปาไม 2 นาย จิตอาสา (พลขับ) 1 นาย โดยมีอํานาจหนาที่ ลาดตระเวน กวดขัน เฝาระวัง ปองปราม
ประชาสัมพันธ สรางกระแสการตระหนักรับรู เพื่อไมใหมีการเผาในพื้นที่ปา พื้นที่การเกษตร พื้นที่โลงริมทาง ซังขาว
ขยะมลพิษ และพื้นที่อื่นๆ ตามที่จังหวัดไดมีประกาศหามเผา ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (4) โครงการ
แกไขปญหาฝุนควัน ไฟปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน โดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทําเปนเชื้อเพลิง
และเชื้อเพลิงอัดแทงใชในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชุมชน จังหวัดเชียงใหม โรงไฟฟาชุมชนบานหวยหอม (ชีวภาพ
ขนาด 3.0 MW) โรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงบานหวยหอม (กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป) โรงไฟฟาชุมชนบานสบแปะ
(ชีวมวล ขนาด 8.0 MW) โรงไฟฟาชุมชน ขยะตําบลบานตาล (ขยะขนาด 8.0 MW) (กาซชีวภาพขยะ ขนาด 3.0 MW)
โรงไฟฟาชุมชนบานนอย (ชีวมวล ขนาด 4.0 MW) โรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงบานนอย (กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป)
(5) Chiang Mai model โครงการแกไขปญหาฝุนควัน ไฟปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน โดยใชวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรทําเปนเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอัดแทงใชในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชุมชน จังหวัดเชียงใหม
กําหนดเปดศูนยรับซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนํารองจํานวน 22 ศูนย อยูระหวางการประเมินความพรอม
5 ศู นย ได แก ตํ า บลแม คะ อํ า เภอฝาง, ตํ า บลโหลงขอด อํ า เภอพร า ว, ตํ า บลสั นกลาง อํ า เภอสั นป า ตอง
ตําบลบงตัน...
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ตําบลบงตัน อํา เภอดอยเตา , ตํา บลบา นจันทร อํา เภอกัลยาณิวัฒนา คณะทํา งานจะทํา การเลือกศูน ย ที่ มี
ความพรอมในการนํารองหนึ่งศูนย โดยกําหนดวันเปดศูนยฯในเดือนมกราคม 2565 แผนการดําเนินงานการใน
การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ป 2565 โครงการนวัตกรรมเครื่องจักร
ตัดยอยอัดไถพรวนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด เพื่อแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวลพรอมจัดตั้งโรงไฟฟา
ชีวมวล เพื่อปองกันการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด ลดมลพิษฝุนพิษ PM 2.5 และลดปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงเพิ่มรายไดใหชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน (แมแจมโมเดล) ดวยความ
รวมมื อกับ บริษัท วี อารพีโฮลดิ้ง ดีเวปลอปเมนท จํากั ด โดยในเดือนมกราคม 2565 - พฤษภาคม 2565
นําเครื่องจักรเขาดําเนินการเศษวัสดุในสวนกองซังออกจากพื้นที่ 100% และนํารถจัดยอยอัดไถพรวน 5 ชุด
เขาดําเนินการในสวนตนขาวโพดแหง 30,000 ไร อาจขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องจักรฯ เพิ่มขึ้น ในเดือน
พฤษภาคม 2565 - มกราคม 2566 จัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลที่อําเภอแมแจม เพื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลที่ไดจากการ
ใชเครื่องจักรฯแปรรูปเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด สําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ขนาด
โรงไฟฟา 8 เมกะวัตต จํานวน 2 โครงการ เพื่อลดมลพิษและเพิ่มรายไดแก ปญหาความยากจนใหกับชุมชน
อยางยั่งยืน ในระหวางสรางโรงไฟฟาใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ทางบริษัทจะสงเชื้อเพลิงชีวมวลใหกับ บริษัท
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปางและโรงไฟฟาที่จังหวัดลําพูน ตอไป แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
และหวงประกาศหามเผา ดังนี้ (1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง มาตรการ
ปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นที่การเกษตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป (2) ประกาศ
จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปา ไม ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป (3) กํา หนดแผนการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงและเปดใหผูประสงคขอบริหารเชื้อเพลิงเขามาลงทะเบียน วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน
2565 ผานทางระบบ FireD (4) ประกาศหามเผาของจังหวัดเชียงใหม ป 2565 วันที่ 1 มกราคม – 30
เมษายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 การปดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ผังเมืองรวมเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งที่ 4)
ผูแ ทนสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายชิ ด ชั ย
อัง คะไวมงคล) ขอเชิญ เขา รว มประชุ มแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทํา ผังเมืองรวมเมืองเชีย งใหม
(ปรับปรุงครั้งที่ 4) ระหวางวันที่ 18 – 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยกลุมที่ 1 ในวัน
อังคารที่ 18 มกราคม 2565 กลุมเปา หมาย คือ ประชาชนในเขตอําเภอหางดง ณ หอประชุมที่วาการ
อําเภอหางดง กลุมที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในเขตอําเภอสารภี ณ
หอประชุม ที่ ว า การอํ า เภอสารภี กลุ มที่ 3 ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 20 มกราคม 2565 กลุ มเป า หมาย คื อ
ประชาชนในเขตอํา เภอสันทราย อํา เภอแมริม อํา เภอดอยสะเก็ด และอํา เภอสันกํา แพง ณ สํา นักบริก าร
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลุมที่ 4 ในวันศุกรท่ี 21 มกราคม 2565 กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนใน
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูสนใจสามารถเขารวมประชุมผาน
ระบบออนไลน แผนการดําเนินการรปดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผัง
เมืองรวมเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ดังนี้ โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ และระบบเครือขายสารสนเทศ
เปนเวลาติด ตอ กั น 7 วัน กํา หนดระหวา งวัน ที่ 15 – 21 ธัน วาคม 2564 ป ดประกาศเอกสาร แผนที่
และแผนผั ง เป น เวลาไม นอ ยกว า 15 วั น ระหว า งวั น ที่ 22 ธั น วาคม 2564 – 17 มกราคม 2565
รวม 27 วัน...
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รวม 27 วัน ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ระหวางวันที่ 18 – 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 –
12.00 น. ผู มีสว นได มีสว นเสี ย สามารถยื่ นแสดงความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ ขอ กํา หนดการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น
พรอมสงวนสิทธิ์ดังกลาวเปนหนังสือ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เอกสารประกอบคําสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นคํารองผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก แบบฟอรม คําสงวนสิทธิ์ในการยื่นคํารองผูมีสวนไดสวนเสีย สําเนาบัตร
ประชาชน กรณีเจาของที่ดิน สําเนาโฉนดที่ดิน กรณีไมใชเจาของที่ดนิ สําเนาโฉนดที่ดิน และใบมอบอํานาจ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5 รายงานผลดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานศู น ย ดํ า รงธรรม สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นางศิริพ ร รือเรือง) (1) การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สถิติการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2564 จํา นวน 17,793 เรื่อง ยุติแลว 17,746 เรื่อง
อยูระหวางดําเนินการ 47 เรื่อง ในประเด็น 6 ประเด็น คือ การแจงเบาะแส ความเดือดรอนของประชาชน
การกลาวโทษเจา หนาที่ของรัฐ ปญหาที่ดิน การขอความชวยเหลือทั่วไป การขอคําปรึกษา ในปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ไดรับเรื่องรองเรียน/รอ งทุกข 446 เรื่ อง
ยุติแลว 350 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 96 เรื่อง (2) การทูลเกลาถวายฎีกา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 –
2565 จํานวน 220 เรื่อง ยุติแลว 213 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 7 เรื่อง ประชาชนขอความชวยเหลือ
ดานสาธารณสุข การศึกษา ที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพ และที่ดินทํากิน ขอขอบคุณสวนราชการและอําเภอ
ที่ขับเคลื่อนงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ดานความมั่นคง
4.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีน.COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นพ.จตุชัย มณีรัตน) สถานการณ
โรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม เริ่มดีขึ้นพรอมลงพื้นที่ในการตรวจเชิงรุกพบวา มีอัตราการติดเชื้อที่ลดลง
ปจจุบันมีผูติดเชื้อที่กําลังรักษาตัว 793 ราย มาตรการในการควบคุมโรคประกอบดวย การตรวจเชิงรุกดวย
ATK เชิง รุก ดว ย CCRT ในเขตอํา เภอเมื องเชี ยงใหม การแยกผูติดเชื้อดวย Home Isolation และ
Community Isolation เพิ่มความครอบคลุมของวัคซีน มาตรการ COVID Free Setting โดยเฉพาะสถานที่
เสี่ยงตอการระบาด การประชาสัมพันธมาตรการปองกันแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ขอมูล
ทั่วไปของผูเสียชีวิตจากโรคโควิด –19 ของจังหวัดเชียงใหม เปนเพศชาย 106 ราย หญิง 69 ราย คามัธยฐาน
ของอายุ 67 ป คามัธยฐาน วันเริ่มปวย-เสียชีวิต 17 วัน นานสุด 33 วัน ป จจัยเสี่ยง - ประเด็นสําคัญ HT
รอยละ 51 DM รอยละ 25 ไขมันในเลือดสูง รอยละ 20 โรคไต รอยละ 19 ผูปวยติดเตียง รอยละ 10 ติด
เชื้อในพื้นที่ รอยละ 96 คนรูจัก รอยละ 24 ครอบครัว รอยละ 72 มาจากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย การดําเนิน CI
จังหวัดเชียงใหม จํานวนเตียงทั้งหมดใชไป 2,643 ราย รอยละ 12.15 จํานวนผูปวยอยูระหวางการรักษา
321 คน การดําเนินการ HI จังหวัดเชียงใหม ยอดสะสม 3,419 ราย อยูระหวางการรักษา 211 ราย การเฝา
ระวังโรคดวยการตรวจ ATK จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม 2564 ตรวจทั้งหมด
สะสม 117,336 ราย พบเชื้อ 5,888 ราย ปจจัยความเสี่ยงของผูติดเชื้อในเชียงใหม ไดแก สัมผัสในครอบครัว
รอยละ 33.1 สัมผัสในชุมชน รอยละ 21.6 สัมผัสในที่ทํางาน รอยละ 15.6 ระหวางการสอบสวนโรค รอยละ
10.3 ไมแนใจ รอยละ 9.7 สถานที่ระบาดในตางจังหวัด รอยละ 6.7 สัมผัสในกลุมอื่นๆ รอยละ 2.3 สัมผัสใน
สถานพยาบาล...
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สถานพยาบาล รอยละ 0.3 สถานการณโรคโควิด -19 สายพันธุ Omicron ประเทศไทย มีแนวโนมจํานวนผูติด
เชื้อเพิ่มขึ้น อาการที่พบ ไอ มากที่สุดรอยละ 54 รองลงมา เจ็บคอ และไข อาการไดกลิ่นลดลงพบเพียง 1 ราย
ยาที่ใชในการรักษา Favipiravir 10 ราย อาการดีขึ้นในเวลา 24 - 72 ชั่วโมง หลังรับยา และใหครบ 5 วั น
คาดการณผลจากมาตรการปองกันควบคุมโรค ไตรมาสที่ 1 ป 2565 เปรียบเทียบจํ านวนผูติดเชื้อรายใหม
ภาพรวมประเทศ คาดการณหากพบการระบาดสายพันธุ Omicron ภายในประเทศแพรโรคในวงกวางและรวดเร็ว
แจงการเตือนภั ยดา นสาธารณสุข ระดับ 3 ขอความรวมมือผูประกอบการปฏิ บัติตามมาตรการ Covid-Free
Setting อยางเครงครัด โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงระบบปด เชน รานอาหารที่เปนหองปรับอากาศ ทั้งการฉีดวัคซีน
และตรวจหาเชื้อของพนักงาน และคัดกรองลูกคากอนใชบริการ เวนระยะหางใหเพียงพอ ปรับการหมุนเวี ยน
อาการ หากเริ่มมีผูใชบริการหนาแนน แออัด อาจใชระบบจองคิว และการรอคิวที่มีการเวนระยะหาง และแนะนํา
ลูกคาปฏิบัติตาม UP อยางเครงครัด ขอความรวมมือประชาชน เนนย้ํา VUCA ปองกันโควิด – 19 ทุกสายพันธุ
ใหสวมหนากาก 100 % ขณะอยูกับผูอื่น เวนระยะหางจากผูอื่น ระลึกเสมอวา ผูอื่นมีโอกาสเสี่ยงที่แพร เชื้ อ
โควิด-19 ให รีบไปรับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 , 2 และเข็ม Booster สําหรับกลุม 607 เพื่อลดการปวยหนัก
หากติดเชื้อโควิด – 19 ชะลอเดินทางไปตางประเทศโดยไมจําเปน หากจําเปนใหใชมาตรการ UP ขณะเดินทาง
และพํานักตางประเทศ และตรวจหาเชื้อกอนกลับประเทศ และขณะกักตัว เลี่ยงการรวมกิจกรรมที่มีคนจํานวน
มาก โดยเฉพาะในสถานที่ระบบปด หรือที่มีโอกาสถอดหนากากเกิน 30 นาที เชน ทานอาหารในรานอาหารหอง
ปรับอากาศ สถานบันเทิง กิจกรรมทางศาสนาที่รวมคนจํานวนมาก ใหปฏิบัติตามมาตรการ UP ขณะโดยสารขนสง
สาธารณะ หากโดยสารเกิน 4 ชั่วโมง ใหตรวจ ATK กอน เลี่ยงสัมผัสใกลชิดกลุมเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัว และคน
ที่ รู จักกั น รวมทั้ งคั ดกรองตรวจหาเชื้ อ กอนกลับมาทํ างานหลั งเทศกาลปใหม ความก าวหนาในการฉี ดวัคซี น
ปองกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชี ยงใหม ยอดการฉีดวัคซีน ประชากรจังหวัดเชียงใหม 1,729,353 คน เป น
ประชากรที่มมีอายุ 12 ปขึ้นไป 1,434,088 คน ฉีดวัคซีนไปแลว 1,546,503 คน คิดเปนรอยละ 89.43
จากประชากรจังหวัดเชียงใหม และคิดเปนรอยละ 107.84 จากประชากรที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป ขอเชิญชวนชาว
เชียงใหมรับวัคซีนเข็ม 3 กระตุนภูมิดี ปองกันโอไมครอนได สําหรับผูที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถ walk in
เขารับการฉีดไดที่หนวยฉีดทุกหนวยตามวันและเวลาที่หนวยฉีดแตละหนวยเปดใหบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 สถานการณดานแรงงานและมาตรการชวยเหลือจากผลกระทบการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ผูแทนสํานักงานแรงงานจัง หวัดเชียงใหม (จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี) ขอมูล
ทั่วไปจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม แรงงานในระบบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 จํานวน
สถานประกอบการ 17,188 แหง จํานวนผูประกันตน 419,866 คน แยกเปน ม. 40 จํานวน 95,563 คน
ม.30 จํานวน 209,994 คน ม.39 จํานวน 114,309 คน จํานวนผูประกันที่ไดรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน ป 2564 เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 สาเหตุ ลาออก 54,962 คน หมดสัญญาจาง 3,112 คน
เลิกจาง 45,354 คน Covid-19 17,832 คน คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน ปจจุบันจังหวัดเชียงใหม
มีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน ทั้งสิ้นจํานวน 136,213 คน แยกเปน แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา
ลาว กัมพูชา จํานวน 93,933 ราย และคนตางชาติสัญชาติอื่นๆ จํานวน 42,280 ราย ประเภทกิจการที่มี
การจางแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา มากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก กิจการกอสราง 32,299
ราย กิจการเกษตรและปศุสัตว 30,489 ราย กิจการใหบริการตางๆ 6,756 ราย กิจการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม 6,699 ราย และงานบาน 5,823 ราย อําเภอที่มีการจางงานคนงานตางดาวมากที่สุด ไดแก อําเภอ
เมืองเชียงใหม...
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เมืองเชียงใหม 21,052 ราย อําเภอสันทราย 12,811 ราย อําเภอฝาง 10,341 ราย อําเภอแมริม 7,076
ราย และอําเภอหางดง 6,269 ราย การใหความชวยเหลือ (1) การจายสิทธิประโยชนชดเชยกรณีวา งงาน
กองทุนประกันสังคม (ม.33, ม.39, ม.40) ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 กรณีวางงาน เปนเงิน
627,075,371.55 บาท ขอมูลจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1
ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2564 การสรางการรับรูในการเฝาระวังและปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผานชองทางออนไลนของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม ผานชองทาง facebook 4,048 คน ผานชองทางเว็บ ไซต 1,032 คน ผานชองทาง Line
Application 1,781 คน ติดตามแผนปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ตามมาตรการ bubble and seal 19 แหง 6,161 คน ดานการใหความชวยเหลือ รับแจง/
ติดตามการจายเงินระหวางหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของ
สถานประกอบกิจการ 2 แหง 43 ราย สิทธิป ระโยชนที่ไดรับ 572,937.44 บาท จายเงินสงเคราะหจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางใหลูกจางกรณีนายจางไมจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 5 แหง 17 ราย
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 324,155 บาท โครงการสงเสริมและรักษาระดับการจา งงานในธุรกิ จ SMEs ของ
จังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม – 19 ธันวาคม 2564 ผูเขารวมโครงการ เปนนายจางภาคเอกชนที่อยูในระบบ
ประกันสังคม ที่มีลูกจางรวมทุกสาขา ไมเกิน 200 คน เงื่อนไขการจายเงินอุดหนุน รัฐจา ยเงินอุดหนุนใหแก
นายจางตามจํานวนลูกจางสัญชาติไทย จํานวนไมเกิน 200 คน นายจางรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/
เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565) ขอมูลจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19
เชียงใหม รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18 – 35 ป เขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน รุนที่ 1/2565
จํา นวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรชางเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบาน และการพาณิช ย
ขนาดเล็ก ฝกอบรม 4 เดือน ฝกงาน 1 เดือน หลักสูตรชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี ระดับ ตน ฝกอบรม 4 เดือน
ฝกงาน 2 เดือน หลักสูตรผูประกอบอาหารไทย ฝกอบรม 2 เดือน ฝกงาน 1 เดือน เนื่องในปใหม 2565
กระทรวงแรงงานมอบของขวัญใหกับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ดังนี้ (1) ลดอัตราเงินสมทบของผูประกันตน
ม. 40 เหลือรอยละ 60 เปนระยะเวลา 6 เดือน ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาท/เดือน จากเดิม
70 บาท/เดือน ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาท/เดือน จากเดิม 100 บาท/เดือน ทางเลือกที่ 3
ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาท/เดือน จากเดิม 300 บาท/เดือน (2) เพิ่มอัตราเงินสงเคราะหจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางสูงสุด 100 เทา เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางที่ถู กนายจางเลิกจางหรือค างจาย
เงินเดือน ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีคาชดเชย แบงเปน อัตราคาชดเชยจากเดิม
30 เทา เพิ่มเปน 60 เทา ของอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจา งที่มีอายุงาน 120 วัน แตไมครบ 3 ป อัตรา
คาชดเชยจากเดิม 50 เทา เพิ่มเปน 80 เทา ของอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 3 ป แตไมครบ
10 ป อัตราคาชดเชยจากเดิม 70 เทา เพิ่มเปน 100 เทา ของอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน
10 ปขึ้นไป กรณีเงินอื่นนอกจากคาชดเชย อัตราเดิม 60 เทา เพิ่มเปน 100 เทาของอัตราคาจา งขั้ นต่ํา
สําหรับการกูยืมเงินจากกองทุน เพื่อผูรับงานไปทําที่บานเพื่อดูแลความเปนอยูของแรงงานนอกระบบ ในกลุม
ผู รั บ งานไปทํ า ที่ บ า นทั่ ว ประเทศกว า 6,000 คน โดยกรมการจั ด หางานจะลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู
หรือคาธรรมเนียมเหลือรอยละ 0 ตอป ในงวดที่ 1 - 12 โดย ไมปลอดเงินตน และงวดที่ 13 เปนต นไป
จนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตรารอยละ 3 ตอป สําหรับวงเงินกูยืม ผูรับงานไปทําที่บานรายบุคคลกูไดไมเกิน 50,000
บาท รายกลุมกูไดไมเกิน 300,000 บาท ผูสนใจสามารถยื่นกูไดที่สํา นักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร
และสํานักงานจัดหางานทุกจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565 และทําสัญญากูยืม
เงินภายใน 30 กันยายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 นําเสนอ...
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4.4 นําเสนอโดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
5 มกราคม 2565 10.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา โครงการรอยใจรักษ
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิ ัชร อําเภอแมอาย
มหาวัชรราชธิดา พรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร
สิริวิบูลยราชกุมาร
9 - 14 มกราคม 2565
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ- พื้นที่จังหวัดเชียงใหม
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และจังหวัดแมฮองสอน
17 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดวันพอขุนรามคําแหงมหาราช
หองประชุมสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม
และอําเภอ
18 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร- พระบรมราชานุสาวรีย
มหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
28 มกราคม ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุม
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา (หอง 2)
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
๐๙.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
หองประชุม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เฉลิมพระเกียรติ
เชียงใหม ครั้งที่ 1/2565
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม และผานทาง
ระบบ Zoom
Meeting
28 มกราคม ๒๕๖5 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน หองประชุม
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ประธานในที่ป ระชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จังหวั ด
เชียงใหมไดประกาศการขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City) เปนวาระของการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนเมืองสะอาดสวยงาม โดยการสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดี ดวยความรวมมือรวมใจ
ของหนว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่นองประชาชนทุกภาคสวน รวมกันสรางจัง หวัดเชี ยงใหมใหเ ปนเมือ ง
สะอาด เมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และมีการพัฒนาในมิติตางๆ อยางยั่งยืนสูการเปน
“นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” โดยมีแนวทางการดํา เนินการ ดังนี้
(1) การทําความสะอาด ทั้งภายใน ภายนอก บริเวณศูนยราชการ อาคารสํา นักงานขององคกร หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ (2) การดูแลรักษาความสะอาด ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศน
ของบา นเมืองเชียงใหม มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กําจัดวัชพืช ตัดแตงตนไม ปายประกาศตางๆ
ถนนหนทาง คู คลอง แมน้ํา และสถานที่ทองเที่ยว ใหสะอาดสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย (3) ตรวจสอบ
สภาพความเรีย บรอย ความถูกตองของพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ ธงชาติ ธงพระปรมาภิ ไธย
ธงพระนามาภิไธย และธงอื่นๆ ในบริเวณอาคารสถานที่ราชการ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ใหถูกตอง
เหมาะสม สวยงาม และเปนไปอยางสมเกียรติ (4) ใหขยายผลการดําเนินการ ใหครอบคลุมไปยังทุกภาคสวน
ในทุกพื้นที่อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม (5) ใหทุกสวนราชการ/หนวยงาน ภาครัฐ อําเภอทุกอําเภอ
ดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดภายในบริเวณหนวยงาน อยา งนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหสํารวจและจัดทํ า
แผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เปนรูปธรรม และมีการรายงานผลการดํา เนินกิจกรรมใหจังหวัดและที่ประชุม
กรมการจังหวัดทราบทุกเดือน จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรม Kick off ประกาศวาระ “เชียงใหมเมือง
สะอาด” (Chiang Mai Clean City) ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม
2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

ผูจดรายงานการประชุม

พิพัฒนพงษ พุทธวงค
(นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

ผูตรวจรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผา นมา

มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.2 ดานเศรษฐกิจและสังคม
4.1.1 สรุป การเบิกจ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ดเชีย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
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สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตำมหนัง สือ ส ำนัก เลขำธิก ำรคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่ส ุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวัน ที่ 22
ธันวำคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ เมื่อ
วัน ที่ 21 ธันวำคม 2564 เพื่อให้ห น่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรเร่งรัด กำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนั บ สนุ น กำรฟื้น ตัว ของเศรษฐกิจไทยหลังสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดย
กำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเป็นรำยไตรมำส ดังนี้
รำยกำร

รวม

ไตรมำสที่ 1

ไตรมำสที่ 2

ไตรมำสที่ 3

ไตรมำสที่ 4

เบิกจ่ำย

ใช้จ่ำย

เบิกจ่ำย

ใช้จ่ำย

เบิกจ่ำย

ใช้จ่ำย

เบิกจ่ำย

ใช้จ่ำย

เบิกจ่ำย

ใช้จ่ำย

ภำพรวม

93.00

100

30.00

34.08

51.00

56.24

72.00

81.74

93.00

100

ประจำ

98.00

100

34.00

35.33

57.00

55.78

79.00

81.76

98.00

100

ลงทุน

75.00

100

13.00

28.96

29.00

58.15

46.00

81.65

75.00

100

2. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 มกรำคม
2565 ดังนี้
2.1 ผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร (Function) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 21 มกรำคม 2565 ดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร

งบประมำณ

PO

จำนวน

เบิกจ่ำย
เป้ำ
ร้อยละ หมำย Q2
ร้อยละ

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ

จำนวน

กำรใช้จ่ำย
เป้ำ
ร้อยละ หมำย Q2
ร้อยละ

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ

ภำพรวม

16,793.62

2,268.26

9,616.29

57.26

51.00

6.26

11,884.54

70.77

56.24

14.53

ประจำ

8,143.72

69.67

6,682.34

82.06

57.00

25.06

6,752.01

82.91

55.78

27.13

ลงทุน

8,649.90

2,198.59

2,933.95

33.92

29.00

4.92

5,132.53

59.34

58.15

1.19

ผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณส่ วนรำชกำร (Function) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำพรวม
ได้รับจัดสรร 16,793.62 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 9,616.29 คิดเป็นร้อยละ 57.26 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ร้อยละ 6.26 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ใช้จ่ำย 11,884.54 ล้ ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.77 สู งกว่ำเป้ำ หมำยที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 14.53 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ
ผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณส่ วนรำชกำร (Function) ประจำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น
ได้ร ับ จัด สรร 8,649.90 ล้ำ นบำท เบิก จ่ำ ย 2,933.95 ล้ำ นบำท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 33.92 สูง กว่ ำ เป้ ำ หมำยที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 4.92 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ใช้จ่ำย 5,132.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.34
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 1.19 เป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ หน่วยเบิกจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน
มีทั้งสิ้น 126 หน่วยงำน ประกอบด้วยส่วนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จำนวน 116 หน่วยงำน องค์กำรมหำชน
จำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หน่วยงำน
เทศบำล จำนวน 5 หน่วยงำน รำยละเอียดดังนี้
ผลกำรเบิกจ่ำย...

2

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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ผลการเบิกจ่ายและใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 21 มกราคม 2565 เรียงลาดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีผลร้อยละการใช้จา่ ยจากมากไปน้อย
หน่วย : ล้านบาท
หน่วยงาน
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
รวมทั้งสิ้น 126 หน่วยงาน
8,649.90 2,198.59 2,933.94
33.92 5,132.53
59.34 3,517.37
งบส่วนราชการ 116 หน่วยงาน
7,873.78 2,170.87 2,623.64
33.32 4,794.50
60.89 3,079.28
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
0.18
0.00
0.18
100.00
0.18
100.00
0.00
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
0.54
0.18
0.36
66.30
0.54
100.00
0.00
5.79
5.78
0.01
0.22
5.79
100.00
0.00
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด
เขต 1 (เชียงใหม่)
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
0.22
0.00
0.22
100.00
0.22
100.00
0.00
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
0.97
0.97
0.00
0.00
0.97
100.00
0.00
0.12
0.00
0.12
100.00
0.12
100.00
0.00
ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9
จังหวัดเชียงใหม่
0.02
0.00
0.02
100.00
0.02
100.00
0.00
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
0.58
0.00
0.58
100.00
0.58
100.00
0.00
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
เชียงใหม่
0.10
0.00
0.10
100.00
0.10
100.00
0.00
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
0.27
0.00
0.27
100.00
0.27
100.00
0.00
โรงพยาบาลประสาท
43.32
43.32
0.00
0.00
43.32
100.00
0.00
0.06
0.00
0.06
100.00
0.06
100.00
0.00
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.84
1.84
0.00
0.00
1.84
100.00
0.00
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
288.44
0.00
288.44
100.00
288.44
100.00
0.00
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,006.54
0.00 1,006.54
100.00 1,006.54
100.00
0.00
54.57
48.98
5.59
10.25
54.57
100.00
0.00
กองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
25.11
25.11
0.00
0.00
25.11
100.00
0.00
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
1.00
1.00
0.00
0.00
1.00
100.00
0.00
เรือนจากลางเชียงใหม่
0.86
0.79
0.08
8.71
0.86
100.00
0.00
โรงพยาบาลนครพิงค์
13.42
13.41
0.00
0.00
13.41
99.98
0.00
โรงพยาบาลสวนปรุง
3.39
0.00
3.38
99.96
3.38
99.96
0.00
36.00
35.98
0.00
0.00
35.98
99.95
0.02
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
1.36
0.00
1.36
99.93
1.36
99.93
0.00
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
2.34
0.44
1.90
81.15
2.34
99.91
0.00
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดเชียงใหม่
1.74
1.18
0.56
31.99
1.74
99.78
0.00
1.27
1.27
0.00
0.00
1.27
99.76
0.00
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ (พืชสวน)

38

3
ที่

หน่วยงาน

27
28
29
30

ศูนย์วิจยั พืชไร่เชียงใหม่
วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ศูนย์วิจยั ข้าวเชียงใหม่
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัด
เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1
สานักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
0.43
99.67
2.09
99.14
0.56
22.88
0.10
3.96

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
0.43
99.67
0.00
2.09
99.14
0.02
2.42
98.65
0.03
2.42
98.40
0.04

0.43
2.11
2.45
2.46

0.00
0.00
1.86
2.32

0.32
2.55
36.76
11.24

0.23
2.50
35.80
3.03

0.08
0.00
0.00
7.61

25.52
0.00
0.00
67.72

0.31
2.50
35.80
10.64

98.11
98.04
97.39
94.65

0.01
0.05
0.96
0.60

1.12
14.90

0.00
11.87

1.06
2.16

94.63
14.46

1.06
14.03

94.63
94.14

0.06
0.87

0.04
5.98
386.27
305.45
895.63
13.77
2.80
3.17

0.00
5.44
287.72
257.29
464.52
9.85
2.16
2.78

0.04
0.15
71.06
24.98
357.05
2.59
0.33
0.00

94.09
2.52
18.40
8.18
39.87
18.79
11.63
0.00

0.04
5.59
358.78
282.27
821.58
12.44
2.49
2.78

94.09
93.50
92.88
92.41
91.73
90.34
89.04
87.88

0.00
0.39
27.49
23.18
74.05
1.33
0.31
0.38

16.02
45.92

13.84
33.46

0.00
5.63

0.00
12.25

13.84
39.09

86.36
85.13

2.19
6.83

9.29
1.16
50.44
293.17
387.24

0.00
0.00
34.78
105.58
40.79

7.63
0.88
0.00
96.41
219.54

82.09
76.19
0.00
32.89
56.69

7.63
0.88
34.78
201.99
260.33

82.09
76.19
68.95
68.90
67.23

1.66
0.28
15.66
91.18
126.90

129.35
4.63
39.68
75.32
329.02
2.85

69.95
2.97
19.28
43.42
177.05
0.00

13.63
0.00
5.84
4.00
19.87
1.48

10.54
0.00
14.72
5.31
6.04
52.16

83.58
2.97
25.12
47.42
196.93
1.48

64.62
64.21
63.31
62.96
59.85
52.16

45.77
1.66
14.56
27.90
132.09
1.36
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4
หน่วยงาน

ที่

58 สานักงานพัฒนาและบารุงรักษาทางน้าที่ 7
(เชียงใหม่)
59 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3
60 โครงการชลประทานเชียงใหม่
61 สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม่)
62 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4
63 สานักงานสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
64 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่
65 สานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
3.12
36.97

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
4.07
48.17
4.38

8.44

0.95

43.80

15.86

4.59

10.48

20.45

46.68

23.35

971.21
2.68
14.64

172.99
0.42
1.30

276.47
0.83
5.36

28.47
30.77
36.60

449.46
1.24
6.66

46.28
46.24
45.52

521.75
1.44
7.97

6.89
9.46
1.17

0.37
3.53
0.00

2.76
0.71
0.50

40.12
7.47
42.34

3.13
4.24
0.50

45.48
44.85
42.34

3.75
5.22
0.67

24.39
336.18
1.42
0.19
56.43
26.81

9.98
38.80
0.34
0.06
1.08
5.00

0.00
91.42
0.15
0.00
15.18
2.57

0.00
27.19
10.27
0.00
26.89
9.58

9.98
130.22
0.49
0.06
16.26
7.57

40.90
38.73
34.25
30.95
28.81
28.25

14.42
205.96
0.94
0.13
40.17
19.23

106.63
1.43
2.12
42.93

28.36
0.00
0.19
7.28

0.00
0.33
0.26
0.94

0.00
23.11
12.12
2.19

28.36
0.33
0.45
8.22

26.60
23.11
21.28
19.14

78.27
1.10
1.67
34.72

36.79
78.64
31.08

0.15
8.36
4.86

6.65
6.09
0.08

18.08
7.75
0.25

6.80
14.45
4.94

18.49
18.37
15.91

29.98
64.19
26.14

224.59
74.88
128.78
2.63

31.37
6.58
4.23
0.00

2.71
3.44
11.17
0.31

1.21
4.60
8.68
11.85

34.08
10.02
15.40
0.31

15.18
13.38
11.96
11.85

190.51
64.86
113.38
2.32

18.93
17.56
2.16
333.28
366.22

1.58
1.36
0.00
12.98
0.00

0.35
0.28
0.18
10.26
20.41

1.82
1.61
8.35
3.08
5.57

1.93
1.64
0.18
23.24
20.41

10.18
9.34
8.35
6.97
5.57

17.01
15.92
1.98
310.05
345.80

เขต 3 เชียงใหม่

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

โรงพยาบาลจอมทอง
สานักงานชลประทานที่ 1
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
เรือนจาอาเภอฝาง
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
สานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 2
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานทางหลวงที่ 1
ศูนย์วิจยั การผสมเทียมและเทคโนโลยีชวี ภาพ
เชียงใหม่
สานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
กองบิน 41
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตรเขต 1
ศูนย์วิจยั และบารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม่

40

5
ที่

หน่วยงาน

88 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม่
89 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
90 ศูนย์วิจยั ข้าวสะเมิง
91 สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
92 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
93 สานักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
95 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
96 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลง
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่
97 สานักงานสถิติจงั หวัดเชียงใหม่
98 สานักงานพาณิชย์จงั หวัดเชียงใหม่
99 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
100 สานักงานศึกษาธิการภาค 15
101 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
102 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
103 โรงเรียนกาวิละอนุกลู
104 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
107 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
109 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
110 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
111 วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
112 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
113 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
114 โรงพยาบาลฝาง
115 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ
116 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน
1 สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
2 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่
(องค์การมหาชน)

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
0.36
0.59

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
3.06
5.07
57.37

60.43

2.70

6.90
2.05
0.63
48.14
5.32

0.00
0.00
0.00
0.63
0.00

0.32
0.06
0.02
0.77
0.06

4.60
3.13
3.06
1.61
1.07

0.32
0.06
0.02
1.41
0.06

4.60
3.13
3.06
2.92
1.07

6.59
1.99
0.61
46.73
5.27

123.31
0.35
0.74

0.78
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.78
0.00
0.00

0.63
0.00
0.00

122.53
0.35
0.74

0.45
21.44
2.50
0.12
0.88
2.63
3.83
3.15
0.63
6.72
4.37
12.99
0.30
5.87
2.00
3.05
3.50
11.66
2.39

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.45
21.44
2.50
0.12
0.88
2.63
3.83
3.15
0.63
6.72
4.37
12.99
0.30
5.87
2.00
3.05
3.50
11.66
2.39

3.50
310.28
249.25

0.00
0.00
0.00

0.00
310.28
249.25

0.00
100.00
100.00

0.00
310.28
249.25

0.00
100.00
100.00

3.50
0.00
0.00

61.03

0.00

61.03

100.00

61.03

100.00

0.00
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6
ที่

1
2

1
2
3
4
5
6
1

หน่วยงาน

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
0.00
0.00
337.28
0.00
0.00
270.99
0.00
0.00
66.29

กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน
337.28
0.00
จังหวัดเชียงใหม่
270.99
0.00
66.29
0.00
สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 หน่วยงาน
107.22
27.72
0.03
0.03
27.75
25.88
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
52.11
27.72
0.00
0.00
27.72
53.20
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9.32
0.00
0.03
0.33
0.03
0.33
เทศบาลนครเชียงใหม่
16.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เทศบาลเมืองต้นเปา
10.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เทศบาลเมืองแม่โจ้
10.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
8.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
งบกลาง 1 หน่วยงาน
21.35
0.00
0.00
0.00
0.00
สานักงานจังหวัด เชียงใหม่
ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จา่ ย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 2
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย Q2 ร้อยละ 29
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.00 - 13.00
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 13.01 - 28.99
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 29.00 ขึ้นไป
2. เป้าหมายการใช้จา่ ย Q2 ร้อยละ 58.15
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 0.00 - 28.96
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 28.97 - 58.14
-หน่วยงานที่มีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 58.15 ขึ้นไป

79.47
24.39
9.29
16.47
10.59
10.08
8.66
21.35
21.35
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7

2.2 กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
รำยกำร

งบประมำณ

สำรองเงิน
มีหนี้

ภาพรวม
เงินกู้
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
งบกลำง
ปี 2564
ปี 2565

2,806.28
2,401.14
26.60
1,814.38
560.16
405.14
288.02
117.12

35.72
0.00
0.00
0.00
0.00
35.72
0.00
35.72

PO
47.54
46.70
0.00
19.02
27.68
0.85
0.00
0.85

หน่วย : ล้ำนบำท
กำรใช้จ่ำย
จำนวน
ร้อยละ
2,209.57 78.74
1,804.72 75.16
24.04 90.35
1,645.28 90.68
135.40 24.17
404.85 99.93
287.73 99.90
117.12 100.00

เบิกจ่ำย
จำนวน
ร้อยละ
2,126.30 75.77
1,758.02 73.22
24.04 90.35
1,626.26 89.63
107.72 19.23
368.29 90.90
287.73 99.90
80.56 68.78

2.3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้ำนบำท
งบประมำณ
2,280.42

PO
967.23

เบิกจ่ำย
จำนวน
1,081.69

กำรใช้จ่ำย
ร้อยละ
47.43

-----------------------------------------

จำนวน
2,048.92

ร้อยละ
89.85
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4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจั ง หวัด เชีย งใหม ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒ นาจัง หวั ด) จํ า นวน 10 โครงการ 40
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 302,517,100 บาท จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 270,985,000 บาท
(89.58%) งบดําเนินงาน จํานวน 21,532,100 บาท (7.11%) และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท (3.31%)
จํานวน
งบประมาณ (กิจกรรม)
รวม
ประเด็นการพัฒนา
งบประมาณ
โครงการ กิจกรรม
งบลงทุน
งบดําเนินงาน
1. การสงเสริมการทองเที่ยว
2
12 162,443,000 3,000,000 165,443,000
เพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ
(11)
(1)
วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจทองถิ่น
2. การขับเคลื่อนเกษตร
1
2
1,369,900
1,369,900
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป
(2)
มูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา
และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แหงอนาคต ภายใต BCG
Model
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ประเด็นการพัฒนา

จํานวน

งบประมาณ (กิจกรรม)

รวม
งบประมาณ
1,500,000

3. การผลักดันเชียงใหมสู
การเปนเมืองอัจฉริยะ เมือง
แหงไมซเมืองแหงสตารทอัพ
และเมืองนวัตกรรม
การแพทยและสุขภาพ
(SMS & Medicopolis :
Smart City, MICE City,
Startup City,
Medicopolis) ใหสามารถ
รองรับการเปนศูนยกลาง
ทางการคา การลงทุน ของ
ภาคเหนือ
4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative
Economy) โดยใชความคิด
สรางสรรคภูมิปญญา
และอัตลักษณลานนา
5. การจัดการปญหาฝุนควัน
(PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน
6. การจัดการสาธารณภัย
การสรางความมั่นคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

1

1

1,500,000
(1)

1

1

2,649,400
(1)

2,649,400

2

13

59,330,000 10,274,800
(10)
(3)

69,512,400

3

11

49,304,400
(6)

2,738,000
(5)

52,042,400

10,000,000

10,000,000

รวม

10

40

270,985,000 31,532,100
302,517,100
(27)
(13)

45
ความคืบหนาในการดําเนินงาน
- อนุมัติโครงการแลว จํานวน 30 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 266,196,000 บาท (87.99%)
- อยูระหวางการเสนออนุมัติฯ จํานวน 10 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 26,321,100 บาท
(8.70%)
- คาใชจา ยในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
งบประมาณ 10,000,000 บาท
(3.31%)
การใชจายงบประมาณ
ณ วันที่ 26 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน)
จํานวน 70,976,557.12 บาท (23.46%) ดังนี้
- เบิกจายแลว
งบประมาณ 3,092,377.12 บาท (1.02%)
- กอหนี้ผูกพันแลว
จํานวน 4 รายการ
ง บ ป ร ะ ม า ณ 6 7 ,8 8 4 ,1 8 0 . 0 0 บ า ท
(22.44%)
ทั้งนี้ มีโครงการงบลงทุนที่จะกอหนี้ผูกพันไดภายในเดือนมกราคม 2565 อีกจํานวน 8 รายการ
งบประมาณ 111,836,930 บาท (36.97%)

มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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4.1.3 การดํา เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํา ป ข องกลุ มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)

47

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

48

4.1.4 รายงานผลดํ า เนิ น งานศู น ย ดํ า รงธรรมจั ง หวั ด เชี ย งใหม ประจํ า เดื อ น
มกราคม 2565 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

49

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

50
4.1.5 การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City)
ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

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

51
4.1.6 การจัด งานเพื่ อสง เสริมการทอ งเที่ ยวและการกระตุ นเศรษฐกิจ จั งหวัด
เชียงใหม (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม)

52

26/01/65

นิทรรศการเทิดพระเกียรติผา ลายขอ

1

53

26/01/65

2

54

26/01/65

กําหนดการและรายละเอียดการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม ประจําป 2565

รูปแบบมงกุฎ

3

55

26/01/65

เงินรางวัล เงินสนับสนุน และถวยรางวัล
- เงินรางวัลชนะเลิศ

100,000 บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 3

25,000 บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 1

50,000 บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 4

20,000 บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 2

30,000 บาท

- รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน 10,000 บาท

-

- รางวัลขวัญใจมหาชน

10,000 บาท

กิจกรรมพิเศษภายในงานประกวดนางสาวเชียงใหม

4

56

26/01/65

5

57

26/01/65

6

58

26/01/65

7

59

26/01/65

8

60
4.1.7 การดํ า เนิ น งานของมู ล นิ ธิ โ ครงการสารานุ ก รมไทยสํ า หรั บ เยาวชน
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)

61

62

มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
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4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 การดํ า เนิ น การป อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช ว งเทศกาลป ใ หม
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)

64

26/01/65

สถิติช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน
29 ธันวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

เกิดอุบต
ั เิ หตุ

บาดเจ็บ

เสียชีวต
ิ

96
93
12

29 ธ.ค. 64

10

9

1

30 ธ.ค. 64

21

19

2

31 ธ.ค. 64

26

23

4

1 ม.ค. 65

17

19

2

2 ม.ค. 65

8

8

2

3 ม.ค. 65

10

11

0

4 ม.ค. 65

4

4

1

สถิติช่วงหลังควบคุมเข้มข้น
5 - 11 มกราคม 2565

เกิดอุบต
ั เิ หตุ

บาดเจ็บ

เสียชีวต
ิ

20
19
1

5 ม.ค. 65

1

1

0

6 ม.ค. 65

6

5

1

7 ม.ค. 65

0

0

0

8 ม.ค. 65

4

4

0

9 ม.ค. 65

1

1

0

10 ม.ค. 65

6

6

0

11 ม.ค. 65

2

2

0

1

65

26/01/65

สรุปภาพรวมอุบต
ั เิ หตุทางถนนช่วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ (วันที 29 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65)

96

เกิดอุบต
ั เิ หตุ

1
0

น้อยกว่า 5% ของค่าเฉลีย 3 ปี ย้อนหลัง

30

ช่วงก่อนควบคุมเข ้มข้น

บาดเจ็บ

93

12

เสียชีวต
ิ

12

น้อยกว่า 5% ของค่าเฉลีย 3 ปี ย ้อนหลัง

1

น้อยกว่า 5% ของค่าเฉลีย 3 ปี ย ้อนหลัง

ช่วงควบคุมเข ้มข ้น

ช่วงหลังควบคุมเข้มข ้น

20

10

0

สภาพถนน
7.3%

สาเหตุการเกิดอุบต
ั เิ หตุทางถนน

สภาพรถ
หลับใน 0.9%
3.7%

ร ้อยละ

ดืมแล ้วขับ
37.6%

ทัศนวิสยั ไม่ดี
7.3%

ตัดหน้ากระชันชิด
12.8%

ขับรถเร็วเกินกําหนด
25.7%

• ดืมแล ้วขับ

37.6

• ขับรถเร็วเกินกําหนด

25.7

• ตัดหน้ากระชันชิด

12.8

• ทัศนวิสยั ไม่ดี

7.3

• สภาพถนน

7.3

• หลับใน

3.7

• แซงรถผิดกฎหมาย

2.8

• มีสงกี
ิ ดขวางบนถนน

1.8

• สภาพรถ

1.0

2

66

26/01/65

พฤติกรมเสียงต่อการเกิดอุบต
ั เิ หตุทางถนน

ขับรถเร็ว
9%

ร ้อยละ

ไม่มใี บขับขี อืน ๆ
3.2
2.6%
%

ดืมแล ้วขับ
22.6%

ไม่มค
ี วามผิด
3.9%

ไม่สวมหมวกนิ รภัย
49.7%

ยานพาหนะทีเกิดอุบต
ั เิ หตุ

• ไม่สวมหมวกนิ รภัย

49.7

• ดืมแล ้วขับ

22.6

• ขับรถเร็วเกินกําหนด

9.0

• ไม่มค
ี วามผิดตามมาตรการ

3.9

• ตัดหน้ากระชันชิด

3.2

• อืนๆ

3.2

• รถจักรยานยนต ์ไม่ปลอดภัย

2.6

• ไม่มใี บขับขี

2.6

• หลับใน

1.9

• ไม่คาดเข็มขัดนิ รภัย

1.3

ประเภทถนนทีเกิดอุบต
ั เิ หตุ

จักรยานยนต ์

87%

ถนนในหมู่บ ้าน

44.8%

จักรยาน

4%

ทางหลวง

37.5%

ปิ คอัพ

3%

ทางหลวงชนบท

8.3%

เก๋ง

3%

ถนนเทศบาล

8.3%

อืน ๆ

3%

ถนน อบจ.

1.0
%
3
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ภูมล
ิ าํ เนาผู ้ประสบเหตุ

คนในพืนทีเชียงใหม่
• ในอําเภอเดียวกัน
• ต่างอําเภอ

คนนอกพืนทีเชียงใหม่

96.2%
65.7%
30.5%

3.8%

26/01/65

ช่วงเวลาทีเกิดอุบต
ั เิ หตุ

• 18.01-21.00 น.

33.7%

• 21.01-00.00 น.

22.9%

• 15.01-18.00 น.

14.5%

• 03.01-06.00 น.

10.8%

• 12.01-15.00 น.

9.6%

• 09.01-12.00 น.

4.8%

• 06.01-09.00 น.

2.4%

• 00.01-03.00 น.

1.3%

สถิตก
ิ ารเกิดอุบต
ั เิ หตุทางถนนของอําเภอ
อําเภอทีมีผู ้เสียชีวต
ิ จํานวน 8 อําเภอ ได้แก่
• เมืองเชียงใหม่ 3 ราย
• สันป่ าตอง และสารภี อําเภอละ 2 ราย
• จอมทอง ดอยเต่า ฝางสันกําแพง เวียงแหง อําเภอละ 1 ราย
อําเภอทีเกิดอุบต
ั เิ หตุทางถนน จํานวน 22 อําเภอ ได ้แก่
• สันทราย 10 ครงั
• ดอยสะเก็ด 9 ครงั
• ฝาง 8 ครงั
• พร ้าว สารภี แม่แตง อําเภอละ 7 ครงั
• สันป่ าตอง หางดง เมืองเชียงใหม่ แม่อาย อําเภอละ 6 ครงั
• จอมทอง 4 ครงั
• ฮอด เวียงแหง แม่ รมิ อําเภอละ 3 ครงั
• สันกําแพง อมก๋อย อําเภอแม่แจ่ม อําเภอละ 2 ครงั
• กัลยาณิ วฒ
ั นา ดอยเต่า เชียงดาวแม่ออนไชยปราการ อําเภอละ 1 ครงั
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วิเคราะห ์ผลการดําเนินงาน
Strong (จุดแข็ง)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Weak (จุดอ่อน)

มีการตังศูนย ์ปฏิบต
ั ก
ิ ารในทุกระดับ
หน่ วยงานและบุคลากรมีความพร ้อมตามยุทธศาสตร ์ 5 เสาหลัก
มีภาคีเครือข่ายทีมีความพร ้อม ทังภาคร ัฐ เอกชน
มีการบูรณาการรายงานข ้อมูลอุบต
ั เิ หตุทางถนนรวดเร็ว
มีการลงพืนทีวิเคราะห ์สาเหตุอบ
ุ ต
ั เิ หตุทางถนน
ดําเนิ นการ "ด่านชุมชน" เข ้มแข็ง
กวดขันการจําหน่ ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์ทุกกรณี
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ งดจําหน่ ายแอลกอฮล ์
ออกประกาศเจ ้าพนักงานจราจร ห ้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ขนดอย
ึ
นํ านวัตกรรมกล ้อง AI, CCTV, Speed ,Red light Camera มาใช ้

•
•
•
•

งบประมาณทีสนับสนุ นยังไม่เพียงพอต่อเจ ้าหน้าที
กําลังเจ ้าหน้าทีไม่เพียงพอตลอด 24 ชม.
บางตําบลไม่มห
ี น่ วยบริการการแพทย ์ฉุ กเฉิ น
มีทางลัดทางเลียงจํานวนมาก ทําให ้หลบหลีกด่านได ้ง่าย

Treat (อุปสรรค)

Opportunity (โอกาส)
• หน่ วยงานทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพและความพร ้อมในการทํางาน
• ผูบริ
้ หารระดับสูงให ้ความสําคัญในการแก ้ไขปัญหา
• มีการสนับสนุ นจากภาคเอกชน อาทิ งบประมาณ และสิงของจําเป็ นใน
การตังจุดตรวจ จุดบริการ
• ระบบตรวจสอบรถขนส่งสาธารณะมีประสิทธิภาพสูง

• ยังมีสถานประกอบการบางแห่งจําหน่ ายแอลกอฮอล ์ให ้เยาวชน
• ประชาชนยังฝ่ าฝื นกฎหมายจราจร อาทิ การไม่สวมหมวกนิ รภัย ไม่คาด
เข็มขัดนิ รภัย เมาแล ้วขับ ใช ้ความเร็วเกินกําหนด
• จังหวัดเชียงใหม่เป็ นแหล่งท่องเทียวทีผูคนเดิ
้
นทางเข ้ามาจํานวนมาก จึงมี
ความเสียงต่อการเกิดอุบต
ั เิ หตุสงู โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว
• สภาพแวดล ้อมช่วงปี ใหม่ มีหมอก ส่งผลต่อทัศนวิสยั

ข ้อเสนอแนะ
• ควรมีการบังคับใช ้กฎหมาย 24 ชม. โดยเฉพาะการตังด่านตรวจ จุดสกัดต่าง ๆ
• ควรรณรงค ์ประชาสัมพันธ ์ให ้ต่อเนื อง เน้นการสวมหมวกนิ รภัย 100% และไม่ใช ้ความเร็วเกิน
กําหนด
• ขอความร่วมมือผู ้ประกอบการ

กวดขันการจําหน่ ายเครืองดืมแอลกอฮอล ์ โดยเฉพาะเยาวชน

และให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามประการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งคร ัด
• ควรจัดสรรงบประมาณให ้เพียงพอ
• บังคับใช ้กฎหมายเกียวกับเยาวชนเมาแล ้วขับอย่างเข ้มงวด

หากมีการกระทําผิดกฎหมายให ้

ดําเนิ นคดีจนถึงทีสุด
• สนับสนุ นบุคลากรทางการแพทย ์ให ้ครอบคลุม และเพียงพอ
• มีการตรวจสอบความพร ้อมของรถกู ้ชีพกู ้ภัย ให ้มีความพร ้อม รวมทังพิจารณาติดตัง GPS ทุกคัน

5

69

4.2.2 การแกไขปญหาไฟปา และฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
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4.2.3 การสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
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4.2.4 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และผลกระทบจากสถานการณภัยแลง
ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
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ผลการขับเคลื่อนของจังหวัดเชียงใหม
• ในระยะที่ 1 จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานในสังกัด
กษ. ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกหมูบานนํารอง จํานวน 1 หมูบาน ไดแก หมูบาน บานไรสวางอารมณ หมูที่
21 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายอําเภอดอยหลอ
ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรู ป
ผลผลิตทางการเกษตรตราผาชอ ไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน
และคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 3 ราย ของหมูบาน บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ใหเปนไปตามวัตถุป ระสงค
ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
• ในสวนระยะที่ 2 ไดชี้แจงโครงการใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรียบรอยแลว
• ในสวนระยะที่ 3 อยูระหว างรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อขั บเคลื่อนโครงการ จํา นวน 195 หมู บา น ของ
จังหวัดเชียงใหมตอไป

โครงการที่ 2

โครงการ
สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกร
ในการผลิต การแปรรูป การทําผลิตภัณฑ และทองเที่ยวเชิงเกษตร
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ที่มาของโครงการ
ขอบเขตการดําเนินโครงการตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

แนวทางการดําเนินงาน

ที่มาของโครงการ
โครงการ :
สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป
การทําผลิตภัณฑ และทองเที่ยวเชิงเกษตร
แนวทางการดําเนินงาน

ประกอบดวย 2 กิจกรรม :
1. กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสูการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
ผูรับผิดชอบดําเนินการ กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน
2. กิจกรรมสรางความเขมแข็งและความมั่นคงในชุมชน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ กองพัฒนาเกษตรกร

3
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ผลการขับเคลื่อน

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดมีประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตร
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จํานวน 42 กลุม แยกเปน
กิจกรรมที่ 1 ยกระดับวิสาหกิจชุมชนฯ เห็นชอบ 28 กลุม ไมเห็นชอบ 3 กลุม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสรางความเขมแข็ง เห็นชอบ 5 กลุม ไมเห็นชอบ 6 กลุม

โครงการที่ 3

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสรางรายได
(แรงงานคืนถิ่น)
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โครงการที่ 4

โครงการที่ 5

โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพันธุดี
หลักการและเหตุผล
1.ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตพันธุดี
2.ผลิตพันธุดี (เมล็ดพันธุ หนอพันธุ กิ่งพันธุ เนื้อเยื่อ พันธุสัตว/สัตวน้ํา)
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพผลิตพันธุดี มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเกษตรกรเขาถึงไดอยางทั่วถึงในราคา
ที่เหมาะสม
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โครงการที่ 6

โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพื่อชุมชน
(One stop service) ป 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

ผูรบั ผิดชอบโครงการ กลุมอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
เปาหมาย ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) จํานวน 19 ศูนย
ในพื้นที่ 19 อําเภอ
สันปาตอง
จอมทอง
ฮอด
ดอยเตา
เวียงแหง
ไชยปราการ
ดอยหลอ

26/01/65

สารภี
สันกําแพง
ดอยสะเก็ด
พราว
แมริม
กัลยาณิ
วัฒนา

สะเมิง
ฝาง
แมอาย
หางดง
แมวาง
แมออน

ผลการดําเนินงาน/โครงการ
1.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ใหแกสมาชิก
ศดปช.
2. จัดเวทีเชื่อมโยงเครือขาย ศดปช. กับศพก. และแปลงใหญ
3. จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภณ
ั ฑ
4. บริหารจัดการโครงการ เชน จัดประชุม ติดตามงาน
ศูนยที่ไดเขารวมโครงการฯ 19 ศูนย จะไดรับการสนับสนุนทุนตั้งตน
• แมปุยสูตร 46-0-0 จํานวน 60 กระสอบ
• แมปุยสูตร 18-46-0 จํานวน 30 กระสอบ
• แมปุยสูตร 0-0-60 จํานวน 30 กระสอบ
• เครื่องผสมปุย 1 เครื่อง
• ชุดตรวจวิเคราะหดิน 10 ชุด

การดําเนินธุรกิจจะดําเนินการดังนี้
 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสมัครเปนสมาชิกของศูนยจัดการดินปุยชุมชน ของสํานักงานเกษตรอําเภอที่เขารวมโครงการโดยติดตอ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอหรือคณะกรรมการ ศดปช.
 หลังจากนั้นใหเกษตรกรนําดินมาตรวจวิเคราะหดินกับศูนยจัดการดินปุยชุมชนประจําอําเภอโดยคาบริการขึ้นอยูกับการบริหารงาน
ของคณะกรรมการศูนย
 นําผลวิเคราะหดิน ไปซื้อแมปุยกับคณะกรรมการศูนยจัดการดินปุยชุมชนตามผลการวิเคราะห
 คณะกรรมการศูนยทําการผสมแมปุยใหกบั เกษตรกร
 คณะกรรมการศูนยจัดการดินปุย ชุมชนนําเงินทีไ่ ดจากการบริการขายแมปยุ และการตรวจวิเคราะหดินไปบริหารจัดการซื้อแมปยุ และ
ชุดตรวจวิเคราะหดินเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนสรางความยั่งยืนในกลุม ศดปช. ตอไป
การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอกและชุมชน
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)
 สํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม
 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม
 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม
 เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และ
เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer)
 กลุมเกษตรกรแปลงใหญจังหวัดเชียงใหม
 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จ.เชียงใหม
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โครงการที่ 7

โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 2564
ผลการดําเนินงาน
1.ขอมูลเกษตรกร
-ปจจุบัน มีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ จํานวน 263 ราย (19 อําเภอ)
แยกเปน เกษตรกรทั่วไป 254 ราย และเกษตรกร 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม
ถวายในหลวง 9 ราย
2. การขุดสระ
ได้ ดําเนินการขุดสระให้ แก่เกษตรกรครบทัง 263 รายเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
เกษตรกร จํานวน 54 ตําบล 19 อําเภอ แยกเป็ นพืนทีดําเนินการ ได้ แก่
ขนาดพืนที 2.5 ไร่ จํานวน 73 ราย
ขนาดพืนที 3 ไร่ จํานวน 141 ราย
ขนาดพืนที 4 ไร่ จํานวน 20 ราย และ
ขนาดพืนที 5 ไร่ จํานวน 29 ราย

ผลการดําเนินงาน (ตอ)
3.การสงมอบปจจัยการผลิต
-ดําเนินการแจกปั จจัยการผลิต ทังด้ านพืช ประมง ปศุสตั ว์ ให้ แก่เกษตรกรทัวไป จํานวน
254 ราย เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว (สําหรับเกษตรกรทีเข้ าร่ วมโครงการ 5 ประสาน จํานวน 9
ราย ไม่ได้ รับการแจกปัจจัยการผลิต)
-ด้ านพืชทีสนับสนุนได้ แก่ ไม้ ผล เช่น มะนาว มะพร้ าว มังคุด ทุเรี ยน เงาะ กล้ วยหอม โกโก้
มะยงชิด เป็ นต้ น
-ด้ านประมงทีสนับสนุน ได้ แก่ ปลานิล และอาหารปลา เป็ นต้ น
-ด้ านปศุสตั ว์ทีสนับสนุน ได้ แก่ ไก่ไข่ ไก่เนือ เป็ ด เป็ นต้ น
4.การอบรมเกษตรกร
- สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่ โดยคณะทํางานขับเคลือนโครงการ
1 ตําบล 1 กลุม่ เกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ได้ ดําเนินการฝึ กอบรมเกษตรกรเสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทัง 4 กระบวนการเรี ยนรู้
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โครงการที่ 8

โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
หลักการและเหตุผล
1.พัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ําและระบบชลประทาน
2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรเพื่อประโยชนในชุมชน เชน เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
แหลงเพาะพันธุสัตวน้ํา
วัตถุประสงค
เพื่อสราง/ปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ําและระบบชลประทาน

โครงการที่ 9

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด
โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชือ่ มโยงตลาด ระยะที่ 1
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการยกระดับ
แปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด จํานวน 52 กลุม งบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด งบประมาณ
144,792,833 บาท

เปาหมาย กลุมแปลงใหญที่ดําเนินการตั้งแตป 2559 – 2564
ที่เสนอความตองการรับสนับสนุนงบประมาณ ทั้งหมด จํานวน 65 แปลง
24 อําเภอ (ยกเวนอ.จอมทอง) โดยแบงเปน
 ดานพืช (กรมสงเสริมการเกษตร) จํานวน 46 แปลง
 ดานขาว (กรมการขาว) จํานวน 7 แปลง
 ดานปศุสัตว (กรมปศุสัตว) จํานวน 8 แปลง
 ดานประมง (กรมประมง) จํานวน 1 แปลง
 ดานยางพารา (การยางแหงประเทศไทย) จํานวน 3 แปลง

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชือ่ มโยงตลาด ระยะที่ 2
สําหรับแปลงใหญที่ยงั ไมไดการสนับสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ
ดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด เพื่อยกระดับการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
แปลงใหญ โดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม ตอยอดดานคุณภาพมาตรฐาน
แปรรูป สรางมูลคาเพิ่ม และเชื่อมโยงการตลาด
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เงื่อนไขการเขารวมโครงการฯ
 เปนแปลงใหญที่ผานการรับรองใหเปนแปลงใหญป 2559 – 2564 และอยูในระบบ
Co – farm.doae.go.th ของกรมสงเสริมการเกษตร
 เปนแปลงใหญที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
 เปนแปลงใหญที่ขอรับการสนับสนุนโครงการฯ ตองไมซ้ําซอนกับแปลงที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการยกระดับแปลง
ใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด และการดําเนินกิจกรรมไมซ้ําซอนกับโครงการอื่นๆ รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําป
 เปนกลุมแปลงใหญที่มีความเขมแข็งและผานการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ตามแนวทางการวิเคราะหชัดเจน
 เปนความตองการของสมาชิกกลุมแปลงใหญ
- การรวมกลุมเกษตรกร
- การบริหารจัดการ
- ผลการดําเนินงาน
- การนําเทคโนโลยีละนวัตกรรมมาใช
- ความยั่งยืนของกลุม

งบประมาณ เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพแปลง ไมเกินแปลงละ 3 ลานบาท

โครงการที่ 10

การจัดจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ จังหวัดเชียงใหม (ต.ค.64 – ก.ย.65)

ที่

หนวยงาน

จํานวนราย

1

สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

7

2

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

10

3

สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

6

4

สํานักงานการปฏิรปู ที่ดินจังหวัดเชียงใหม

6

5

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม

1

รวม 5
หนวยงาน

30
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มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
(พฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565)

ดาน
พืช

การปองกันและลดผลกระทบ
1.1 กําหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2564/65 ในและนอกเขตชลประทาน
ï สํารวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2564/65 ในเขตและนอกเขตชลประทานรายตําบล รายอําเภอ
ï จัดทําแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2564/65 ในเขตและนอกเขตชลประทานระดับจังหวัด
ï ติดตามสถานการณการเพาะปลูกใหเปนไปตามแผน และติดตามรายงานผลการเพาะปลูกเปนประจําทุกสัปดาห
ï ประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงขึ้นทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน

1.2 การใหคําแนะนําการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงแกเกษตรกร : ใหคําแนะนําการดูแลรักษาพืชในชวงฤดูแลง เตรียมรับมือภัยแลง การปลูกพืชใชน้ํานอย
1.3 การประชาสัมพันธสรางการรับรูแกเกษตรกร
ï การสรางการรับรูสถานการณนํา้ พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําดานพืชเพื่อใหเกษตรกรเตรียมพรอมรับมือภัยแลง
ï ประชาสัมพันธการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา
ï ประชาสัมพันธมาตรการปองกันในชวงฤดูแลงดานพืช ในการออกหนวยเคลื่อนที่บริการแกเกษตรกร เชน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งาน Field Day
 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
2.1 สํารองชีวภัณฑปองกันกําจัดศัตรูธรรมชาติ/จุลินทรีย
 การฟนฟูและสรางใหมใหดีกวาเดิม
ï ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ใหบริการแกเกษตรกร สนับสนุนปจจัยการควบคุม
3.1 การประเมินมูลคาความเสียหายภาคการเกษตรจากภัยพิบัติ
ศัตรูพืช
3.2 การชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
เชน สารชีวภัณฑ แมลงศัตรูธรรมชาติ
2.2 จัดหนวยเคลื่อนที่ใหบริการเฝาระวังโรคพืช

มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ดาน
ประมง

 การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําใหเปนปจจุบัน
ดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ ใหเปนปจจุบัน
 การประชาสัมพันธแจงเตือนภัยกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2.1 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแจงเตือนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2.2 แจงใหเกษตรกรติดตามขาวสารพยากรณอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด
2.3 แจงใหเกษตรกรปฏิบัตติ ามคําแนะนําของเจาหนาที่และตองมีความระมัดระวังในชวงระยะเวลาที่มีประกาศแจงเตือน
2.4 ประชาสัมพันธและใหคําแนะนําแกเกษตรกรลดปริมาณการใหอาหาร และเรงจับสัตวน้ําที่ไดขนาดจําหนาย เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลง

2.5 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมหรือติดตั้งระบบการใหอากาศหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนสําหรับการเลี้ยงปลาในกระชังปลาใหเพียงพอ
2.6 แจงเตือนและสรางการรับรูแกผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในกระชัง บริเวณแมนํา้ ปง ใหมีการเลี้ยงในอัตราที่เหมาะสม และควรลดความหนาแนนของปลาในกระชัง
2.7 เฝาระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและโรคสัตวน้ําในชวงฤดูแลง บริเวณที่มกี ารเลี้ยงปลาในกระชัง โดยการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพน้ําอาทิตยละ 1 ครั้ง

ขอความรวมมือในการชะลอการเลี้ยงสัตวน้ําในกระชังรุนตอไป หรือลดการเลี้ยงปลาในกระชัง

“ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565”
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มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ดาน
ปศุ
สัตว

 จัดทําแผนเตรียมความพรอม
1.1 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแกเกษตรกร ดานการรับทราบขอมูลขาวสาร สถานการณน้ํา
พื้นที่เสี่ยงการเตรียมความพรอมการสํารองเสบียงอาหารสัตว การใชน้ําอยางประหยัด การใชประโยชนพืชอาหารสัตวทางเลือกในทองถิ่น
1.2 เสบียงอาหารสัตวสาํ รอง (หญาแหง)
1.3 เตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อเวชภัณฑ หากเกิดภัย เพื่อปฐมพยาบาลสัตวเบื้องตนลดความเครียด บํารุงสุขภาพ
 จัดตั้งคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัตดิ านปศุสัตว จังหวัดเชียงใหม
2.1 หน.กลุมยุทธฯ เปน ประธาน, หน.กลุมสงเสริมฯ เปนเลขานุการ
2.2 เพื่อติดตามสถานการณ ประสานการปฏิบัตงิ าน ประเมินความตองการและความเสียหายจัดหนวยปฏิบัตกิ ารเคลื่อนที่
2.3 จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย (โซนเหนือ 1ชุด / โซนกลาง 2 ชุด /โซนใต 1 ชุด)
2.4 เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัย และประเมินผลเบื้องตน
 การฟนฟูและเยียวยา
3.1 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เรงสํารวจและประเมินความเสียหาย
3.2 ชวยเหลือตามระเบียบฯ
3.3 ฟนฟูเยียวยาแปลงพืชอาหารสัตว
3.4 สงเสริมอาชีพดานการปศุสัตว

มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)
ดาน
ชลประทา
น

 การบริหารจัดการน้ําใหเปนตามแผนที่กําหนด

1. วางแผนพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูแลง
1.1 เพื่อการอุปโภค-บริโภค
1.2 เพื่อการรักษาระบบนิเวศ
1.3 สํารองน้ําไวใชในชวงฤดูฝน
1.4 เพื่อการเกษตร
1.5 เพื่อการอุตสาหกรรม

 การสรางการรับรูเกี่ยวกับสถานการณน้ํา : จัดประชุม/ลงพื้นที่ใหคาํ แนะนํา
ประชาสัมพันธสถานการณน้ํา ใหเกษตรกรและกลุมผูใชน้ําทุกภาคสวน
 การชวยเหลือเกษตรกร จางแรงงานชลประทาน : โดยการจางแรงงาน
ชลประทาน เชน งานซอมแซม บํารุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน
โครงการ
 การเตรียมความพรอมเครื่องจักรเครื่องมือ
เครื่องสูบน้ํา 8 นิ้ว 52 เครื่อง
เครื่องสูบน้ํา 10 นิ้ว 3 เครื่อง
เครื่องสูบน้ํา 12 นิ้ว 3 เครื่อง
รถบรรทุกน้ํา 3 คัน

2. ติดตาม กํากับ ดูแลการจัดสรรน้ําใหเปนไปตามแผน เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ํา
3. กําหนดกติกา การใชน้ําในพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน (สองฝงแมน้ําปง จ.เชียงใหม-ลําพูน)
3.1 ประตูระบายน้ํา/ฝาย จากแมน้ําปง จะเปดรับน้ําเฉพาะการอุปโภค-บริโภคไดตลอดฤดูแลง
3.2 รักษาเสถียรภาพของตลิ่งลําน้ําปงใหรับน้ําเขาในเกณฑต่ําสุด ตามแผนการรับน้ําที่กําหนดไว
3.3 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา คู คลอง
3.4 สถานีสูบน้ําของการประปาสวนภูมิภาค และการประปาทองถิ่น สามารถทําการสูบน้ําไดตามปกติ
3..5 ขอความรวมมือจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสูบน้ําเขาพื้นที่เพาะปลูกตามปฏิทินการสูบน้ําที่สํานักงาน
ชลประทานที่ 1 ไดวางแผนรอบเวรการสูบน้ําไวแลว

ขอความรวมมือในการงดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปง

“ ระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ”
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มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดูแลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชียงใหม
(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

สํานักงานเกษตรและสหกรณจงั หวัดเชียงใหม
จัดตั้งศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหมเพื่อติดตามและประเมินผลสถานการณแจงเตือนเกษตรกรไดทราบอยางรวดเร็ว และรายงานการดําเนินงานของ
ศูนยฯ ขอมูลความเสียหาย การใหความชวยเหลือใหกระทรวงเกษตรฯ ทราบ ตลอดจนติดตามเรงรัดการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ ใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม
ประชาสั ม พั น ธ และจั ด ทํ า คู มื อ การเตรี ย มรั บ สถานการณ ภั ย แล ง ด า นการเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ป 2564/65 ให สํา นั ก งานเกษตรอํา เภอ องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น และส ว นราชการที่เ กี่ ย วขอ งเพื่ อ
ประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหแกเกษตรกรในพื้นที่
ประสานอํานวยการหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงใหม รวมบูรณาการการ
แกไขปญหาภัยแลงดานการเกษตร
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4.2.5 รายงานความกาวหนา โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม” (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)
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4.2.6 คูมือการปฏิบัติมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการทองเที่ยว
และกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)
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4.3 ดานความมั่นคง
4.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
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4.3 นําเสนอโดยเอกสาร
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
15 - 19 กุมภาพันธ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา ณ ศูนยกีฬา
2565
โปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจานองนางเธอ
เฉลิมพระเกียรติ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
มหาวิทยาลัยแมโจ
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
อําเภอสันทราย
เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร
แกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ
ประจําปการศึกษา 2562-2563 และประจําป
การศึกษา 2563 – 2564 กับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และโลศิษยเกาแมโจดีเดน
16 กุมภาพันธ 2565
พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยูหั ว ทรงพระกรุ ณ า ณ วัดผาลาด
โปรดเกลาฯ ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา- ตําบลสุเทพ
สิริภาจุฑาภรณ เสด็จไปทรงประกอบพิ ธียกฉัตร อําเภอเมืองเชียงใหม
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย ณ วัดผาลาด
25 กุมภาพันธ ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุม 1 ชั้น 2
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
09.30 น. การประชุม หัว หน า สว นราชการประจํ า จัง หวั ด หองประชุม 3 ชั้น 3
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจั งหวั ด อาคารอํานวยการ
เชียงใหม ครั้งที่ 2/2565
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
และผานทางระบบ
Zoom Meeting
13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน หองประชุม 1 ชั้น 2
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
อาคารอํานวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ บุญณราช)
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล)
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