
 

ระเบียบวาระการประชุม 

หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ่

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ 
 

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

(ส าหรับผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านทางระบบ Zoom Meeting) 

 

ส านักงานจังหวดัเชียงใหม ่
กลุ่มงานอ านวยการ 

โทร. ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๘ 



ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่   

คร้ังที่ 7/๒๕๖๔  
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒9 กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting 
--------------------------- 

เร่ืองระเบียบก่อนวาระประชุม 
1. การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับส่ือมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จ านวน 3 ประเภท 4 รางวัล ได้แก่ 
  1.1  สือ่มวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จ านวน 2 รางวัล คือ 
   1.1.1 นายเกรียงไกร รัตนา   ผู้ส่ือข่าวเนช่ันทีวี (ศูนย์ข่าวเนช่ันทีวี ภาคเหนือ) 
   1.1.2 นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย นักส่ือมวลชนช านาญการ 
  1.2 สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล คือ  
   -  นางอุบลนัดดา สุภาวรรณล้ิมเจริญ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ไทยนิวส์ 
  1.3 สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media) จ านวน 1 รางวัล คือ 
   -  นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ ์ ส านักข่าวท้อปนิวส์ และ Online News CM 

 (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่) 
 2. การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจ าหมู่บ้าน ประจ าปี 2564 จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่ 
  2.1 รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสนัทราย 
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 คือ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
  2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
(ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
 3. แนะน าผู้บริหารท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 3 ราย คือ  
  3.1  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  3.2 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าส านักงานหนงัสือเดินทางช่ัวคราว (เชียงใหม่)  
  3.3 นายวิจารย์ ขุนเสถียร  ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี 1 (ผ่านทางระบบ Zoom) 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 6/๒๕๖๔  เม่ือวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
       ๓.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ (ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่) 

๓.๒ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

      ๓.๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) (ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่) 

    ๓.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑) 

 
 3.2.3 รายงานผล ... 
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    ๓.๒.3 รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้านอุตสาหกรรม การค้า และ
การลงทุน (ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
 4.๑ โดยการชี้แจง 
  4.๑.๑  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  และ
สถานการณ์โรคตามฤดูกาล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
  4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม่.(ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
เชียงใหม่) 
 4.๒ โดยเอกสาร   

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
12 สิงหาคม ๒๕๖๔  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

อยู่ระหว่างรอหนงัสือ
จากกระทรวงมหาดไทย 

30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔  

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3
และผ่านทางระบบ 
Zoom Meeting 

ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ   
 6.1 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรตามฤดูกาล (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  
 6.2 การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ              
9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 6.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สถำนีพัฒนำที่ดิน
เชียงใหม่) 

ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 ๗.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีระพันธ์ ดีอ่อน) 
 ๗.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) 
 ๗.๔  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 
 

--------------------------- 
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เร่ืองก่อนระเบียบวาระการประชุม    จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
 

1. การมอบประกาศเกียรติคุณให้กับส่ือมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จ านวน 3 ประเภท 4 รางวัล ได้แก่ 
  1.1  สื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ดีเด่น จ านวน 2 รางวัล คือ 
   1.1.1 นายเกรียงไกร รัตนา   ผู้ส่ือข่าวเนช่ันทีวี (ศูนย์ข่าวเนช่ันทีวี ภาคเหนือ) 
   1.1.2 นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย นักส่ือมวลชนช านาญการ 
  1.2 สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ดีเด่น จ านวน 1 รางวัล คือ  
   -  นางอุบลนัดดา สุภาวรรณล้ิมเจริญ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ไทยนิวส์ 
  1.3 สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media) จ านวน 1 รางวัล คือ 
   -  นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์ ส านักข่าวท้อปนิวส์ และ Online News CM 

 (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่) 
  

 2. การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยประจ าหมู่บ้าน ประจ าปี 2564 จ านวน 
3 รางวัล ได้แก่ 
  2.1 รางวัลชนะเลิศ คือ บ้านดงเจริญชัย หมู่ที่ 1 ต าบลหนองแหย่ง อ าเภอสันทราย 
  2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 คือ บ้านลวงเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 
  2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ บ้านต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง 
(ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 3. แนะน าผู้บริหารท่ีย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 3 ราย คือ  
  3.1 นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร    
   ต าแหน่งปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
   ต าแหน่งเดิม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
  3.2 นางสาวรณพพัณณ์  กปิตถัย  
   ต าแหน่งปัจจุบัน หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว (เชียงใหม่)  
   ต าแหน่งเดิม นักการทูตช านาญการพิเศษ กระทรวงการต่างประเทศ 
  3.3 นายวิจารย์  ขุนเสถียร  (รายงานตัวผ่านทางระบบ Zoom Meeting) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี 1  
   ต าแหน่งเดิม รองผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี 1 กรมทางหลวง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

ระเบียบวาระท่ี 2 ...  
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 6/๒๕๖๔  เม่ือวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 
 ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  และ             
การประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 6/2564 เมื่อวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting นั้น 
 

 เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 19 หน้า โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้น า   
ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และระบบ
ส านักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ (e-office) เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ด าเนินการตรวจสอบ
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
6/2564 ท้ังนี้ มีหน่วยงานขอแก้ไขและเพิ่มเติมรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  4 หน่วยงาน คือ ส านักงาน             
คลังจังหวัดเชียงใหม่, ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, ต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 และสถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 ท้ังนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุม  
 
 

รายงานการประชุมหน้าถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายงานการประชุม ... 

  

http://www.chiangmai.go.th/
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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่  6/2564 

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น.   
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และระบบ Zoom Meeting 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่     ประธานการประชุม 
2 นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  
3 นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
4 นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม่ 
5 นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ 
6 ว่าท่ีร้อยตรี ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์ หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 

จังหวัดเชียงใหม่ 
7 นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
8 นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
9 นายสุรพล   ปุสุรินทร์ค า (แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 

10 นางสาววิราชินี  ค าชมภู (แทน) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าประชุม ผ่านทางระบบ Zoom Meeting 

11 นายชุมพล พุ่มชุมพล อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
12 พล.ต.ต. พิเชษฐ  จีระนันตสิน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
13 นางชนิสา ชมศิลป ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 

14 พันโท ชรินทร์ กันธาซาว (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ 
15 นางปวีณวรรณ นิลก าแหง  (แทน) ท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 
16 นางจิราพร  เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 
17 นายพงษ์พินันท์ บูรณะกิต ิ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานทางหลวงท่ี 1 
18 นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

จังหวัดเชียงใหม่ 
19 นางโสพิตย์ ฤทธิศร (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
20 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
21 นายช านาญ   กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 
22 นางวันทนา คันธาเวช ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
23 นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
24 นายณรงค์ เหล็กสมบูรณ์ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
25 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
26 นายบุญอุ้ม วงศ์บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าประชุม ... 
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ผู้เข้าประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 
27 นายส าเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
28 นายวีระพันธ์  ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
29 นายสุภาพ  ชมภูมิ่ง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขต 7 เชียงใหม่ 
30 นายศเนติ  จิรภาสอังกูร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
31 นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
32 นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ กลุ่มงานอ านวยการ 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  
33 นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน กลุ่มงานอ านวยการ 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
34 นางสาวลักขณา  ธัมมากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
35 นางสาววันทนีย์ สองแก้ว นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กลุ่มงานอ านวยการ  

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
36 นายปราชญา ปันประสพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานอ านวยการ 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
37 นางสาวนาตยา อินต๊ะขัติย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กลุ่มงานอ านวยการ 

ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้เข้าประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting  
ส านักนายกรัฐมนตรี   

38 นายแสงทอง อนันต์ภักดิ ์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
39 นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม่ 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

40 นางจุรีรัตน์ ใจแข็ง ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงกลาโหม   

41 พล.ต.ต. นพพล ชาติวงศ์ ผบก.ตชด.ภาค 3 
42 พ.ต.อ. อภิชาติ รักพงษ์ ผกก.ตชด.33 

กระทรวงการคลัง   
43 นางเพ็ชรดา นพวรรณ  สรรพากรภาค 8 
44 นายอนุชา สุขสงวน คลังเขต 5 
45 นายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม่ 
46 นางระพีพรรณ  ไทยจงรักษ์ นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
47 นายอ านาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2 
48 นางสาวประภาพรรณ ดวงชัย นายด่านศุลกากรเชียงดาว 

49 นายชาตรี ... 
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49 นายสมเกียรต ิ บุญทัน ธนารักษ์พื้นท่ีเชียงใหม่ 
50 นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
51 นายทวีศักดิ ์ ใจค าสืบ (แทน) ผู้อ านวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ส านักงานภาคเหนือ 
52 นายจีระยุทธ เหล่มประวัต ิ (แทน) สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 1 
53 นางพรหมภัสสร ฐณัฎฐ์วุฒ ิ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานศุลกากรภาคท่ี 3 

กระทรวงการต่างประเทศ   
54 นางกมลวรรณ จันดากุล (แทน) หัวหน้าส านักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว เชียงใหม่ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
55 นายสงค์ศักย์  ค าดีรุ่งริรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 
56 นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงาน ททท. ส านักงานเชียงใหม่ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
57 นางสาวฉัฐพร งามเกล้ียง ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม่ 
58 นางเพทาย เมฆี ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 
59 นางสาวอรุณี นะมะมุติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 
60 นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม่ 
61 นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน

ธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) 
62 นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
63 นายนภสินธุ์ นาชัยพลอย ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
64 นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
65 นางพรจันทร์ เกียรติศิริโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 
66 นางสาวนภาลัย หลักมั่น (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 
67 นางสาวอภิชญานันท์ พูลสวัสด์ิ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์

สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

68 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 
69 นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
70 นายสุริยะ ค าปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
71 นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ 
72 นางสาวณัฎฐ์พิมล ฉัตรนิติกูล (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
73 นายพิจิตร  ศรีปินตา ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
74 นายวรชาติ  ชูชม ผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 
75 นางอังคณา พุทธศรี ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ 
76 นางเสาวณีย์ อภิญญานุวัฒต์ ผู้อ านวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ 
77 นางพจนีย์ แสนลา ผู้อ านวยการส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี  7 
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78 นางสายฝน กติิบุตร หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 
79 นายสุวิทย ์ เชษฐรตานนท์ ผู้อ านวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 9  
80 นายธีร์รรัฐ ไชยเทพ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม่ 
81 นายถาวร  มีชัย ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 
82 นายไพรัตน์  ทับประเสริฐ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
83 นายโชติ ทองเอียด ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
84 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อ านวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ 
85 นางสาวศรีสกุล ท าดี รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ 
86 นายธนพงศ์ ส าเภาลอย รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริม 

เทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 
87 นางสาวชุติมา วงษ์วิเศษ (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 
88 นางสาวประภัสสร  อิสระไพโรจน์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 
89 นางสาววิภาพร อาภา (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม่ 
90 นางสาวพรพรรณ จ าปา (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
91 นายสิรภพ แท่นมณี (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานท่ี 1 
92 นายฐาปนพันธ์ สุรจิต (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์             

น้ าจืดเชียงใหม่ 
93 นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง (แทน) ปศุสัตว์เขต 5 

กระทรวงคมนาคม   
94 นางวราภรณ์  วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 
95 นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ 
96 นายอมรรักษ์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
97 นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 
98 นายอาคม จุลธง (แทน) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2 
99 นางลมัย รุ่งทรัพย์รังสี (แทน) ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 1 

100 นางภาวิณี มะโนค า (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
101 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 16 
102 นางประนอม  ปิยะสาธุกิจ ผู้อ านวยการส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
103 นายสมศักดิ ์ แสนสุข ผู้อ านวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่ 
104 นายมนต์ชัย ณ ล าพูน ผู้อ านวยการส านักงาน กสทช. ภาค 3 
105 นายดุสิต อภัยสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

เขต 3 เชียงใหม่ 
106 นางสาวชฎาธช ... 
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106 นางสาวชฎาธช  จันทนพันธ์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน  
107 นายศุภโชค สมพ่อง (แทน) หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงพาณิชย์   
108 นายสมโภช ล้ิมเล็งเลิศ (แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงมหาดไทย   
109 นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
110 นายวัชระ เทพกัน นายอ าเภอเวียงแหง 
111 นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอ าเภอฝาง 
112 นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอ าเภอพร้าว 
113 นายภควัต ขันธหิรัญ นายอ าเภอแม่ริม 
114 นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอ าเภอสะเมิง 
115 นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอ าเภอสันก าแพง 
116 นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอ าเภอดอยหล่อ 
117 นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอ าเภอจอมทอง 
118 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอ าเภอไชยปราการ 
119 นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอ าเภอแม่วาง 
120 นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ นายอ าเภอดอยเต่า 
121 นายโอภาพล บัวศรี นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
122 นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย 
123 นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอ าเภอแม่แตง 
124 ว่าท่ีร้อยตรี บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอสันป่าตอง 
125 นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน นายอ าเภอฮอด 
126 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอ าเภอแม่แจ่ม 
127 ว่าท่ี ร.ต.อดิศักดิ์   ดวงจินดา นายอ าเภออมก๋อย 
128 นายวัชรพันธ์ ใจกล้า (แทน) นายอ าเภอแม่ออน 
129 นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ ์ (แทน) นายอ าเภอดอยสะเก็ด 
130 นางสาวนิยมล ยาวินัง (แทน) นายอ าเภอหางดง 
131 นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ (แทน) นายอ าเภอเชียงดาว 
132 นายถนอม กุยแก้ว (แทน) นายอ าเภอสันทราย 
133 นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์ (แทน) นายอ าเภอดอยหล่อ 
134 นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอ าเภอสารภี 
135 นายชัยรัตน์  ภู่นพมาศ เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม่ 
136 นางอรุณี โปธา หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ 
137 นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 
138 ร้อยตรี วิโรจน์  โชติธนาภิรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
139 นางวราภรณ์ ชาวสกุล ผู้อ านวยการศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 5 

140 นางสาวนภวรรณ ... 
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140 นางสาวนภวรรณ ธาตุอินทร์จันทร์ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
141 นายประกาศิต ชะนะพันธ์ (แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ช้ันพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ 
142 นางสาวธมณณัฎฐ์ หมื่นทิพพา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
143 นายวิรัช จิโรจน์พงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
144 นางสมจิตร์ จันทร์ส าเภา (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
145 นางเสาวรส  คงทวีศักดิ ์ ผู้อ านวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 
146 นายฉัตรชัย วัฒนพันธุ์ โทรศัพท์จังหวัดเชียงใหม่ 
147 นายถนัดกิจ น่วมอินทร์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 
148 นายอัครพล  สมบัตินันท์ (แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 
กระทรวงยุติธรรม   
149 นายชานนท์ หันสวาสด์ิ ผู้อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
150 นายไกยวัลย์ จิระกุล ผู้อ านวยการส านักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 
151 นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
152 นายประทีป ศรีสิงห ์ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม่ 
153 นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

จังหวัดเชียงใหม่ 
154 นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม่ 
155 นายอภิเชษฐ รู้ศาสตร์ (แทน) ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอฝาง 
156 ร.ต.อ. กรวัชร ใจเท่ียง (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นท่ี 5 
157 นายทรงวุฒิ นามศรี (แทน) ผู้บญัชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ 
กระทรวงแรงงาน   
158 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
159 ร้อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 
160 นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ 
161 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
162 นางสาวลักขณา  รุ่งเรือง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ 

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
163 นางสาวสรัรยา สุวรรณวัฒน์ ผู้อ านวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
164 นางภัณฑิลา แก้วบุญเรือง (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 
กระทรวงวัฒนธรรม   
165 ดร.กษมา  ประสงค์เจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  
166 นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผู้อ านวยการส านักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม่ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
167 นายพิบูลย์  ญาติมิตรหนุน ผู้อ านวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

กระทรวงศึกษาธิการ ... 
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กระทรวงศึกษาธิการ   
168 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 
169 นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
170 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
171 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 
172 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
173 นายกรมิษฐ์  รัตนา (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
174 นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 1 
175 นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ 

จังหวัดเชียงใหม่ 
176 นายณัฐกฤษฎ ์ กาญจนาธิวัฒน์ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่  
177 ผศ. เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
178 นายธีรวุธ ยะอูป (แทน) ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
179 นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

เชียงใหม่ เขต 4 
180 นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
181 นางสุชานาถ ยอดอินทร์พรหม (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือใน  

พระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
182 นายนพพร เดชชิต (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 2 
183 ดร.ญาณิศา จันทร์เส็ง (แทน) รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
184 นายชะลอ เมืองทอง (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 
185 นางณัฐสุดา นาลอ (แทน) ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
กระทรวงสาธารณสุข   
186 แพทย์หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
187 นางสาวสายฝน สฤษดิกุล (แทน) ผู้อ านวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ 
188 นางมณทิรา เมธา (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
189 นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
องค์กรอิสระ   
190 นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
191 นางวรรณศรี ฉิมพลีย์ (แทน) ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 

 

เริ่มประชุมเวลา ...  
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) ส าหรับเรื่องก่อนวาระการประชุม 
การแนะน ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) ในวันนี้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมท่ีกรุงเทพมหานคร จึงขอเล่ือนไปแนะน าในการประชุมครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒   เ ร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ คร้ังที่ 5/2464 เม่ือวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  

 ผู้แทนหัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาววิราชินี ค าชมภู) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่
ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 
5/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผ่านทางระบบ Zoom Meeting นั้น 
  เลขานุ การไ ด้ จัดท ารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอก สาร  23 หน้า  โดยมี                               
นายส าเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้น าลงเผยแพร่ในเว็บไซต์จังหวัด
เชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5/2564  ท้ังนี้ มีหน่วยงานขอแก้ไขและ
เพิ่มเติมรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องทางการไฟฟ้าและท าให้รายช่ือของผู้เข้ าร่วมประชุมไม่
ครบถ้วน จ านวน 10 หน่วยงาน คือ ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์
เรียนรู้ราษฎรบนพื้นท่ีสูง, วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่, ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม่ 2, ส านักงานศุลกากร
ภาคท่ี 3, ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่, อ าเภอสันป่าตอง และอ าเภอดอยหล่อ ท้ังนี้ ฝ่ายเลขานุการได้ด าเนินการแก้ไขเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) ขอให้หน่วยงานตรวจสอบรายช่ือและ
แก้ไขอีกครั้ง หากไม่มีการแก้ไขขอท่ีประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมในครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันศุกร์ท่ี 
28 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 

        3.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564   

      คลังจังหวัดเชียงใหม่ (นางสาววาสนา  สมมุติ) รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ผลการใช้จ่าย ...  

http://www.chiangmai.go.th/
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 1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย     
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 
 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 2 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 3 

ร้อยละ 
ไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 
ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 
 

  ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

PO เบิกจ่าย ร้อยละเบิกจ่าย การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย) 

ร้อยละการ 
ใช้จ่าย 

เป้าหมาย 
ไตรมาสที่ 3 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

- ภาพรวม 26,391.38 2,875.64 19,517.89 73.96 22,393.53 84.85 77 7.85 

- ประจ า 16,777.96 84.21 13,951.35 83.15 14,035.56 83.65 80 6.35 

- ลงทุน 9,613.42 2,791.43 5,566.54 57.90 8,357.97 86.94 65 21.94 

ค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019     (โควิด – 19) 

-ภาพรวม 1,341.99 78.66 600.99 44.78 679.65 50.64   

- เงินกู ้ 1,247.01 78.43 540.19 43.32 618.62 49.61   

- งบกลาง 94.98 0.23 60.80 64.01 61.03 64.26   

งบประมาณเหลื่อมป ี

ปี 2563 2,182.02 140.62 1,967.76 90.18 2,108.39 96.63   

 

  ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีหน่วยรับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ท้ังส้ิน 141 หน่วยงาน ประกอบด้วย ประกอบด้วย ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จ านวน 
131 หน่วยงาน องค์การมหาชน จ านวน 2 หน่วยงาน กรมจังหวัด จ านวน 2 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1 หน่วยงาน เทศบาล จ านวน 5 หน่วยงาน จากการติดตามผลการด าเนินงานในระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่า มีผลการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายไตรมาส
ท่ี 3 ร้อยละ 65 จ านวน 22 หน่วยงาน จากการติดตามผลการด าเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  

และประสาน ...  
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และประสานหน่วยรับงบประมาณเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน มีรายการท่ียังไม่มีผลการใช้จ่าย 
จ านวน 23 รายการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 35.52 ล้านบาท ส าหรับรายการท่ียังไม่มีผลการใช้จ่าย ความคืบหน้า
สถานการณ์ด าเนินการ ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

สถานะการด าเนินการ จ านวนรายการ 
จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เปล่ียนแปลงพื้นท่ีด าเนินการ 3 6.60 
แก้ไขแบบรูปรายการ 1 0.90 
ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน 1 2.24 
ประกาศผู้ชนะ/รอลงนามในสัญญา 4 24.69 
ท าสัญญาแล้วอยู่ระหว่างบันทึกใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS 14 1.09 

รวมงบลงทุน 23 35.52 
 
2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
  2.1 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2563  โดยมี      
แนวทางการด าเนินการปฏิบัติ โดยสรุป ดังนี้ 
   (1) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวน ก่อนวันท่ี 22 ธันวาคม 
2563 ให้หน่วยงานปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
   (2) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวน ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 
2563 แต่ก่อนวันท่ีหนังสือเวียนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เมื่อด าเนินการจนเสร็จส้ินโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs หรือรายงานการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ตามตาราง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ตารางแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ตารางแผนการใช้
เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ และตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
   (3) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่เอกสารเชิญชวน ต้ังแต่วันท่ีหนังสือเวียนฉบับนี้
มีผลใช้บังคับให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
 

  2.2 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 332 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2563 และ
หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
หนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 
   ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ี
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2563        
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างแลการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/       
ว 89  ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ปรากฏว่า              

มีหน่วยงาน ...  
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มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ร ับทราบหนังสือแจ้งเวียนภายหลังวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ท าให้
หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่วงเลยมาจนถึงขั้นตอนการประกาศเชิญชวนหรือออกหนังสือเชิญชวน 
หรือประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว โดยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียน ส่งผล
ให้หน่วยงานของรัฐท าหนังสือขอขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนดังกล่าว
เป็นจ านวนมาก ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ (คณะกรรมการ
วินิจฉัย) จึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563 และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ            
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว 89 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือออกหนังสือเชิญชวนไปแล้ว ต้ังแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 
ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท้ังนี้ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานสรุปจ านวนและช่ือโครงการที่ได้รับยกเว้นตาม
หนังสือเวียนนี้ ไปยังกรมบัญชีกลางตามแบบฟอร์ม ในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) การเร่งรัดการด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เข้าสู่ไตรมาสท่ี 4 และหน่วยงานท่ีมีรายช่ือตามตารางกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง             
ในกรณีไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็อาจจะท าให้งบตกไป ขอให้เร่งรัดการก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จ จึงขอให้ทุกส่วนราชการได้ตรวจสอบ หากติดปัญหากรณีใด สามารถประสานได้ท่ีส านักงาน          
คลังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท่ีจะได้แก้ไขให้ทันท่วงที ขอให้เร่งรัดการด าเนินการบริหารสัญญา ต้องมีการเข้มงวดการ
ด าเนินการตามโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ให้ได้ หากไม่สามารถด าเนินการได้ต้องด าเนินการขอ
งบประมาณในปีต่อไป จึงน าเรียนในท่ีประชุมทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
       3.2.1 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)   
                ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงาน
จังหวัดเชียงใหม่ (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จ านวน 14 โครงการ 47 กิจกรรม งบประมาณ 
331,617,200 บาท แยกเป็น งบลงทุน จ านวน 26 รายการ งบประมาณ 291,272,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
87.83 งบด าเนินงาน จ านวน 21 กิจกรรม งบประมาณ 30,345,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 9.16 งบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ จ านวน 10,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.01 ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน                  
ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีผลการใช้จ่ายงบประมาณและเบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพันท้ังหมด                
จ านวน 255,802,664.29 บาท  คิดเป็นร้อยละ 77.1 โดยมีผลการเบิกจ่ายเพียง 17,459,401.29 ล้านบาท                
คิด เป็นร้ อยละ  5 .26  ผลการก่ อหนี้ ผู กพัน  จ านวน  238,345,263  ล้ านบาท  

คิดเป็นร้อยละ ... 
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คิดเป็นร้อยละ 71.87 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมีการเบิกจ่ายท่ีต่ า ต้องเร่งรัดให้
เป็นไปตามสัญญาเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายสูงขึ้น น าเรียนในท่ีประชุมโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 3.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
(นาสาวดวงกมล โกศลกาญจน์)  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ         
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน ได้รับงบประมาณ 
281,179,500 บาท จ านวน 11 โครงการ แยกเป็น รายจ่ายประจ า จ านวน 52,323,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
18.61 รายจ่ายลงทุน จ านวน 223,856,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.61 รายจ่ายอื่น จ านวน 5,000,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 1.78 ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 ก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายของงบลงทุน เป็นเงินจ านวน 
46,501,381 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.77 และรายจ่ายประจ ามีการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายไปแล้ว 
8,941,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.09 และรายจ่ายอื่นท่ีมีการเบิกจ่ายก่อหนี้ผูกพันไปแล้ว 17,874.08 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.36 จึงน าเรียนในท่ีประชุมโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 3.2.3  รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ด้านการเกษตร   
 ผู้แทนส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) (นายสุรพล ปุสุรินทร์ค า)            
การรายงานผลการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้านการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่  ในประเด็นท่ี 2 คือ 
การขับเคล่ือนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตลอดห่วงโซ่คุณค่า และพัฒนานวัตกรรม
อาหารแห่งอนาคต ภายใต้ BCG Model โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้ 1. ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GAP 2. จ านวนผู้ประกอบการ/ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหาร ท่ีได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิด
เศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ราย/ผลิตภัณฑ์) 3. มูลค่าเพิ่มจากการจ าหน่ายเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอาหารท่ี
ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมโดยแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) (ล้านบาท) ผลการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้น าเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 7  โครงการ             
34 โครงการ วงเงินงบประมาณ จ านวน 54.2 ล้านบาทและได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จ านวน 2 โครงการ รวม 11 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. โครงการยกระดับการผลิต การแปรรูป 
การตลาดสินค้าอาหารเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์ งบประมาณ จ านวน 21.63 ล้านบาท และ 2. โครงการ
ส่งเสริมการผลิตพืชพื้นถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และสร้างรายได้ท่ียั่งยืน งบประมาณ 5.11 ล้านบาท และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้น าเสนอโครงการ จ านวน 5 โครงการ 21 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 46.3 ล้าน
บาท ได้รับการพิจารณาจากส านักงบประมาณซึ่งจะต้องมีการช้ีแจง จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรตามแนวพระราชด าริ กิจกรรมการด าเนินงานด้านการเกษตรเพื่อขับเคล่ือนโครงการเกษตรวิชญา 
ในวงเงิน 6.36 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 จะมีการจัดประชุม
คณะท างานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในเดือนกรกฎาคม 2564 ต่อไป จึงน าเรียนในท่ีประชุมโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

รองผู้ว่าราชการ ... 
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 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) การพิจารณาด้านการเกษตรเชิงพื้นท่ี 
ส่วนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการด าเนินงานจัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19 ขอให้ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอื่น ๆ  เพื่อสนับสนุน
การส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกรต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 4.1 โดยการชี้แจง 
           4.1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล 
           นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  (นายแพทย์  จตุชัย มณีรัตน์ ) 
สถานการณ์โรคโควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ท่ีผ่านมา 3 เดือน ทางจังหวัดเชียงใหม่ใช้เวลาในการควบคุมโรค
ท้ังหมด ประมาณ 1 เดือนครึ่ง และในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ป่วยรายใหม่เฉล่ียน้อยกว่า             
5 ราย/ต่อวัน ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 สถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเช้ือสะสม 
จ านวน 4,161 ราย ผู้ติดเช้ือรักษาหาย จ านวน 4,095 ราย ผู้เสียชีวิต จ านวน 26 ราย ปัจจัยความเส่ียงของ             
ผู้ติดช้ือในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 มีปัจจัยความเส่ียง จ านวน 2 จุด คือ ผู้ป่วยน าเข้า และ
ผู้ป่วยจากชุมชน ยอดผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียงในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 พบผู้ติดเช้ือท่ีเดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดสตูล เป็นอันดับท่ีหนึ่ง ส าหรับ CLUSTER 
ส าคัญท่ีต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดความเช่ือมโยงเดินทางกลับจากงานแต่งงานท่ีจังหวัดสตูล เดินทางเข้ามายัง
จังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกท่ีเป็นผู้ติดเช้ือได้เดินทางไปท ากิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและสถานท่ีท างาน แผนการเฝ้า
ระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ การเฝ้าระวังผู้ท่ีเดินทางจากจังหวัดท่ีมีการควบคุม
สูงสุดเข้มงวด และกรุงเทพมหานคร ได้มีการควบคุมสูงสุดอย่างเข้มงวด โดยการปิดแคมป์คนงานและแคมป์
ก่อสร้างท้ังหมด ร้านอาหารให้น ากลับไปรับประทานท่ีบ้าน ไม่สามารถนั่งรับประทานท่ีร้านได้ ท าให้ประชาชน            
ส่วนหนึ่งเดินทางกลับภูมิล าเนาในจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างมาก จึงต้องมีการเฝ้าระวังควบคุมอย่างสูงท่ีสุดจาก
กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดสงขลา, จังหวัดปัตตานี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัด
ปทุมธานี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และมีค าส่ังประกาศจากคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับท่ี 14 มาตรการควบคุมผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และ อ.แม่สอด จ.ตาก เข้ามาพื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ กรณีท่ียังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ส าหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาต้อง
ได้รับการกักตัว จ านวน 14 วัน พร้อมท้ังท าการตรวจหาเช้ือ Swab และหากไม่มีท่ีพักสามารถกักตัวได้ท่ีโรงแรมท่ี
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อได้ประสานไว้แล้ว การติดตามเข้มงวดส าหรับผู้ท่ีเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่
โดยแอปพลิเคชัน CM-CHANA หากได้ท าการลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบพร้อมเช็คอินแล้วเปรียบเสมือนลงทะเบียน
เข้าจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลท้ังหมดจะถูกส่งลงพื้นท่ีและพื้นท่ีนั้นจะรับทราบทันทีและด าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคต่อไป ในพื้นท่ีอ าเภอ 25 อ าเภอ มีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว จ านวน 19,897 คน 
สามารถติดตามได้ร้อยละ 88 และมีผู้เดินทางเข้ามาโดยไม่ลงทะเบียน จ านวน 33 ราย การตรวจเช้ือในกลุ่มเส่ียง
และผู้สัมผัสเส่ียงสูง, เดินทางมาจากพื้นท่ีเส่ียง, แรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง, ผู้ป่วยทางเดินหายใจ (ARI Clinie), 
ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบและผู้ป่วยก่อนท าหัตถการ การให้ความส าคัญในการตรวจคัดกรองแรงงาน                    

 ต่างด้าว ... 
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ต่างด้าว ห้วงเดือนมิถุนายน 2564 แคมป์คนงานอ าเภอจอมทอง, อ าเภอฮอด และอ าเภอแม่แจ่ม ตรวจไปแล้ว 
จ านวน 48 ราย ไม่พบการติดเช้ือและมีการเฝ้าระวังในกลุ่มเส่ียงอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 4.1.2 แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่) 
        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์) ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานความก้าวหน้าของการฉีดวัคซีนสถานการณ์โรคโควิด – 19 จังหวัด
เชียงใหม่มียอดการจองคิวฉีดวัคซีนมีผู้ประสงค์ท่ีจะฉีดในจังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 จ านวน 
834,956 คน คิดเป็นร้อยละ 69 ฉีดไปแล้ว ยอดสะสม 125,802 โดส และยังต้องการจ านวนผู้ฉีดเพื่อสร้าง
ก าแพงป้องกันอีก จ านวน 1,100,000 คน การส ารวจความต้องการฉีดวัคซีนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดเดือน
มิถุนายน ผู้ท่ีจองคิวผ่านระบบหมอพร้อม (ผู้สูงอายุ/กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค) เนื่องจากเป็นกลุ่มท่ีเส่ียงต่อการเสียชีวิต
มากท่ีสุดและในห้วงเดือนกรกฎาคม จะเป็นช่วงของผู้ท่ีจองคิวในระบบหมอพร้อมและอีกส่วนหนึ่งคือผู้ท่ีจองผ่าน
ระบบก  าแปงเวียงของจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มเป้าหมายยุทธศาสตร์จังหวัด การฉีดวัคซีนมียุทธศาสตร์อยู่ท้ังหมด 
2 ข้อ คือ 1. ฉีดอย่างไรไม่ให้ป่วยไม่ให้ตาย (ฉีดให้กับผู้สูงอายุ/กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โรค ร้อยละ 90 ของการป่วยการ
ตาย 2. ฉีดอย่างไรไม่ให้มีการระบาด (กลุ่มท่ีมีการติดเช้ือง่าย/ผู้ท่ีเดินทางมาจากต่างจังหวัด) 
  จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีท าการควบคุมโรค
ระดับอ าเภอ การพัฒนาทีม CDCU อ าเภอ และในกลุ่มชุมชนต่างด้าว การอบรม อสม. ต่างด้าว 5 อ าเภอชายแดน 
ในเดือนมีนาคม 2564 จ านวน 10 คน คือ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย, อ าเภอไชยปราการ, อ าเภอเชียงดาว และ
อ าเภอเวียงแหง โดยได้รับงบประมาณจากมูลนิธิ เพื่อสุขภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุ่มชาติพันธุ์  (MAP 
Foundation) และในเดือนกรกฎาคม 2564 จะมีผู้ท่ีเข้าร่วมอบรมอีกจ านวน 150 คน โดยได้รับงบประมาณจาก
โครงการป้องกันโรคติดต่อชายแดน จึงน าเรียนในท่ีประชุมโปรดทราบ 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) การน าเสนอสถานการณ์โรค
โควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม่และการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการ
แถลงข่าวในทุกวัน รวมถึงการให้ความรู้และค าแนะน าให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ส าหรับหัวหน้า
ส่วนราชการหากมีข้อคิดเห็นหรือสอบถามเรื่องของการจัดฝึกอบรมการด าเนินงานตามแผน ซึ่งคณะกรรมการของ
จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในลักษณะของกลุ่มจังหวัดท่ีสามารถด าเนินการ ต้องแจ้งมาตรการด าเนินการต่าง ๆ มาตรฐาน
การป้องกันในส่วนของการล้างมือ ใช้เจลเป็นมาตรการท่ีต้องพึงระวังไม่ให้ขาดตก เป็นการป้องกันให้มากท่ีสุด              
โดยขอให้หัวหน้าส่วนราชการได้ประชาสัมพันธ์โดยเร็ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4.1.3   มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -
19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 

 ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) พื้นท่ีในจังหวัดเชียงใหม่ได้มี            
การตั้งด่านจุดคัดกรองจุดหลัก ๆ สนามบิน, สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งเส้นทางบก ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่, 
อ าเภอสารภี , อ าเภอดอยเต่า เพิ่มเติม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีค า ส่ังให้ ต้ังด่านท่ีมีอ าเภอรอยต่อ                
อ าเภอแม่อาย , อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอแม่แตง จุดท่ีมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีการต้ัง ด่าน                 
เพื่อ ท่ีจะตรวจคัดกรองผู้ ท่ีเดินทางเข้ามาในพื้น ท่ีจังหวัดเชียงใหม่  มาตรการการป้องกันและ  

ควบคุม ...  
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ควบคุมโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ตามค าส่ังคณะกรรมการ
โรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ท่ี 64/2564 มาตรการการควบคุมผู้ท่ีเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวดใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)  

โดยมีค าสั่งและประกาศที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. ค าสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 64/2564 มาตรการควบคุมผู้เดินทาง
มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขม้งวด) 
 1. ลงข้อมูลใน “CM - CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง ก่อนเดินทางเข้าเชียงใหม่          
 2. แสดงหลักฐานการลงทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  
 3. ต้องปฏิบัติตามท่ีได้รับแจ้งจาก CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความ ให้ติดต่อ 08 4805 3131 
กรณีผู้เดินทางกลับภูมิล าเนา หรือย้ายมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการประจ า นักเรียน/
นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐและเอกชน นักการทูต เจ้าหน้ าท่ีสถานทูต กงสุล เจ้าหน้าท่ีสถานกงสุล และ
ครอบครัวหรือผู้ติดตาม นักท่องเท่ียว พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทาง
การเกษตร/การประมง ท่ีมีภูมิล าเนาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ต้องกักกันตนเอง (Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน และ    
ผู้ท่ีเดินทางมาปฏิบัติราชการหรือติดต่อราชการ หรือผู้เดินทางมาท าธุรกิจหรือธุรกรรมในระยะเวลาส้ัน ๆ พนักงาน        
ขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค/สินค้าทางการเกษตร/การประมง ซึ่งไม่มีภูมิล าเนาในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ ต้องถูกคุมไว้สังเกต (Control for Observation) ตามค าส่ังเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นท่ี               
ผู้ท่ีเดินทางมาจากจังหวัดอื่นให้ปฏิบัติตามค าส่ังฯ ท่ี 49/2564 จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง (ยกเลิกค าส่ัง ข้อ 3 
ค าส่ังฯ ท่ี 49/2564 ประเด็นเน้นย้ า ค าส่ังฯ ท่ี 61/2564 ให้เจ้าบ้าน เจ้าของท่ีพัก ผู้ดูแลสถานท่ี ต้องแจ้ง        
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต) ทันทีท่ีมีผู้เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสดและเข้มงวด
หรือพื้นท่ีท่ีมีการระบาดหนัก เพื่อออกค าส่ังกักตัว (Home Quarantine) จ านวน 14 วัน อย่างเคร่งครัด และเน้นย้ า
ให้ลงทะเบียน CM - CHANA ทุกคน และหากมีค าส่ังเปล่ียนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็ว จึงน าเรียนในท่ีประชุม เพื่อโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.1.4 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน (ส านักงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 
                             หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ (ว่าท่ีร้อยตรี             
ณัฐพงศ์ ฐิตวิกรานต์)  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน เข้าฤดูฝนต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม และ
จะมีฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ฝนท้ิงช่วงในช่วงเดือนปลายเดือนกรกฎาคม หลังจากนั้นจะมีโอกาสท่ี
ฝนจะตกหนักและจะมีโอกาสเกิดอุทกภัยขึ้น และปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ า 
92.88 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35.05 เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ า 55.13 ล้านลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 20.69 สภาพพื้นท่ีเส่ียงเกิดอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ เขตชลประทาน มี  4 ลักษณะ              
พายุหมุนเขตร้อนหรือร่องความกดอากาศต่ าพาดผ่านภาคเหนือ ท าให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง (น้ าปิงล้นตล่ิง)     
ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ด้านทิศตะวันตก เกิดฝนตกหนักบริเวณเทือกเขาดอยสุเทพ - ปุยและตัวเมืองเชียงใหม่ 
ด้านทิศตะวันออก น้ าจากล าน้ าแม่ออน น้ าแม่โฮม และน้ าแม่ปูคาเข้าท่วมพื้นท่ี อ าเภอสันก าแพง น้ าล้นตล่ิง               
ล าน้ าสาขาของแม่น้ าปิงและแม่น้ าฝาง (พื้น ท่ีเ ส่ียงท่ีส าคัญ 9 แห่ง ) หมู่บ้านท่ีเกิดอุทกภัย ปีละ 2 ครั้ ง                     
ในพื้น ท่ี  2 อ า เภอ รวม 8 ต าบล 38 หมู่บ้ านหมู่บ้ าน ท่ี เกิดอุทกภัย ปีละ  1 ครั้ ง   

ในพื้นท่ี ... 
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ในพื้นท่ี 3 อ าเภอ รวม 57 ต าบล 325 หมู่บ้านหมู่บ้านท่ีเกิดอุทกภัย 2 ปีต่อ 1 ครั้ง ในพื้นท่ี 2 รวม 4 ต าบล 
29 หมู่บ้าน หมู่บ้านท่ีเกิดอุทกภัย 3 ปีต่อ 1 ครั้ง ในพื้นท่ี 12 อ าเภอ รวม 27 ต าบล 151 หมู่บ้าน ข้อมูลนี้ได้ส่ง
รายละเอียดช่ือหมู่บ้านและต าบลไปยังอ าเภอตาม หนังสือส่ังการ ท่ี ชม 0021/7475 ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 
2564 เพื่อเตรียมการเคลียร์พื้นท่ีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ จัดท าแผนเผชิญเหตุ และแจ้งให้อ าเภอและ 
อปท. ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยฯ การเพิ่มพื้นท่ีรองรับน้ า และก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า แจ้งเตือนภัยใน  
ทุกระบบ ก าหนดจุด/พื้นท่ีปลอดภัยประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน เส้นทางการอพยพ จัดเตรียมแผนการจัดต้ังศูนย์พักพิง
ช่ัวคราว ส าหรับการแจ้งเตือนภัย เมื่อมีสถานการณ์เข้ามาจะมีการแจ้งเตือนภัยเป็นระยะผ่านทุกช่องทางประกอบ
กับพื้นท่ีเส่ียงภัยในบางพื้นท่ีจากข้อมูลสถิติ พื้นท่ีท่ีจะเกิดน้ าท่วมได้มีการจัดบูรณาการให้ทุกหน่วยงานเข้ามา
เกี่ยวข้องในการด าเนินการหากเกิดน้ าท่วมขึ้นมาก็จะมีการวัดระดับน้ าว่าข้ึนมากน้อย และจะเริ่มมีการสูบน้ าปิดกั้น
บางพื้นท่ีเพื่อเร่งระบายน้ า ส าหรับพื้นท่ีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่เตรียมเครื่องสูบน้ าท้ังหมด 76 เครื่อง และการเปิด
ปิดฝายเพื่อควบคุมปริมาณน้ า การเผชิญเหตุจัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อ าเภอ และ              
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระดับท้องถิ่นฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และจิตอาสาเฝ้าระวังพื้นท่ีเส่ียงใน
หมู่บ้าน/ชุมชนจัดชุดปฏิบัติการเพื่อเร่งช่วยเหลือทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการด ารงชีพแก่ประชาชนบูรณาการ
หน่วยงานในพื้นท่ีท้ังหน่วยทหาร ต ารวจ ฝ่ายปกครองสถาบันการศึกษา และ อปท. ตลอดจนประชาชนจิตอาสา     
เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนท่ีเสียหายเร่งซ่อมแซมเส้นทางท่ีช ารุด ถูกตัดขาดเพื่อใช้สัญจรได้โดยเร็ว สร้างการรับรู้ให้
ประชาชนในช่วงเกิดสถานการณ์ผ่านส่ือมวลชนในแขนงต่างๆ และส่ือสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการ
แก้ไขปัญหา ส่วนของการช่วยเหลือ เร่งตรวจสอบความเสียหาย และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลท่ีถูกต้องโดยการประสานงานกับองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นและอ าเภอท่ีประสบภัยด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ                
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สรุปประกาศเขตพื้นท่ี
ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) 2564จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ไปแล้ว
จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่อ าเภอฮอด อ าเภออมก๋อย อ าเภอพร้าว และอ าเภอฝาง รวมจ านวน 5 ต าบล 24 หมู่บ้าน 
ราษฎรได้รับผลกระทบ จ านวน1,627 ครัวเรือน 3,453 คน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จ านวน 3 หลัง พื้นท่ี
การเกษตรได้รับผลกระทบ จ านวน 111.4 ไร่ ประมง 2 บ่อ/กระชัง ปศุสัตว์ จ านวน 42 ตัว ถนนเสียหาย 
จ านวน 21 สาย สะพาน จ านวน 5 แห่ง และเหมือง/ฝาย จ านวน 11 แห่ง ในส่วนของการติดต่อแจ้ง ปภ.               
สายด่วนนิรภัย 1784  สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ช่ัวโมง Line: 1784DDPM เพื่อแจ้งข้อมูลการประสาน
รายละเอียดนอกเหนือจากการแจ้งข้อมูลด้วยระบบปกติแล้ว จึงน าเรียนในท่ีประชุมโปรดทราบ 

  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) ช่วงนี้ช่วงฤดูฝนอาจจะมีลมพายุ 
(วาตภัย) มหนัตภัยต่าง ๆ ซึ่งส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งแผนเผชิญเหตุและ
การด าเนินการ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับหัวหน้าส่วนราชการหลายส่วนท่ีจะร่วมกันดูแลในการส่งเสริมอาชีพทางด้าน
การเกษตร เพื่อประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจในการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสม และในส่วนดินสไลด์
หรือดินโคลนถล่ม เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้
เข้าใจร่วมกันกับประชาชนอย่างกว้างขวางและโดยเร็ว   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

4.2 โดยเอกสาร ...  
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4.2 โดยเอกสาร   

                              -  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม 2564   

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

11 กรกฎาคม 2564  09.00 น. การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประจ าปี 2564 

บริเวณโถงด้านหน้าลานน้ าพุ 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า -
นานาชาติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา  

1 – 31 กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ -
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม - 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 

ห้องรับรอง ช้ัน 1 อาคาร
อ านวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔  

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 และ     
ผ่านทางระบบ Zoom 
Meeting 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองอื่น ๆ 

 - โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน  
  (1) โครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์      
สู่ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน 
  (2) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญ สีวาโย) คลิปวิดีโอท่ีน าเสนอความส าเร็จไปเป็น
เรื่องเกี่ยวกับครัวเรือนต้นแบบท่ีอ าเภอพร้าว เป็นการลงมือท าจริง และไม่มีเงินงบประมาณให้ด าเนินการ เริ่มต้นจาก
การปรับพื้นท่ี และในป ีพ.ศ. 2564 ได้มีเงินงบประมาณในการด าเนินการเพื่อการขุดบ่อเพิ่มอีก จ านวน 2 บ่อ และมี
องค์ประกอบครบท้ังหมด ท้ัง โคก หนอง นา ปลูกไม้ยืนต้น ปลูกนา เป็นครัวเรือนต้นแบบท่ีอ าเภอพร้าว โครงการพื้นท่ี
ต้นแบบซึ่งเป็นงบปกติจ านวน 284 ครัวเรือน 25 อ าเภอ ไม่รวมพื้นท่ีในอ าเภอเมือง เพราะไม่มีพื้นท่ีในการ
ด าเนินการ จากจ านวน 24 อ าเภอ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 135 ครัวเรือน อยู่ระหว่างในการขุด และสามารถ
น าไปเป็นตัวอย่างได้ เช่น อ าเภอไชยปราการ, อ าเภอเชียงดาว, อ าเภอพร้าว, อ าเภอสันทราย และอ าเภอจอมทอง           
ท าเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว และบางพื้นท่ียังมีปัญหา เช่น อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอสารภี ท าสัญญาไปแล้วนั้น 
แต่ผู้รับจ้างท่ีรับงานมีประสบการณ์น้อยจึงท้ิงงานไป มีการยกเลิกสัญญาและแก้ไขโดยการหาผู้รับจ้างชุดใหม่               
เพราะต้องใช้เครื่ องมือในการขุด และพื้น ท่ีในอ าเภอสารภีสามารถขุดได้โดยการประสานความรู้จาก                          
กรมการพัฒนาชุมชน โดยการจ้างแรงงานคนในการขุด ซึ่งใช้การขุด เพียงแค่ 1,500 คิว บางแปลงขุดเพียง                  
30 - 70 คิว รถไม่สามารถเข้ าไปด าเนินการขุดได้  และได้ประสานทางพื้น ท่ี ให้ แก้ ไขเรียบร้อยแล้ว                          
บางพื้น ท่ียังไม่ ไ ด้รับการด าเนินการได้ประสานให้ เร่ งรัดในการด าเนินการ แล้ว ส่วนของ  

งบเงินกู้ ...  
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งบเงินกู้สามารถด าเนินการได้ 4 อ าเภอดอยเต่า, อ าเภอกัลยาณิวัฒนา, อ าเภอสารภี และอ าเภอแม่แจ่ม ในพื้นท่ี
อ าเภอแม่แจ่ม ได้พื้นท่ีเพิ่มด าเนินการ จ านวน 539 แปลง และอ าเภอแม่แจ่มมีข้อกังวลเรื่องของพื้นท่ีบริเวณต าบล 
แม่นาจร จ านวน 40 กว่าแปลงท่ียังไม่มีผู้รับจ้าง ปริมาตรดินในการขุดน้อย รวมถึงการเคล่ือนรถเข้าไปในการขุด
ยากล าบาก ซึ่งได้แนะน าในเรื่องของการจ้างจากรถขุดเป็นการใช้แรงงานคนแทน และหากไม่สามารถด าเนินการได้
สามารถคืนเงินไปให้กรมการพัฒนาชุมชนต่อไป ส าหรับอ าเภอดอยเต่าจากพื้นท่ีท่ีร่วมโครงการ จ านวน 288 แปลง 
ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 101 แปลง อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จ านวน 69 แปลง ด าเนินการไปแล้ว จ านวน 65 แปลง 
ขอใหอ้ าเภอท่ีเข้าร่วมโครงการเร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7  แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ  
   รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) การด าเนินการของศูนย์ด ารง -
ธรรมจังหวัด ตามมาตรการโควิดในห้วงท่ีผ่านมา ได้มีการกล่ันกรองและปรับแนวทางการท างานให้ สามารถรองรับ
ผู้ท่ีมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือแจ้งร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ สถิติท่ีผ่านมาสามารถช้ีแจงท าความเข้าใจในเรื่องของ
การแจ้งเบาะแส ปัญหาความเดือดร้อน, ปัญหาท่ีดิน , การขอความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงการบริการให้
ค าปรึกษา และการกล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐลดลง และสามารถยุติเรื่องท้ังหมดท่ีร้องเรียนเข้ามา จ านวน 1,400 
กว่าเรื่อง สามารถยุติแล้ว จ านวน 1,172 เรื่อง คงค้างอยู่ จ านวน 250 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 82 สถานการณ์ใน
เรื่องขอความช่วยเหลือ/ขอความเป็นธรรม สถิติสูงสูดเป็นเรื่องการขอความช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบ การ
ด าเนินการหนี้สิน การขยายการประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวและการขอปรับโครงสร้างของกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์/
การช่วยเหลือการเกษตรตกต่ า/การส่งเสริมการช่วยเหลือร้านนวด/ร้านเสริมสวยและกิจการตลาดนัด เกิดจากการ
ท่องเท่ียวการบริการไม่ได้มีการเตรียมการไว้ในระยะยาว ท าให้ประชาชนขอความช่วยเหลือจากศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดและปัญหาท่ีทางจังหวัดพยายามจะช่วยเหลือ คือ ปัญหาหนี้นอกระบบ  ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจ
และท าให้ประชาชนหาแหล่งทุนภายในระบบไม่ค่อยได้ ถึงแม้จะเข้าถึงแต่ก็ไม่มีหลักทรัพย์พอเพียงในการค้ าประกัน 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจึงขอความร่วมมือในส่วนราชการ ร่วมกันบูรณาการช่วยเหลือ ดังนี้ 1. การส่งเสริมทางด้าน
อาชีพพัฒนาการด้านอาชีพ เช่น ส านักงานจัดหางานจังหวัด, ส านักงานแรงงานจังหวัด, ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมท้ังหน่วยงานต่างๆท่ีมีการสงเสริมอาชีพใน
ลักษณะกองทุน 2. การช่วยเหลือเกษตรกร การสร้างรายได้ให้กับประชาชนครัวเรือนอย่างยั่งยืน และให้ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้และรู้ทันเหล่เหล่ียมของเจ้าหนี้  เพื่อป้องกันการตก
เป็นเหยื่อของการหารายได้ มีบางกลุ่มเชิญชวนเป็นหนี้แต่ไม่ทราบเจ้าหนี้ เป็นใคร อยากให้ส่วนราชการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องของหนี้หรือการคลายหนี้เป็นเรื่องท่ีทุกข์ร้อนไม่น้อยไปกว่าเรื่องโควิด ขอให้ช่วยบูรณาการการ
ท างานให้เรียบร้อย เรื่องสถิติการแก้ไขปัญหาและการด าเนินการต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์กับ              ส่วนราชการ 
โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จะได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ในส่วนนี้ให้ท่ีประชุมเพื่อรับทราบในโอกาสต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

                         พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญ สีวาโย) หากประชาชนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีงบประมาณ จ านวน 32 ล้านบาท ให้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยืมเงินไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ในห้วงเดือนตุลาคม 2564 ส าหรับผู้ท่ีประสบปัญหา 

ในการท ามา ... 
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ในการท ามาหากินขาดแหล่งท ามาหากิน สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและโดยรวม
กลุ่มไม่น้อยกว่า 3 คน จัดท าโครงการยืมเงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและสามารถน าไปสร้างทุนท่ีเหมาะสม
ได้กองทุนท่ีมีการพิจารณาอนุมัติเงินยืมทุกเดือน งบประมาณจ านวน 32 ล้านบาท กระจายไปในทุกอ าเภอและ
อนุมัติให้กับกลุ่มต่างๆ และหากยืมไปแล้วไม่สามารถด าเนินการต่อได้ มีการลดอัตราดอกเบี้ยปรับเพื่อผ่อนช าระได้ 
ท้ังนี้ ได้เริ่มมาตรการตั้งแต่วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา การพักช าระหนี้/ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามารถ
แจ้งได้ท่ีส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือชาวบ้านในการประสบปัญหาเรื่องการเงิน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น 

 
 สุจิตรา ดิษธรรม ผู้จดรายงานการประชุม 
 (นางสาวสุจิตรา  ดิษธรรม)  
   
   
 วิราชินี  ค าชมภู ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาววิราชินี  ค าชมภู)  
 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 ... 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
  ๓.๑ สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๒ การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
        ๓.๒.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) (ส ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     ๓.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุ่มงำนบริหำรยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนบน ๑) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒.3 รายงานผล 
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    ๓.๒.3 รายงานผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นท่ีด้านอุตสาหกรรม การค้า และ
การลงทุน (ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ … 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
 4.๑ โดยการชี้แจง 
  4.๑.๑  สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  และ
สถานการณ์โรคตามฤดูกาล (ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 

 

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

 

   4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม่.(ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

เชียงใหม่) 

 
 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 4.๒ โดยเอกสาร   
  - 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  … 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
12 สิงหาคม ๒๕๖๔  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง  
ประจ าปีพุทธศักราช 2564 

อยู่ระหว่างรอหนงัสือ
จากกระทรวงมหาดไทย 

30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
เชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งท่ี 8/๒๕๖๔  

ห้องประชุม 3 ช้ัน 3
และผ่านทางระบบ 
Zoom Meeting 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  … 
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ระเบียบวาระที่ ๖    เร่ืองอื่น ๆ   
 6.1 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรตามฤดูกาล (ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  
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6.2 การประกวด …  
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 6.2 การประกวดหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการ              
9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน (ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
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  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 รายงานความก้าวหน้า ... 
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 6.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (สถำนีพัฒนำที่ดิน
เชียงใหม่) 
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 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
มติที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๗ …  
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ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 ๗.๑  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีระพันธ์ ดีอ่อน) 
 ๗.๒  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) 
 ๗.๔  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายส าเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์) 

 

 

 

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