
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งที่ 8/๒๕๖๔  
ในวันจันทรที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ และผานทางระบบ Zoom Meeting 
--------------------------- 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ใหแก นายเจริญ สีวาโย  พัฒนาการจังหวัด

เชียงใหม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยม ประจําป 

2564  จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก 
2.1 รางวัลกํานันยอดเยี่ยม จํานวน 3 ราย ไดแก  
      2.1.1 นายสรศักด์ิ   สมบัติ          กํานันตําบลชมภู  อําเภอสารภี 
      2.1.2 นายสุวิทย     แกวกําเนิด    กํานันตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว 
      2.1.3 นายบุญทรัพย  ปญญา       กํานันตาํบลดอยหลอ  อําเภอดอยหลอ 
2.2 รางวัลผูใหญบานยอดเย่ียม จํานวน 3  ราย ไดแก 
      2.2.1 นายวัชรินทร  พจนบัณฑิต  ผูใหญบาน หมูที่ 9 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 
      2.2.2 นายมนตรี   หินมี             ผูใหญบาน หมูที่ 15 ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย 
      2.2.3 นายสมทบ  จํารสั             ผูใหญบาน หมูท่ี 3 ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว 

3. การมอบใบประกาศใหผูไดรับรางวัลจากการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแกไข
ปญหาคลองแมขา ภายใตโครงการคืนความสวยใหคลองแมขา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) จํานวน 9 ราย  

4. การมอบเงินสงเคราะหผูประสบภัยตาย ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน กรณี นายปฏิภาณ ตาลปา 
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ จากการเขาไปปฏิบัติหนาท่ีดับไฟปา (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) 

5. แนะนําตัวหัวหนาสวนราชการที่ยายมารับตําแหนงใหม  จํานวน 1 ราย 
     นายวัชรายุธ           กัววงศ 
    ตําแหนงปจจุบัน      ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 

      ตําแหนงเดิม          หัวหนางานสินคาการทองเท่ียวความสนใจพิเศษ การทองเท่ียวแหง 
                                 ประเทศไทย สํานักงานใหญ  
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 

 

 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
       ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

๓.๒ การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหมและ                
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

      ๓.๒.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม) 
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    ๓.2.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) 

    ๓.๒.3 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการช้ีแจง 
  4.๑.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  
และสถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม.(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม) 
 4.๒ โดยเอกสาร   

 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
29 กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๔  

หองประชุม 3 ชั้น 3
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ 
- การบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับ

หมูบาน (กชช.2ค) ป 2564  (สํานักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๗ แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 ๗.๑  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน) 
 ๗.๒  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) 
 ๗.๔  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสาํเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) 
 

--------------------------- 
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เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ใหแก นายเจริญ สีวาโย  พัฒนาการจังหวัด

เชียงใหม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยม ประจําป 

2564  จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก 
2.1 รางวัลกํานันยอดเยี่ยม จํานวน 3 ราย ไดแก  
      2.1.1 นายสุรศักด์ิ   สมบัติ          กํานันตําบลชมภู  อําเภอสารภี 
      2.1.2 นายสุวิทย     แกวกําเนิด    กํานันตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว 
      2.1.3 นายบุญทรัพย  ปญญา       กํานนัตาํบลดอยหลอ  อําเภอดอยหลอ 
2.2 รางวัลผูใหญบานยอดเย่ียม จํานวน 3  ราย ไดแก 
      2.2.1 นายวัชรินทร  พจนบัณฑิต  ผูใหญบาน หมูที่ 9 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 
      2.2.2 นายมนตรี   หินมี             ผูใหญบาน หมูที่ 15 ตําบลปาไผ  อําเภอสันทราย 
      2.2.3 นายสมทบ  จํารสั             ผูใหญบาน หมูท่ี 3 ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว 

3. การมอบใบประกาศใหผูไดรับรางวัลจากการประกวดผลการขับเคลื่อนการพัฒนาและแกไข
ปญหาคลองแมขา ภายใตโครงการคืนความสวยใหคลองแมขา สูการพัฒนาท่ียั่งยืน (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) จํานวน 9 ราย  

4. การมอบเงินสงเคราะหผูประสบภัยตาย ใหแกผูมีสิทธิรับเงิน กรณี นายปฏิภาณ ตาลปา 
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ จากการเขาไปปฏิบัติหนาท่ีดับไฟปา (ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม) 

5. แนะนําตัวหัวหนาสวนราชการที่ยายมารับตําแหนงใหม  จํานวน 1 ราย 
     นายวัชรายุธ           กัววงศ 
    ตําแหนงปจจุบัน      ผูอํานวยการสํานักงานการทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 

      ตําแหนงเดิม          หัวหนางานสินคาการทองเท่ียวความสนใจพิเศษ การทองเท่ียวแหง 
                                 ประเทศไทย สํานักงานใหญ  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ือง รับรองรายงานรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  7/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  
  
               หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ)  ตามที่จังหวัดเชียงใหม    
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  
7/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3  ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  และการประชุมผานทางระบบ Zoom meeting  ไปแลว นั้น 

ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                  
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  7/2564 เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 19 หนา จึงขอให
ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาว         

 

 

 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  7/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และระบบ Zoom Meeting 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
1 นายเจรญิฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2 นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3 นางอุบลรัตน พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4 นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม 
5 นายเจรญิ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
6 นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ผานทางระบบ Zoom Meeting 
7 พันตํารวจเอก สุคนธ  ศรีอรุณ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
8 นางชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
9 นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

10 นางจิราพร เชาวนประยูร  
ยามาโมโต 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

11 นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12 นายวิจารย ขุนเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1 
13 นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
14 นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
15 นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
16 นางรัชน ี กันทะสี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
17 นางดุษณ ี อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
18 นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
19 นายเปรม ศรีวิชัยลําพรรณ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
20 นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
21 นางสาวศศิธร ริ้วทอง (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

 

ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
22 นายสําเริง  ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
23 นายชัชวาลย ฉายะบุตร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
24 นายวีระพันธ  ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25 นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม 
26 นายธีรรรัฐ ไชยเทพ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 

27 นางสาววิราชินี... 
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27 นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

28 นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

29 นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  

30 นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

31 นายวินิจ คําเบา พนักงานธุรการ ส 3 กลุมงานอํานวยการ  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

32 นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting  
 องคกรอัยการ   

33 นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
34 นายประทีป ศรีสิงห อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

35 พ.ต.ท.หญิง รติรส อัจริยะเสถียร (แทน) ผู กํากับการดานตรวจคนเขาเมืองท าอากาศยาน
เชียงใหม 

36 พล.ต.ต. นพพล ชาติวงศ ผบก.ตชด.ภาค 3 
37 พ.ต.อ. วีรวัฒน นิลวัตร ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
38 พันตํารวจเอก สุคนธ  ศรีอรุณ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 สํานักนายกรัฐมนตรี   

39 นางราตรี จักรแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
40 นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุ 

กระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
41 นางเหมือนใจ วงศใหญ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  

42 นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
 กระทรวงกลาโหม   

43 ร.อ.หญิง ขิมภาสิน ี บุญรอด (แทน) รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม 
 กระทรวงการคลัง   

44 นายอนุชา สุขสงวน คลังเขต 5 
45 นางระพีพรรณ  ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
46 นายวิรัช พงศนภารักษ สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
47 นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 2 
48 นางพรหมภัสสร ฐณัฎฐวุฒ ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
49 นายสมเจตน เพชรจอม (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 

50 นายอุทัย ... 
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50 นายอุทัย ศิริ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
51 นายทวีศักดิ์ ใจคําสืบ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
52 นายชาตรี สุขสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  

53 นายสงคศักย  คําดีรุงริรตัน ผู อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม 

54 ดร.จารุวัฒน สัตยานุรักษ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  
วิทยาเขตเชียงใหม 

55 นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต (แทน) ผู อํานวยการสํานักงาน ททท. สํานักงานเชียงใหม 
(ทองเที่ยว) 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
56 นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
57 นางสาวอรุณี นะมะมุติ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
58 นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
59 นางพิมภกา  โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด

เชียงใหม 
60 นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
61 นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน จังหวัดเชียงใหม 
62 นายสุกิตติ์ รักชาต ิ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
63 นางเพทาย เมฆี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

64 นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
65 นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
66 วาท่ีรอยตรี ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
67 นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
68 นายถาวร  มีชัย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
69 นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
70 นางสุมาลี มีปญญา (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
71 นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
72 นายนวนิตย พลเคน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 

จังหวัดเชียงใหม 
73 นางสาววิภาพร อาภา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
74 นางนารีรตัน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
75 นางพจนีย แสนลา ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 

76 นายฐาปนพันธ ... 
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76 นายฐาปนพันธ สุรจิต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว             
น้ําจืดเชียงใหม 

77 นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
78 นายธนพงศ สําเภาลอย รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการศูนยสงเสริม 

เทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
79 นายสุวิทย เชษฐรตานนท ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9 
80 นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผู อํ านวยการศูนยศึกษาการพัฒนาห วยฮองไคร              

อันเนื่องมาจากพะราชดําริ 
81 นายวุฒิชัย มวงมัน ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
82 นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒต ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
83 นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

 นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
84 กระทรวงคมนาคม   
85 นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
86 นายอาคม จุลธง (แทน) แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
87 นางลมัย รุงทรพัยรังสี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
88 นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
89 นายพงษชัย มูลรนิทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

90 นางประนอม  ปยะสาธุกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
91 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 
92 นายสุรศักดิ์ นัสบุสย (แทน ) ผู อํ าน วยการสํ านั กจัดการทรัพยากรป าไม ที่  1 

(เชียงใหม) 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

93 นางสาวชลาลัย แจมผล ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
94 นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 
95 นายภูษิต  รัตนประชารมย (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 

 กระทรวงมหาดไทย   
96 นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
97 นายอรรถวุฒิ พ่ึงเนียม นายอําเภอแมแตง 
98 นายกิติพัฒน  กะวัง นายอําเภอดอยสะเก็ด 
99 นายชัชวาล ปญญา นายอําเภอฝาง 

100 นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 
101 นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
102 นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 

103 นายศิวะ ... 
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103 นายศิวะ  ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
104 นายภควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
105 วาท่ีรอยตรี นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอําเภอแมออน 
106 นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอเวียงแหง 
107 วาที่รอยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
108 นายชัชวาล   พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
109 นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
110 นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
111 นายสิทธิศักด์ิ  อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอําเภอแมอาย 
112 นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสันกําแพง 
113 นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
114 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอไชยปราการ 
115 นายสิทธ์ิ วงศมาน นายอําเภอฮอด 
116 นางสาวนิยมล ยาวินัง (แทน) นายอําเภอหางดง 
117 นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย (แทน) นายอําเภออมกอย 
118 นายวิสุทธ์ิ จรบุรี (แทน) นายอําเภอพราว 
119 นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
120 วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
121 นางสาวอรพรรณ ชมชื่น (แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
122 นางจิตสุรางค พรหมจิต (แทน) ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม 
123 นางสมจิตร จันทรสําเภา (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
124 นายวิรัช วิโรจนพงศา (แทน) ปลัดเทศบาลเมืองแมโจ 
125 ร.ต. วิโรจน โชติธนาภิรักษ นายกเทศมนตรเีมืองตนเปา 
126 นางเสาวรส  คงทวีศักด์ิ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
127 นางวราภรณ ชาวสกุล ผูอํานวยการศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
128 นางอรุณ ี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 

 กระทรวงยุติธรรม   
129 นายชานนท หันสวาสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม 
130 นางรัชน ี กันทะสี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

 กระทรวงแรงงาน   
131 นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
132 รอยเอก จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
133 นางจินดา พิชญชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
134 นางณฐมน ปทมะสุคนธ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
135 นางสาวลักขณา  รุงเรือง ผู อํ าน วยการสถาบั น พั ฒ นาท รัพ ยากรม นุ ษ ย สํ าห รับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
136 นายสายชล ... 
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136 นายสายชล อกนิษฐวงศ ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
 กระทรวงวัฒนธรรม   

137 ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม 
138 นายสถาพร เที่ยงธรรม ผูอํานวยการสํานักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
139 นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
140 ผศ.เกรียงไกร ธารพรศร ี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
141 นายอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

 กระทรวงศึกษาธิการ   

142 นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู อํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

143 นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
144 นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
145 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
146 นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
147 นายอัมรินทร พันธวิไล ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 
148 นายกรมิษฐ  รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนกาวิละอนุกูล 
149 นายอนุรักษ เอกอาภรณภิรมย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเชียงดาว 

 กระทรวงสาธารณสุข  
150 วาที่ ร.ท. โฆษิต กัลยา ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 
151 แพทยหญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
152 นายดุสิต อภัยสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
153 นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
154 นางภัทรวด ี แกวมา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
155 นายวีระศักดิ ์ โสมโยธี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม 
156 นางสาวสายฝน สฤษดิกุล (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม   
157 นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร

เขต 3 เชียงใหม 
 องคกรเอกชน   

158 นายจุลนิตย วังวิวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
 

            หนวยงาน... 
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 หนวยงานอิสระ   
159 นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดเชียงใหม 
 องคการมหาชน   

159 นายเบญจพล นาคประเสริฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ) การมอบประกาศเกียรติคุณ
ใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน ประจําป 2564 จํานวน 3 ประเภท 4 รางวัล ของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม 
  ผูแทน กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากสถานการณโรคโควิด - 19 การระบาดระลอก
ใหม ทุกภาคสวน รวมท้ัง สื่อมวลชนไดรวมกันเผยแพรขอเท็จจริงเพื่อใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดรับรู
ขาวสารที่ทันมัย ถูกตอง ครบถวน รวมทั้งยังเปนการสรางการรับรูการบริหารตามนโยบายของรัฐบาล และ          
ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 อยางกวางขวาง การดําเนินการดังกลาวเปนการสรางความมั่นคงดานขอมูล
ขาวสารใหกับประเทศชาติ ศูนยสงเสริมปรองดองสมานฉันท กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3      
จึงไดมีการมอบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชน ทองถ่ินดีเดน ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม เพ่ือเปนการ
ขอบคุณยกยอง ชมเชย และสรางแรงบันดาลใจตอการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน ในสถานการณโรคโควิด-19 
ดังนี้ 
  1. การมอบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน จํานวน 3 ประเภท 4 
รางวัล ไดแก 

    1.1  สื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน ดีเดน จํานวน 2 รางวัล คือ 
      1.1.1 นายเกรียงไกร รัตนา  ผูสื่อขาวเนชั่นทีวี (ศูนยขาวเนชั่นทีวี ภาคเหนือ) 
      1.1.2 นางสาวพิมลกัลย เดชะชัย นักสื่อมวลชนชํานาญการ 
     1.2 สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพดีเดน จํานวน 1 รางวัล คือ  
   -    นางอุบลนดัดา สุภาวรรณลิ้มเจริญ บรรณาธิการบริหาร น.ส.พ.ไทยนิวส 
     1.3 สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดีย (Social Media) จํานวน 1 รางวัล คือ 
   -    นายนพนิวัตร ไกรฤกษ สํานักขาวทอปนิวส และ Online News CM 

 2. การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยประจําหมูบาน ประจําป 
2564 จํานวน 3 รางวัล ของ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม  
  ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) กรมการปกครองจังหวัดเชียงใหมได
ดําเนินการคัดเลือกหมูบานตนแบบดีเดน ประจําป 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหมูบานประชาธิปไตย              
มีความกระตือรือรนเปนหมูบานเปนแบบอยางในการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและสรางขวัญกําลังใจแกผูนํา
หมูบานและอาสาสมัครตนแบบประชาธิปไตย จึงไดพิจารณาคัดเลือกหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน
ประจําป 2564 ประจําจังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม เรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหเกียรติในการมอบประกาศ      
เกียรติคณุใหกับหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดนประจําป 2564 ตามลําดับ ดังน้ี 
    
 

             การมอบ... 
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 การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยประจําหมูบาน ประจําป 2564 จํานวน 
3 รางวัล ไดแก 
    1. รางวัลชนะเลิศ คือ บานดงเจริญชัย หมูที่ 1 ตําบลหนองแหยง อําเภอสันทราย
    2. รางวัลรองชนะเลิศ อับดับ 1 คือ บานลวงเหนือ หมูท่ี 5 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด 
    3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คือ บานตนแหนนอย หมูที่  7 ตํ าบลทาวังพราว                 
อําเภอสันปาตอง 
 

   3. การแนะนาํผูบริหารท่ียายมาดํารงตําแหนงใหม 
   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ) ขอแนะนําผูบริหารที่
ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 3 ราย คือ 
   1. นายชัชวาลย ฉายะบุตร   รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
   2. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว (เชียงใหม) 
   3. นายวิจารย ขุนเสถียร  ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1  
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 แจงในระเบียบวาระที่ 6 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                         
 และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 6/2564 เม่ือวันอังคารท่ี  
 29 มิถุนายน 2564  

  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
6/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ 
ศาลาจังหวัดเชียงใหม และผานทางระบบ Zoom Meeting นั้น 
   เลขานุการได จัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 19 หนา โดยมี                               
นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จั งหวัด เชียงใหม  www.chiangmai.go.th หั วขอ ประชุมหั วหนาส วนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 6/2564  
ท้ังน้ี จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) ขอใหหนวยงานตรวจสอบ
รายชื่อและแกไขอีกคร้ัง หากไมมีการแกไข ขอที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมในคร้ังที่ 
6/2564 ตอไป 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2564 เม่ือวันอังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564 
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว 
   3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังห วัดเชียงใหม  ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
       สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา  สมมุติ) รายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณ และหนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 1. ผลการใชจายเงินงบประมาณ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณ
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับ
เปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 3 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 
ภาพรวม 32 54 77 100 
รายจายประจํา 36 57 80 100 
รายจายลงทุน 20 45 65 100 
 

  ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 
ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

PO เบิกจาย รอยละเบิกจาย 
การใชจาย 

(PO+เบิกจาย) 
รอยละการ 

ใชจาย 
เปาหมาย 

ไตรมาสที่ 4 
สูงกวา

เปาหมาย 

งบประมาณรายจายประจําป 

- ภาพรวม 27,299.87 2,724.86 22,318.18 81.75 25,043.04 91.73 100 -8.27 

- ประจํา 17,681.95 95.44 16,335.35 92.38 16,430.79 92.92 100 -7.08 

- ลงทุน 9,617.92 2,629.42 5,982.83 62.21 8,612.25 89.54 100 -10.46 

คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) 

-ภาพรวม 1,361.13 201.64 696.10 51.14 897.74 65.96   

- เงนิกู 1,265.01 201.01 614.25 48.56 815.26 64.45   

- งบกลาง 96.12 0.63 81.85 85.15 82.48 85.81   

งบประมาณเหล่ือมป 

ป 2563 2,183.36 110.96 2,009.49 92.04 2,120.45 97.12   

  ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณที่ได รับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุน ทั้งสิ้น 141 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
132 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหาร          
สวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานใน 
                                                                                                                         ร ะ บ บ . . . 
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ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวา มีผลการดําเนินการเปนไปตาม

เปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 61 หนวยงาน ต่ํากวาเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ      

ไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน 81 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบการจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และประสานหนวยรับ

งบประมาณ เพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน มีรายการที่ยังไมมีผลการใชจาย จํานวน 7 รายการ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23.20 ลานบาท สําหรับรายการที่ยังไมมีผลการใชจาย ความคืบหนาสถานะการดําเนินการ 

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียด ดังน้ี 

สถานะการดําเนินการ จํานวนรายการ 
จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

คืนงบประมาณ 2 0.18 
ประกาศเชิญชวน 1 0.59 
อยูระหวางการพิจารณาผล 1 4.59 
ประกาศผูชนะ/รอลงนามในสัญญา 2 6.84 
รอผลการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน 1 11.00 

รวมงบสวนราชการ 7 23.20 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   

       3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)   
                หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท จําแนกเปน 
งบลงทุน จํานวน 291,272,100 บาท (87.83%) งบดําเนินงาน จํานวน 30,345,100 บาท (9.16%) และ
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท (3.01%)  ซึ่ง ณ วันที่ 22 
กรกฎาคม 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน) จํานวน 
258,882,797.19 บาท คิดเปนรอยละ 15.73 และการกอหน้ีผูกพัน (PO) จํานวน 206,739,473.00 
บาท ในสวนนี้ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ขออนุญาตติดตามเรงรัดในสวนที่อยูระหวางดําเนินการและยังไมไดกอ
หนี้ผูกพัน สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 มาตรา 43 หนวยงานใดที่ไดรับงบประมาณ
ปใดตองใชจายใหเสร็จสิ้นในปน้ัน ยกเวนมีการกอหนี้ผูกพันใหดําเนินการกอหนี้ใหแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ       
โดยขอเรงรัดการเบิกจายงบลงทุนของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) และอําเภอเชียงดาว ขอใหเรงรัด
ดําเนินการเบิกจาย ในสวนของงบดําเนินงานขอใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม), ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม, ตํารวจภูธรจังหวัด 
 
              เชียงใหม... 
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เชียงใหม, อําเภอฝาง, ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงใหม เรงรัดดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) ขอใหสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหมไดติดตามปญหาของการกอหนี้ผูกพัน หากไมพรอมดําเนินการสามารถสงคืนเงินงบประมาณ
ตามท่ีสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมไดแจงในที่ประชุม  
 หัวหนาสํ านั กงานจั งหวัด เชี ยงใหม  (นางอุบล รัตน   พ วงภิญ โญ )                 
ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมมีกําหนดการประชุมกับทางหนวยงานท่ีคางการเบิกจายในสัปดาหตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 3.2.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1             
(นาสาวดวงกมล โกศลกาญจน)  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ            
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ได รับงบประมาณ 
281,179,500 บาท จํานวน 11 โครงการ แยกเปน รายจายประจํา จํานวน 52,323,000 บาท คิดเปน
รอยละ 18.61 รายจายลงทุน จํานวน 223,856,500 บาท คิดเปนรอยละ 79.61 รายจายอื่น จํานวน 
5,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.78 ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผลการเบิกจายและการกอหนี้ผูกพัน 
เปนเงินจํานวน 77 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 27.75 โดยจําแนกรายจายในหมวดงบลงทุน 55 ลานบาท
เศษ และรายจายประจํามีการกอหน้ีผูกพันและเบิกจายไปแลว 3.51 ลานบาทเศษ และรายจายอ่ืนที่มีการ
เบิกจายกอหนี้ผูกพันไปแลว 2.7 ลานบาทเศษ ซึ่งในสวนของการเบิกจายและการกอหนี้ผูกพัน จังหวัด
เชียงใหม รวมทั้งสิ้น 54 ลานบาทเศษ คิดเปนรอยละ 35.42 โดยจําแนกเปนงบลงทุน 36 ลานบาทเศษ 
รายจายประจํา 14 ลานบาทเศษ และรายจายอื่นๆ 2 ลานบาทเศษ  จึงนําเรียนในท่ีประชุมเพื่อโปรดทราบ  
  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) ผลการเบิกจาย
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีผลการเบิกจายคอนขางต่ํา ชวยเรงติดตามโครงการท่ีไมพรอมดําเนินการ 
ทั้งงบประจําและงบบริหารจัดการ ภายใน 2 เดือน เพราะงบบางประเภทจะไมสามารถกันเงินได และ
ตรวจสอบการเบิกจายอยางถ่ีถวนเพื่อผลประโยชนของแตละหนวยงาน 
  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1      
(นาสาวดวงกมล โกศลกาญจน) จะมีการจัดการประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพื่อติดตามผลการเบิกจาย
ของงบตางๆ และจะสามารถดําเนินงานตามแผนที่วางไวใหแลวเสร็จ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 3.2.3 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานอุตสาหกรรม การคา              
การลงทุน   
  ผู แทนอุ ตสาหกรรมจั งหวัด เชียงใหม  (นายสงกรานต  มู ล วิ จิตร)              
ขอรายงานดานอุตสาหกรรมการคาการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม ในสวนของภาคอุตสาหกรรม ณ วันที่              
30 มิถุนายน 2564 จํานวนโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 969 โรงงาน ลําดับที่ 1. โรงงานผลิตอ่ืนๆ 
จํานวน 200 โรงงาน ประเภทหองเย็น, ดูดทราย, โมบด, ยอยหิน, โรงผลิตน้ําประปา, ซักอบรีด และ            
 
          ทําเคร่ือง... 
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ทําเครื่องประดับ เปนตน 2. ผลิตภัณฑจากพืช 3. อุตสาหกรรมอาหาร 4. ผลิตภัณฑอโลหะ 5. ผลิตภัณฑ         
ยานภาหนะและอุปกรณทั้งการซอม จํานวนโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ รอบคร่ึงปแรก (มกราคม 
2564 - มิถุนายน 2564) มีโรงงานไดรับการประกอบกิจการทั้งสิ้น 62 โรงงาน เพิ่มขึ้นรอยละ 520              
เมื่อเทียบกับชวงเวลาของป พ.ศ. 2563 ท้ังสิ้น จํานวน 10 โรงงาน โรงงานท่ีไดรับอนุญาตสวนใหญ ไดแก 
โรงสีขาว, อบพืชผลทางการเกษตร, แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เชน อบแหง, ทําขนมปง, เสนกวยเตี๋ยว, 
ผลิตภัณฑจากผึ้ง, ผลิตใบชา, ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและผลิตภัณฑคอนกรีต และผลิตอิฐดินเผา เปนตน และ
ไดรับออเดอรจากกลุมประเทศที่ไดรับการฟนตัวจากสถานการณโควิด – 19 โรงงานที่ไดรับอนุญาตขยาย
โรงงาน รอบครึ่งปแรก (มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564) มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตขยายโรงงานท้ังสิ้น 
จํานวน 4 โรงงาน เพ่ิมขึ้นรอยละ 33.33 เมื่อเทียบกับชวงเวลาของปกอน (ป 2563 จํานวน 3 โรงงาน) 
โรงงานท่ีไดรับอนุญาตขยายโรงงาน ไดแก โรงสีขาว, ทําน้ําแข็งกอนเล็กและซอง, อบพืชผลทางการเกษตร             
เปนตน โรงงานที่แจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน รอบคร่ึงปแรก (มกราคม 2564 - มิถุนายน 2564) โรงงาน
ที่แจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน จํานวน 1 โรงงาน ลดลงรอยละ 97.78 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของ   
ปกอน (ป 2563 จํานวน 45 โรงงาน) โรงงานท่ีแจงเลิกประกอบกิจการโรงงาน ไดแก โรงงานผลิตยางมะตอย
น้ํา และยางมะตอยสําเร็จรูป  
  มาตรการสงเสริม SME ในชวงโควิด – 19 โครงการสินเชื่อ เสริมพลัง                  
สรางอนาคต SME ไทย พ.ศ.2564 ดอกเบ้ียต่ํา 1 % ตอป ระยะเวลาการผอนชําระ จํานวน 7 ป ชวงเดือน
ตุลาคม 2563 มีจํานวนผูย่ืนขอสินเชื่อทั้งหมด 23 ราย วงเงิน 91.74 ลานบาท สวนใหญจะอยูในกลุมธุรกิจ
หลัก  ไดแก 1. กลุมธุรกิจการทองเที่ยวหรือธุรกิจที่เก่ียวของ จํานวน 11 ราย 2. กลุมธุรกิจ Tech Startup 
จํานวน 5 ราย 3. กลุมธุรกิจผูผลิต/ผูใชหุนยนต เคร่ืองจักรอัตโนมัติ หรือระบบปญญาประดิษฐ (AI) จํานวน   
4 ราย 4. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟา จํานวน 2 ราย 5. กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมเคร่ืองมือทาง
การแพทย จํานวน 1 ราย ผลพิจารณาผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนจากมติคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 
22 ราย งบประมาณ 87.94 ลานบาท ไมผานการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนจากมติคณะอนุกรรมการฯ 
จํานวน 1 ราย งบประมาณ 3.8 ลานบาท ธพว. อนุมัติวงเงินแลว จํานวน 9 ราย งบประมาณ 28.65 ลานบาท 
ธพว. ไมอนุมัติวงเงิน จํานวน 5 ราย งบประมาณ 20.14 ลานบาท ธพว.อยูระหวางการวิเคราะหโครงการ 
จํานวน 8 ราย งบประมาณ 27.6 ลานบาท  
  การดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุม จังหวัด 
โครงการพัฒนาศูนยกลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค (Lanna Coffee Hub) งบประมาณ 
6,314,500 บาท ประกอบดวย 1. กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจของเกษตรกรและ
ผูประกอบการในอุตสาหกรรม และธุรกิจกาแฟ (Coffee Entrepreneurs Development) 2. กิจกรรมพัฒนา 
บรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสาหรับผลิตภัณฑกาแฟและผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต BCG MODEL 
(Green Packaging for Coffee Trade & Industry) ในสวนของสํานักงานอุตสาหกรรมเชียงใหมจึงนําเรียน                   
ในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 4.1 โดยการช้ีแจง 

              4.1.1 สถานการณ ... 
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    4.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ            
โรคโควิด – 19 และสถานการณโรคตามฤดูกาล   
           นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณี รัตน ) 
สถานการณโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม แบงออกเปน 2 ชวง ระลอกเดือนเมษายน ใชเวลาในการควบคุม
สถานการณประมาณหนึ่งเดือนคร่ึง และหลังจากปลายเดือนมิถุนายน มีผูปวยรายใหม 1 - 5 คน นอกจากนั้น
จังหวัดกรุงเทพประกาศล็อกดาวนและมีนโยบายใหประชาชน สามารถเคล่ือนยายกลับภูมิลําเนา หลังจากน้ัน
จังหวัดเชียงใหมไดเจอวิกฤตสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 
เกิดข้ึนคร้ังใหมในชวงเดือนกรกฎาคม มีผู ติดเชื้อสะสม 5,307 ราย ผูติดเชื้อในจังหวัด สะสม 737 ราย                 
ผูติดเชื้อจากตางจังหวัด สะสม 402 ราย ยอดรวม 1,138 ราย ผูติดเชื้อรักษาหาย 4,433 ราย ผูเสียชีวิต 
31 รายและมีผูปวยที่กําลังรักษาตัวอยูในโรงพยาบาล จํานวน 820 ราย โรงพยาบาลสนาม 464 ราย จึงทํา
ใหมองเห็นถึงศักยภาพของการทํางานและยังสามารถรองรับผูปวยรายใหมที่อาจจะเพ่ิมข้ึนไดอีกประมาณ 
1,300-1,500 เตียง การวางแผนในกรณีของผูปวยที่อาจจะมีการเพ่ิมจํานวนมากกวา 1,500 เตียง ตอง
สรางศูนยพักคอยในแตละตําบลของแตละหมูบานในแตละพ้ืนที่ และโรงพยาบาลสนามทุกอําเภอ (เฉพาะกิจ) 
ที่จะสามารถรองรับผูปวยในพ้ืนที่ของตนเองไดในสวนของผูปวยสีเหลือง วิกฤตของจังหวัดเชียงใหมสามารถ
รองรับได ประมาณ 230-250 เตียง จําเปนที่จะตองขยายโรงพยาบาล โดยวางเปาหมาย คือ โรงพยาบาล             
สันกําแพงและโรงพยาบาลแมออน ซึ่งเปนตัวเลือกสุดทายในการบริหารจัดการ เนื่องจากการปรับโรงพยาบาล
ชุมชนใหเปนโรงพยาบาลสนาม กระทบกับผูปวยที่เขามาเพื่อรักษาโรคปกติท่ัวไป ยอดผูติดเชื้อที่เดินทางเขามา
จากพ้ืนที่เสี่ยง ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ประสานผานทาง Call center จํานวน 12 ราย  ปจจัยความ
เสี่ยงของผูติดชื้อในจังหวัดเชียงใหม ชวงเดือนกรกฎาคม 2564 มีปจจัยความเสี่ยงเปนอันดับท่ีหน่ึง จํานวน 
17 CLUSTER สําคัญที่ตองเฝาระวังอยางใกลชิด 1. ความเชื่อมโยงจากตางจังหวัดสูกลุมรถวิบาก อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม มีผูติดเช้ือจํานวน 22 ราย ผูสัมผัสรวมทริป จํานวน 30 ราย (รอผลตรวจ) 2. ฟารมไก อ.หางดง 
จ.เชียงใหม จากผูสงไขทางภาคเหนือและกรุงเทพ มีผูติดเชื้อ จํานวน 81 ราย ภายใตการควบคุมโรคอยาง
เขมขน และใชประสบการณการควบคุมโรคประยุกตใชรูปแบบเรือนจํา 3. สถานปฏิบัติธรรมหนองหอย         
จ.เชียงใหม มีผูติดเชื้อจํานวน 24 ราย ในการเฝาระวังเพ่ือไมใหเกิด CLUSTER ใหม การใหประชาชนชวยเปน
หูเปนตา สามารถแจงเบาะแสไดตลอด 24 ชั่วโมง (สายดวนแจงเบาะแสภัยโควิด รหัส 1669, 191 และ
หมายเลขโทรศัพทของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) เพื่อเขาระงับเหตุและปองกันตั้งแตเบื้องตน การติดตาม   
ผูเดินทางเขาจังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือจากทีมโควิดหมูบาน และ ศปก.อําเภอ ในการติดตามผูเดิน
ทางเขามายังจังหวัดเชียงใหมจากพื้นที่สีแดงและสีแดงเขม สามารถติดตามไดถึง รอยละ 94 การตรวจหาเชื้อ
ในกลุมผูเดินทางเขาจังหวัด ทางสายการบินจากจังหวัดระยอง (อูตะเภา) เปนผูเดินทางสวนใหญที่มาจากพ้ืนที่              
สีแดงเขม ตองอยูในจุดคัดกรองระดับสีแดงเขมเชนกัน ตองไดรับการกักตัว จํานวน 14 วัน พรอมทั้งทําการ
ตรวจหาเชื้อ Swab ถึงแมหากฉีดวัคซีนแลวตองทําการตรวจหาเชื้อ Swab อีกครั้ง  

  4.1.2 แผนการรณรงคฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน)      
ขอรายงานยอดการฉีดวัคซีนปองกัน COVID - 19 ประชากรเปาหมายที่จะเกิดภูมิคุมกันหมูจังหวัดเชียงใหม  
 
             จํานวน... 
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จํานวน 1,200,000 ราย ผูประสงคฉีดวัคซีน จํานวน 818,831 ราย (68 %) ฉีดไปแลวสะสม 315,155 
โดส มีประชาชนผูฉีดวัคซีนไปแลว จํานวน 226,079 ราย เปาหมายการฉีดวัคซีนตามยุทธศาสตรจังหวัด      
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2564 กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข/เจาหนาที ่            
ดานหนาทุกองคกร เดือนมิถุนายน กลุมเปาหมาย คือ ผูจองคิวผานระบบหมอพรอม (ผูสูงอายุ/กลุมโรคเรื้อรัง              
7 โรค) เดือนกรกฎาคม กลุมเปาหมาย คือ ผู จองคิวผานระบบหมอพรอม (คงคาง) เดือนสิงหาคม 
กลุมเปาหมาย คือ ผูจองคิวผานระบบก่ําแปงเวียง/ องคกร เนนกลุม 608 (ผูสูงอายุ 60 ปข้ึนไป/ 7 กลุมโรค/ 
หญิงต้ังครรภ) กลุมอ่ืนๆ ตามควิ (หากวัคซีนเขามาเพ่ิม) จึงนําเรยีนในท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.2 โดยเอกสาร   

                              -  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2564   

วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

12 สิงหาคม ๒๕๖๔  การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง  
ประจําปพุทธศักราช 2564 

อยูระหวางรอหนังสือจาก
กระทรวงมหาดไทย 

30 สิงหาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 7/๒๕๖๔  

หองประชุม 3 ชั้น 3 และผาน
ทางระบบ Zoom Meeting 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ 
 6.1 รายงานสถานการณสินคาเกษตรตามฤดูกาล  

  ผูแทนพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวศศิธร  ร้ิวทอง) รายงานสถานการณสินคา
เกษตรตามฤดูกาล สถานการณลําไย การดําเนินการ/มาตรการชวยเหลือเกษตรกร สํานักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม สถานการณผลิตลําไยระดับประเทศ ผลผลิตโดยรวมป 2564 จํานวน 1.4 ลานตัน เพ่ิมขึ้นรอยละ 17 
สถานการณการผลิต เนื้อที่ใหผลรวมทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นเล็กนอย จากตนลําไยที่ปลูกในป 2561 ซึ่งเกษตรกร
ปลูกแทนพืชอ่ืน เชน ลิ้นจ่ี และไมผลอ่ืน เร่ิมใหผลผลิตไดในปนี้ ผลผลิตตอเนื้อที่ใหผลและผลผลิตรวมคาดวา 
เพ่ิมขึ้น แตเน่ืองจากการออกดอกและติดผลมีมากกวาปที่แลว ทาใหภาพรวมผลผลิตยังคงเพิ่มขึ้นทั้งจากการ
เพ่ิมขึ้นของทั้งเนื้อท่ีใหผลและผลผลิตตอไร จังหวัดเชียงใหม ผลผลิตโดยรวมป 2564 จํานวน 426,325 ตัน 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 24 การออกดอกและติดผลมีมากกวาปที่แลว จากสภาพอากาศหนาวเย็นเอ้ืออํานวยตอการ
ออกดอกและติดผลกวาป 2563 ประกอบกับมีฝนตกตอเนื่องตั้งแตปลายป 2563 ถึงกุมภาพันธ 2564        
ทําใหมีปริมานน้ําเพียงพอในชวงออกดอกและชวงติดผลออน สงผลใหภาพรวมผลผลิตลําไยของจังหวัด
เชียงใหมเพิ่มข้ึน รอยละ 24.46 โดยคาดการณผลผลิตรวมในป 2564 ประมาน 426,325 ตัน โดยแบงเปน  
 
                ผลผลิต... 
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ผลผลิตในฤดู 260,900 ตัน และผลผลิตนอกฤดู 165,425 ตัน  ขอมูลการผลิตลําไยในฤดู 2564 จังหวัด
เชียงใหม ผลผลิตสูงที่สุด อําเภอพราว, เชียงดาว, จอมทอง, ฮอด, ดอยเตา, สารภี และแมแตง ตามลําดับ 
  สถานการณการเก็บเก่ียวผลผลิตลําไยในฤดูจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 
2564 มีปริมานเก็บเก่ียว จํานวน 237 ตัน โดยมีปริมานการเก็บเก่ียวสะสม จานวน 3,208 ตัน คิดเปน          
รอยละ 1.23 แยกเปน ลําไยมัดปุก จํานวน 245 ตัน ลําไยตะกราขาว (สงออก) จํานวน 2,475 ตัน และ
ลําไยรูดรวง จํานวน 488 ตัน คงเหลือผลผลิตรอการเก็บเก่ียว จํานวน 257,692 ตัน คิดเปนรอยละ 98.77 
ราคาลําไยที่เกษตรกรขายได ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รูดรวง 10 บาท/กิโลกรัม ชอ 20 บาท/กิโลกรัม          
มัดปุก 15 บาท/กิโลกรัม สถานการณดานการสงออกลําไย สงออกสด (ม.ค.-พ.ค.64) จํานวน 198,072 ตัน 
(5 ลําดับ ไดแก จีน เวียดนาม ฮองกง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) สงออกอบแหง (ม.ค.-พ.ค.64) จํานวน
14,069 ตัน (5 ลําดับ ไดแก จีน เวียดนาม ฮองกง สิงคโปร และเกาหลี) มาตรการรองรับผลผลิตลาไย               
ในฤดู ป 2563/64 (1) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพ่ือกระจายออกนอกแหลงผลิต 
จังหวัดเชียงใหม แผนดําเนินการ รับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนคาบริหารจัดการ     
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิตไมเกิน 3 บาท/กิโลกรัม โดยมีเง่ือนไขใหรับซื้อจากเกษตรกรในราคา
นําตลาดไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม เปาหมายรับซื้อ 3,200 ตัน วงเงินชวยเหลือ 9.60 ลานบาท 
ระยะเวลาดาเนินการ กรกฎาคม – กันยายน 2564 ความคืบหนา มีผูสมัครเขารวมโครงการสนับสนุนจุด
รวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพ่ือกระจายออกนอกแหลงผลิต ป 2564 จังหวัดเชียงใหม จานวน 20 ราย จาก
อําเภอหางดง พราว สันปาตอง จอมทอง ฝาง และไชยปราการ เริ่มโครงการฯ ในชวงผลผลิตออกสูตลาดสูง 
ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 (2) สนับสนุนเกษตรกรนําผลผลิตกระจายในพ้ืนที่               
25 อําเภอ ตามโครงการรถ Mobile…ลดราคา ! ชวย ประชาชน กระตุนเศรษฐกิจฐานรากระยะเวลา
ดําเนินการ 30 วัน (สิงหาคม 2564) สถานที่ดําเนินการ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม 25 อําเภอ วิธีดําเนินการ
จัดหารถ Mobile พรอมพนักงานขับรถ เพ่ือนําสินคาอุปโภคบริโภค ท่ีจําเปนตอการครองชีพเพื่อจําหนาย          
ในแตละจุดท่ีทางอําเภอกําหนด วันละ 2 ชวงเวลา ในราคาขายสงหรือราคาต่ํากวาทองตลาดทั่วไปรอยละ 20 
- 40 ตามแผนการดําเนินการ รวมถึงตองมีมาตรการ เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19           
อยางเครงครัด กิจกรรมจัดจาหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการครองชีพไปจําหนาย แบงออกเปน         
6 หมวด ไดแก (1) อาหารและเครื่องดื่ม (2) ซอสปรุงรส (3) ของใชประจําวัน (4) ผลิตภัณฑชําระรางกาย    
(5) ผลิตภัณฑซัก - ลาง และ (6) ยารักษาโรค รวมถึงสินคาเกษตรที่ผลผลิตออกสูตลาดสูง ณ เวลานั้นๆ        
(3) การเชื่อมโยงตลาด กระทรวงพาณิชยไดสรางกระดานจะซื้อ-จะขาย ออนไลน สําหรับแจงขอมูลความ
ตองการซื้อขายสินคา โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัด เปนผูเสนอขายสินคา และสํานักงานสงเสริมการคาใน
ตางประเทศเปนผูเสนอซื้อสินคา เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงการคาตางประเทศ (เซลลแมนตางประเทศ)              
(4) ประชาสัมพันธการบริโภคลําไย ประชาสัมพันธเชิญชวนบริโภคลําไย โดยจัดประชาสัมพันธการจําหนาย
กระเทียมทางออนไลน ผานสื่อโซเชียลมีเดียไปยังหนวยงานภาคราชการ เอกชน ประชาชน และผูสนใจทั่วไป           
เพ่ือรณรงคการบรโิภคลําไย และชวยซื้อลําไยจากเกษตรกรโดยตรง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 6.2 การประกวดหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ตอยอด” เพ่ือพัฒนาชุมชน  

   
พัฒนาการ... 
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   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ สีวาโย) กรมการพัฒนาชุมชนเปน       
หนวยดําเนินการจัดการประกวดหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ทั้ง 6 แหง 
ไดแกจังหวัดเชียงใหม จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี นราธิวาส และจังหวัดสกลนคร เพื่อเปนตัวอยาง หรือ
ตนแบบของหมูบานที่ประสบความสําเร็จ ในการนอมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลที่ 9 ซึ่งไดพระราชทานแนวคิดและทฤษฎีหลากหลาย ครอบคลุมและเก่ียวพันกับกระบวนการพัฒนา
หลายสาขากอคุณูปการอันยิ่งใหญแกการสงเคราะหชวยเหลือ และยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรเปน    
อเนกอนันตมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีทรงครองสิริราชสมบัติอีกทั้งพระองคยังไดพระราชทานพระราชดําริใหจัดตั้ง 
“ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” ขึ้นตามภูมิภาคตางๆ จํานวน ๖ ศูนย เพื่อเปนศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิตดานตางๆ เชน ดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการ
พัฒนาทางดานสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อใหผูสนใจไดศึกษาดูงานซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริไดมีการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปสงเสริมใหแกประชาชนในพื้นที่รอบศูนย เปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และเพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แกปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา       
ตอยอด แนวพระราชดําริ กรมการพัฒนาชุมชน จึงไดจัดทําโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา         
ตอยอด” เพ่ือพัฒนาชุมชน ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการ ดังนี้  
    1. เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหา -
กรุณาธิคุณแกปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสาน รักษา             
ตอยอด แนวพระราชดําริ  
    2. เพื่อปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา และตอยอด แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สูการปฏิบัติของประชาชน 
    3. เพื่อสงเส ริมและยกยองเชิดชู เกียรติหมูบ านที่ ไดนําแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 ไปประยุกตใช 
   จังหวัดเชียงใหมมีหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จํานวน 18 หมูบาน ซึ่งตั้งอยูในบริเวณอําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแมออน โดยใหคัดเลือก
หมูบานตนแบบ เหลือจํานวน 3 หมูบาน หมูบานละ 1 ดาน ไดแก ดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกหมูบานตนแบบ ดังน้ี  
  1. ดานสืบสาน – นําแนวพระราชดําริของในหลวง รัชกาลท่ี 9 ที่ไดพระราชทานองค
ความรูที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดศึกษาวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนา
หมูบาน   
  2. ดานรักษา - นําแนวพระราชดําริมาประยุกตใชรวมกับภูมิปญญาเดิมที่มีอยูในหมูบาน 
โดยมีการอนุรักษ รักษาองคความรู/ภูมิปญญาเดิมอยางตอเนื่อง และมีความตระหนัก มีอุดมการณ มีความแนวแน
ในการพัฒนาหมูบานตามแนวพระราชดําริ 
  3. ดานตอยอด - บูรณาการแนวพระราชดําริกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน จากภายนอก
เพ่ือการพัฒนาชุมชน และเกิดนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนาดานตางๆ ยกระดับการพัฒนาใน
ระดับบุคคล กลุม เครือขาย และทองถิ่น 
    คณะกรรมการคัดเลือกหมูบานตนแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ ระดับ
จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินหมูบานตนแบบ จํานวน 9 หมูบานที่ไดรับการคัดเลือกจาก 
                    คณะทํางาน... 
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คณะทํางานระดับอําเภอ เมื่อวันท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 2564 ณ อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอแมออน            
ซึ่งไดจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกหมูบานตนแบบ เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ณ หองประชุมสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว โดยมีรายชื่อหมูบานตนแบบดังตอไปน้ี 
  1. ดานสังคม ไดแก บานปาไมแดง หมู 9 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด ชื่อโครงการ
ตอยอดปุยอินทรียปมเม็ด 

  2. ดานเศรษฐกิจ  ไดแก  บานปางกอง หมู ท่ี  6 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน                
ชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพอาชีพผลิตไมดอก ไมประดับ ไมขุดลอม บานปางกอง อยางครบวงจร 
  3. ดานสิ่งแวดลอม ไดแก บานตนผึ้ง หมู ท่ี  7 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด            
ชื่ อโครงการพัฒนาอาชีพกลุม วิสาหกิจชุมชนป าตนผึ้ ง ดวยการผลิตจานและกระถางจากเศษใบไม              
เพ่ือสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนตามแนวประราชดําริ 
 ผูท่ีไดรับคัดเลือกทั้ง 3 หมูบาน จะไดรับมอบโลรางวัลแกหมูบานตนแบบ 3 ดาน จากผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม และมอบเงินรางวัลหมูบานละ 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) ในการดําเนินงาน
ตามโครงการที่เสนอตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 6.3 รายงานความกาวหนาโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
   ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม (นายธีรรรัฐ  ไชยเทพ) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีนโยบายจัดทําโครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุมเกษตรทฤษฎีใหม โดยนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมมาเปนแนวทางในการดําเนินงานโครงการฯ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาปญหาการวางงาน           
ลดปญหาการเคลื่อนยายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสูภาคอ่ืน ๆ และสรางความเขมแข็งใหชุมชนใน 
ทองถิ่นมีความมั่นคงในการเปนแหลงผลิตอาหาร มีอาหาร มีอาชีพ มีความอุดมสมบูรณ มีความอบอุนจาก 
ครอบครัว ความสุขตามวิถีชีวิตพอเพียงก็จะเกิดขึ้นกับชุมชน ซึ่งเปนศาสตรที่เปนทางรอดของเกษตรไทย       
เพ่ือมุงสูระบบเกษตรกรรมที่ย่ังยืนทั้งนี้  โครงการดังกลาวกรมพัฒนาที่ดินไดรับมอบหมายใหดําเนินการพัฒนา
พื้นท่ีของเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการโดยการขุดสระเก็บน้ํา เพื่อใชเปนแหลงเก็บกักนํ้าฝนหรือน้ําซับที่ไหลซึม
ออกมาจากดิน โดยการขุดดินออกใหเปนที่สําหรับขังน้ําใหมีความจุตามปริมาณน้ําท่ีตองการจะเก็บกักไวใช 
หนาดินที่ขุดมาปรับ เปนพ้ืนที่เพาะปลูกและใชประโยชนอ่ืน ๆ ในพื้นที่ที่เขารวมโครงการ วัตถุประสงค 2.1 
เพ่ือใหเกษตรกรมีแหลงกักเก็บน้ําไวใชสําหรับการเกษตรในพ้ืนที่ 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ
เกษตรกรใหสามารถใชประโยชนที่ดินเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เปาหมายเกษตรกร จํานวน 32,000 ราย  
ตําบลละ 2 - 50 ราย พ้ืนที่ดําเนินการดําเนินการในแปลงเกษตรกรที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมโครงการใน
พื้นที่ 4,009 ตําบล ขอบเขตการดําเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน จํานวน           
2 กิจกรรม ประกอบดวย การปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม โดยดําเนินการขุดสระเก็บน้ํา ใชรูปแบบ         
มาตรฐานกรมพัฒนาที่ดินและมีรูปทรงเรขาคณิตอ่ืนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีของเกษตรกรซึ่งสามารถ     
ตรวจนับปริมาณดินขุดได ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว โดยความยินยอมของเกษตรกร เม่ือดําเนินการขุดเสร็จจะ 
สงมอบใหเกษตรกรใชประโยชน เพ่ือทําการเกษตรในพ้ืนท่ีของตนเอง ปรับปรงุดิน โดยการสนับสนุนปจจัยการ
ผลิตดานการพัฒนาที่ดินโดยมุงเนนการพัฒนาอาชีพ การจัดการและปรับปรุงคุณภาพดิน รูปแบบของสระ            
เก็บน้ํา ขนาดพ้ืนท่ี 2.5 ไร ขุดสระเก็บนํ้าปริมาณดินขุด 1,800 ลูกบาศกเมตร ขนาดพื้นท่ี 3 ไร ขุดสระเก็บ 
 
           น้ําปริมาณ... 
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นํ้าปรมิาณดินขุด 2,100 ลูกบาศกเมตร ขนาดพ้ืนท่ี 4 ไร ขุดสระเก็บน้ําปริมาณดินขุด 2,800 ลูกบาศกเมตร 
ขนาดพื้นที่ 5 ไร ขุดสระเก็บน้ําปริมาณดินขุด 3,500 ลูกบาศกเมตร  
  รายงานความกาวหนาในการดําเนินการขุดสระรอบท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม ขอมูล             
ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ผลการดําเนินงานการขุดสระ ขุดเสร็จ 122 บอ 96.83 % อยูระหวางการ
ดําเนินงาน 4 บอ 3.17% การเบิกจาย 24 บอ คิดเปน 64.86% จํานวน 85 บอ คิดเปน 67.46% รายงาน
ผลการดําเนินการขุดสระรอบท่ี 2 มีเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ 145 ราย ดําเนินการทําสัญญาเรียบรอยแลว 
คงคาง 19 บอ ท่ียังไมไดดําเนินการ เปนผลการดําเนินงานท่ีผานมาท่ีเขารวมโครงการเกษตรกร อุปสรรคใน 
การทํางาน ชวงฤดูผลที่เกิดขึ้นทําใหการดําเนินงานลาชาและเกษตรกรที่สมัครเขารวมโครงการไดทําการยกเลิก
การเขารวมโครงการเน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิและมีการซื้อขายกันเกิดข้ึน และไดเรงดําเนินการวัตถุประสงค
เปาหมายในการดําเนินการ จึงนําเรียนในที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ  
     รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) สถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อยูในระดับท่ีตองเฝาระวัง มาตรการเขมงวดการปฏิบัติตนตาม        
D-M-H-T-T-A คือ แนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนําใหใชในการชะลอการระบาดของ โควิด-19 
อยูหาง, ใสแมสก, ลางมือ, ตรวจใหไว, ไทยชนะ (CM-CHANA) ขอความรวมมือเจาหนาท่ีและประชาชนที่เขา
มายังอาคารอํานวยการ ใหปฏิบัติตนอยางเขมงวดเพื่อชะลอการระบาดของ โควิด-19 ขออนุญาตแจงเพ่ือ
ทราบ 
 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) มีเรื่องท่ีตองพิจารณา จํานวน       
2 เร่ือง คือ  
 เร่ืองที่ 1 สืบเรื่องจากสํานักงานพาณิชยรายงานสถานการณการเกษตรลําไย ที่สราง
รายไดใหแกเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม ปละ 5,000 ลานบาท จํานวน 2 แสนกวาตัน และเปนผลผลิตที่สงออก
ไปยังตางประเทศ ปจจุบันผลผลิตที่สงออกไปยังตางประเทศลาชาและการดําเนินการตองเขาสูระบบของการ
แปรรูป เพ่ือกระจายบริโภคสดภายในทุกภูมิภาคและมีการแลกเปลี่ยนผลไม ลําไย และมังคุด เปนการกระจาย
เพ่ือการบริโภคสด จากสถานการณปจจุบันถึงแมจะมีการแปรรูปจากอุตสาหกรรมบางโรงงานจากเกษตรกร
มากข้ึนทั้งผลิตและอบแหง ในสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19           
เปนการสรางตลาดในสภาวะโควิด - 19 หากการคา เศรษฐกิจ การบริการคอนขางลดลง แตการคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมคอนขางอยูได รวมถึงการประชาสัมพันธใหหัวหนาสวนราชการทราบถึงเรื่องการแลกเปลี่ยนผลไม
เพ่ือระบายการแลกเปลี่ยนทางการคารูปแบบของสหกรณพาณิชย  
 เรื่องท่ี 2  การบริหารราชการ 4.0 การดําเนินการการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน
การรายงานผลการดําเนินการ การมีสวนรวมกับ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ไดเรงรัดใหทุก        
สวนราชการรายงานการเขาระบบการดําเนินการ ภายในไตรมาส 4 ทางจังหวัดไดมีหนังสือแจงเวียนและ       
แนวทางการลงระบบ ไปยังหนวยงานเรียบรอยแลว เพ่ือเปนขอมูลทางสถิติในการเขาใชระบบของจังหวัด
เชียงใหมขออนุญาตแจงใหที่ประชุมทราบ 

                   ผูวาราชการ... 
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  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) สถานการณการแพรระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดเชียงใหมยังอยูในระดับที่ตองเฝาระวังและสังเกตการณ
อยางตอเนื่อง ความสําคัญเร่ืองของมาตรการตางๆ การปฏิบัติในระดับท่ีมีความเขมขนสูงสุด จากขอมูล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและ นายชัชวาลย ฉายะบุตร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดแจง
ขอมูลใหกับทางหัวหนาสวนราชการทราบ ในเร่ืองของการแพรระบาดที่รวดเร็ว และการประชาสัมพันธ              
เพ่ือสรางการรับรู แสวงหาความรวมมือของประชาชน และการมีสวนรวมในการปฏิบัติตนอยางเขมงวด 
ประการหลัก คือ เจาหนาท่ี ขาราชการตองปฏิบัติตนสรางการมีสวนรวมกับประชาชนตามแนวทางปฏิบัติที่
กระทรวงสาธารณสุขแนะนําในการชะลอการระบาดของโควิด - 19 กอนเขาอาคารอํานวยการ ตองหมั่น     
ลางมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และการควบคุมตามมาตรการคําสั่งของจังหวัดเชียงใหมไดประกาศไว อยากให             
สวนราชการ นายอําเภอ ผูบรหิารการปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารการปกครองทองท่ี ตองรวมมือกันปฏิบัติ
ในการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคประชาชน สิ่งที่สําคัญ คือ การดูแล
เอาใจใสในการติดตาม การกํากับการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หากไดรับแจงตองรีบดําเนินการโดยทันที เม่ือมี
ผลปฏิบัติการ เราจะสามารถผอนคลายสถานการณดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ทั้งในเร่ืองของเศรษฐกิจ สังคม และ
มีผลตอการขับเคลื่อนทางดานเศรษฐกิจของทางภาครวมจังหวัดเชียงใหม สิ่งที่นาหวงในอีกประการหน่ึง คือ      
สิ่งที่มากับชวงหนาฝน น้ําปาไหลหลาก และโรคติดตอ ตองปองกันและยับยั้ง การประเมินสถานการณถือเปน
สิ่งท่ีตองปฏิบัติเปนประจํา สําหรับตามแนวพื้นท่ีชายแดนการดําเนินการพ้ืนท่ีตามแนวชายแดน ขอมูลขาวสาร
ตามประเทศเพ่ือนบานสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ชนกลุมนอย
ประเทศเพ่ือนบานจะลักลอบเขามาตามแนวชายแดนเปนอันตรายในเรื่องของการแพรระบาด การตรวจตา 
ดูแล การลักลอบเขามาจากประเทศเพ่ือนบาน เปนเร่ืองท่ีมีความสําคัญ ขอให  นายวีระพันธ ดีออน                    
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประสานงานกับ ศปก. ประกอบดวย หนวยความมั่นคงฯ เพ่ือมาประชุม
ซักซอมความเขาใจในการดําเนินการอีกคร้ังหรือประสานให กอ.รมน. ทําหนาที่แทน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 
 สุจิตรา ดษิธรรม ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวสุจิตรา  ดิษธรรม)  
   
   
 วิราชินี  คําชมภู ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาววิราชินี  คําชมภู)  
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
       ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 

 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ และหนังสือเวียนเพ่ือทรำบและ  
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยรับงบประมำณจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและ
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในภำพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมำสที่ 1 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 2 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 3 

ร้อยละ 
ไตรมำสที่ 4 

รอ้ยละ 
ภำพรวม 32 54 77 100 
รำยจ่ำยประจ ำ 36 57 80 100 
รำยจ่ำยลงทุน 20 45 65 100 

ผลกำรใช้จำ่ยเงินงบประมำณรำยจำ่ย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 20 สิงหำคม 

2564 ดังนี้ 
(ล้ำนบำท) 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจ่าย ร้อยละ
เบิกจ่าย 

การใช้จ่าย 
(PO+เบิกจ่าย) 

ร้อยละ
การ 

ใช้จ่าย 

เป้าหมาย
ไตรมาส 4 

ต ่ากว่า
เป้าหมาย 

งบประมาณรายจ่ายประจ่าป ี

-รายจา่ยภาพรวม 29,141.87 2,014.59 24,818.49 85.16 26,833.08 92.08 100 -7.92 

-รายจา่ยประจา่ 19,222.45 112.87 17,774.90 92.47 17,887.77 93.06 100 -6.94 

-รายจ่ายลงทุน 9,919.42 1,901.72 7,043.59 71.01 8,945.31 90.18 100 -9.82 

ค่าใช้จ่ายเพื อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 
-ภาพรวม     1,476.36       178.69       846.54 57.34 1,025.23 69.44 
-เงินกู้     1,243.06       177.18       708.11 56.97 885.29 71.22 
-งบกลาง       233.30   1.51       138.43 59.34 139.94 59.98 

งบประมาณเหลื อมป ี

-ปี 2563 2,183.33 87.79 2,034.44 93.18 2,122.23 97.20 

ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2564… 
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 ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ลงทุนทั้งสิ้น 144 หน่วยงำน ประกอบด้วย ส่วนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 134 หน่วยงำน องค์กำร
มหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จ ำนวน 1 
หน่วยงำน เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน จำกกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) พบว่ำมีผลกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยไตรมำสที่ 4 จ ำนวน 65 หน่วยงำน 
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณไตรมำสที่ 4 ร้อยละ 100 จ ำนวน 79 หน่วยงำน จำก
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินกำรในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) และระบบบริหำรกำรเงินกำรคลังภำครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS ) และประสำนหน่วยรับงบประมำณเพื่อรับทรำบปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน มี
รำยกำรที่ยังไม่มีผลกำรใช้จ่ำย จ ำนวน 3 รำยกำร รวมงบประมำณทั้งสิ้น 22.59 ล้ำนบำท ส ำหรับรำยกำรที่ยัง 
ไม่มีผลกำรใช้จ่ำย ควำมคืบหน้ำสถำนะกำรด ำเนินกำร ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2564 ตำมรำยละเอียดดังนี้ 

สถานะการด าเนินการ 
จ านวน
รายการ 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

ประกำศผู้ชนะ/รอลงนำมในสัญญำ 1 0.59 
รอผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 1 11.00 
ท ำสัญญำแล้วอยู่ระหวำ่งบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้ำง (PO) ในระบบ GFMIS 1 11.00 

รวมงบส่วนราชการ 3 22.59 

ส ำหรับผลกำรใช้จ่ำยงบลงทุนรำยหน่วยงำน ณ วันที่ 20 สิงหำคม 2564 มีดังนี้ 

ผลกำรใช้จำ่ย... 
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรร

ถือจ่าย
จังหวัด

PO ทั้งส้ิน เบกิจ่าย
ทั้งส้ิน

 ร้อยละ
เบกิจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบกิจ่าย)

 ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

รวมทั้งส้ิน 144 หน่วยงาน 9,919.42 1,901.72 7,043.59  71.01 8,945.31    90.18 974.11
งบหน่วยงาน 134 หน่วยงาน 8,565.56 1,534.52 6,526.48  76.19 8,060.99    94.11 504.57

1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 636.52 0.00 636.52 100.00 636.52 100 0.00
2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 317.12 0.00 317.12 100.00 317.12 100 0.00
3 ต ารวจภธูรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 134.56 124.58 9.97 7.41 134.56 100 0.00
4 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 64.84 20.63 44.21 68.19 64.84 100 0.00
5 กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33) 41.72 21.26 20.45 49.03 41.72 100 0.00
6 โรงพยาบาลนครพงิค์ 39.33 33.57 5.76 14.63 39.33 100 0.00
7 มณฑลทหารบกที่  33 31.73 17.37 14.36 45.26 31.73 100 0.00
8 สถาบนัอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 31.19 31.19 0.00 0.00 31.19 100 0.00
9 ส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ 1  เชียงใหม่ 22.53 18.77 3.75 16.66 22.53 100 0.00
10 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 20.79 18.00 2.79 13.41 20.79 100 0.00
11 ส านักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ 19.67 0.00 19.67 100.00 19.67 100 0.00
12 ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 16.84 0.00 16.84 100.00 16.84 100 0.00
13 สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 16.76 1.13 15.64 93.28 16.76 100 0.00
14 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 13.83 0.00 13.83 100.00 13.83 100 0.00
15 โรงพยาบาลประสาท 12.86 0.00 12.86 100.00 12.86 100 0.00
16 โรงพยาบาลสวนปรุง 12.32 4.00 8.33 67.58 12.32 100 0.00
17 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 10.51 0.54 9.97 94.84 10.51 100 0.00
18 กองก ากับการ 5 กองบงัคับการฝึกพเิศษ กองบญัชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน (กก.5บก.กฝ.บช.ตชด.)
9.86 5.42 4.43 45.00 9.86 100 0.00

19 โรงพยาบาลจอมทอง 9.14 2.17 6.98 76.29 9.14 100 0.00
20 โรงพยาบาลฝาง 6.90 0.00 6.90 100.00 6.90 100 0.00
21 โรงพยาบาลธัญญารักษเ์ชียงใหม่ 6.38 0.00 6.38 100.00 6.38 100 0.00
22 ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 5.33 2.20 3.13 58.74 5.33 100 0.00
23 ศูนย์ฟื้นฟอูาชีพคนพกิารหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ 5.20 3.02 2.17 41.84 5.20 100 0.00
24 ด่านศุลกากรทา่อากาศยานเชียงใหม่ 3.65 0.00 3.65 100.00 3.65 100 0.00
25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว 3.43 3.43 0.00 0.00 3.43 100 0.00
26 วิทยาลัยสารพดัช่างเชียงใหม่ 3.14 1.68 1.46 46.58 3.14 100 0.00
27 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2.60 0.00 2.60 100.00 2.60 100 0.00
28 ศูนย์เมล็ดพนัธุข์้าวเชียงใหม่ 2.21 0.00 2.21 100.00 2.21 100 0.00
29 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพนัธุสั์ตว์เชียงใหม่ 1.93 0.00 1.93 100.00 1.93 100 0.00
30 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่ 1.86 0.00 1.86 100.00 1.86 100 0.00
31 ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 1.37 0.00 1.37 100.00 1.37 100 0.00
32 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 1.36 0.00 1.36 100.00 1.36 100 0.00
33 ส านักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 1.36 0.00 1.36 100.00 1.36 100 0.00
34 ส านักงานศุลกากรภาคที่ 3 1.36 0.00 1.36 100.00 1.36 100 0.00
35 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.28 0.00 1.28 100.00 1.28 100 0.00

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทนุ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
(เรียงล าดับตามรหสัหน่วยงาน)

เปา้หมายไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100                     ร้อยละ 100            ต่ ากว่าร้อยละ 100
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรร

ถือจ่าย
จังหวัด

PO ทั้งส้ิน เบกิจ่าย
ทั้งส้ิน

 ร้อยละ
เบกิจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบกิจ่าย)

 ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

36 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 1.15 0.00 1.15 100.00 1.15 100 0.00
37 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 1.06 0.00 1.06 100.00 1.06 100 0.00
38 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) 1.06 0.00 1.06 100.00 1.06 100 0.00
39 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบา้นเชียงใหม่ 1.05 0.00 1.05 100.00 1.05 100 0.00
40 ส านักงานพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 0.99 0.00 0.99 100.00 0.99 100 0.00
41 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 0.96 0.00 0.96 100.00 0.96 100 0.00
42 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (พชืสวน) 0.89 0.00 0.89 100.00 0.89 100 0.00
43 กลุ่มพฒันาความร่วมมือทนัตสาธารณสุขระหว่างประเทศ 0.74 0.00 0.74 100.00 0.74 100 0.00
44 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่0.68 0.00 0.68 100.00 0.68 100 0.00
45 ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 0.62 0.00 0.62 100.00 0.62 100 0.00
46 สถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 100 0.00
47 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 0.45 0.00 0.45 100.00 0.45 100 0.00
48 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ 0.39 0.00 0.39 100.00 0.39 100 0.00
49 ศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 0.36 0.00 0.36 100.00 0.36 100 0.00
50 ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.35 0.00 0.35 100.00 0.35 100 0.00
51 ต ารวจภธูรจังหวัดเชียงใหม่ 0.31 0.00 0.31 100.00 0.31 100 0.00
52 นิคมสร้างตนเองเขือ่นภมูิพล จังหวัดเชียงใหม่ 0.30 0.00 0.30 100.00 0.30 100 0.00
53 ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 0.26 0.00 0.26 100.00 0.26 100 0.00
54 ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง 0.25 0.00 0.25 100.00 0.25 100 0.00
55 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 0.23 0.00 0.23 100.00 0.23 100 0.00
56 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ 0.21 0.00 0.21 100.00 0.21 100 0.00
57 ส านักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวัดเชียงใหม่ 0.10 0.00 0.10 100.00 0.10 100 0.00
58 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพชื จังหวัดเชียงใหม่ 0.09 0.00 0.09 100.00 0.09 100 0.00
59 ศูนย์วิจัยพชืไร่เชียงใหม่ 0.07 0.00 0.07 100.00 0.07 100 0.00
60 ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ 0.05 0.00 0.05 100.00 0.05 100 0.00
61 ส านักงานประชาสัมพนัธ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100 0.00
62 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100 0.00
63 มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 135.66 123.73 11.93 8.79 135.66 100.00  0.00001
64 ส านักงาน ปปท. เขตพื้นที่ 5 0.53 0.00 0.53 100.00 0.53 100.00  0.0000001

65 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4.93 0.00 4.93 100.00 4.93 100.00  0.00001
66 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 1.89 0.00 1.89 100.00 1.89 100.00  0.00006
67 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 2.31 1.75 0.56 24.13 2.31 100.00  0.0001
68 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 29.25 12.96 16.29 55.68 29.25 99.98 0.00
69 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 2.64 0.00 2.64 99.96 2.64 99.96 0.00
70 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 8.20 0.00 8.19 99.87 8.19 99.87 0.01
71 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ 1.06 0.00 1.06 99.77 1.06 99.77 0.00
72 ศูนย์พฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ 2.10 0.18 1.91 91.17 2.09 99.76 0.01
73 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 21.21 17.41 3.75 17.68 21.16 99.75 0.05
74 ศูนย์วิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 26.01 4.11 21.82 83.89 25.93 99.69 0.08
75 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่ 0.78 0.50 0.28 36.13 0.78 99.67 0.00
76 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 3.30 0.52 2.76 83.79 3.29 99.67 0.01
77 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 32.79 15.81 16.80 51.22 32.60 99.44 0.18
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หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรร

ถือจ่าย
จังหวัด

PO ทั้งส้ิน เบกิจ่าย
ทั้งส้ิน

 ร้อยละ
เบกิจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบกิจ่าย)

 ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

78 เรือนจ าอ าเภอฝาง 2.78 2.22 0.54 19.50 2.76 99.03 0.03
79 สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ 1.90 0.00 1.88 98.70 1.88 98.70 0.02
80 ส านักงานพฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7 (เชียงใหม)่ 8.86 1.23 7.51 84.81 8.74 98.67 0.12
81 ส านักประชาสัมพนัธ์เขต 3  เชียงใหม่ 5.36 4.50 0.79 14.71 5.29 98.67 0.07
82 ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 255.56 72.58 179.30 70.16 251.88 98.56 3.68
83 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 5.94 4.04 1.81 30.50 5.85 98.48 0.09
84 ส านักวิจัยและพฒันาการเกษตรเขต 1 18.99 6.81 11.89 62.59 18.70 98.43 0.30
85 ส านักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ 4.34 0.00 4.27 98.31 4.27 98.31 0.07
86 ส านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 8.36 5.51 2.70 32.32 8.22 98.27 0.15
87 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 1,061.11 68.99 973.05 91.70 1,042.04 98.20 19.06
88 สถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม่ 60.57 0.83 58.61 96.75 59.44 98.12 1.14
89 ส านักงานทางหลวงที่ 1 154.41 12.06 139.40 90.28 151.46 98.09 2.96
90 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่1.72 0.00 1.68 97.79 1.68 97.79 0.04
91 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 452.11 60.55 381.16 84.31 441.71 97.70 10.40
92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3 385.00 46.34 329.73 85.65 376.08 97.68 8.92
93 ศูนย์พฒันาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบา้นธรรมปกรณ์ (เชียงใหม)่ 1.37 0.00 1.34 97.55 1.34 97.55 0.03
94 ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.02 0.00 0.02 97.50 0.02 97.50 0.00
95 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที่ 1 137.29 23.69 110.13 80.22 133.82 97.47 3.47
96 ที่ท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ 28.39 11.36 16.31 57.46 27.67 97.46 0.72
97 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 460.44 57.67 389.63 84.62 447.30 97.14 13.15
98 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม)่ 492.15 152.03 324.33 65.90 476.36 96.79 15.79
99 ส านักงานภาคที่ 3 หน่วยบญัชาการทหารพฒันา 383.31 3.02 365.11 95.25 368.13 96.04 15.18
100 ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 47.27 2.06 43.33 91.66 45.38 96.01 1.88
101 ส านักงานชลประทานที่ 1 587.23 29.50 534.19 90.97 563.69 95.99 23.54
102 ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 3.60 1.61 1.84 51.04 3.45 95.74 0.15
103 ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 1.00 0.00 0.95 95.40 0.95 95.40 0.05
104 ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 0.04 0.00 0.04 95.24 0.04 95.24 0.00
105 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 3.02 0.45 2.42 80.16 2.88 95.17 0.15
106 ศูนย์ปฏบิติัการพฒันาที่ดินโครงการหลวง 79.46 1.21 73.75 92.82 74.96 94.34 4.50
107 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.52 0.00 0.48 93.08 0.48 93.08 0.04
108 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม่ 329.10 80.28 226.01 68.67 306.29 93.07 22.81
109 ส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 242.56 40.63 181.44 74.80 222.06 91.55 20.50
110 สถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 7.74 2.80 4.26 55.08 7.06 91.27 0.68
111 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 654.51 49.47 546.18 83.45 595.65 91.01 58.86
112 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม)่ 9.19 0.00 8.26 89.92 8.26 89.92 0.93
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 194.05 148.10 21.59 11.13 169.69 87.45 24.35
114 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 3.13 2.10 0.62 19.94 2.73 87.15 0.40
115 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 53.96 21.08 24.03 44.54 45.11 83.59 8.85
116 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 62.62 31.76 20.27 32.37 52.03 83.08 10.60
117 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 46.58 25.89 12.16 26.10 38.05 81.69 8.53
118 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 7.57 4.68 1.46 19.29 6.14 81.04 1.44
119 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 26.39 6.47 14.77 55.96 21.23 80.47 5.15

5
30 



หน่วย : ล้านบาท
ล าดับ

ที่
ชื่อหน่วยงาน งบจัดสรร

ถือจ่าย
จังหวัด

PO ทั้งส้ิน เบกิจ่าย
ทั้งส้ิน

 ร้อยละ
เบกิจ่าย

การใช้จ่าย
(PO+เบกิจ่าย)

 ร้อยละการ
ใช้จ่าย

คงเหลือ

120 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 7.98 5.45 0.84 10.50 6.29 78.75 1.70
121 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 28.69 8.62 13.89 48.42 22.51 78.48 6.17
122 ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม่ 1.36 0.00 1.06 77.86 1.06 77.86 0.30
123 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 1.72 0.00 1.33 77.10 1.33 77.10 0.39
124 กองบนิ  41 28.00 5.92 14.83 52.94 20.74 74.07 7.26
125 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 68.43 29.47 18.23 26.64 47.71 69.71 20.73
126 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ 12.17 7.77 0.65 5.33 8.42 69.17 3.75
127 ส านักงานพฒันาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 12.87 3.41 4.70 36.50 8.11 63.00 4.76
128 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 11.13 4.41 1.80 16.17 6.21 55.80 4.92
129 ส านักงานพฒันาที่ดินเขต 6 7.66 1.55 2.42 31.56 3.97 51.80 3.69
130 ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่จังหวัดเชียงใหม่ 273.89 0.00 134.50 49.11 134.50 49.11 139.39
131 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 13.40 0.00 2.10 15.66 2.10 15.66 11.30
132 ทณัฑสถานหญิงเชียงใหม่ 11.43 0.00 0.43 3.76 0.43 3.76 11.00
133 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
134 ส านักงานเจ้าทา่ภมูิภาคที่ 1 (เชียงใหม)่ 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06

องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน 362.70 0.00 362.70 100.00 362.70 100 0.00
1 สถาบนัวิจัยและพฒันาพื้นที่สูง เชียงใหม่  (องค์การมหาชน) 29.29 0.00 29.29 100.00 29.29 100 0.00
2 สถาบนัวิจัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 333.41 0.00 333.41 100.00 333.41 100 0.00

กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน 513.08 228.09 75.17 14.65 303.26 59.11 209.82
1 ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 223.86 45.96 15.14 6.77 61.10 27.30 162.75
2 จังหวัดเชียงใหม่ 289.22 182.13 60.02 20.75 242.15 83.73 47.07

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 6 หน่วยงาน 131.61 86.25 26.92 20.45 113.16 85.98 18.45
1 เทศบาลเมืองต้นเปา 10.81 3.68 7.13 65.97 10.81 100 0.00
2 เทศบาลนครเชียงใหม่ 20.52 19.59 0.00 0.00 19.59 95.49 0.93
3 เทศบาลเมืองแม่เหยีะ 14.63 7.90 5.89 40.23 13.79 94.22 0.85
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 55.48 45.63 0.00 0.00 45.63 82.26 9.84
5 เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 16.73 4.50 8.74 52.24 13.24 79.13 3.49
6 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 13.44 4.94 5.16 38.36 10.10 75.12 3.34

งบกลาง 6 หน่วยงาน 346.47 52.87 52.33 15.10 105.19 30.36 241.27
1 ส านักงานชลประทานที่ 1 187.20 23.56 24.72 13.21 48.28 25.79 138.92
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 97.83 7.23 15.43 15.78 22.67 23.17 75.17
3 ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษท์ี่ 16 10.22 0.35 0.31 3.01 0.66 6.48 9.56
4 ส านักจัดการทรัพยากรปา่ไม้ ที่ 1 3.07 0.58 2.34 76.24 2.92 94.96 0.16
5 ส านักงานจังหวัด เชียงใหม่ 44.16 20.78 8.79 19.91 29.57 66.97 14.59
6 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.47
7 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50
8 สถาบนัพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91
9 โรงพยาบาลสวนปรุง 0.61 0.37 0.24 39.21 0.61 100 0.00
10 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 0.49 0.00 0.49 100.00 0.49 100 0.00

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

2.1 หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0003/ว 25669 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564 เรื่อง  กำรเร่งรัด
กำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 สรุปได้ดังนี้ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 เห็นชอบมำตรกำรกำรคลังด้ำนกำรใช้ 
จ่ำยภำครัฐ โดยก ำหนด เป้ำหมำยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยกำรใช้
จ่ำยรำยจ่ำยภำพรวม รำยจ่ำยลงทุน และรำยจ่ำยประจ ำ เป้ำหมำยร้อยละ 100.00 ขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 แล้ว ขอให้หน่วยรับงบประมำณเร่งรัดกำรด ำเนินกำรในกำรก่อหนี้และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในเดือน
กันยำยน 2564 เพื่อไม่ให้งบประมำณถูกพับไป โดยขอให้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1) กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินถึงวันท ำกำร
สุดท้ำยของเดือนกันยำยน 2564 ให้เร่งรัดกำรเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในวันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนกันยำยน 
2564 เพื่อมิให้งบประมำณดังกล่ำวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมำย 

2) กำรขอใช้เงินเหลือจ่ำย ขอให้เร่งโอนเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อไปด ำเนินโครงกำร/รำยกำรที่มี
ควำมจ ำเป็นดังกล่ำว โดยปฏิบัติตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเร่งด ำเนินกำรก่อหนี้และเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ส ำหรับเงินเหลือจ่ำยที่หมดควำมจ ำเป็นแล้วให้เร่งด ำเนินกำรโอนกลับส่วนกลำง  

3) กำรกันเงินไว้เหลื่อมปี
3.1) กรณีที่ไม่สำมำรถเบิกเงินจำกคลังได้ภำยในปีงบประมำณ ให้ขยำยเวลำขอเบิกเงินจำก

คลังได้เฉพำะในกรณีที่หน่วยรับงบประมำณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ และได้มีกำรกันเงินไว้ตำม
ระเบียบเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้ว  

3.2) รำยกำรก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมำณและมีวงเงินตั้งแต่หนึ่งแสนบำทขึ้นไปหรือ
ตำมที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด กรณีที่ไม่สำมำรถเบิกเงินไปช ำระหนี้ได้ทันสิ้นปีงบประมำณ ให้ขอกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนของปีงบประมำณถัดไป และกำรขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ต้องด ำเนินกำรก่อน
สิ้นปีงบประมำณโดยปฏิบัติตำมวิธีกำรที่กระทรวงกำรคลังก ำหนด  

4) กำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงส ำหรับงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อให้สำมำรถ 
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยได้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และเป็นไปตำมนโยบำยเร่งรัดกำรใช้จ่ำยเงิน 
ของรัฐบำล หน่วยงำนสำมำรถเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้ปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 381 
ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2564 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจกำรเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

 -กรณ ีใช ้งบประมำณตำมพระรำชบ ัญญ ัต ิงบประมำณรำยจ ่ำยประจ ำป ี หร ือ
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติม หรือพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. ... ให้หมำยควำม
ถึงเมื่อคณะอนุกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... 
ได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.... รำยหน่วยงำนของรัฐและมีมติเป็นที่
สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวำระที่ 2 ให้ถือว่ำหน่วยงำนของรัฐนั้น ได้รับทรำบวงเงิน
งบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบ 

 -กรณีหน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยมิได้ใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แต่ใช้จ่ำยจำกเงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญำตจำก
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังให้ไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณหรือกฎหมำยว่ำด้วย
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เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงำนได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย และเงินภำษีอำกร 
ค่ำธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรำยได้ของรำชกำรส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยหรือที่รำชกำรส่วนท้องถิ่น
มีอ ำนำจเรียกเก็บตำมกฎหมำย และให้หมำยควำมรวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือ และ เงินอื่นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง เป็นต้น กำรที่จะถือว่ำหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ตำมระเบียบฯ หมำยควำมถึง เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบวงเงิน งบประมำณจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง หรือผู ้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ 
ข้อบัญญัต ิข้อก ำหนดหรือแนวทำงปฏิบัติว่ำด้วยงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ แล้ว  

2.2 หนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2564 เรื่อง มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในช่วงกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรให้ควำมช่วยเหลือ มีดังนี้ 

กรณีลงนำมในสัญญำ ก่อนวันที่ 26 มีนำคม 2563 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใหค้วามช่วยเหลือ 
จ ำนวนค่ำปรับที่ เกิดขึ้น เกินร้อยละ 25 ของ
วงเงินค่ำพัสดุหรือค่ำจ้ำง ก่อนวันที่  26 มี .ค. 
2563 

ไม่เข้ำเกณฑ์ได้รับควำมช่วยเหลือ 

มีค่ำปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 และ
ได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำยก่อนวันที่มีประกำศ
ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้
ตรวจรับพัสดุ 

ให้คิดค่ำปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 
2563 จนถึงก่อนวันที่มีประกำศยกเลิก
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้
คิดค่ำปรับตำมอัตรำปกติ มีค่ำปรับเกิดขึ้นก่อนวันที่ 26 มี.ค. 2563 แต่ส่ง

มอบงำนงวดสุดท้ำยภำยหลังวันที่มีประกำศ
ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ 

หำกสัญญำฯ ครบก ำหนดในช่ วงประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ซึ่งได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย
ก่อนวันที่มีประกำศยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์
ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้ตรวจรับพัสดุ 

หำกมีค่ำปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่ำปรับร้อยละ 0 ตั้งแต่
วันถัดจำกวันครบก ำหนดตำมสัญญำฯ จนถึงก่อน
วันที่มีประกำศยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ 

หำกสัญญำฯ ครบก ำหนดในช่ วงประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้ส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย
ภำยหลั งวั นที่ มี ป ระกำศยกเลิ กประกำศ
สถำนะกำรณ์ฉุกเฉินฯ 

หำกมีค่ำปรับเกิดขึ้น ให้นับจ ำนวนวันที่ต้อง
ปรับตำมสัญญำฯ แล้วให้คิดค่ำปรับร้อยละ 0 
เป็นจ ำนวนเท่ำกับวันที่  26 มี .ค. 2563 
จนถึงก่อนวันที่มีประกำศยกเลิกประกำศ
สถำนกำรณ์ ฉุกเฉินฯ ส่ วนที่ เหลือให้คิด
ค่ำปรับตำมอัตรำปกติ 

หำกสัญญำฯ ครบก ำหนดหลังประกำศยกเลิก
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ และยังมิได้ส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำย 
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กรณีลงนำมในสัญญำ หลังวันที่ 26 มีนำคม 2563 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใหค้วามช่วยเหลือ 
สัญญำฯ ครบก ำหนดในช่วงประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ และได้มีกำรส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำยก่อนวันที่มีประกำศยกเลิก
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี
กำรตรวจรับพัสดุ 

หำกมีค่ำปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0 

สัญญำฯ ครบก ำหนดในช่วงประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ แต่ได้มีกำรส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำยหลังวันที่มีประกำศยกเลิก
ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ แต่ยังมิได้มี
กำรตรวจรับพัสดุ 

หำกมีค่ำปรับเกิดขึ้น ให้คิดค่ำปรับในอัตรำร้อยละ 0 เป็น
จ ำนวนเท่ำกับวันที่ลงนำมตำมสัญญำฯ จนถึงก่อนวันที่มี
ประกำศยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือ
ให้คิดค่ำปรับตำมอัตรำปกติ 

สัญญำฯ ครบก ำหนดหลังวันที่มีประกำศ
ยกเลิกประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ และ
ยั งมิ ได้ ส่ งมอบงำนงวดสุดท้ ำยและมี
ค่ำปรับเกิดขึ้น 

ให้นับจ ำนวนวันที่ต้องปรับตำมสัญญำฯ แล้วให้คิดค่ำปรับ
ในอัตรำร้อยละ 0 เป็นจ ำนวนเท่ำกับวันที่ลงนำมตำม
สัญญำฯ จนถึงก่อนวันที่มีประกำศยกเลิกประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินฯ ส่วนที่เหลือให้คิดค่ำปรับตำมอัตรำ
ปกต ิ
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๓.๒ การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหมและ                
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

      ๓.๒.๑ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ๒๕๖๔ (งบพัฒนาจังหวัด) (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
 

    ๓.2.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) 
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มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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    ๓.๒.3 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นท่ีดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการช้ีแจง 
  4.๑.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  
และสถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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  4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม.(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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4.๒ โดยเอกสาร   
      
           -ไมมี- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
29 กันยายน ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด

เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/๒๕๖๔  

หองประชุม 3 ชั้น 3
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ 

  - การบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน (กชช.2ค) ป 2564  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

        ดวยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบการบริหาร             
การจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนประจําทุกป และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)              
เปนประจําทุกสองป เพื่อใหการบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน (กชช.2ค) ป 2564 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไดขอมูลที่มีความถูกตองครบถวนทุกครัวเรือนและ          
ทุกหมูบาน สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดีขึ้นในทุกระดับ โดยจังหวัดเชียงใหมมีเปาหมายการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ทั้งสิ้น 
377,245 ครัวเรือน  สวนเปาหมายการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) จํานวน 198 ตําบล 
1,844 หมูบาน ตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหมท่ี 3204/2564 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 แตงตั้ง
คณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค)   
ป 2564 ระดับจังหวัด มีรองผูวาราชการจังหวัด (หัวหนากลุมภารกิจดานสังคม) เปนหัวหนาคณะทํางาน 
พัฒนาการจังหวัดเปนเลขานุการคณะทํางาน และคําสั่งจังหวัดเชียงใหมท่ี 3206/2564 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2564 แตงตั้งคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป 2564 ระดับอําเภอ มีนายอําเภอเปนหัวหนาคณะทํางาน พัฒนาการอําเภอ            
เปนเลขานุการคณะทํางาน สวนคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) และขอมูล
พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป 2564 ระดับตําบล มีนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหัวหนา
คณะทํางาน มีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอําเภอเปนเลขานุการ อีกทั้งแตงต้ังอาสาสมัครจัดเก็บขอมูลความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ในอัตราสวน 1 : 40 ครัวเรือน โดยมีหวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐานและ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ระหวางเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ซึ่งสามารถบันทึกขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ไดตั้งแตวันที่  23 สิงหาคม 2564 ผานระบบเว็บไซด โปรแกรม และ 
Application ระบบ Android สวนขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) สามารถบันทึกขอมูลฯ ไดหลังจาก
จัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) เสร็จสิ้นแลว ผานระบบเว็บไซด หลังจากนั้นจะมีการนําเสนอ/รับรอง
คุณภาพขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับจังหวัด นําเสนอ/รับรองคุณภาพ
ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ระดับตําบล และสงเสรมิการใชประโยชนขอมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก
ภาคีการพัฒนา และบูรณาการแผนระดับอําเภอและระดับจังหวัดตอไป 
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ระเบียบวาระที่ ๗    แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 ๗.๑  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน) 
 ๗.๒  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) 
 ๗.๔  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสาํเริง ไชยเสน) 
                         ๗.๕  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) 
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