
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งที่ 10/๒๕๖๔  
ในวันพฤหัสบดีที่ 28  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting 

--------------------------- 
เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 

1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   
    1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน จํานวน 4 ประเภท จํานวน              

10 ราย (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม) 
    1.2 การมอบเกียรติบัตรใหแกบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับ

จังหวัด ประจําป 2565  จํานวน 3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
    1 .3 การมอบใบประกาศการจัดตั้ งศูนย ผู นํ า จิตอาสาพัฒนาชุ มชนระดับจั งหวั ด                           

ใบประกาศนียบัตรสารสนเทศตําบลตนแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และโลรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเดน จํานวน 3 ราย (สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

    1.4 การมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศประเภทบทกลอน (ระดับประเทศ) เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป  จํานวน 1 ราย  
(สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

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

จํานวน 8 ทาน  ดังนี้   (สํานกังานจังหวัดเชียงใหม) 
3.1 นายประจญ ปรัชญสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย 
3.2 นายนพดล สุยะ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

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

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
3.6 นายประดิษฐ  สีใส 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา 
3.7 นายนิยม สุวรรณประภา 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย 
3.8 นางสาวพรนิภา  พักตรผอง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบรกิาร SME  

ครบวงจร ภาคเหนือตอนบน 1 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร  

จังหวัดลําปาง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/๒๕๖๔  เม่ือวันพุธที่  29 กันยายน  ๒๕๖๔ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
       ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

๓.๒ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําป  2564                         
(งบพัฒนาจังหวัด) และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

๓.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2564                         
(งบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ              
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนอืตอนบน ๑) 

 

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

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
  4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม.(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม) 
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  4.1.3 สถานการณอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมและการใชความชวยเหลือ 
(สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
  4.1.4 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม 

(สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
 4.๒ โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

4 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรยีนหลวง
สําหรับพระสงฆไทย จังหวัดเชียงใหม 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

กองบิน 41   
-เรือนรบัรองท่ีประทับ
สํานักงานชลประทาน 
ที่ 1 

17 พฤศจิกายน 2564  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา- 
จุฑาภรณ องคประธานในพิธีถวายผาพระกฐิน 
ประจําป 2564 

วัดธาราทิพยชัย
ประดิษฐ อําเภอแมแตง 

19 พฤศจิกายน 2564  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี  
กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดใหหมอมหลวง
สราลี กิติยากร เปนผูแทนพระองคมาในการ
บําเพ็ญพระกุศลถวายผาพระกฐิน ประจําป 
2564  

วัดอินทราพิบูลย  
ตําบลหนองตอง  
อําเภอหางดง  

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

หองประชุม 3 ชั้น 3
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอ่ืน ๆ 
  6.1 พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
  6.2  การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม) 
 6.3 ประชาสัมพันธงาน Lanna Virtual Expo 2021 (สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๗    แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 ๗.๑  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน) 
 ๗.๒  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) 
 ๗.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรชัญสกุล) 
 

--------------------------- 
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เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   
    1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน จํานวน 4 ประเภท จํานวน              

10 ราย (กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม) 
    1.2 การมอบเกียรติบัตรใหแกบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตรของแผนดินระดับ

จังหวัด ประจําป 2565  จํานวน 3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
    1 .3 การมอบใบประกาศการจัดตั้ งศูนย ผู นํ า จิตอาสาพัฒนาชุ มชนระดับจั งหวั ด                            

ใบประกาศนียบัตรสารสนเทศตําบลตนแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และโลรางวัลเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีดีเดน จํานวน 3 ราย (สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

    1.4 การมอบเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศประเภทบทกลอน (ระดับประเทศ) เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป  จํานวน 1 ราย  
(สํานกังานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

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

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

การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

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

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
3.6 นายประดิษฐ  สีใส 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา 
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3.7 นายนิยม สุวรรณประภา 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหน าสํ านักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนา

เกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย 
3.8 นางสาวพรนิภา  พักตรผอง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบรกิาร SME  

ครบวงจร ภาคเหนือตอนบน 1 
 ตําแหนงเดิม ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร  

จังหวัดลําปาง 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 9/๒๕๖๔  เม่ือวันพุธที่  29 กันยายน  ๒๕๖๔ 
 
     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมได
จัดการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
9/2564 เม่ือวันพุธที่ 29  กันยายน  2564 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม                
และการประชุมผานระบบ Zoom meeting ไปแลว นั้น 
     ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 9/2564 เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 18 หนา จึงขอให          
ที่ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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๑ 
 

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  9/2564 

วันพุธที่ 29  กันยายน  2564 เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจงัหวัดเชียงใหม และระบบ Zoom Meeting 

 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร (แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. นางสาววาสนา สมมุติ คลังจังหวัดเชียงใหม 
5. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
6. นางจิราพร เชาวนประยูร  

ยามาโมโต 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

7. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

8. นายจิรพล  รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม  
9. นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

10. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12. นางสาววลัยลักษณ ชุมชื่น ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง   
13. นายจักรพงษ สิทธิหลอ (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
14. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
15. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
16. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
17. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
18. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
19. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
20. นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ผานทางระบบ Zoom Meeting 
21. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 
22. นายสําเรงิ  ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
23. นายชัชวาลย ฉายะบุตร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายวีระพันธ  ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. น.อ.ฤทธิชัย อ่ิมใจ (แทน) รองผูอํานวยการ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม (ทหาร)  
26. วาท่ี ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
              27. นางสาวอรุณี... 
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27. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
28. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
29. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
30. นางสาวสุวลี ทองทพั (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
31. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุมงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
32. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
33. นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
34. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

35. นายวิทยา ชุมภูคํา (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

36. วาท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

37. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 

38. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 

39. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 

40. นายวิรัช ตั่งม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

41. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 

42. นางจินดา พิชญชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

43. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

44. นายสุวรรณ สวัสดิ์มูล (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

45. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 

46. นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

47. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

48. นางจุรรีัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting  
สํานักงานอัยการสูงสุด 
49. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
50. พ.ต.อ.วีรวัฒน นิลวัตร ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
51. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ์ ไชยสาร (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

สํานักนายก... 
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สํานักนายกรัฐมนตรี 
52. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยใหบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงการคลัง 
53. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
54. นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
55. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จังหวัดเชียงใหม 
56. นางณปภัช คําหนอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม 
57. นางสาวอภิชญานันท พูลสวัสด์ิ (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกําแพง อําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
58. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
59. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
60. นางสาววิภาพร อาภา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
61. นางพจนีย แสนลา ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
62. นางสายฝน ธิโนชัย หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
63. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เชียงใหม 
64. นายอุดม มาเมือง  (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
65. นางศิริลักษณ กมล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ที่ 6 
66. นางสาวพรพรรณ จําปา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงคมนาคม 
67. นายอาคม จุลธง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
68. นางสาวปยฉัตร ขาญไววิทย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
69. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
70. นายสุรศักดิ์ นัสบุสย (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 

กระทรวงมหาดไทย 
71. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
72. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 

 

73. นายพัชรากร... 
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73. นายพัชรากร อุทธาปา (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
74. นายสมศักด์ิ คณาคํา นายอําเภอหางดง 
75. นายวิสุทธิ์ จรบุรี (แทน) นายอําเภอพราว 
76. นายพิทักษ ริยะนา (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
77. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
78. ร.ต. วิโรจน โชติธนาภิรกัษ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
79. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
80. นายธนวัฒน ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 

กระทรวงแรงงาน 
81. นางสาวลักขณา  รุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม 

บริการสุขภาพ 
82. นายวาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 

กระทรวงวัฒนธรรม 
83. นายสถาพร เที่ยงธรรม ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
84. นางอาภรณ ดวงแกว (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
85. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
86. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
87. นายคมกฤต วงคนาง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
88. นางพันธุทิพย โลราช (แทน) ศึกษาธิการภาค 15  

89. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1 

90. นายกรมิษฐ  รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
กระทรวงสาธารณสุข 
91. แพทยหญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
92. นายวีระศักดิ ์ โสมโยธี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 
93. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 

กระทรวงยุติธรรม 
94. นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
95. นายชินวัตร วงคอินทร (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
96. นายวนัน ทิตยวรรณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
97. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
98. นางสาวชลาลัย แจมผล ผูอํานวยการศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ 
99. นางสุมาลี ปนดอน (แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
100. นายฉัตรชัย วัฒนพันธุ โทรศพัทจังหวัดเชียงใหม 

องคกรอิสระ 
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องคกรอิสระ  
101. นางปราณี จิระกิตตเิจริญ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
102. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
103. 
 

นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 

องคกรเอกชน 
104. นายจุลนิตย วังวิวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรพอตวัอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2564 จํานวน 8 ราย   ไดแก 

1.1  นายศิริพงษ    อินทวงศ 
1.2  นายเสนห    อินทจักร 
1.3  นายจํานงค  คํายอด 
1.4  นายสุทัศน  บัวเย็น 
1.5  นายสุรินทร  ศรีวรรณตัน 
1.6  นายพรสิน  นนทะธรรม 
1.7  นายสวาท  ชลพล 
1.8  นายรส  มีแรง 

(สํานกังานจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลโครงการประกวดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดาน

การจัดการสาธารณภัยดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก เทศบาลนครเชียงใหม  (สํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

3. การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกผูนําชุมชนคุณธรรมท่ีไดรับการยกยองเปนชุมชน                    
คุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด จํานวน 3 แหง  ไดแก  

3.1  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดปาตาล  ตําบลบวกคาง  อําเภอสันกําแพง 
3.2  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีนวรัฐ  ตําบลบานกลาง  อําเภอสันปาตอง 
3.3  ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบานหลวง  ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว 

4. การมอบเกียรติบัตรโครงการวัฒนธรรมวินิต เนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2564 
จังหวัดเชียงใหม แก เด็กหญิงโปรดปราน  วิจิตรศิลป  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

5. การมอบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตรใหกับหมูบานตนแบบการนอมนําแนวพระราชดําริไปสูการ
ปฏิบัติในดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานสิ่งแวดลอม รอบศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 รางวัล ไดแก 

    5.1 หมูบานตนแบบ (ดานสังคม) ไดแก บานปาไมแดง หมูที่ 9 ตําบลแมโปง อําเภอดอยสะเก็ด 
  

5.2 หมูบาน... 
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 5.2 หมูบานตนแบบ (ดานเศรษฐกิจ) ไดแก บานปางกอง หมูที่ 6 ตําบลหวยแกว  
อําเภอแมออน 
 5.3 หมูบานตนแบบ (ดานสิ่งแวดลอม) ไดแก บานตนผ้ึง หมูที่ 7 ตําบลแมโปง อําเภอ                  
ดอยสะเก็ด  
(สํานกังานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

6. รายชื่อผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่เกษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)   

6.1  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
6.2  นายสําเริง  ไชยเสน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
6.3  นายเสนห   สายเย็นใจ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  
6.4  นางดุษณี   อัตนโถ  แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
6.5  นายพงศพัฒน  ขัตพันธุ   ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
6.6  นางเขมวรรณ  ดวงจันทร  เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
6.7  นางอุษณีย    เอกปณิธานพงศ  ประมงจังหวัดเชียงใหม 
6.8  นางวันทนา     คันธาเวช      ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด 

เชียงใหม 
6.9  นายจิรพล   รอดบาง  สถิติจังหวัดเชียงใหม 
6.10 นางจินดา   พิชญชานน  ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
6.11 นายปณณทัต  ใจทน   ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
6.12 ดร.รตนภูมิ   โนสุ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
6.13 นางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผูอํานวยการศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
6.14 นายสวาง  รัตนดารา ผูอํานวยการสาํนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 
6.15 นางประนอม  ปยะสาธุกิจ  ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 
6.16 นางพจนีย   แสนลา    ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
6.17 นายพิจิตร   ศรีปนตา  ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  

      เขตที่ 1  
6.18 นายวีระ   วรปติรงัสี   ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

      เชียงใหม 
6.19 นายธีรรรฐั    ไชยเทพ     ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม 
6.20 นายโชติ    ทองเอียด   ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัด 

      เชียงใหม 
6.21 นายวิรชั   พงศนภารักษ  สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 
6.22 นายณรงค  เส็งเอ่ียม  ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
6.23 นายเกรียงศักดิ์  ถนอมพันธ  ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 
6.24 นายฐิติกร   พุทธมิลินประทีป ผูตรวจเงนิแผนดิน 
6.25 นางวรรณศรี  ฉิมพลีย   ผูชวยผูตรวจเงินแผนดิน 

                 6.26 นางสาว... 
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6.26 นางสาวดารากร  ดวงฤทธิ์  ผูอํานวยการสาํนักตรวจเงินแผนดินจังหวัด 
      เชียงใหม 

6.27 นายสุรศักดิ์   เผื่อนคํา  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
6.28 นายโอภาพล  บัวศร ี  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
6.29 นายชัชวาลย  พุทธโธ   นายอําเภอเชียงดาว 

7. หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงใหม  
1) นายเกรียงไกร   พานดอกไม 

ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
     จังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงใหม    ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา 
   จังหวัดลําปาง 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

                       -   

 ระเบียบวาระที่ ๒  เ ร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                         
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/๒๕๖๔  เมื่อวันจันทรที่ 30 สิงหาคม ๒๕๖๔ 
              ผูแทนสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร)  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  
8/2564  เมื่อวันจันทรที่ 30 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3  ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม  และการประชุมผานทางระบบ Zoom meeting  ไปแลว  ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  
8/2564 เสรจ็เรียบรอยแลว จํานวน 19 หนา 

 มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุมฯ ในระบบการรับรองรายงานการประชุม ดังนี้  
      1. อําเภอฝาง ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จาก นายชัชวาล ปญญา  นายอําเภอฝาง                
เปน นายชัชวาลย ปญญา  นายอําเภอฝาง 

      2. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ขอแกไขรายชื่อหนวยงานจาก วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม 
เปน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
      3. อําเภอเวียงแหง ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุม จาก นายวัชร  เทพกัน  เปน  นายวัชระ               
เทพกัน 

     4.สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม ขอแกไขรายชื่อผู เขารวมประชุม จาก                 
นายรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม  เปน นางสาวรณพพัณณ กปตถัย 
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
 

มติที่ประชุม  ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมแกไขรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
   3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเ ชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564    
       สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา  สมมุติ) นําเสนอ 2  เรื่อง ดังนี้
            1. รายงาน... 
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 1. รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ และหนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือ
ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเปนแนวทาง               
ใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564  ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังน้ี 

แผนฯ 
ไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 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 24 
กันยายน 2564 ดังนี้ 

รายการ งบ 
ประมาณ 

สํารองเงิน 
มีหนี้ 

PO เบิกจาย การใชจาย 
(PO+ 

เบิกจาย) 

รอยละ
การ 

ใชจาย 

เปา 
หมาย
ไตร

มาส 4 

ต่ํากวา
เปา 

หมาย 

งบประมาณรายจายประจําป 

-รายจาย
ภาพรวม 

30,007.86 234.69 1,911. 01 27,262. 89 29,408.58 98.00 100 -2.00 

-รายจาย
ประจํา 

19,896.08      76.84    142.22   19,329.95  19,549.01 98.26 100 -1.74 

-รายจาย
ลงทุน 

10,111.78 157.85 1,768.79 7,932.94 9,859.57 97.51 100 -2.49 

คาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภาพรวม   2,086.85  
      

19.12  
   140.24     1,530.89    1,690.25  81.00   

-เงินกู 1,804.56            -       106.86     1,306.56    1,413.42  78.32   

-งบกลาง    282.29  
      

19.12  
    33.38        224.33       276.83  98.07   

งบประมาณเหลื่อมป 

ป 
2563 

2,183.33  58.20 2,065.29  
2,123.

49 
97.2

6 
 

ณ วันท่ี 24 กันยายน 2564 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน 
 
                 ทั้งสิ้น... 
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ทั้งสิ้น 150 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 140 หนวยงาน                 
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสท่ี 4 
จํานวน 70 หนวยงาน ต่ํากวาเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 
จํานวน 80 หนวยงาน  

2. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 ไวเบิก
เหลื่อมป ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 131 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน ดังนี้ 

     2.1 การกันเงนิงบประมาณ ป พ.ศ. 2564 ไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหน้ีผูกพัน ทุก
รายการโดยไมกําหนดวงเงนิ  

  2.1.1 กรณีหนวยงานของรัฐที่มีสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจาง ใหบันทึก 
PO ผานระบบ GFMIS Web Online สําหรับกรณีที่มีสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจาง และตองชําระเงินใหแก
ผูขายในตางประเทศ ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS Web Online ขอควร
ระวัง การทํา PO ที่ตองการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ตองเปน PO ท่ียังไมมีการตรวจรับในระบบ GFMIS  และ 
PO ที่ทําการตรวจรับแลว ตองทําการเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  

  2.1.2 กรณีหนวยงานของรัฐท่ีไมใชสวนราชการซึ่งมีสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
หรือจางใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS Web Online  

  2.1.3 กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ ถึงขั้นออกประกาศใหผูประกอบการ
เขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผูชนะหรือผูไดรับการคัดเลือกและบันทึก
ขอมูลในระบบ e-GP แลวแตกรณี หรืออยูระหวางกระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหบันทึกเอกสารสํารองเงินกรณีมีหนี้ผูกพันประเภท CX ผานระบบ 
GFMIS  
    2.1.4 กรณีหนวยงานของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณในรายการ 
              (1) เงินชดเชยคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

             (2) คาทดแทนการเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด

เขตพื้นที่ที่จะเวนคืน   

     (3) เงินชดเชยเยียวยาที่จะตองจายแกประชาชนตามกฎหมายหรือ

มติคณะรัฐมนตรี 

     (4) คาดอกเบ้ียเงินกูและคาชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล 

     (5) เงินอุดหนุนการใหบริการสาธารณะ 

     (6) ขอตกลงคุณธรรม 

     (7) คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย

พิบัติกรณีฉุกเฉิน 

     (8) คาใชจายเก่ียวกับทุนการศึกษาหรือทุนวิจัยที่หัวหนาหนวยงาน

ของรัฐอนุมัติใหทุนแลว 

                 (9)  โครงการ... 
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     (9) โครงการกอสรางท่ีหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการเอง 

     (10) รายการที่มีขอผูกพันกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

     (11) เงินคาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

     (12) คาใชจายในการจางพนกังานราชการเฉพาะกิจ เพื่อชวยเหลือ

ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด COVID-19 ที่หนวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจางแลว 

     (13) คาใชจายในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CK ผานระบบ GFMIS Terminal หรือผานระบบ GFMIS Web 

Online แลวแตกรณี 

    2.1.5 กรณีหนวยงานของรัฐที่เปนเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล 

ที่ยังไมเปนหนวยงานผูเบิกในระบบ GFMIS และตองเบิกจายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผานสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด เมื่อหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนถึงขั้น

ออกประกาศใหผูประกอบการเขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผูชนะ 

การจัดซื้อจัดจาง หรือผู ไดรับการคัดเลือก และบันทึกขอมูลในระบบ e-GP แลวแตกรณี หรืออยูระหวาง

กระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใหสํานักงาน

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดบันทึกเอกสารสํารองเงิน กรณีมีหน้ีผูกพันประเภท CX ผานระบบ GFMIS 

เอกสารสํารองเงินประเภท CX และ CK ที่ตองการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปใหหนวยงานทําการเลือก (LIST) 

รายการเอกสารสํารองเงิน และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหดําเนินการขอกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปทุกกรณีใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด 

งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไป  

 2.2 ใหหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานผูเบิกแทน ตรวจสอบผลการพิจารณา

การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปผานระบบ GFMIS โดยใชคําสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 2.3 กรณีหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ประสงคจะขอยกเลิก

รายการที่ยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลางกอนวันทําการสุดทายของ

เดือนกันยายน 2564    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564   
       3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)    
                ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ  จิรภาสอังกูร) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
 
          งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 331,617,200 บาท จําแนกเปน 
งบลงทุน จํานวน  281,018,479.76  บาท คิดเปนรอยละ 84.74 งบดําเนินงาน จํานวน 40,598,720.24 บาท  
คิดเปนรอยละ 12.24  และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท              
ซึ่ง ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจาย จํานวน 203,763,688.09 บาท คิดเปน
รอยละ 61.45 และการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 99,954,646 บาท คิดเปนรอยละ 30.14 อยูระหวาง
การดําเนินงาน 26,447,195.15 บาท คิดเปนรอยละ 7.98 เงินเหลือจาย 1,451,670.76 บาท คิดเปน
รอยละ 0.43   

มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
  3.2.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
      ผูแทนผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (นางสาวสุวลี ทองทัพ) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดแก จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน ไดรับงบประมาณ 
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 วัน ท่ี  23 กันยายน 2564 ผลการเบิกจาย จํานวน 
56,446,866.35 บาท คิดเปนรอยละ 20.08 กอหนี้ผูกพัน จํานวน 176,297,788.08 บาท                
คิดเปนรอยละ 47.67  อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 48,434,845.57 บาท คิดเปนรอยละ 17.23 
สําหรับงบประมาณที่ จังหวัดเชียงใหมไดรับ จํานวน 152,872,725 บาท  แยกเปน รายจายลงทุน 
109,890,575 บาท รายจายประจํา จํานวน 39,232,150 บาท รายจายอ่ืน 3,750,000 บาท ผลการ
เบิกจาย จํานวน 34,704,629.43 บาท คิดเปนรอยละ 22.70 กอหนี้ผูกพัน จํานวน 72,881,970.50 
บาท คิดเปนรอยละ 47.67 อยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 45,286,125.07 บาท คิดเปนรอยละ 29.62                   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.2.3 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนท่ีดานความม่ันคง  
     ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) จํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1) โครงการบูรณาการสรางความม่ันคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน            
ในระดับทองถ่ิน กิจกรรมหลักที่ ๑ การสงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไข
ยาเสพติดตามแนวชายแดน ดําเนินการระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม การดําเนินการ มีผูเขารวมอบรมจากพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ไดแก 
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จํานวน ๑๓๐ คน มีการ      
บูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง โดยเกิดความรวมมือ
ระหวางประชาชนในพื้นท่ีกับเจาหนาท่ีรัฐ  ไดมีการปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานราชการกับประชาชนในพื้นที่
ผานกลุม LINE ชื่อกลุม “การขาวในพื้นท่ีอําเภอชายแดน จ.เชียงใหม” เพื่อใชสําหรับสื่อสาร แลกเปล่ียน             
แจงความเคลื่อนไหว ในพื้นที่อําเภอชายแดน  มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ  ตรงเปาหมาย  
 
          ตามสภาพ... 
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ตามสภาพปญหาของพื้นที่  กิจกรรมหลักที่ ๒ การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)              
ในพื้นที่อําเภอชายแดน ๕ อําเภอ ไดแก อําเภอเชียงดาว แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 
ระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2564 รุนท่ี 2 ระหวางวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 และรุนท่ี 3 
ระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 อําเภอเวียงแหง แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนท่ี 1 
ระหวางวันที่ 15 – 16 กันยายน 2564 รุนท่ี 2 ระหวางวันที่ 17 – 18 กันยายน 2564 และรุนท่ี 3 
ระหวางวันที่ 19 – 20 กันยายน 2564 อําเภอไชยปราการ ระหวางวันที่ 22 – 23 กันยายน 2564     
อําเภอฝาง แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี  20 – 21 กันยายน 2564 รุนที่ 2 
ระหวางวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 และรุนที่ 3 ระหวางวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 อําเภอแมอาย 
แบงการฝกอบรมออกเปน 3 รุน ดังนี้ รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 กันยายน 2564 รุนท่ี 2 ระหวางวันที่ 
22 – 23 กันยายน 2564 และรุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 27 – 28 กันยายน 2564 การดําเนินการ มีการบูรณาการ
ความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคง โดยเกิดความรวมมือระหวาง
ประชาชนในพื้นท่ีกับเจาหนาที่รัฐ หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน และประชาชน              
ทุกภาคสวนในพื้นท่ีตระหนักรูวาภัยดานความมั่นคงเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาของสวนรวม                      
เกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพื้นท่ีอําเภอตําบลและหมูบานจากการรวมคิดรวมทํา
ซึ่งจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 2) โครงการปองกันและ
แกไขปญหาความสงบเรียบรอยในจังหวัดเชียงใหม  กิจกรรมหลักที่ 1 การเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดเชียงใหม  ดําเนินการการเพิ่มศักยภาพ ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม               
ท้ัง ๒๕ อําเภอ โดยการฝกอบรบเพ่ิมเติมในเรื่อง การฝกระเบียบแถว การฝกบุคคลทามือเปลา หลักสูตร
ควบคุมฝูงชน การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญและสถานที่สําคัญ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหมมีความรู ความสามารถ และมีศกัยภาพในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

3.2.4 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพ้ืนท่ีดานสังคม 
       พัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางจิราพร  
เชาวนประยูร ยามาโมโต) รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานสังคม งบพัฒนาจังหวัด                  
ป 2564 ดานสังคม ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การจัดการสาธารณภัย การสรางความมั่นคง และยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดินของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แผนงาน การจัดการสาธารณภัย การสราง
ความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน มีสวนราชการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จํานวน 
4 โครงการ มีเพียง 1 โครงการที่ไดรับการพิจารณา คือ โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 5 กิจกรรมหลัก งบประมาณ 18,414,600 บาท  
    ผูแทนหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) 
โครงการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 5 กิจกรรมหลัก 
งบประมาณ 18,414,600 บาท แยกเปน กิจกรรมหลักที่ 1 กิจกรรมการประชุมวางแผน บริหารจัดการและ
ตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม หนวยงานดําเนินการ คือ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 492,000 บาท ผลการเบิกจาย 482,665 บาท คิดเปนรอยละ 98                     
อยูระหวางดําเนินการ 9,335 บาท กิจกรรมหลักที่ 2 กิจกรรมการบูรณาการงานดานเกษตรกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการเกษตรวิชญา หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนา 
 
            ศูนยเรียนรู... 
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ศูนยเรียนรูและฐานการเรียนรูโครงการเกษตรวิชญา และเพื่อสาธิตและถายทอดองคความรูดานการเกษตร                
บนพื้นที่สูงและการพัฒนาพืชปลอดภัยในโครงการเกษตรวิชญา ผลการดําเนินงาน การดําเนินการฝกอบรม 
เกษตรกร มีความพึงพอใจในการเขารับการถายทอดองคความรู โดยเฉลี่ยมีความพึงพอใจในดานการนําความรู
ที่ไดรับจากการถายทอดความรูในครั้งนี้ไปใชประโยชนได  งบประมาณ 401,000 บาท ผลการเบิกจาย 
378,694 บาท คิดเปนรอยละ 94 เงินเหลือจาย 22,306 บาท กิจกรรมหลักที่ 3 กิจกรรมสงเสริมการทํา
เกษตรอินทรียตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเกษตรกรใหมีความรูเรื่องการ
ผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรสามารถผลิตสินคาเกษตรตามระบบ
มาตรฐานเกษตรอินทรียไดเพิ่มขึ้น เพื่อใหมีแหลงผลิตสินคาเกษตรตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อน สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานการสนองพระราชดําริฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม                
และเกิดการอนุรักษทรัพยากรอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่และท่ีเก่ียวของไดมีการนอมนํา
หลักการของศาสตรพระราชา และแนวพระราชดําริฯ ไปใชในการดําเนินชีวิตเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ตอตนเองและสังคม เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดี และการธํารงไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย ผลการ
ดําเนินงาน จัดอบรม จํานวน 1,000 คน โดยแบงเปน 10 รุน รุนละ 100 คน ระยะเวลา 2 วัน ตอรุน 
ดําเนินการแบงกลุมผูเขารับการอบรมจาก 100 คน เปน 4 กลุม กลุมละ 25 คน บรรยายผานระบบ Zoom  
แบงกลุมเยี่ยมชมแปลงและฝกปฏิบัติ ณ มหาวิทยาลัยแมโจ  งบประมาณ 628,000 บาท ผลการเบิกจาย 
628,000 บาท คิดเปนรอยละ 100 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หนวยงานดําเนินการ ที่ทําการปกครองอําเภอฝาง วัตถุประสงค เพื่อการศึกษา 
สํารวจพันธุพืชในทองถิ่น เพื่อเปนฐานขอมูลนําไปสูการพัฒนาในอนาคต เพื่อใหเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของการอนุรักษพันธุพืชและภูมิปญญา เพื่อคงเอกลักษณ เพื่อสรางโอกาสใหเกษตรกรและ
ประชาชนในการสรางมูลคาเพ่ือจากทรัพยากรท่ีมีอยูในพื้นที่ใหมากที่สุด เพื่อใหประชาชนในพ้ืนที่มีการนอมนํา
ศาสตรพระราชามาใชในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการ
ดําเนินงาน การจัดทําและรวบรวมขอมูลสายพันธุพืชแตละชนิด โดยมีทั้งหมด 111 ชนิด จัดนิทรรศการ                            
เพื่อประชาสัมพันธผลผลิตทางการเกษตรแตละฤดูกาลและเชื่อมโยงการทองเที่ยวในพ้ืนท่ีอําเภอฝางและอําเภอ
ใกลเคียง จํานวนท้ังหมด 2 ครั้ง สงเสริมวิสาหกิจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการตลาด                     
โดยสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจสามารถแปรรูปกาแฟเปนกาแฟกะลา โดยจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น จํานวน                
2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการค่ัว การบด และการบรรจุภัณฑเพื่อจําหนาย โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 
จํานวน 150 คน งบประมาณ 1,192,400 บาท ผลการเบิกจาย 842,400 บาท คิดเปนรอยละ 71              
เงินเหลือจาย 350,000 บาท กิจกรรมหลักที่ 5 กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษท่ี 16 (เชียงใหม)                 
ผลการดําเนินงาน เพาะชํากลาไมขนาดใหญ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 600,000 กลา เพาะชํากลาไม                 
ขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2,370,000 กลา เพาะชํากลาหวาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 853,640 
กลา งบประมาณ 15,701,200 บาท ผลการเบิกจาย 15,267,885 บาท คิดเปนรอยละ 97 อยูระหวาง
ดําเนินการ 433,315 บาท กิจกรรมหลักที่ 6 กิจกรรมการบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม หนวยงานดําเนินการ คือ สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม และอําเภอทุกอําเภอ  

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 โดยการช้ีแจง 
    4.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ            
โรคโควิด – 19 และสถานการณโรคตามฤดูกาล   
           นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) 
สถานการณโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหมมียอดผูติดเชื้อสะสมตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2564 จํานวน 
8,466 ราย ปจจัยเสี่ยงของผูติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม ไดแก สถานที่ระบาดในตางจังหวัด รอยละ 27.3 
สัมผัสในชุมชน รอยละ 22.2 สัมผัสในครอบครัว รอยละ 22.1 สัมผัสในที่ทํางาน รอยละ 20.8 ไมแนใจ           
รอยละ 5.3 ระหวางการสอบสวนโรค รอยละ 1.1 และสัมผัสในกลุมอ่ืนๆ รอยละ 0.7 คลัสเตอรสําคัญที่ตอง
เฝาระวัง ไดแก คลัสเตอรบริษัท Strong System Plus อําเภอเมืองเชียงใหม, คลัสเตอรโรงแรมกรีนเลค 
อําเภอเมืองเชียงใหม, คลัสเตอรรานเย็นตาโฟปาฟก อําเภอสันกําแพง, คลัสเตอรพนักงานทําความสะอาด                 
มีโชคพลาซาและครอบครัว  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.1.2 แผนการรณรงคฉีดวัคซีน COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม  
  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) 
ความกาวหนาในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหมมีประชากรเปาหมายท่ีจะเกิดภูมิคุมกันหมู 
จํานวน 1,261,223 คน มีผูประสงคฉีดวัคซีน จํานวน 909,985 คน มีผูฉีดวัคซีนไปแลว จํานวน                    
641,349 คน แยกเปน ฉีดเข็ม 1 ไปแลว จํานวน 641,349 โดส  ฉีดเข็ม 2 ไปแลว จํานวน 387,201 โดส 
และฉีดเข็ม 3 ไปแลว จํานวน 26,083 โดส จังหวัดเชียงใหมจัดแคมเปญสงเสริมการฉีดวัคซีนเพื่อคนเชียงใหม  
ไดแก แคมเปญพิเศษสําหรับหญิงตั้งครรภ ขยายเวลาไปถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2564 สําหรับสามีหรือผูติดตาม 
ท่ีพาหญิงตั้งครรภ 12 สัปดาหข้ึนไปไปฉีดวัคซีนโควิด – 19 เข็มท่ี 1 จะไดรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน 1 ทาน เขารับการ
ฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลที่ฝากครรภ  และแคมเปญพิเศษสําหรับคนอวน สามารถ walk in ได ขยายเวลาจนถึง
วันที่ 25 ตุลาคม 2564  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

     4.1.3 ผลการดําเนินการของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 
            ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
(นางศิรพิร  รือเรือง) สรุปผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ไดรับเรื่องรองเรียนทั้งหมด 15,717 เรื่อง ยุติเรื่อง จํานวน 
15,707 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 10 เร่ือง ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 31 สิงหาคม 2564 ไดรับเรื่อง
รองเรยีนทั้งหมด 2,149 เรื่อง ยุติเรื่อง 1,939 เร่ือง อยูระหวางดําเนินการ 210 เรื่อง ประเภทเรื่องรองเรียน
แยกเปน แจงเบาะแสกระทําผิด 26 เรื่อง  เรื่องเดือดรอนทั่วไป 231 เรื่อง รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาท่ีรัฐ 
96 เรื่อง รองเรียนปญหาที่ดิน 45 เรื่อง ขอความชวยเหลือ 381 เรื่อง และใหคําปรึกษา 1,370 เรื่อง 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเรื่องทูลเกลาฯ ถวายฎีกาของราษฎร
ในพื้นท่ี จํานวน 39 เรื่อง รายงานใหทราบแลว 36 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 3 เรื่อง สถิติเรื่องรองเรียน
ผานสํานกังานคุมครองผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 153 เรื่อง ยุติเรื่อง 111 
เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 210 เรื่อง แยกเปน รองเรียนเรื่องสินคา 57 เรื่อง การบริการ 74 เรื่อง และ
อสังหาริมทรพัย 22 เรื่อง   

มติที่ประชุม  รับทราบ  

    4.1.4 สถานการณ... 
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    4.1.4 สถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและการใชความชวยเหลือ 
            หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                 

(วาที่ ร.ต. ณัฐพงค ฐิตวิกรานต)  สถานการณอุทกภัยและการใหความชวยเหลือ ป 2564 กองบัญชาการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ ไดกําชับใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

เตรียมรับมือผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงฤดูฝนไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงใหดําเนินการ

ตามแนวทาง ดังนี้ 1) แจงเตือนใหประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณพื้นท่ีเสี่ยงภัย ทราบถึงสถานการณเปนระยะ 

พรอมทั้ง แจงแนวทางการปฏิบัติ และชองทางในการติดตอสื่อสารเพื่อขอรับความชวยเหลือจากภาครัฐ                 

ไดในทุกชองทางอยางตอเนื่อง โดยใหคณะทํางานติดตามสถานการณของอําเภอ ติดตาม ประเมินสถานการณ

และผลกระทบที่เกิดข้ึนในพื้นที่ อาทิ ปริมาณฝน น้ําทา การระบายน้ําจากเข่ือน และอางเก็บน้ําขนาดตางๆ     

ในพ้ืนที่ เพื่อใชเปนขอมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจของผูอํานวยการในแตละระดับ  2) กําชับกอง

อํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ในการแบง

มอบพื้นท่ี ภารกิจ หนวยงานรับผิดชอบใหชัดเจน โดยเฉพาะการจัดกําลังเจาหนาท่ี เครื่องจักรกลสาธารณภัย  

อาทิ เครื่องสูบนํ้า เรือยนตกูภัย เรือทองแบน รถสูบสงน้ําระยะไกล รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย ฯลฯ              

เตรียมความพรอมในพื้นที่เสี่ยงภัยไวเปนการลวงหนา เพ่ือใหมีความพรอมในการเผชิญเหตุชวยเหลือประชาชน

ตลอด 24 ชั่วโมง 3) เม่ือเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ใหจัดชุดปฏิบัติการจากหนวยงานราชการฝายพลเรือน 

ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เรงเขาคลี่คลายสถานการณ พรอมทั้งดูแลความเปนอยู

ของประชาชนในดานตางๆ ตลอดจนจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในการประกอบเลี้ยง การแจกจายถุงยังชีพ             

ตามวงรอบ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนจนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ  4) หากสถานการณ 

มีแนวโนมรุนแรงในพื้นที่ ใหผูอํานวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนย

พักพิงท่ีจัดเตรยีมไวทันที โดยใหฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบาน ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เครือขาย

อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เขาดูแลใหความชวยเหลือประชาชนอยางเปนระบบ ท้ังนี้การปฏิบัติการให

ดําเนินการควบคูไปกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 และ 5) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอที่ไดรับผลกระทบสรุปสถานการณ 

และรายงานใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งกองอํานวยการปองกันและบรรเทา      

สาธารณภัยจังหวัดจะรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ผานกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลางอยางตอเนื่องทุกวัน จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ หรือจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้                  

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ไดสํารวจขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย โดยพิจารณาจาก

พื้นที่ซึ่งเคยประกาศเปนพื้นที่ประสบสาธารณภัย และประกาศเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ตามประกาศ

กระทรวงการคลัง) ในชวงป 2558 – 2563  แลวใหอําเภอตรวจสอบ/ยืนยันขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย และนําไป

ทับซอนกับแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยดินโคลนถลมของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดทําเปนแผนท่ีพื้นท่ี

เสี่ยงอุทกภัยนํ้าปาไหลหลากและดินโคลนถลม มีหมูบานที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยมากที่สุดจํานวน 173 หมูบาน 

ใน 61 ตําบล 18 อําเภอ จอมทอง เชียงดาว ไชยปราการ ดอยเตา ฝาง พราว แมแจม แมแตง แมริม แมวาง 

แมออน แมอาย เวียงแหง สะเมิง สันทราย สันปาตอง อมกอย ฮอด  สถานการณอุทกภัยในพื้นท่ี ดังนี้                  

1) การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 13 อําเภอ 51 ตําบล 369 หมูบาน ราษฎร 

 

                   ไดรับ... 
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ไดรับผลกระทบ 48,501 ครัวเรือน 143,417 คน บานเรือน ไดรับความเสียหายจํานวน 441 หลัง พื้นที่
การเกษตรไดรับผลกระทบ 1,980.4.4 ไร ประมง 41 บอ/กระชัง ปศุสัตว 158 ตัว 2) สิ่งสาธารณประโยชน 
ไดแก ถนนเสียหาย 365 สาย สะพาน 16 แหง และเหมือง/ฝาย 35 แหง 3)การประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 2 อําเภอ คือ กัลยาณิวัฒนา และแมแจม 4 ตําบล 
29 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 4,301 ครัวเรือน 16,950 คน สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 
16 สาย สะพาน 2 แหง เหมือง/ฝาย 5 แหง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย จังหวัดเชียงใหม ไดประชุม
คณะกรรมการใหความชวยผูประสบภัยพิบัติจังหวัดเม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบใหดําเนิน
โครงการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา  เปนการ
ซอมแซมผิวจราจรใหกลับสูสภาพเดิม จํานวน 7 โครงการ เปนเงินทั้งสิ้น 3,316,300 บาท (สามลานสาม
แสนหนึ่งหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) และไดอนุมัติมอบหมายจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานบรรเทาสาธารณภัยและการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
ไปแลวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  แจกจายสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกราษฎรที่
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ไดรับถุงยังชีพจากกรมปองกันและบรรเทา                
สาธารณภัย จํานวน 1,000 ชุด ไดนําไปแจกจาย ดังนี้  1) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 อําเภอสันทราย  
200 ชุด  2) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2563อําเภอดอยสะเก็ด 200 ชุด 3) เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2563
อําเภอสันทราย 20 ชุด 4) เม่ือวันที่ 11 สิงหาคม  2563 อําเภอแมออน 130 ชุด 5) เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม  
2564 ปภ.สาขาสะเมิง 4 ชุด 6) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาขาสะเมิง 100 ชุด  7) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม  2564 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 150 ชุด 8) เม่ือวันที่ 30 
สิงหาคม  2564 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาฝาง 10 ชุด 9) เม่ือวันที่ 15 กันยายน  
2564 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาฝาง  36 ชุด และ 10) เมื่อวันที่ 15 กันยายน  
2564 อําเภอกัลยาณิวัฒนา 150 ชุด  ป 2564 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
(อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ท้ังน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดใหความชวยเหลือเบื้องตนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัย       
ในพื้นที่ กรณีที่งบประมาณไมเพียงพอ จังหวัดจะใหการสนับสนุน โดยใชจายจากเงินทดรองราชการเพ่ือ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมถึงเงินบริจาคอ่ืนๆ ตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

  4.2 โดยเอกสาร   
                              -  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2564   

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

13 ตุลาคม  2564  การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ- 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

รอหนังสือสั่งการจาก
กระทรวงมหาดไทย 

23 ตุลาคม 2564  การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รอหนังสือสั่งการจาก
กระทรวงมหาดไทย 

   28 ตุลาคม  ... 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

28 ตุลาคม ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 10/๒๕๖๔  

หองประชุม 3 ชั้น 3 และผาน
ทางระบบ Zoom Meeting 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ 
6.1  กกต.เห็นชอบแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายก

องคการบริหารสวนตําบล  
      ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม               

(นายเกรียงไกร พานดอกไม) คณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นชอบแผนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง (คนเดิมพนตําแหนง) วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ผูอํานวยการการเลือกต้ัง
องคการบริหารสวนตําบลประกาศใหมีการเลือกตั้ง วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 วันสมัครรับเลือกตั้ง วันที่ 
22 ตุลาคม  2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัครที่รับสมัครและไมรับสมัครเลือกตั้ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 
2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2564 วันเลือกตั้ง วันที่ 21-27 พฤศจิกายน 
2564 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง ขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลของจังหวัดเชียงใหม                   
มีจํานวน 89 แหง นายก 89 คน สมาชิก 940 คน หนวยเลือกตั้งประมาณ 992 หนวย กรรมการประจํา
หนวยเลือกตั้ง/รปภ.อสม. ประมาณ 12,896 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งโดยประมาณ 442,102 คน อําเภอท่ีไมมี
องคการบริหารสวนตําบล คือ อําเภอสันทรายและสารภี อําเภอท่ีมีองคการบริหารสวนตําบลนอยท่ีสุด 1 แหง 
คือ อําเภอเมืองเชียงใหม จอมทอง ดอยสะเก็ด และดอยหลอ อําเภอที่มีองคการบริหารสวนตําบลมากที่สุด               
7 แหง คือ อําเภอสันปาตอง และแมแตง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

      6.2 มาตรการลด และคดัแยกขยะมูลฝอย ในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2565 

   ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  

(นายอิสระ ศรีไสยาสน) มาตรการการคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐ โครงการทําความดีดวยหัวใจ ลดภัย

สิ่งแวดลอม คณะรัฐมนตรีลงความเห็นชอบ เม่ือวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/เอกชน 

และประชาชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาขยะพลาสติก ดําเนินการ 5 กิจกรรม ดังน้ี (1) มาตรการลดและ            

คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ  (2) รณรงค ทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก               

(3) การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ  (4) การใชถุงพลาสติกหูหิ้ว  

งดใชโฟม บรรจุอาหารในพื้นท่ีสวนสัตว  (5) การจัดการขยะบกสูทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล หนวยงาน

ภาครัฐในจังหวัดเชียงใหมไดรับมอบหมายและรับผิดชอบดําเนินการในสวนของ มาตรการลดและคัดแยกขยะ

มูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ผลการดําเนินการเริ่ม พ.ศ. 2562 – 2563 และเริ่มลดระดับความเขมขนในชวง 

ป พ.ศ.2564 ปจจุบันในป พ.ศ.2565 มาตรการขับเคลื่อนคัดแยะขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐจะมีการ 

 

                เริ่มตน... 
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เริ่มตนอีกครั้ง โดยจะเริ่มในหนวยงานท่ีตั้งอยูในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม/ สํานักงานสวนภูมิภาคระดับ

จังหวัด และสวนงานทั่วไป ที่มีความเขาใจในเรื่องของมาตรการคัดแยกขยะในหนวยงานภาครัฐเบื้องตน                 

และจะขยายมาตรการไปยัง สวนภูมิภาคและระดับอําเภอ เชน ที่ทําการปกครอง, สํานักงานประมง, สํานักงาน

เกษตร เปนเปาหมายสวนหนึ่งในการดําเนินการตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในสวนของการ

ดําเนินการและผลการประเมินภาพรวมของผูวาราชการจังหวัด รวมถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานในป    

พ.ศ.2565 ตองรายงานผลการดําเนินงานใหนายกรัฐมนตรีทราบเปนรายไตรมาส เปาหมายของมาตรการ             

ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปาหมายในการดําเนินงาน 

ดังนี้  (1) ปริมาณขยะที่สงกําจัดลดลงรอยละ 30 (2) จํานวนถุงพลาสติกหูห้ิวลดลงรอยละ 100 (3) จํานวน

แกวพลาสติกใชครั้งเดียวลดลงรอยละ 100 (4) จํานวนโฟมบรรจุอาหารลดลงรอยละ 100 โดยเปรียบเทียบ

กับฐานขยะมูลฝอย (ที่สงกําจัด,ถุง,แกว และโฟม เกิดข้ึนในป 2561 จากการคํานวณ เทากับ บุคลากรของ

หนวยงาน (คน) x อัตราการเกิดขยะมูลฝอย ป 2561 (kg/คน/วัน) x วันทํางาน วัตถุประสงคการดําเนินงาน 

การลด และคัดแยกขยะมูลฝอย พิจารณาการปรับเปลี่ยนของบุคลากร และรูปแบบการดําเนินกิจกรรม              

ในหนวยงาน แนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ (1) คัดแยกขยะ เปน 4 ประเภท ขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะ             

รีไซเคิล ขยะอันตราย การจัดกิจกรรมคัดแยะขยะ/ ที่สงกําจัดขยะ เพื่อลดภาระในการกําจัดขยะ (2) งดการ

นําเขา งดใช ถุงพลาสติกหูหิ้ว แกวพลาสติกใชครั้งเดียว และโฟมบรรจุอาหาร (3) ชั่งขยะที่นําไปกําจัด              

เก็บขอมูลเพื่อทําสถิติ และรายงานผล  (4) รายงานผลการดําเนินงานเปนรายเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือน

ถัดไปใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมผาน E-mail : cm3rplastic@gmail.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม โทร                      

0 83620 8739 และในป พ.ศ.2565 ขอใหทุกหนวยงานสามารถดําเนินการได ในสวนของระดับอําเภอ               

รอกําหนดการเชญิเขารวมรับฟงและนําเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๗   แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
-  

 

เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 วัลยา สิปปพันธ ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางวัลยา  สิปปพันธ)  
 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
   
 ธีรวุฒิ  แกวฟอง ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นายธีรวุฒ ิ แกวฟอง) 

นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ือง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ีผานมา 
       ๓.๑ สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และผลการใชจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2565  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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27/10/64

1

ผลการใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เรียงลําดับตามผลการใชจาย)

หนวย : ลานบาทเปาหมายไตรมาส 4 รอยละ 100

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564

ผลการใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เรียงลําดับตามผลการใชจาย)

หนวย : ลานบาทเปาหมายไตรมาส 4 รอยละ 100

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564
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หนวย : ลานบาทเปาหมายไตรมาส 4 รอยละ 100
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29 
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4

ผลการใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เรียงลําดับตามผลการใชจาย)

หนวย : ลานบาทเปาหมายไตรมาส 4 รอยละ 100

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564

ผลการใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
(เรียงลําดับตามผลการใชจาย)

หนวย : ลานบาทเปาหมายไตรมาส 4 รอยละ 100

ท่ีมา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ขอมูล ณ 30 กันยายน 2564
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานระบบ GAQA
ขอมูล ณ วันที่ 26 ตลุาคม 2564

ประเมนิตนเองแลว อยูระหวางดําเนินการ ยงัไมไดประเมินผล

87 69 22

(หนวยงาน)

รวมทั้งสิ้น จํานวน    178    หนวยงาน

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

1 สถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม

2 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

3 สถานวีิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

4 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจงัหวดัเชียงใหม

5 กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 สวนแยก 2 เชียงใหม

6 สํานักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม

7 กองบิน  41

8 สํานักงานภาคท่ี 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา

9 สํานักงานคลังเขต  5

10 สํานักงานคลังจังหวัดเชยีงใหม

11 สํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3

12 ดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม

13 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม  1

14 สถานแรกรับคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพนจังหวัดเชยีงใหม

15 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม                  

32 
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

16 สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม

17 สถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค

18 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม

19 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชยีงใหม)

20 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1

21 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม

22 หนวยบริหารจัดการประมงนํ้าจืดเข่ือนภูมิพล ตาก

23 หนวยบริหารจัดการประมงนํ้าจืดเข่ือนแมกวง เชียงใหม

24 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดเขต 1 (เชียงใหม)

25 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม

26 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม

27 ดานกกักันสัตวเชียงใหม

28 ศูนยวิจัยการผสมเทยีมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม

29 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต  6

30 สถานพัีฒนาท่ีดินเชียงใหม

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

31 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม

32 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม

33 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  6 จังหวัดเชียงใหม

34 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม                 (พืชสวน)

35 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชยีงใหม

36 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม

37 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)

38 สํานักงานการปฏิรูปท่ีดนิจังหวัดเชียงใหม

39 ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม

40 สํานักงานทางหลวงที่  1

41 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี  1

42 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี  2

43 แขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี  3

44 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม)

45 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม

33 
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

46 ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

47 สํานักงานสถติิจังหวัดเชียงใหม

48 สํานักงานสาขาช่ังตวงวัดเขต 1-1 (เชียงใหม)

49 สํานักงานที่ดินจงัหวดัเชียงใหม

50 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม

51 สํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม

52 สํานักงานบังคบัคดจีังหวัดเชียงใหม

53 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต  7  เชยีงใหม

54 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงใหม

55 ทัณฑสถานหญงิเชียงใหม

56 สํานักงานจัดหางานจงัหวัดเชียงใหม

57 สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม

58 สํานักศิลปากรท่ี  8 เชียงใหม

59 สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม

60 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

61 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสนุทร

62 โรงเรียนศรสีังวาลยเชียงใหม

63 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 3

64 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ

65 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  30

66 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 4

67 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 6

68 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

69 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 34 

70 วิทยาลัยเทคนิคสันกําแพง

71 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม

72 วิทยาลัยการอาชีพฝาง

73 วิทยาลัยเทคนิคสารภี

74 โรงพยาบาลจอมทอง

75 โรงพยาบาลประสาท

34 
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ประเมินตนเองแลว

76 โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม

77 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม

78 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร

79 กลุมพัฒนาความรวมมือทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ

80 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1

81 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

82 โรงพยาบาลดารารัศมี

83 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตาํรวจตระเวนชายแดน

84 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 (บก.ตชด.ภาค 3)

85 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม

86 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5

87 กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 5

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ อยูระหวางดําเนินการ

1 สํานักประชาสัมพันธเขต 3  เชยีงใหม

2 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

3 มณฑลทหารบกที่  33

4 โรงพยาบาลคายกาวิละ 

5 สํานักงานธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม

6 ดานศุลกากรเชียงดาว

7 สํานักงานสรรพสามิตภาคที่  5

8 สํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม

9 สํานักงานสรรพากรภาค  8

10 สํานักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม  2

11 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม

12 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม

13 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม

14 สํานักงานสงเสริมและสนบัสนุนวิชาการ  10

15 นคิมสรางตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม

35 
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ อยูระหวางดําเนินการ

16 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม

17 สํานักงานชลประทานที่  1

18 โครงการชลประทานเชียงใหม

19 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 1

20 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม

21 ศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง

22 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

23 ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่  9 จังหวัดเชียงใหม

24 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม

25 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต  1

26 ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม

27 ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชนิีนาถ  เชียงใหม

28 สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี  1 (เชยีงใหม)

29 สํานักงานเจาทาภูมิภาคท่ี1  สาขาเชียงใหม

30 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้าที่  7  (เชียงใหม)

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ อยูระหวางดําเนินการ

31 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม

32 สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่  1

33 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม

34 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม

35 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม

36 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม

37 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม

38 เรือนจํากลางเชียงใหม

39 เรือนจําอําเภอฝาง

40 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชยีงใหม

41 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม

42 สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจงัหวดัเชียงใหม

43 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

44 วิทยาลัยนาฎศลิปเชียงใหม

45 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

36 
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ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ อยูระหวางดําเนินการ

46 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ

47 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1

48 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 2

49 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 5

50 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม

51 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  31

52 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

53 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชยีงใหม

54 วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม

55 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

56 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

57 สถาบันอาชีวศกึษาภาคเหนือ 1

58 โรงพยาบาลนครพิงค

59 โรงพยาบาลฝาง

60 โรงพยาบาลสวนปรุง

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ อยูระหวางดําเนินการ

61 ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม

62 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม

63 สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3 เชียงใหม

64 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

65 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (กก.ตชด.33)

66 ตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม

67 สถานตีํารวจภูธรอําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม

68 สํานักงาน ปปท. เขตพ้ืนที่ 5 

69 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1
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12

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ยังไมไดประเมินผล

1 สํานักงานปศุสัตวเขต 5

2 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต  1

3 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง

4 สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม

5 สํานักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี  16

6 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1

7 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

8 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม

9 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

10 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง

11 สํานักงานศึกษาธิการภาค 15

12 โรงเรียนกาวิละอนุกลู

13 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว

14 วิทยาลัยเทคนคิเชียงใหม

15 สํานักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชียงใหม

ผลการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชภีาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผานระบบ GAQA  ขอมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

ลําดับ ยงัไมไดประเมินผล

16 สํานักงานสาธารณสขุอําเภอฝาง

17 สํานักงานปองกนัควบคุมโรคที่  1  เชียงใหม

18 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม

19 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  เชียงใหม

20 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

21 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (ศูนยตนทุนยอย)

22 จังหวัดเชียงใหม
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๓.๒ สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจํ าป  2564                         
(งบพัฒนาจังหวัด) และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
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สรุปโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม 

 จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 10 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 302,517,100 บาท (รวม
คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จําแนกเปน 

- งบลงทุน จํานวน 27 รายการ    งบประมาณ  270,985,000 บาท (89.58%) 
- งบดําเนินงาน จํานวน 12 กิจกรรม   งบประมาณ    21,532,100 บาท (7.12%) 
- คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ    10,000,000 บาท (3.30%) 

และสามารถสรุปตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดได ดังน้ี 
1. การสงเสริมการทองเที่ยวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถ่ิน จํานวน 2 

โครงการ งบประมาณ 165,443,000 บาท  
2. การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง

อนาคต ภายใต BCG Model จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,369,900 บาท 
3. การผลักดันเชียงใหมสูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรม

การแพทยและสุขภาพ (SMS & Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ให
สามารถรองรับการเปนศูนยกลางทางการคา การลงทุน ของภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 
1,500,000 บาท 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณ
ลานนา จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,649,400 บาท 

5. การจัดการปญหาฝุนควัน (PM2.5) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน จํานวน 2 
โครงการ งบประมาณ 69,512,400 บาท 

6. การจัดการสาธารณภัย การสรางความม่ันคง และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 52,042,400 บาท 

 ปจจุบัน ไดแจงคําสั่งการมอบอํานาจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ใหหนวยงานดําเนิน
โครงการเรียบรอยแลว จึงขอใหหนวยงานดําเนินโครงการเรงรัดการเสนอโครงการใหจังหวัดพิจารณาอนุมัติ 
และใหดําเนินการตามขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งนี้ ขอใหลงนามใน
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 หรือภายในไตรมาสที่ 1 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................
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๓.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการประจําป  2564                         
(งบพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1)  และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของ              
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑) 
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1

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

ประเภทงบประมาณ

หนวยงานเจาภาพ
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบ

รายจาย

อื่น

1. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

Wellness

702,500 702,500   สํานักงานการทองเที่ยวและกฬีา

จังหวัดเชียงใหม

2. โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติ Culture&Craft

50,000,000  50,000,000  สํานักงานการทองเที่ยวและกฬีา

จังหวัดเชียงใหม

3. โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา 

Lanna Expo 2022

6,000,000 6,000,000   สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม

4. โครงการเสรมิสรางนวัตกรรมการผลิตนมโค

คุณภาพสูงลานนาสูการแขงขัน

ดานการตลาด

577,000 577,000   
สํานักงานปศสุัตว เขต 5

5. โครงการเพิม่ศกัยภาพการผลิตโคเนือ้คณุภาพดี

ของกลุมภาคเหนือตอนบน 1

897,600 897,600   
สํานักงานปศสุัตว เขต 5

6. โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนอื

ตอนบน 1

22,858,900 6,565,100 16,293,800  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 

(บาท)

ประเภทงบประมาณ

หนวยงานเจาภาพ
งบดําเนินงาน งบลงทุน

งบรายจาย

อื่น

7. โครงการยกระดบัศกัยภาพผูประกอบการ

อุตสาหกรรมเซรามิก และหัตถอุตสาหกรรมสูสากล

2,090,600 2,090,600   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

8. คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ

5,000,000   5,000,000 กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

รวมทั้งสิ้น 88,126,600 16,832,800 66,293,800 5,000,000

โครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
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2

การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

อนุมัติผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สถานะ จํานวนโครงการ งบประมาณ รอยละ

1. อนุมัติโครงการ 1 5,000,000 5.67

2. อยูระหวางเสนอโครงการ - - -

3. อยูระหวางตรวจสอบ/แกไข - - -

4. ยังไมสงโครงการ 7 83,126,600 94.33

ขอมูลจากสํานักงานจังหวัด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564

ผลการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณ

โครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

จังหวัด
เงินกันไวเบิกเหลื่อมป

รวม
เบิกจาย

รวม รอยละ

ลงทุน ดําเนินงาน ลงทุน ดําเนินงาน

ชม 65,468,210.00 48,699,316.50 114,167,526.50 10,602,715.99 - 10,602,715.99 9.29 

มส   74,976,951.00                  -    74,976,951.00 -   -   -   -   

ลป 12,540,577.00 2,458,900.00 14,999,477.00 1,317,160.00 737,670.00 2,054,830.00  13.70 

ลพ 7,014,144.58 1,739,000.00 8,753,144.58                 -               -                   -        -   

รวมท้ังสิ้น 159,999,882.58 52,897,216.50  212,897,099.08 11,919,875.99 737,670.00 12,657,545.99 5.95
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ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 4.๑ โดยการช้ีแจง 
  4.๑.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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  4.1.2 ผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม.(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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  4.1.3 สถานการณอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมและการใชความชวยเหลือ 
(สํานกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวัดเชียงใหม) 
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1

 อ.ฮอด
4 ตําบล 35 หมู่บ้าน 1,595 ครัวเรือน 6,021 คน
• ต.บ่อหลวง ม.1-13

• ต.บ่อสล ีม.1-10

• ต.นาคอเรือ ม.1-10   ต.ฮอด ม.2,3

 อ.แม่แจ่ม
5 ตําบล 49 หมู่บ้าน 6,625 ครัวเรือน 22,658 คน
• ต.ท่าผา ม.1-10 

• ต.แม่นาจร ม.1-19

• ต.ช่างเคงิ ม.11,13

• ต.กองแขก ม. 2,4,7,10

• ต.ปางหินฝน ม.1-14

ประกาศเขตพืนทปีระสบสาธารณภัย (อทุกภัย)
ข้อมูล ณ วันท ี26 ก.ย. 64

 อ.แม่แตง
2 ตําบล 8 หมู่บ้าน 525 ครัวเรือน 1,314 คน
• ต.ป่าแป๋ ม.1,4

• ต.บ้านเป้า ม.2-7

 อ.แม่อาย
7 ตําบล 49 หมู่บ้าน 6,478ครัวเรือน 17,840คน
• ต.ท่าตอน ม.1,3-5,8,10-12,14,15

• ต.แม่นาวาง ม.3-5,7,8,10-13,17

• ต.แม่สาว ม.2,6,15

• ต.แม่อาย ม.6,7,8

• ต.มะลิกา ม.9

• ต.สันต้นหมือ ม.1-3,5-9,11,12

• ต.บ้านหลวง ม.1-4,6,8-10

 อ.จอมทอง
6 ตําบล 53 หมู่บ้าน 8,475 ครัวเรือน 26,661 คน
• ต.สบเตยีะ ม.6,7-9,14,17

• ต.ข่วงเปา ม.1

• ต.บ้านหลวง ม.5,7,8,10,11,13,15,18-20,22,23

• ต.ดอยแก้ว ม.2,4,5,7,8,9

• ต.บ้านแปะ ม.1-20

• ต.แม่สอย ม.5,6,9,10,14

 อ. อมก๋อย
6 ตําบล 62 หมู่บ้าน 17,078 ครัวเรือน 47,360 คน
• ต.อมก๋อย ม.2,4,6-8,10-15,17,19,20

• ต.แม่ตืน ม.1-16

• ต.ยางเปียง ม. 2,3,6,7,11,13

• ต.นาเกียน ม.1-21

• ต.สบโขง ม.1-12

• ต.ม่อนจอง ม.2,8,9

 อ.ดอยเต่า
6 ตําบล 38หมู่บ้าน 5,907ครัวเรือน 12,423คน
• ต.ดอยเต่า ม.1-10

• ต.บงตัน ม.1-7

• ต.โปงทุ่ง ม.1-11

• ต.บ้านแอ่น ม.1-4

• ต.ท่าเดือ ม.1-3

• ต.มืดกา ม.1-3

 อ.เชียงดาว
1 ตําบล 3 หมู่บ้าน 34 ครัวเรือน 143 คน
• ต.เมืองนะ ม.2,5,9

 อ.สะเมิง
1 ตําบล 6 หมู่บ้าน 800 ครัวเรือน 2,400 คน
• ต.บ่อแก้ว ม.3-5,7,9,10
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 อ.พร้าว

• ต.หนองบัว ม.5

 อ.พร้าว
2 ตําบล 10 หมู่บ้าน 560  ครัวเรือน 1,545 คน
• ต.แม่แวน ม.11    ต.แม่แวน ม.11 

• ต.แม่ปัง 1,3,5-8,10,12,13

 อ.สันทราย
1 ตําบล 3 หมู่บ้าน 30 ครัวเรือน 130 คน
• ต.แม่แฝกใหม่ ม.1,4,9

 อ.สันป่าตอง
4 ตําบล 14 หมู่บ้าน 188 ครัวเรือน 464 คน
• ต.ทุ่งสะโตก ม.6,9,10

• ต.บ้านกลาง ม.3

• ต.ท่าวังพร้าว ม.1,2,7

• ต.นําบ่อหลวง ม.1,6  ต.บ้านกลาง ม.1,5,7,8,10

 อ.ไชยปราการ
1 ตําบล 1 หมู่บ้าน 3 ครัวเรือน 9 คน

• ต.หนองบัว ม.5



•

 อ.แม่วาง
4 ตําบล 46 หมู่บ้าน 4,322 ครัวเรือน 14,880 คน
• ต.แม่วิน ม.1-19

• ต.บ้านกาด ม.1,6,7,8

• ต.ทุ่งปี ม.1-3,5,6,9,12

• ต.ทุ่งรวงทอง ม.1,2,5,6,8

 อ.แม่ริม
4 ตําบล 18 หมู่บ้าน 223 ครัวเรือน 999 คน
• ต.แม่แรม ม.1,5

• ต.โป่งแยง ม.1-10

• ต.เหมืองแก้ว ม.3,4,6,8

• ต.ริมใต้ ม.3,6

 อ.กลัยาณวิฒันา
3 ตําบล 15 หมู่บ้าน 2,736 ครัวเรือน 7,244 คน
• ต.แม่แดด ม.1-8

• ต.แจ่มหลวง ม.1,4,5,7

• ต.บ้านจันทร์ ม.2,5,6

 อ.ฝาง
6 ตําบล 40 หมู่บ้าน 2,145 ครัวเรือน 5,312 คน
• ต.แม่คะ ม.5,6,9,11,14,15

• ต.สันทราย ม.1-4,7,8,12,13,15

• ต.โป่งนําร้อน ม.1-3,6

• ต.เวียง ม.1-9,11,14-17,19,20

• ต.แม่ข่า ม.4,8,10

• ต.ม่อนปิน ม.7,10,15
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การใหค้วามช่วยเหลือจากเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ

กรณฉุีกเฉิน (อุทกภัย) 

ลําดับ หนวยงาน/อําเภอ ประเภท/ภัย จาํนวนเงิน (บาท)

อยูระหวางการเบิกจายเงินทดรองราชการฯ

อําเภอกัลยาณิวัฒนา

ก.ช.ภ.จ. คร้ังที่ 4/2564

ขอ 5.5.3 ดานบรรเทาสาธารณภัย

(อุทกภัย)

3,316,300.00

อยูระหวางกระบวนการขอมอบหมายการอนุมัติจายเงินทดรองราชการฯ

อําเภอแมแจม

ก.ช.ภ.จ. คร้ังที่ 5/2564

ขอ 5.5.3 ดานบรรเทาสาธารณภัย

(อุทกภัย)

4,014,000.00 

จํานวนเงินขอรับความชวยเหลือ รวม 7,330,300.00

ซ่ึงเปนโครงการซอมแซมสิ่งสาธารณประโยชนท่ีไดรับความเสียหายจากอุทกภัย         

(ซอมแซมผิวจราจรใหกลับสูสภาพเดิม)ในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา จํานวน 7 โครงการ 

อําเภอแมแจม จํานวน 10 โครงการ และซอมแซมตลิ่งขางลํานํ้า ในพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม 

จํานวน 2 โครงการ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แจ้งให้ทุกจังหวัด เตรียมรับมือ

ผลกระทบจากสาธารณภัยทีอาจจะเกิดขึนในช่วงฤดูฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้

ดาํเนินการตามแนวทาง ดงันี

1. แจงเตือนใหประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณพื้นที่เส่ียงภัย ทราบถึงสถานการณเปนระยะ 

พรอมทั้ งแจงแนวทางการปฏิบัติ  และชองทางในการติดตอสื่อสารเ พ่ือขอรับ

ความชวยเหลอืจากภาครฐัไดในทุกชองทางอยางตอเน่ือง

2. กําชับกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละระดับ ดําเนินการ

ตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยเฉพาะการจัดกําลังเจาหนาท่ี เครื่องจักรกลสาธารณภัย 

เตรียมความพรอมในพ้ืนที่เสี่ยงภัยไวเปนการลวงหนา เพ่ือใหมีความพรอมในการ

เผชิญเหตุชวยเหลือประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง

3. เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยในพ้ืนที่ ใหจัดชุดปฏิบัติการจากหนวยงานราชการฝายพลเรือน 

ทหาร ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เรงเขาคลี่คลายสถานการณ พรอมท้ัง

ดูแลความเปนอยูของประชาชนในดานตางๆ จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ

4. หากสถานการณมีแนวโนมรุนแรงในพ้ืนที่ ใหผูอํานวยการส่ังการอพยพประชาชน

ในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยไปยังพ้ืนท่ีปลอดภัย หรือศูนยพักพิงท่ีจัดเตรียมไวทันที

5. ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอท่ีไดรับผลกระทบสรุป

สถานการณ และรายงานใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทราบ

อยางตอเน่ืองทุกวัน จนกวาสถานการณจะเขาสูภาวะปกติ หรือจนกวาจะมีคําส่ัง

เปลี่ยนแปลง
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ปริมาณนําในอ่างเกบ็นํา

เขือนแม่กวงอุดมธารา

ปริมาณนํา 54.14 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็น 21.74%

ปริมาณนํา 92.57  ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็น 36.61%

เขือนแม่งัดสมบูรณ์ชล

อ่างเก็บนาํขนาดกลาง 13 แห่ง ปริมาณนาํรวม 51.14 ลา้น ลบ.ม.  คิดเป็น 52.71% 
ของปริมาณนาํในอ่างทงัหมด

อ่างเก็บนาํขนาดกลาง 13 แห่ง ปริมาณนาํรวม 51.14 ลา้น ลบ.ม.  คิดเป็น 52.71% 
ของปริมาณนาํในอ่างทงัหมด

ข้อมูล ณ วนัที 26 ต.ค.64 

           ทงันี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งให้จังหวัดสํารวจพืนที      

แหล่งนาํทีมีความจาํเป็นทีจะตอ้งเพิมปริมาณนาํเพือกกัเก็บทงัในดา้นการอุปโภคบริโภค

หรือเพือการประกอบอาชีพ และมีความเหมาะสมทีจะดาํเนินการโดยใช้การสูบส่งนาํ       

ได ้ตลอดจนสาํรวจแหล่งนาํตน้ทางทีมีปริมาณนาํมากหรือเพียงพอทีจะสูบส่งไปยงัพืนที

กกัเก็บได้ โดยให้เป็นการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ภายในจงัหวดั 

อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถินในพืนที และใช้ข้อมูลพืนทีเสียงภัยแล้ง                       

ในการประกอบการพิจารณา   

ในการนี จงัหวดัเชียงใหม่ได้ดําเนินการสํารวจพืนทีแหล่งนําแล้ว จาํนวน

10 อาํเภอ ไดแ้ก่ อาํเภอพร้าว เวียงแหง ไชยปราการ จอมทอง ดอยหล่อ หางดง สันกาํแพง 

สนัป่าตอง แม่แจ่ม และเชียงดาว 
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  4.1.4 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม 

(สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
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4.๒ โดยเอกสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
 

59 



ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

4 พฤศจิกายน 2564 14.00 น. พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรยีนหลวง
สําหรับพระสงฆไทย จังหวัดเชียงใหม 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

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

กองบิน 41   
-เรือนรบัรองท่ีประทับ
สํานักงานชลประทาน 
ที่ 1 

17 พฤศจิกายน 2564  รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภา- 
จุฑาภรณ องคประธานในพิธีถวายผาพระกฐิน 
ประจําป 2564 

วัดธาราทิพยชัย
ประดิษฐ อําเภอแมแตง 

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

วัดอินทราพิบูลย  
ตําบลหนองตอง  
อําเภอหางดง  

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

หองประชุม 3 ชั้น 3
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

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

 

60 



ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่น ๆ 
  6.1 พิธีทอดผาปาสนับสนุนโครงการทุนเลาเรียนหลวงสําหรับพระสงฆไทย จังหวัด
เชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
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มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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  6.2  การเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 
(สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม) 
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27/10/64

1

จํานวนผูสมัครรับเลือกต้ัง 89 แหง

ประเภทผูสมัครฯ
จํานวน

(คน)

จํานวนท่ี

รับสมัคร (คน)
จํานวนที่

ไมรับสมัคร (คน)

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 2,322 2,303 19

นายกองคการบริหารสวนตําบล    212    211   1

รวม 2,534 2,514 20

สรุปการไมประกาศรับสมคัรฯ

สรุปการไมประกาศรับสมคัรฯ เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2564 

- ผูสมัครนายก 212 คน รับสมัคร 211 คน ไมรับสมัคร 1 คน 

ตามมาตรา 49(4) มาตรา 58/1 (2) พรบ.สภาตาํบลฯ

- ผูสมัครสมาชิกท้ังสิ้น 2,322 คน ประกาศรับสมัคร 2,303 คน 

ไมรับสมัคร 19  คน

มาตรา 50 (3) จํานวน 1 คน   มาตรา 50 (10) จํานวน  7 คน 

มาตรา 50 (7) จํานวน 2 คน   มาตรา 50 (20) จํานวน  9 คน
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ขาราชการวางตัวไมเปนกลาง

 มาตรา ๓๔ ในกรณีปรากฏขอเท็จจริงวา ขาราชการการเมือง 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิก
สภาทองถิ่นหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐกระทําการใดๆ โดยมิชอบดวย
หนาที่และอํานาจอันเปนการกลั่นแกลงผูสมัครใด หรือดําเนินการ
ใดๆ ที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครใด ใหคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง หรือกรรมการการเลือกตั้ง หรือผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัด หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินที่คณะกรรมการการเลือกต้ังมอบหมาย มีอํานาจสั่งใหยุติ
หรือระงับการกระทําน้ันได 

ขาราชการวางตัวไมเปนกลาง

        มาตรา ๖๙ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐใชตําแหนงหนาท่ีกระทําการใดๆ 
อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําตามหนาที่และ
อํานาจ

       ในกรณีมีหลักฐานอันควรเช่ือไดวามีการฝาฝนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง 
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจส่ังใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับ หรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแจงใหผูบังคับบัญชาสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นพนจากหนาที่
เปนการช่ัวคราว หรือส่ังใหประจํากระทรวง ทบวง กรม ศาลากลางจังหวัด 
หรือท่ีวาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมีการประกาศผลการ
นับคะแนนได 
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วันเลือกต้ัง

28 พฤศจิกายน 2564

เวลา 08.00 – 17.00 น.
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  6.3 ประชาสัมพันธงาน Lanna Virtual Expo 2021 (สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม) 

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รวมกับ Lazada แพลตฟอรมการซ้ือขายออนไลนระดับโลก 
แถลงขาวในงาน Lanna Virtual Expo 2021 ภายใตแนวคิด กินดี อยูดี วิชิตวิถีใหม 

มุงสงเสริมและสรางรายไดในรูปแบบออนไลน ใหผูประกอบการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
 

 นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม เปดเผยวา ตามท่ีกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ 
มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ขับเคลื่อนโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจําหนายสินคา Lanna 
Expo 2021 ตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การกระตุนการใชจาย
ของภาคประชาชน การสรางรายไดใหภาคการผลิต ธุรกิจการคาและการบรกิาร ตลอดจนธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง ซึ่งเปน
การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมการคาการลงทุนและการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด และ
สนับสนุนวงจรดานการคาการลงทุนของกลุมจังหวัดใหมีความตอเนื่องและยั่งยืน จึงเปนที่มาของการจัดกิจกรรม 
Lanna Virtual Expo 2021 
 กิจกรรมครั้งนี้เปนการดําเนินงานรวมกันของสวนราชการในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย
จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน รวมกับ Lazada แพลตฟอรมการซ้ือขายออนไลนระดับโลก จัดงาน
แถลงขาวประชาสัมพันธกิจกรรมการจัดงานแสดงและจําหนายสินคาออนไลน “Lanna Virtual Expo 2021” 
ภายใตแนวคิด กินดี อยูดี ชีวิตวิถีใหม เพื่อสงเสริมและสรางรายไดใหผูประกอบการ ผานชองทางออนไลนใน
แคมเปญที่รวมกับ Lazada โดยใหสิทธิพิเศษแกผูประกอบการมากมาย ทั้งการกระตุนยอดขายและไมมีคาใชจาย
ในการรวมโครงการ พรอมกับ Market Place Show Room ณ บริเวณ Northern Village บริเวณ ชั้น ๑ 
ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหมแอรพอรต ระหวางวันที่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจัดแสดงสาธิตสินคา
ตัวอยางจริงบางสวน จํานน ๖ หมวดหมู ไมวาจะเปน ผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเกษตรมูลคาสูง 
กลุมสินคา Health & Wellness, Handicraft, Food Innovation  และธุรกิจในอุตสาหกรรม MICE ที่ไดนํา
ผลิตภัณฑหรือ Gift Voucher มาจําหนายในรูปแบบออนไลน พรอมดวยมุม Information ในการใหขอมูลและ
ชวยเหลือนักชอปออนไลนทุกทาน รวมถึงจุดจับคูเจรจาธุรกิจกระจายรายไดสูทองถ่ิน ผานระบบ Online 
Business Matching ซ่ึงผูประกอบการสามารถนําเสนอขายสินคา โดยการรับชมคลิปวิดีโอ แคตตาล็อกสินคา ฝาก
ขอความนัดเวลาการเจรจาการคาลวงหนา หรือเจรจาการคากับคูคาไดทันที และที่สําคัญยังคงเสนหของมหกรรม 
Lanna Expo เอาไวไดเปนอยางดี ภายใตมาตรการการควบคุมโรคระบาด เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูที่อยูใน 
Market Place Show Room  
 ทั้งน้ีภายในงานแถลงขาวยังมีกิจกรรมการรวมพูดคุยและเสวนาในหัวขอ “คนยุคดิจิทัล ตองการอะไรจาก
การซื้อสินคาออนไลน” โดยผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและการซื้อขายในระบบออนไลนของ Lazada รวมดวย
ผูประกอบการในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ประสบความสําเร็จในการจัดจําหนายสินคาผานชองทาง
ออนไลน ในสินคาประเภทอาหารและเครื่องด่ืม เคร่ืองแตงกาย บริการทองเท่ียว และบริการสุขภาพ โดยงานนี้
เชิญ คุณหยาดพิรุณ ปูหลุน Influencer Celebrity รวมเสวนาดวย และปดทายดวยการแนะนํากิจกรรมสงเสริม
การขายและสิทธิประโยชนจากการเขารวมกิจกรรมโดยผูแทนจาก Lazada 
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ระเบียบวาระที่ ๗    แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 ๗.๑  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน) 
 ๗.๒  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) 
 ๗.๓  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) 
 ๗.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรชัญสกุล) 
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