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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่  1/2564 

วันพฤหัสบดีที่ 28  มกราคม  2564 เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจงัหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 
1. นายสําเริง ไชยเสน รองผูราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม  
2. นายกนก ศรีวิชัยนันท ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายสุริยา สยุะนา อัยการจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.สุวัฒน แกวดวงโต (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
5. นางอุบลรัตน พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวชนิสา ชมศลิป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. ร.ต.นพดล ชุบชูวงศ  ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
8. นางสาววาสนา สมมตุ ิ คลังจังหวัดเชียงใหม 
9. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
10. นางจิราพร  เชาวประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12. นายพงษธนันท   บูรณะกิต ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1  
13. นายสมบูรณ ธีรบัณฑิตกุล ผูอํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
14. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
16. นางพนิดา วานิชรัตน พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
17. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
18. นายณิชาภัทร ใจจะนะ (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
20. ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
21. นายแพทยจตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
22. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 
22. นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
23. นายวีระพันธ ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
สวนราชการสังกัดสวนภูมิภาค 
24. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
25. นางสโนไวท สขุทวีสถิตกุล (แทน) พฒันาการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
27. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
28. นายวษิณุ... 
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28. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
29. นางจุรีรตัน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
30. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
31. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
32. นางอุษณยี เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
33. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
34. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
35. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
36. นายเจริญ นอยพินจิ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
37. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
38. นางจุฑามาศ ม่ันสุวรรณ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
39. นางฐิติมา นราพงศ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
40. นายไกยวัลย วีระกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง /สังกัดรัฐวิสาหกิจ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น/ภาคเอกชน 
41. นายทองเนตร ดูใจ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจําจังหวัดเชียงใหม 
42. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
อําเภอ 
43. นายจักรินทร สริินทรภูม ิ (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
44. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
45. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
46. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
47. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
48. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
49. นางสาวณัชธนกมล พอคา (แทน) นายอําเภอแมริม 
50. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแตง 
51. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
52. นายวิสุทธิ์ จรบุรี (แทน) นายอําเภอพราว 
53. นายชัชวาล ปญญา นายอําเภอฝาง 
54. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
55. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
56. นายวรศกัดิ์ พานทอง (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
57. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
58. นายพงศศักดิ์ เพชรคงแกว (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
59. นายอิศราวุฒ ิ นลินวิจิตร (แทน) นายอําเภอแมอาย 
60. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย (แทน) นายอําเภออมกอย 
61. นายณัฐสิทธ์ิ จิ๋วเชื้อพันธุ (แทน) นายอําเภอแมแจม 
62. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภอดอยเตา 

63. นายศรัณยพงศ ... 
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63. นายศรัณยพงศ เลิศพฤกษ (แทน) นายอําเภอแมวาง 
64. นายธาดา สพุพัฒกุล (แทน) นายอําเภอแมออน 
65. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
66. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลปยาณิวัฒนา 
67. นายเอกชัย แสนใจ (แทน) นายอําเภอฮอด 
ผูเขารวมประชุม 
68. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
69. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
70. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
71. นางสาววิราชินี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
72. นางสาวอรุณี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
74. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ หัวหนากลุมอํานวยความเปนธรรม ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม 
75. นางทิพวรรณ อักษรศร ี นิติกรชํานาญการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
76. นายสงกรานต มูลวิจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม 
77. นางสาวชญานนนัท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
78. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
79. นายภฤศ จิโนวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
80. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
81.  หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ Zoom meeting  จํานวน 158  คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตางๆ  

- 
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม 2564 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
4. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
      4.1 นายมนตชัย   ณ ลําพูน  
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. ภาค 3 (เชียงใหม) 
       ตําแหนงเดมิ  ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช. เขต 32 (ลําพูน) 
 4.2 นางเสาวนีย  อภิญญานุวัฒน 

       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา- 
       สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  หัวหนากลุมงานผลิต ขยายพันธุและบริการหมอนไหม 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม  2563 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา             
สวนราชการ ครั้งที่  12/2563 เมื่อวันที่  30  ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม                    
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมอืงเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  นั้น 

เลขานุการไดจัด ทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 23 หนาโดยมี                               
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2563  ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายชื่อผูเขารวม
ประชุม ไดแก 1) พิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง แกไขเปน นายรักษชาติ ริ้วทอง  ผูอํานวยการพิพิธภัณฑ
เรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง  2) อําเภอฮอด แกไขเปน นายพลวัตร ดวงประทุม (แทน) นายอําเภอฮอด                    
3) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม                    
4) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นายกิตติศกัดิ์ ปาลี (แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สบืเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แลว 
        3.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2564    

       คลังจังหวัดเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุติ)  ขอรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณของจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 1) งบประมาณรายจายประจําป  จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ประจําปประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวม จํานวน 16,696.88 ลานบาท ผลการใชจาย 
(PO+เบิกจาย) ณ วันที่ 22 มกราคม  2564 จํานวน 11,044.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.15 
เปาหมายไตรมาสท่ี 2 รอยละ 54 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ 12.15 ซึ่งมีผลการเบิกจาย                        
อยูอันดับท่ี 2 ของประเทศ  แยกเปนรายจายประจําที่ไดรับจัดสรร จํานวน 8,721.01 ลานบาท ผลการใช
จาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 7,039.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.72 เปาหมายไตรมาสที่ 2 รอยละ 57 
ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ 23.72 รายจายลงทุนไดรับการจัดสรร จํานวน 7,975.87 ลานบาท  
ผลการใชจาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 4,005.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.22 เปาหมายไตรมาสท่ี 2 
รอยละ 45 ผลการเบิกจายสูงกวาเปาหมาย รอยละ 5.22 ซึ่งมีผลการเบิกจายอยูอันดับที่ 5 ของประเทศ 
จังหวัดเชียงใหมมีหนวยรับงบประมาณรายจายลงทุน จํานวน 135 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการ
สังกัดสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 125 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด 
จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน 
จากการติดตามผลการดําเนินงานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS พบวา                        
มีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 2 จํานวน 57 หนวยงาน และมีหนวยงานเบิกจายท่ียัง                     
ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 2 รอยละ 45 
จํานวน 78 หนวยงาน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม สําหรับสวนราชการที่ไดรับรายจายลงทุน 
ป 2564 และยังไมมีผลการจัดซื้อจัดจาง (PO) ในระบบ ขอใหรีบดําเนินการภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31  
 
                 มีนาคม... 
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มีนาคม 2564)  2) คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (โควิด-19)                    
เงินกู จํานวน 491.19 ลานบาท การใชจาย (PO+เบิกจาย) จํานวน 103.90 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
21.15 แยกเปน เงินกู ป 2563 จํานวน 4.70 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน 2.89 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 61.64  เงนิกู ป 2564  จํานวน 486.49 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน 101.01 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 20.76  และ 3) งบประมาณเหลื่อมป 2563 จํานวน 2,171.95 ลานบาท (PO+เบิกจาย) จํานวน 
1,977.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.07  สวนราชการใดติดขัดเรื่องการเบิกจายงบประมาณสามารถ
โทรศพัทเขามาหารือไดท่ีสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม   

ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) รายจาย
ลงทุนระยะเวลาดําเนินการในระบบ e-bidding ใชเวลาประมาณ 45 วัน ดังนั้น สวนราชการตองดําเนินการ                  
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ผลการเรงรัดเบิกจายงบฝกอบรม งบดําเนินงาน ขอใหดําเนินการ
ตามแผนและใหอยูภายใตมาตรการการปองกันโรคโควิด-19  สําหรับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในไตรมาส
สุดทายหากสวนราชการใดไดรับงบประมาณขอใหจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีมีความเชื่อมโยงและตอเนื่อง  

  คลังจังหวัดเชียงเชียงใหม (นางสาววาสนา สมมุติ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 3732 ลงวันที่                       
10 กันยายน 2563 เรื่อง การมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางของผูวารากชารจังหวัดใหกับหัวหนาหนวยงาน
ที่ตั้งอยูในจังหวัด และกลุมจังหวัด สืบเนื่องมาจากรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ไดมีการติดตามงาน
ตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายใหแกผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการในจังหวัด ในพื้นที่                      
เขตตรวจราชการที่ 4 ไดพบปญหาการดําเนินการในระดับจังหวัดเก่ียวกับการมอบอํานาจ การรับมอบอํานาจ 
หรือการอนุมัติ ซึ่งทําใหการเบิกจายงบพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเกิดความลาชา เนื่องจากตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สวนราชการสวนกลาง                     
ที่มีท่ีตั้งในจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดไมสามารถมอบอํานาจไดโดยตรง ทําใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางลาชา 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดใหแนวทางปฏิบัติในกรณีดังกลาว 
โดยผูวาราชการจังหวัดที่มีความประสงคจะมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดํารงตําแหนงในราชการ
สวนกลาง ที่ตั้งอยูในภูมิภาคหรือหัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยูในภูมิภาคโดยตรง ซึ่งมิใชผูดํารง
ตําแหนงใดในสังกัดหนวยงานของรัฐเดียวกัน จึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนไปตามระเบียบฯ ขอ 7 วรรคหนึ่ง 
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความคลองตัวแกจังหวัดและกลุมจังหวัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด 
รวมถึงการเรงรัดการใชจายงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถเบิกจายหรือกอหนี้ผูกพันไดทัน                 
จึงอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ขอ 7 วรรคหนึ่ง โดยใหผูวาราชการจังหวัดสามารถมอบอํานาจในการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดํารง
ตําแหนงในราชการสวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยูในภูมิภาคหรือ
หัวหนาหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น หรือหัวหนาหนวยงาน ท่ีตั้งอยูในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดโดยตรง 
สําหรับเงินงบประมาณตามนิยามความหมายของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ท่ีจัดสรรใหจังหวัดและกลุมจังหวัด ไดเปนรายกรณี ทั้งนี้ ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหหัวหนา
หนวยงานของรัฐตนสังกัดทราบ รวมท้ังสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบดวย 

ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)                        
สวนราชการใหเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ กรณีมีการใชจายงบประมาณคงเหลือใหรีบสงคืนจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อจะไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการสํารองตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

           3.2 การดาํเนิน... 
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3.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564   

      3.2.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณและการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564 (งบพัฒนาจังหวัด)  

          หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จังหวัด
เชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตรสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและ              
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 14 โครงการ 29 กิจกรรม งบประมาณ 331,617,200 บาท                    
(รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) จําแนกเปน  งบลงทุน จํานวน 7 กิจกรรม งบประมาณ 
290,451,200 บาท คิดเปนรอยละ 87.59  งบดําเ นินงาน จํานวน 22 กิจกรรม งบประมาณ   
31,166,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.40 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.01  ซึ่งสามารถสรุปการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดดังนี้ 

 

สถานะ จํานวนกิจกรรม งบประมาณ รอยละ 
1. อนุมัติโครงการแลว 19 258,027,200 77.81 
2. ยังไมไดอนุมัติโครงการ 
    - อยูระหวางเสนออนุมัติ 
    - ยังไมสงมาอนุมัติ 

8 
- 
8 

63,590,000 
- 

63,590,000 

19.18 
- 

19.18 
3. คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ - 10,000,000 3.01 
 

 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมคณะทํางานเรงรัดการใชจายและติดตามประเมินผล
โครงการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบพัฒนาจังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 
25 มกราคม 2564 โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายสําเริง  ไชยเสน) หัวหนาคณะทํางาน  
เปนประธานการประชุมฯ และไดเนนย้ําใหหนวยงานเรงรัดการอนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ 
ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอไป      
กรณีเปนรายจายในลักษณะงบลงทุนรายการปเดียว ไดแจงใหหนวยงานดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดตั้งแต 
ไตรมาสที่ 1 และกอหนี้ผูกพันใหเสรจ็สิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2  ณ วันท่ี 26 มกราคม 2564 จังหวัด
เชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน (PO) แลว) จํานวน 1,720,574.06 บาท             
คิดเปนรอยละ 0.52  

 

รายการ 
งบประมาณ 

ที่ไดรับการจดัสรร (บาท) 
การกอหนี้ผกูพนั 

(PO) แลว (บาท) 
การเบิกจาย (บาท) ยังไมไดเบิกจาย (บาท) 

- งบลงทุน 290,451,200.00 - - 290,451,200.00 

- งบดําเนินงาน 31,166,000.00 - 90,457.00 31,075,543.00 

- คาใชจายในการ
บริหารจัดการฯ 

10,000,000.00 - 1,630,117.06 8,369,882.94 

รวม 331,617,200.00 - 1,720,574.06 329,896,625.94 
      

      ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)                 
ขอใหหัวหนาสวนราชการจัดทําแผนและบริหารโครงการใหแลวเสร็จ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
 

             สามารถ... 
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สามารถเชื่อมโยง สงเสริมอาชีพ สงเสริมรายได เพ่ิมประโยชนใหกับประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตอง
รับมอบการถายโอนโครงการเหลานี้ตองมีสวนรวม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.2.2 รายงานผลการดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานอุตสาหกรรม การคา
และการลงทุน  
    ผูแทนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม (นายสงกรานต มูลวิจิตร)                     
การดําเนินงานยุทธศาสตรในเชิงพื้นที่ดานอุตสาหกรรม การคาการลงทุน ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา
เศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญาและอัตลักษณลานนา มี 4 กลยุทธ  
ไดแก 1) การวิจัยพัฒนา (R&D) และโครงสรางพ้ืนฐาน  2) เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการและฝมือแรงงาน 
3) การพัฒนาคุณภาพและสรางมูลคาเพิ่ม  4) การพัฒนาระบบตลาด จังหวัดเชียงใหมไดมีการพัฒนาดานอุตสาหกรรม 
การคาและการลงทุนมาอยางตอเนื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จังหวัดเชียงใหมไดมีโรงงานท่ีไดรับอนุญาต
สะสม 967 โรงงาน เงินลงทุน 29,020.98 ลานบาท มีการจางงานในพื้นที่ 31,527 คน จํานวนโรงงาน                
ที่ไดรับอนุญาตระหวางป 2563 (ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2563) จํานวน 31 โรงงงาน               
เงินลงทุน 703.30 ลานบาท มีการจางงานเพิ่มขึ้น 772 คน เมื่อเปรียบเทียบขอมูล ป 2562 และ ป 2563 
พบวาในป 2563  มีโรงงานท่ีไดรับอนุญาตลดลง 4 โรงงงาน อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก
ในรอบป 2563 ไดแก 1) อุตสาหกรรมพืชและผลิตภัณฑจากพืช จํานวน 9 โรงงาน เงนิลงทุน 243.04 ลานบาท 
คนงาน 772 คน  2) อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูปอาหาร จํานวน 3 โรงงาน เงนิลงทุน 94.91 ลานบาท 
คนงาน 274 คน  3) กลุมผลิตภัณฑจากปโตรเลียม จํานวน 2 โรงงาน เงินลงทุน 73 ลานบาท คนงาน 22 คน  
กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายพัฒนา Start up ในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม โดยภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ
ไดมีการพัฒนา Start up ในพื้นที่ ปจจุบันมีทั้งหมด 68 ราย แบงออกเปน 5 สาขาหลัก ไดแก 1) อุตสาหกรรม
ดานการแพทย ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวน 12 ราย ไดแก ผูผลิตและจําหนายผลิตเครื่องสําอาง อุปกรณ
และเทคโนโลยีท่ีชวยฟนฟูผูปวยโรคหลอดเลือดสมอง ระบบเฝาระวังและแจงเตือนการเคลื่อนไหวบนเตียง               
ถูกออกแบบใหเปนประโยชนกับผูปวยที่พักรักษาตัวอยูท่ีสถานพยาบาลใชเทคโนโลยี Fermentation ในการ
สกัดสารสกัดจากมะละกอ  2) Social Enterprise จํานวน 1 ราย ไดแก การใชวัสดุสมัยใหมรวมในการข้ึนรูป
เพื่อใหมีความคงทนและสะดวกในการใชงานมากขึ้น ใชภูมิปญญาดั้งเดิมในการผลิตหรือการทํางานหัตถกรรม
แบบดั้งเดิมของที่ใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  3) อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
สิ่งแวดลอม และนวัตกรรมวัสดุ จํานวน 3 ราย ไดแก นําแผนฉนวน Ganfai ซับเสียง กระดาษจากฟางขาว                
มีความแข็งแรงเหมาะแกการทํากลองบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีกาชชีวภาพ และการนําไปใชประโยชน เทคโนโลยี
เซลลพลังงานแสงอาทิตย  4) อุตสาหกรรมในโซคุณคาของพืช ผัก ผลไม สมุนไพรเมืองเหนือ และขาว จํานวน 
10 ราย ไดแก ชาดอกไมและชาสมุนไพร ออรแกนิค เบสสบูกลีเซอรีน แบบธรรมชาติ สูตรผสมรังไหม สูตรผสม
วานหางจระเข ชาหญาหวาน มีกระบวนการ คือ นําใบหญาหวานผานกระบวนการอบแหง  5) อุตสาหกรรม IT 
Software และ Digital content จํานวน 42 ราย ไดแก การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เกมส และรับออกแบบและ
พัฒนาแอพพลิเคชั่น สติ๊กเกอรไลน การพัฒนาเกมสแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณสมารทโฟน Online Travel 
Agency (OTA) การขายหองพักโรงแรม ออนไลน เปนเว็บไซตและแอพพลิเคชั่นสําหรับการจองโรงแรม Key 
Phone หรือระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส คือ ระบบการควบคุมการเปด – ปดประตูแบบแถบแมเหล็ก ผานระบบ
อินเตอรเน็ต ดวยรหัสความปลอดภัยขั้นสูง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3.3 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

                  ผูอํานวยการ... 



๘ 
 

   ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 281,179,500 บาท แยกเปน                         
งบรายจายประจํา จํานวน 52,323,000 บาท งบรายจายลงทุน จํานวน 223,856,500 บาท และ                       
งบรายจายอ่ืน จํานวน 5,000,000 บาท ไดมีการอนุมัติโครงการผานกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1                      
ไปแลว จํานวน 2 โครงการ อยูระหวางเสนอโครงการ จํานวน 2 โครงการ อยูระหวางการตรวจสอบแกไข
โครงการ จํานวน 2 โครงการ การอนุมัติผานจังหวัดเชียงใหม อยูระหวางตรวจสอบแกไข จํานวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 23,088,600 บาท การอนุมัติผานจังหวัดแมฮองสอน อยูระหวางตรวจสอบ/แกไข จํานวน               
1 โครงการ งบประมาณ 50,000,000 บาท ผลการเบิกจาย ณ วันที่ 25 มกราคม  2564 งบประมาณ 
281,179,500 บาท เบิกจายแลว จํานวน 838,312.50 บาท คดิเปนรอยละ 0.30  

ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)                       
สวนราชการที่ไดรับงบประมาณตามโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม (งบพัฒนา
จังหวัด) และงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใหรีบประสานการ
ดําเนินงานกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมจังหวัดภาคเหนอืตอนบน 1 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง เพื่อพิจารณา  
- พิจารณารายชื่อบุคคลผูจะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททาง

แพง จํานวน 64 ราย กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ   
ผูแทนที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นางทิพวรรณ อักษรศรี) พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๑/๑ , มาตรา ๖๑/๒ กําหนดใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ
ประการหนึ่ง ไดแก การไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยอําเภอหนึ่งใหมี              
คณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนา              
อยูในเขตอําเภอ ในเรื่องท่ีพิพาททางแพงเกี่ยวกับที่ดิน มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นที่มีทุนทรัพยไมเกิน    
สองแสนบาทหรือมากกวานั้นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งนายอําเภอโดยความเห็นชอบของ            
คณะกรมการจังหวัด ตองจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผู ทําหนาที่ ไกล เกลี่ย                  
และประนอมขอพิพาท คัดเลือกจากบุคคลมีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ย             
ขอพิพาท จึงไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓  
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓ (ขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๑๐) 
กําหนดใหอําเภอตองจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผู ไกลเกลี่ยมีจํานวนตามที่นายอําเภอ
เห็นสมควรแตตองไมนอยกวายี่สิบคน ดวยวิธีประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอ ๔ เมื่อพนระยะเวลารับสมัครแลว นายอําเภอตองรวบรวมรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหาม พรอมประวัติยอเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดให               
คณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากนายอําเภอ 
จากนั้นใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบไว ณ สถานที่ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
และเปนประจําทุกปฏิทินนายอําเภอจะตองดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะทําหนาที่ไกลเกลี่ย              
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อใหมและปดประกาศ
ใหทราบโดยทั่วกัน และขอ ๗ แหงกฎกระทรวงดังกลาวกําหนดใหในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจํานวนรายชื่อ              
นอยกวา ย่ี สิบคน หรือนอยกวาจํานวนที่นายอําเภอเห็นสมควร ใหนายอําเภอดําเนินการรับสมัคร                        
 
                และจัดทําราย... 



๙ 
 

และจัดทํารายชื่อเพิ่มเติม โดยใหนําขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม ขอกฎหมาย พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๖๑/๑ ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ ดังตอไปนี้ (๔) ไกลเกลี่ยหรือ
จัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา 
๖๑/๓  มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหนึ่งใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทของประชาชน 
ที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ ในเรื่องที่พิพาททางแพงเก่ียวกับที่ดินมรดก และขอพิพาท
ทางแพงอ่ืนที่มทีุนทรพัยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวานั้นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ใหนายอําเภอ
โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทํา
หนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาท  กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. ๒๕๕๓                
ขอ ๔  ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ก.คุณสมบัติ (๑) มีอายุไมต่ํากวา
สามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร (๒) มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอท่ีสมัคร                      
(๓) เปนบุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท                   
ข. ลักษณะตองหาม (๑) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ (๒) เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไร
ความสามารถ หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ (๓) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา 
ถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (๔) เปนผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษา
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (๕) เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อ ขอ ๕ เมื่อพน
วันรับสมัครแลว ใหนายอําเภอรวบรวมรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔              
พรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหคณะกรมการ
จังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับบัญชีรายชื่อ               
จากนายอําเภอ ใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบไว ณ สถานท่ีตามขอ ๓ วรรคสอง 
ขอ ๖ ใหผูไกลเกลี่ยพนจากบัญชีรายชื่อเมื่อ (๑) ตาย (๒) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายอําเภอ                          
(๓) นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดสั่งใหพนจากบัญชีรายชื่อเพราะขาดคุณสมบัติ                 
หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๔  (๔) ไมเขารวมการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามกําหนดนัดหมาย
ติดตอกันเกินสองครั้งโดยไมแจงเหตุผลความจําเปนตอประธานคณะผูไกลเกลี่ย (๕) ถูกถอดถอนใหพนจาก
บัญชีรายชื่อตามขอ ๙  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากอําเภอไชยปราการ อําเภอสันกําแพง 
อําเภอแมวาง และอําเภอพราว วาไดดําเนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาททางแพง พบวามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อในบัญชีรายชื่อบุคคลท่ีจะทําหนาที่ไกลเกลี่ย จึงไดประกาศ
รับสมัครบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง จัดทาํบัญชีรายชื่อใหม และไดสงบัญชี
รายชื่อดังกลาวพรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลมายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
พิจารณาใหความเห็นชอบในกรณีดังตอไปนี้  อําเภอไชยปราการ บุคคลท่ีทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอม               
ขอพิพาทไดเสียชี วิตจํานวน ๓ ราย ไดยื่นลาออกจํานวน ๑๓ ราย ทําใหบัญชีรายชื่อไมครบยี่สิบคน                 
จึงไดประกาศรับสมัครบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงใหม โดยมีผูสมัคร               
เปนผูไกลเกลี่ยที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๒๐ ราย ดังนี้ นายเทิดศักดิ์ วงศคําปน, 
นายขจรศักดิ์ วงคสุข, นางสาวณัฐธยาน จันทรหิรัณย, นางสาวธารทิพย บัวเงิน, นายอดุลยชัย อินตะขาว,   
นายบุญยืน สวนพลู, นางสังวาล  เปามณี, นางวิไลพร ลีลาคุณากร, นางสาวปราณีปุกแกว, นายสมเพชร สละตัน, 
นายบุญมา กิติใจ, นางชนนาถ มานะอุดมสิน, นางทัศนีย บัวคํา, นายสนอง  ธรรมลังกา, นางสาววาสนา ทรายมูล, 
ดาบตํารวจ ณรงค ทิพยดวง, นางสาวกานดา สิทธิ, นายวิโรจน บุรนาค, นายชยดล พรหมมะจักร, นายนัฐพงศ 
นันทิพัฒนกุล  อําเภอพราว บุคคลที่ทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดเสียชีวิตจํานวน ๔ ราย                    
 
                  ทําให... 



๑๐ 
 

ทําใหบัญชีรายชื ่อคงเหลือไมถึง ๒๐ ราย (เหลือ ๑๘ ราย) จึงประกาศรับสมัครเพิ ่มเติม โดยมีผู สมัคร                 
เปนผูไกลเกลี่ยท่ีมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ เพิ่มเติมจํานวน ๕ ราย ดังนี้ นางกรรณิการ              
กุยแกว, นางฐิติวรกาญจน ปมปา, นางพรรณี อินสวน, นายถนอม ชํานาญ, นางจํานง ลือเกียงคําหลา               
อําเภอสันกําแพง บุคคลผูทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทไดลาออก จํานวน ๓ ราย โดยมีบัญชี
รายชื่อบุคคลที่ทําหนาท่ีไกลเกลี่ยคงเหลือจํานวน ๒๐ ราย และอําเภอสันกําแพงไดดําเนินการประกาศรับสมัคร
เพิ่มเติม โดยมีผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๑๙ ราย ดังนี้             
รอยตร ีเสริม กันใจ, นายสุวัช เกียรติมณีรตัน, นายสายัณห  คํามามูล, นายไพฑูรย อินวงค, นายโสรยา ปมปา, 
นายยิ่งศักดิ์ เจนสถิตไพบูลย, นางสลีลา สินสวาท,นายสรชัช  ภิระเสาร, นายอาทิตย  สังขมูล, นายสพิชกร               
ยอดเมือง, นายเทวัญ บุญสวัสดิ์, นายคณิต หมื่นกัน, นายธนพงศ  มงคล, นายวิโรจน  ใจดวง, นายสนั่น อินตะหลา, 
นางนันทนภัส  เตชะฟอง, นางนิรดา จันทรคลาพฤติ, นายสมพล จันทรคลาพฤติ, นายกมล เขื่อนจินดาวงศ
อําเภอแมวาง ไดดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทข้ึนใหม จึงเสนอรายชื่อผูสมัคร
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ ๔ จํานวน ๒๐ ราย ดังนี้ นายดวงจันทร หนอแกว,นายสมบูรณ 
เรือนเขียว, นายถวิล ไชยมณี, นายเสงี่ยม รัตนา, นายสัญญา อุดม, นายสุวรรณ กิติมูล, นายบุญมี คําปน,       
นายไพบูลย บุญมาวรรณ, นายไกรศร สุภานันต, นายนิเวศน  แสนเทพ, นายมนัส ไชยปนตา, นายบุญเรือน เตจา, 
นายอินตวน เมอืงดี, นายสดา จิโนเปง, นายวิศรุจ ศิวะวงศศิร,ิ นายจรูญ หมูทา, นายณรงค สิทธิมูล, นายวิรัตน 
แกวมาเรือน, นายวรรณชัย ศรีวงค, นายศรีนวล ชัยชื่น อําเภอไดสรุปรายละเอียดคุณสมบัติและลักษณะ
ตองหามของบุคคลที่จะทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงตามกฎหมายวาดวยการ               
ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 ทุกราย ตามเอกสารที่คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ไดรับ ซึ่งทุกรายไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 (ข) จึงขอใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบตามท่ีเสนอ  

ระเบียบวาระที่  5   เรื่อง เพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 โดยการช้ีแจง 
  5.1.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  
และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
          นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) 
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 ทั่วโลก พบผูปวยสะสม 
100,280,252 คน รักษาหายแลว 72,289,169 คน เสียชีวิต 2,149,387 คน สถานการณในเอเชีย              
พบผูปวยอยางตอเนื่อง ไดแก อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ญี่ปุน บังคลาเทศ ฟลิปปนส เมียนมาร สําหรับ
ประเทศไทยพบผูปวยสะสม 14,646 คน สถานการณในประเทศไทยระลอกใหม ตั้งแตวันท่ี 15 ธันวาคม 
2563 – 26 มกราคม 2564 พบผูปวยยืนยัน 10,409 คน เปนผูปวยรายใหม 4,255 คน คนหาเชิงรุก                  
ในชุมชน 5,532 คน เดินทางมาจากตางประเทศ 622 คน รักษาหายแลว 6,952 คน ผูปวยรักษาอยู 
3,442 คน เสียชีวิต 15 คน พบผูติดเชื้อรายใหมวันนี้ 959 คน แยกเปนติดเชื้อในประเทศ 937 คน ติดเชื้อ
จากตางประเทศ 22 คน  แผนการกระจายวัคซีนโควิด – 19  ประเทศไทยมีนโยบายใหคนไทยทุกคนเขาถึง
วัคซีนที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพในการปองกันโรคโควิด – 19  เปาหมายการใหวัคซีน 1) เพื่อลด
อัตราการปวยและตาย กลุมเปาหมาย คือ ประชากรกลุมที่มีความเสี่ยงสูงท่ีจะปวยรุนแรงและเสียชีวิตหากติดเชื้อ 
ไดแก ประชากรท่ีมีอายุมากกวา 60 ป และผูที่มีโรคประจําตัวเรื้อรัง  2) เพื่อปกปองระบบสุขภาพของประเทศ 
กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา ทั้งภาครัฐและเอกชนและเจาหนาที่
เกี่ยวของกับการควบคุมโรคโควิด – 19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผูปวยในงาน 3) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ           
 
                           สังคม... 



๑๑ 
 

สังคมของประเทศ กลุมเปาหมาย คือ แรงงานในภาคธุรกิจบริการ อุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไป กรณีที่
เปนแรงงานตางดาว จะเปนการรวมจายโดยเจาของกิจการ  กลุมเปาหมายแรกจะที่ไดรับการฉีดวัคซีน คือ บุคลากร  
ทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนา ทั้งภาครัฐและเอกชน กลุมที่ 2 คือ บุคคลท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง เชน ปอดอุดก้ันเรื้อรังและโรคหอบหืดที่ควบคุมไดไมดี โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคไตเรื้อรังที่อยูในระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู
ระหวางการรักษาดวยเคมีบําบัด รังสีบําบัดและภูมิคุมกันบําบัด กลุมที่ 3 คือ ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป และ
กลุมท่ี 4 คือ เจาหนาท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมโควิด - 19 ที่มีโอกาสสัมผัสกับผูปวยโควิด - 19 แผนการ
ใหบริการวัคซีนโควิด – 19  แบงออกเปน 3 ระยะ ได ระยะที่ 1 ระยะท่ี 2 และระยะที่ 3 ซึ่งระยะที่ 1 จะมี
ปริมาณวัคซีนจํากัด 150,000 โดส เริ่มฉีดวัคซีนในเดือนกุมภาพันธ 2563 จํานวน 50,000 โดส พื้นที่
เปาหมายจังหวัดสมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
ดานหนา/เจาหนาที่ควบคุมโรคและประชาชนกลุมเสี่ยง ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 ฉีดวัคซีน จํานวน 
100,000 โดส พื้นท่ีเปาหมาย คือ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เปาหมาย คือ 
บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขดานหนาและประชาชนกลุมเสี่ยง ระยะที่ 2 เริ่มฉีดเดือนพฤษภาคม - 
ธันวาคม  2564 จํานวน 26 ลานโดส พื้นที่เปาหมาย ทั่วประเทศ กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุขดานหนาและประชาชนกลุมเสี่ยง  ระยะที่ 3 ฉีดในป พ.ศ. 2565 จํานวน 36 ลานโดส พื้นที่
เปาหมาย ท่ัวประเทศ กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนท่ัวไป สถานการณในเชียงใหม ณ วันที่ 27 มกราคม 
2564 จังหวัดเชียงใหมไมพบผูปวยโควิด – 19 ครบ 15 วัน ผูปวยติดเชื้อระลอกใหม 23 คน รักษาหายกลับแลว 
22 คน อยูในโรงพยาบาล 1 คน ไมมีผูเสียชีวิต การปองกันเพื่อไมใหเกิดการระบาดรอบที่ 3 จึงมีความเปน            
ที่จะตองคนหากลุมเสี่ยงตลอดเวลา รอบลาสุดมีการคนหากลุมเสี่ยง 5 วัน ระหวางวันที่ 11 – 15 มกราคม 
2564 ในพื้นท่ี 25 อําเภอ กลุมเปาหมาย คือ พนักงานสถานที่ทองเที่ยวที่สัมผัสกับนักทองเที่ยวชวงเทศกาลปใหม 
เจาหนาที่ท่ีทํางานสัมผัสกับนักทองเที่ยว และแรงงานตางดาวในสถานที่ทองเที่ยว จํานวนเปาหมาย 1,865 คน 
จํานวนตรวจ 1,300 คน ผลการตรวจเปนลบ 1,300 คน รอยละของการตรวจ 70 เปาหมายตอไปจะตรวจ
ในโรงงานทั้ง 25 อําเภอ ขอใหอําเภอเรงทําแผนเขาตรวจในโรงงานดวย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.2 มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด – 19  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม   

         ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายกนก ศรีวิชัยนันท) มาตรการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มี 4 มาตรการ 
คือ มาตรการ 1 การปดสถานที่ชั่วคราว จังหวัดเชียงใหมไดมีคาํสั่งปดสถานบริการ สถานประกอบการผับ บาร                        
คาราโอเกะ ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2564 มาตรการที่ 2 เก่ียวกับการเดินทางเขาจังหวัดเชียงใหม จะแบง
ออกเปน 3 กลุม กลุมแรก คือ ผูที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด จํานวน 5 จังหวัด 
ไดแก จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร ตองแสดงเอกสารรับรองความจําเปนจากตนสังกัด                     
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana ตองรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอในพื้นที่            
โดยทันท ีและใหกักตัวเอง 14 วัน กลุมท่ี 2 คือ ผูที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตองแสดงเอกสารรับรอง
ตนเอง ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana ตองรายงานตัวตอเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอ               
ในพื้นที่โดยทันที และใหกักตัวเอง 14 วัน กลุมที่ 3 คือ ผูที่เดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมและพื้นที่เฝาระวังสูง
ตองแจงเหตุผลความจําเปนในการเขาพื้นท่ี ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอชนะ และ CM-Chana สําหรับแรงงาน 
ตางดาวหามมีการเคลื่อนยายเขา – ออกจังหวัดเชียงใหม มาตรการที่ 3 การจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
 
                       กําหนด... 



๑๒ 
 

กําหนดไว 3 แนวทาง คือ 1) กรณีการจัดกิจกรรมที่มผีูเขารวมกิจกรรมไมเกิน 50 คน ใหปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันโรคที่ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด                    
อยางเครงครัด 2) กรณีการจัดกิจกรรมท่ีมีผูเขารวมมากกวา 50 คน แตไมเกิน 200 คน หากมีความจําเปน               
ตองจัดกิจกรรมตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมมอบหมายกอน 
ตองยื่นแผนการจัดกิจกรรมและมาตรการปองกันดรคอยางนอย 72 ชั่วโมงกอนการจัดกิจกรรม เพื่อให
พนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาวาเปนไปตามมาตรการปองกันโรคท่ีทางราชการกําหนดหรือไม 3) งดเวนกิจกรรม
ที่มีผูเขารวมเปนจํานวนมากกวา 200 คน เวนแตเปนดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ 
ซึ่งตองมีเหตุผลจําเปนและมาตรการคัดกรองสูงสุดตามมาตรการปองกันโรคที่ศูนยบริหารสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กําหนด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดเชียงใหม มาตรการท่ี 4 งดออกใบอนุญาตการจัดใหมีการเลนการพนัน ชนไก ชกมวย แขงมา ชนโค          
กัดปลา และไพผองไทย ท่ีผานมามีการลักลอบเลนการพนันอยางประปราย ซึ่งฝายปกครอง เจาหนาที ่              
ดานความมั่นคงและตํารวจไดมีการปราบปรามอยางตอเนื่อง  

นายอําเภอสารภี (นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล) แนะนําใหมีการปรับปรุงเนื้อหา      
ที่กรอกขอมูลในแอพพลิเคชั่น CM-Chana ใหมีความกระชับสามารถตอบโจทยที่แทจริง เพราะเนื้อหาบางสวน
ไมมีความจําเปน จากการใหผูที่เดินทางเขาจังหวัดเชียงใหมใชงานแอพพลิเคชั่น ณ บริเวณดานตรวจอําเภอ
สารภีพบวา การกรอกขอมูลใชระยะเวลานานเกินไป ทําใหเกิดปญหารถติดเปนจํานวนมาก 

 ประธานในที่ประชุม (นายสําเริง ไชยเสน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
มอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแอพพลิเคชั่น CM-Chana ใหเหมาะสมและใชงาน
สะดวกตอไป  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน)  แอพพลิเคชั่น CM-Chana 
จัดทําขึ้นเพื่อปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ผูท่ีจะเดินทางเขา
มาใหพื้นท่ีจะตองปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหมอยางเครงครัดและจะตองกรอกขอมูลในแอพพลิเคชั่น 
CM-Chana ซึ่งสามารถดําเนินการกรอกขอมูลลวงหนาได 72 ชั่วโมงตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม   

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.1.3 มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด – 19  ในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  

          หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ) ตามที่
จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดมาตรการปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค
โควิด – 19 สําหรับขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ รวมถึงผูเขามาติดตอราชการภายในอาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และขอความรวมมือหนวยงานแจงขาราชการ และเจาหนาที่ในสังกัดถือปฏิบัติ             
อยางเครงครัด ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังคงใชมาตรการเฝาระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 อยางตอเนื่อง จนกวาสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อฯ จะคลี่คลายลง             
ดังนั้น เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและยับยั้งการแพรระบาดฯ อยางตอเน่ือง จังหวัดเชียงใหม             
จึงเนนย้ําใหทุกหนวยงานแจงขาราชการ และเจาหนาท่ีในสังกัด ใหคงถือปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว                     
อยางเครงครัด ดังนี้ 1)  สวมหนากากอนามัยทุกครั้ง และไมอนุญาตใหผูที่ไมสวมหนากากอนามัยเขามาใน
บริเวณอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 2) ลางมือทุกครั้ง กอนเขาอาคาร
อํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 3) ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย 4)  ลงทะเบียนการเขา - ออกอาคาร 
ผานแอพพลิแคชัน “ไทยชนะ” หรือบันทึกชื ่อ-สกุล พรอมที่อยูหรือหมายเลขโทรศัพทดวยตัวบรรจง               
 
               กอนเขา... 



๑๓ 
 

กอนเขาอาคาร 5) งดการรับ – สงสิ่งของ/สินคา/อาหารและเครื่องดื่ม ท่ีสั่งซื้อทางออนไลนทุกชนิด ภายใน
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดจัดโตะบริการดานหนาอาคาร 
6) แจงใหขาราชการ เจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคลากรในสังกัด รวมถึงนักศึกษาฝกงาน ปฏิบัติตนเปน
แบบอยาง และใหความรวมมือกับมาตรการฯ ดังกลาว อยางเครงครดั 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.1.4  มาตรการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว  
   หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                       
(วาที่ ร.ต.ตรี ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) ลักษณะอากาศทั่วไปเดือนกุมภาพันธ 2564 ชวงตนและกลางเดือน         
บริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะเริ่มสูงข้ึนเล็กนอย แตยังคงทําใหภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็น                  
เกือบทั่วไป กับจะมีหมอกหนาในหลายพื้นท่ี จากนั้นลักษณะอากาศจะแปรปรวน โดยจะมีฝนฟาคะนอง                 
ในหลายพื้นที่ และอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก แตบริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศ หนาวเย็นในตอนเชา เนื่องจาก 
ในชวงตน  และกลางเดือนบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน 
จากนั้น จะมีกําลังออนลง  จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยจากอากาศหนาวจังหวัด
เชียงใหม ป พ.ศ.2563-2564 และจัดทําแผนการเผชิญเหตุภัยหนาว เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563   
จากการสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 2564 ทั้ง 25 อําเภอ 
ดังนี้  ประเภทผูเดือดรอน ไดแก กลุมเปราะบาง 438,385 คน แยกเปน ผูสูงอายุ จํานวน 222,015 คน              
เด็กไรผูอุปการะ จํานวน 3,890 คน  คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 40,640 คน  ผูมีรายไดนอย จํานวน 
70,066 คน  ผูประสบความเดือดรอน จํานวน 101,774 คน ความตองการเครื่องกันหนาว (ชิ้น) ไดแก                    
ผาหมนวม จํานวน  335,214 ชิ้น ผาหมไหมพรม จํานวน 42,880 ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 89,318 ชิ้น 
เครื่องกันหนาวอื่นๆ จํานวน 16,021  ชิ้น รวมทั้งสิ้น 483,433 ชิ้น การสนับสนุนเครื่องกันหนาว                       
จากหนวยงานภายนอก จํานวน 9,200 ผืน ดังนี้ มูลนิธิราชประชานุเคราะหฯ มอบผาหมนวม จํานวน         
3,500 ผืน ผาหมนาโน 4,000 ผืน รวม 7,500 ผืน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร  มอบผาหม จํานวน  500 ผืน 
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด มอบเสื้อกันหนาว จํานวน 500 ผืน (คูโบตา พลังใจสูภัยหนาว ปท่ี 21) 
กองทุน We Love Chiangmai มอบผาหม จํานวน 500 ผืน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมอบผาหม 
จํานวน 200 ผืน ท้ังน้ี จังหวัดเชียงใหมไดแจกจายเครื่องกันหนาวใหผูไดรับความเดือดรอนในพื้นที่ตางๆ                  
ไปแลว จํานวน 5,426 ผืน คงเหลือ จํานวน 3,774 ผืน จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นท่ีประสบ               
สาธารณภัย (ภัยหนาว) ป 2563 – 2564 จํานวน ทั้งสิ้น 2 อําเภอ ไดแก อําเภอกัลยาณิวัฒนา ตําบล                    
แมแดด แจมหลวง และตําบลบานจันทร รวม 22 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ จํานวน 4,000 ครัวเรือน 
11,000 คน อําเภอเวียงแหง ตําบลเมืองแหง เปยงหลวง และตําบลแสนไห รวม 23 หมูบาน ราษฎรไดรับ
ผลกระทบ 5,218 ครวัเรือน 19,875 คน 
  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) นายอําเภอแจงใหกํานัน 
ผูใหญบานสํารวจพ้ืนท่ีหากมีอุณหภูมิต่ํากวา 8 องศาเซลเซยีสติดตอกัน 3 วันใหแจงจังหวัดเชียงใหมทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.1.5 การแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)                     

ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ป 2564  
   ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปา 
หมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 เปนตนมา ณ หองประชุม ชั้น 1 

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม โดยมีผู ว าราชการ จังหวัดเชียงใหม เปนผู อํานวยการศูนยฯ                    
 
               รองผูวา... 



๑๔ 
 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ  ผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม เปนเลขานุการศูนยฯ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 
20 – 26 มกราคม  2564 พบปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง             

ณ เวลา 09.00 น. มีคาอยูระหวาง 33 – 85 มคก./ลบ.ม. ซึ่งจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย 4 สถานี คือ 
สถานีตรวจวัดตําบลชางเผือก สถานีตรวจวัดตําบลศรีภูมิ สถานีตรวจวัดตําบลสุเทพ และสถานีตรวจวัด            
ตําบลชางเคิ่ง คุณภาพอากาศโดยรวมอยูในระดับคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ ถึงระดับคุณภาพ
อากาศดี โดยคาฝุนละอองขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน มีคาสูงสุดที่ 85 ไมครอน เม่ือวันท่ี 22 มกราคม  
2564 ณ สถานีตรวจวัดตําบลชางเคิ่ง  เปรียบเทียบจุด Hot spot ป 2563 และป 2564 ในหวงเวลา
เดียวกันพบวา ป 2564 พบจุด Hot spot ท้ังหมด 798 จุด ลดลงมากกวารอยละ 50 อําเภอท่ีพบมาก             
3 อันดับแรก คือ อําเภอแมแจม 372 จุด อําภอฮอด 110 จุด และอําเภอดอยเตา 70 จุด ในป 2564 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายใหมีการชิงเก็บกอนการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง แผนการบริหารจัดการจัดเชื้อเพลิงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม แบงพื้นที่ออกเปน 2 โซน ไดแก โซนใต
ใหมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแตเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2564  โซนเหนือใหมีการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงตั้งแตเดือนมีนาคม – เมษายน 2564 เปาหมายพื้นที่จัดการเชื้อเพลิงไมเกิน 500,000 ไร                    
ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปาฯ จะมีการประชุมทุกวันในเวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามที่อําเภอรองขอ ซึ่งจะมีการอนุญาตลวงหนา 3 วัน ทั้งนี้ ไดมีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงรวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแตวันท่ี 1 – 28 มกราคม 2564 ไดอนุมัติ
ใหมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงไปแลว 119,126 ไร  นายวราวุฒิ ศิลปะอาชา รมว.ทส.ไดลงพื้นที่                    
ศูนยฝกอบรมท่ี 4 (เชียงราย) มอบนโยบายในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน เมื่อวันที่                    
19 มกราคม 2564 ใหสวนราชการตองเรงทําความเขาใจกอนที่จะเขาสูฤดูการเผาของประชาชน                  
ปญหามลพิษแกไขปญหาไดดวยการปลูกตนไม หัวใจสําคัญ คือ ปองกันไมใหเกิดการเผา รวมถึง ใหมีการลด
เชื้อเพลิงตามธรรมชาติในปา เชน เศษใบไมแหง ใหนําออกจากปาเพื่อนํามาแปรรูปใชประโยชนอยางอื่นตอไป 
โดยเรียกมาตรการน้ีวา มาตรการชิงเก็บ จังหวัดเชียงใหมไดมีการ Kick off เปดโครงการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง ชิงเก็บ ลดเผา จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ อําเภอแมแจม  มาตรการชิงเก็บ 
จังหวัดเชียงใหมไดรับโควตาจากบริษัทเอกชนในจังหวัดลําพูน จํานวน 100 ตัน แบงใหกรมปาไม 50 ตัน   
กรมอุทยานฯ 50 ตัน โดยกรมอุทยานฯ ไดดําเนินการชิงเก็บไปแลว 2.1 ตัน คิดเปนรอย 42.36 กรมปาไม    
ไดดําเนินการชิงเก็บไปแลว 6.4 ตัน คิดเปนรอยละ 44.90  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหมไดรับกับสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมตรวจวัดควันดํารถยนต ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 – 
มกราคม 2564 รวม 975 คัน  
  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) ขอความรวมมือ ดังนี้                        
1) ในปนี้ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปาฯ ไดมีการเปดใชงานระบบการจองบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง โดยอําเภอสามารถเขาไปดูขอมูลในระบบไดวามีหนวยงานใดบางในพื้นท่ีย่ืนจองบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงเขามาที่ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปาฯ  เนื่องจากปท่ีผานมาๆ อําเภอจะไมทราบ
ขอมูล  2) ขอความรวมมือนายอําเภอแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ขอจองบริหารจัดการเชื้อเพลิง        
ตรวจสอบดวยวาพื้นที่นั้นๆ ตองไมเปนพื้นที่ทับซอนปาหรือมีเอกสิทธิ์ เพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปดวย
ความเรียบรอย ปองกันการเผาปาเพื่อขยายเขตพื้นท่ีทํากิน นอกเหนือจากที่จังหวัดขออนุมัติไว นายอําเภอ              
ชวยประชาสัมพันธและทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ดวย  3) งบประมาณดานหมอกควันและไฟปา                       
ที่นําไปบริหารจัดการในพื้นที่มีหลากหลายอาจจะทับซอนกัน เพื่อเปนการกระจายใหเปนระบบขอใหสํานักงาน
จังหวัดเชียงใหมนัดหมายสวนราชการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณมาพูดคุย เพื่อปองกันการซ้ําซอน                    
 
           และอาจจะ... 



๑๕ 
 

และอาจจะเกิดปญหาการเบิกจาย  4) นายอําเภอพื้นที่ใดที่มีความจําเปนตองบริหารจัดการเชื้อเพลิง
นอกเหนือจากประกาศจังหวัดเชียงใหม ใหแจงขอมูลผานระบบ เพื่อทางศูนยบัญชาการปองกันและแกไข
ปญหาไฟปาฯ จะไดนําขอมูลมาประชุมพิจารณาแกไขประกาศใหสอดคลองกับแตละพื้นที่ตอไป หากพื้นที่ใด            
ยังไมไดกับการอนุญาตใหบริหารจัดการเชื้อเพลิงอยาใหเกิดปญหาไฟไหมหรือไฟปาในพื้นที่เด็ดขาด                     
5) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ขอขอมูลสถิติการปวยดวยโรคทางเดินทางหายใจท่ีเก่ียวของกับ
มลพิษทางอากาศยอนหลัง 5 ป เพื่อจะไดนํามาเปรียบเทียบวาการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ทําใหจํานวนผูปวย
โรคทางเดินทางหายใจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยางมีนัยยะสาํคัญอยางไร  
 นายอําเภอสันทราย (นายศิวะ ธมิกานนท) กิจกรรมชิงเก็บ ลดเผา เปนกิจกรรม                           
ที่ดีมาก ทีมงานในพื้นที่อําเภอสันทรายท่ีมีพื้นท่ีติดปา 5 ตําบล ไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมดังกลาว 
แลวเกิดความสนใจและตองการที่จะเขารวมกิจกรรม จึงไดประสานขอมูลมาท่ีอําเภอสันทราย ทั้งนี้ อําเภอได
ตรวจสอบขอมูลแลวทราบวาพ้ืนที่เปาหมายไมมีอําเภอสันทราย จึงขอทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมในการประชาสัมพันธขอใหระบุพื้นที่เปาหมายใหชัดเจน  
 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม               
(นายสมบูรณ  ธีรบัณฑิตกุล) กิจกรรมนี้ดําเนินการเปนปแรก เปาหมายการชิงเก็บ 100 ตัน ทําใหไมสามารถ
จัดสรรไดทั่วถึง ในปตอไปหากไดรับโควตาเพิ่มเตมิจะบริหารจัดการใหม 
 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) ปญหา 
PM2.5 เปนปญหาใหมที่สงผลกระทบมาประมาณ 10 ป ขอมูลท่ีจะประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบ

ตองมาจากหลายๆ สวน เชน ขอมูลดานสขุภาพ ขอมูลผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ขอมูลดานเศรษฐกิจการทองเท่ียว 
เปนตน ในสวนของดานสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมทําไปเรียนรูไป ในชวงแรกใช 4 กลุมโรค 
เปรียบเทียบขอมูลแตละป แตละสัปดาห แตละวัน ไมเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจน ตัววัดโรคอาจจะไมชัด                
ป 2563 มีการปรับใชรหัสโรค 13 รหัส บางรายการไมไดเปนโรคแตเปนกลุมอาการ จากขอมูลที่ดู 13 รหัสโรค 
เมื่อเทียบกับตลอดทั้งป ปจจัยท่ีพบไมเชื่อมโยงกับ PM 2.5 เขาใจวามีปจจัยอ่ืนที่แรงกวา เชน ปจจัยของการ

ติดเชื้อ จะเห็นไดจากในชวงเดือนมกราคม 2564 อัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคทางปอดจะสูงมาก                 
แตชวงเวลาดังกลาวยังไมเกิดปญหา PM 2.5 แตมีอากาศหนาว ปจจัยท่ีมีผลตอโรคภัยไขเจ็บยังมีปจจัยอ่ืน                

ที่แรงกวา กรณีอุปกรณปองกัน PM 2.5 คือ หนากาก N 95 เทานั้น แตปที่ผานมาเกิดโรคโควิด – 19 ทําใหเรา

สวมใสหนากากอนามัย/หนากากผา ปรากฏวาโรค 13 รหัสต่ํามาก ทั้งๆ ที่ป 2563 คา PM 2.5 ไมไดลดลง 

ในปนี้ หนากากอนามัย/หนากากผาจึงเปนทางเลือก สําหรับหนากาก N 95 เปนหนากากหลักที่จะปองกัน                  

PM 2.5 ไดดี ชวงเวลาท่ีเกิด PM 2.5 จะกระตุนใหเกิดโรคทางเดินหายใจ โรคทางปอดมากกวาชวงเวลาปกติ 

การสรางการรับรูใหกับประชาชนจะตองใหเห็นผลในระยะสั้นและระยะยาว  
 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน พวงภิญโญ) จากขอส่ังการของ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณดานหมอกควัน
และไฟปา สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของมาพูดคุย  เพื่อไมใหงบประมาณ
ซ้ําซอน เมื่อดําเนินการเสร็จแลวจะสงบัญชีงบประมาณทั้งหมดใหอําเภอทราบตอไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2 โดยเอกสาร   
  - รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ตามหนังสือจังหวัด
เชียงใหม ที่ ชม 0017.4/ว 2511 ลงวันท่ี 25 มกราคม  2564 (หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ  2564   
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

24 กุมภาพันธ  2564 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 2/2564 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องอื่น ๆ  
 7.1 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม (นายทองเนตร 
ดูใจ) ผลการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ซึ่งเลือกตั้งไปแลวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563  ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการเลือกตั้ง
แลว 21 เขต โดยกลุมเชียงใหมคุณธรรมไดรับการเลือกทั้งหมด ในสวนของกลุมเพื่อไทยเชียงใหมสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 21 คนและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ยังไมประกาศ                    
ผลการเลือก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 60 วัน (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ  
2564) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีจังหวัดเชียงใหม  แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี 1) กรณีครบวาระตั้งแต 180 วัน กอนวันครบวาระถึงวันเลือกตั้ง  2) กรณี
แทนตําแหนงที่วาง ตั้งแตวันท่ีตําแหนงวางจนถึงวันเลือกตั้ง  3) กรณีเลือกตั้งครั้งแรกตั้งแตวันที่ กกต.ประกาศ
กําหนดใหมีการเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง (ระเบียบ กกต.ฯ ขอ 230 วรรคสอง) เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2564 
คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบใหมีการเลือกตั้งของเทศบาล  แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ  2564 วันที่คณะกรรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง 
(ม.142) 2 กุมภาพันธ 2564 วันที่ผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรางใหมี
ประกาศการเลือกตั้ง 3 กุมภาพันธ 2564 วันท่ีผูอํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดใหความเห็นชอบราง
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง 4 กุมภาพันธ  2564 วันท่ีผูอํานวยการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง (ม.12) 8 -12 กุมภาพันธ  2564 วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12) 19 กุมภาพันธ 
2564  ประกาศบัญชีรายชื่อผูสมัคร (ม.52) 22 กุมภาพันธ 2564 วันสุดทายย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง กรณีไมรับสมัครผูสมัคร (ม.55) 25 กุมภาพันธ 2564 วันสุดทายจัดทํารางประกาศกําหนด
หนวยเลือกตั้ง/ท่ีเลือกตั้ง วันสุดทายจัดทํารางประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ระเบียบทองถ่ินฯ ขอ 71)  
2 มีนาคม 2564 ประกาศกําหนดหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) ประกาศบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง            
(ม.43) 7 มีนาคม 2564 วันสุดทายแตงตั้งเจาพนักงานผูเลือกตั้ง (ม.28) วันสุดทายการยื่นคํารองคัดคาน 
การรับสมัคร (ม.56) กรณียื่นกอนวันเลือกต้ัง 20 วัน 12 มีนาคม 2564 วันสุดทายสงหนังสือแจงเจาบาน 
(ม.43) 17 มีนาคม 2564 วันสุดทายเปลี่ยนแปลงหนวยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม.23) วันสุดทายเพิ่มชื่อผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง/ถอนช่ือผูไมมีสิทธิเลือกต้ัง (ม.44 ,ม.45) วันสุดทายคณะกรรมการการเลือกตั้งวินิจฉัยสิทธิสมัคร                 
(ม.56) กรณีย่ืนกอนวันเลือกตั้ง 20 วัน  20 มีนาคม 2564 วันสุดทายแจงการแตงตั้งตัวแทนผูสมัคร (ม.58)  
21 - 27 มีนาคม 2564 แจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 27 มีนาคม 2564 วันสุดทายศาลอุทธรณ/
ศาลอุทธรณภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56) วันสุดทายอบรมเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ  
28 มีนาคม 2564 วันเลือกตั้ง 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 แจงเหตุท่ีไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง (ม.40) 
12 เมษายน 2564 วันสุดท ายจัดสงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ เลือกตั้ง เพื่อจัดทํ าบัญชีผู ถูกจํากัดสิทธิ                    
(ระเบียบทองถ่ินฯ ขอ 216) 27 เมษายน 2564 ประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีไมมีเรื่องรองเรียน (ม.17)                 
 
               27 พฤษภาคม  ... 
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