
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชยีงใหม   

ครั้งที ่6/2565 
 
 

 
 
 
 
 
 

ในวันจันทรท่ี 27 มิถุนายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 6/2565 
ในวันจันทรที่ 27 มิถุนายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
--------------------------- 

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ   (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
     2.1 การมอบเกียรติบัตรกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม) 
 3. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565  (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

เชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
 2.5 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวีระพันธ  ดีออน) 
  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 5/2565  เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม  2565 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)  

5.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 

5.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจำป  พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
(สำนักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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5.1.5  การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่  1 การสงเสริมความรูทางการเมือง                
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)   

5.1.6 โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล (Zone C) 
(สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม)  

5.1.7 ประชาสัมพันธโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565              
(แจงนับ) (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม)  

5.1.8 การสงเสริม การขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สำคัญดานวัฒนธรรม 
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)  

5.1.9 การจัดกิจกรรม“ชิมชารสดี ขนมพันปดอยแมสา ”เที่ยวธรรมชาติ               
ดอยผากลอง ลองผาใยกัญชง ชมวิถีมงบานแมสา ภายใตโครงการสงเสริมอัตลักษณและภูมิปญญาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.10 การรายงานขอมูลหนวยพักอาศัยภายในศูนยบานพักขาราชการจังหวัด
เชียงใหม (สำนักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม) 

 

  5.2 ดานกิจการพิเศษ 
   5.2.1 ประชาสัมพันธการจัดงาน FTI Expo 2022 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม) 
   5.2.2 ประชาสัมพันธการจัดงาน Lanna Expo 2022 (สำนักงานพาณิชยจังหวัด
เชียงใหม) 
    5.2.3 การสงเสริมดานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (สำนักงานทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)   
  5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)                   
และสถานการณโรคตามฤดูกาล .(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
   5.3.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
    5.3.3 การดำเนินการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย (สำนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
    5.3.4 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานดานผังเมือง 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม) 
 5.4 ดานสังคม 
        5.4.1  การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมบังคับคดีและจังหวัด
เชียงใหมที่สวนราชการและประชาชนควรรับทราบ  (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม) 
   

   5.5 นำเสนอโดยเอกสาร 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม  2565    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

1 กรกฎาคม 2565 09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา 
นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

1- 31 กรกฎาคม 
2565 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2565 ไดแก  
- การจัดโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเครื่องราช
สักการะบริเวณอาคารสำนักงาน  
- การประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. พรอมประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผา
ระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน  

ที่ตั้งหนวยงาน 
 

4 กรกฎาคม 2565 08.30 น. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

กองบิน 41  
กองพลทหารราบที่ 7 
วัดอุโมงค 

11 กรกฎาคม  2565 09.00 น. การประกอบพิธวีันสมเด็จพระนารายณมหาราช  
ประจำป  2565 

หองประชุม 
สภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหม 

12 – 13 กรกฎาคม 
2565 

 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา พุทธศักราช 2565 

วัดทาตอน 
พระอารามหลวง  
และวัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง 

24 – 25 กรกฎาคม 
2565 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 
2565 จังหวัดเชียงใหม 

วัดเจ็ดยอด  
พระอารามหลวง 

26 กรกฎาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
7/2565 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28 กรกฎาคม  2565  การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  28 กรกฎาคม 2565 
ณ หองราชพฤกษ 
ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 



เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ   (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
     2.1 การมอบเกียรติบัตรกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม) 
 3. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565  (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด

เชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
 2.5 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวีระพันธ  ดีออน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 5/2565  เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม  2565 

 
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา              

สวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 5/2565                  
เมื่อวันจันทรที่  30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ                   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
Meeting  นั้น 
      เลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 18 หน า โดยมี                                
นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนำลงเผยแพร               
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 5/2565 
เปนที่เรียบรอยแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
    รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�   

ครั้งท่ี 5/2565 
ในวันจันทร$ท่ี 30 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย$ราชการจังหวัดเชียงใหม� 
--------------------------- 

ผู�บริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม� ท่ีเข�าประชุม  
1. นายประจญ ปรัชญ�สกุล ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�     ประธานการประชุม 
2. นายวรญาณ บุญณราช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
3. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน�ชัยเดช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
4. นายประสงค� หล�าอ�อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม�  
5. นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป2 ประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม� 
7. นางปลื้มจิต สิงห�สุทธิจันทร� คลังจังหวัดเชียงใหม� 
8. นายสมคิด ป8ญญาดี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม�  
9. นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 

10. นางสิริรัตน� โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
11. นางกัญญ�ชลา สุขิตรกูล ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 
12. นางจิราพร  เชาวน�ประยูร ยามาโมโต� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงใหม� 
13. นายณวรา ชัยชนะ (แทน) เกษตรและสหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
14. นางธีราพร วิชิตป8ญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม� 
15. นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม� 
16. นางพนิดา วาณิชรัตน� พาณิชย�จังหวัดเชียงใหม� 
17. นางศิริพร ศิริโสดา ผู�อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม� 
18. นายบุญอุ�ม วงศ�บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 

กระทรวงมหาดไทย  
19. นายชัยรัตน� ภู�นพมาศ เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
20. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม� 
21. นายวิรัช ต้ังม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� 
22. นายอารุณ ปEนตา หัวหน�าสำนักงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม� 
23. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน� ท�องถ่ินจังหวัดเชียงใหม� 

              24. นายสภุาพ
... 
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24. 
 

นายสุภาพ ชมภูม่ิง ผู�อำนวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
เชียงใหม� 

25. นางเสาวรส คงทวีศักด์ิ ผู�อำนวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 9 
26. นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม� 
27. นายทองศุกร� วงศ�โสภา ผู�จัดการการไฟฟFาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� ชั้น 1 
28. นายอัครพล สมบัตินันท� จัดการการไฟฟFาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� 2  
29. นางสาววราศิณี สุนทร (แทน) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� 
30. นายเอกชัย ท�าวคำมา (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม� 
31. นางสาวนรัมภา จะงาม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
32. ร.ต.วิโรจน� โชติธนาภิรักษ� นายกเทศมนตรีเมืองต�นเปา 
33. นายประสิทธิ์ สามนต� (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม�เหียะ 
34. นายธนากร พรหมดวง ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
35. นายศเนติ จิรภาสอังกู ผู�อำนวยการกลุ�มงานยุทธศาสตร�และข�อมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
36. นายพิพัฒน�พงษ� พุทธวงค� ผู�อำนวยการกลุ�มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
37. นางสาวอรุณี โปธา หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม� 
38. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน� ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม� 
อำเภอ 
39. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม� 
40. นายศิวะ ธมิกานนท� นายอำเภอสันทราย 
41. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป2 นายอำเภอดอยสะเก็ด 
42. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี 
43. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ� นายอำเภอสันกำแพง 
44. นายมานิตย� ไหวไว (แทน) นายอำเภอแม�ริม 
45. นายชัยณรงค� นันตาสาย นายอำเภอแม�แตง 
46. นายทรงศักด์ิ วลัยใจ นายอำเภอพร�าว 
47. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว 
48. นายจิระชาติ ซ่ือตระกูล นายอำเภอฝาง 
49. นายชลิต ทิพย�คำ นายอำเภอแม�ออน 
50. นางวาสนา บุญธรรมช�วย นายอำเภอดอยหล�อ 
51. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม�อาย 
52. ว�าท่ี ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 

53. ว�าท่ี ... 
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53. ว�าท่ี ร.ต.นพรัตน� ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันปMาตอง 
54. นายยุทธพงศ� ไชยศร นายอำเภอจอมทอง 
55. นายวิศิษฐ� ทวนชีพ (แทน) นายอำเภอแม�แจ�ม 
56. นายณฐกร ภัทรวนนท� นายอำเภอสะเมิง 
57. นายสิทธิ์ วงศ�ม�าน นายอำเภอฮอด 
58. ว�าท่ี ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา นายอำเภออมกPอย 
59. นายนิติปกรณ� แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต�า 
60. นายถนอม กุยแก�ว นายอำเภอเวียงแหง 
61. นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ 
62. นายพีระศักด์ิ ธีรบดี นายอำเภอแม�วาง 
63. นายวรศักด์ิ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

สำนักงานอัยการสูงสุด 
64. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม� 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
65. นางจุรีรัตน� ใจแข็ง ผู�อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักงานตำรวจแห�งชาติ 
66. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต�วนชะเอม (แทน) ผู�บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
67. ร.ต.อ.ปEQน ป8ญญารัตน� (แทน) ผู�กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
68. พ.ต.ท.ธีรศักด์ิ หอมมาก (แทน) ผู�กำกับการด�านตรวจคนเข�าเมืองท�าอากาศยานเชียงใหม� 
69. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว�างวโรรส (แทน) ผู�กำกับการตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
70. นายสมรัตน� มะลิลา (แทน) ผู�อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ�เขต 3 
71. นางเหมือนใจ วงศ�ใหญ� ผู�อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม� 
72. นายธนดล อุตสาคต (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ ภาค 1 

กระทรวงกลาโหม 
73. พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร (แทน) ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 / รองผู�อำนวยการ

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม�  
(ทหาร)  

74. พ.ท.วัชรินทร� ไทยแก�ว ผู�บังคับกองพันพัฒนาท่ี 3 
75. น.อ.วงศ�วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู�บังคับการกองบิน 41 
76. ร.ท.วิทยา วิริยะ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม� 
77. น.อ.อำนาจ ก�อนเครือ หัวหน�าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม� 
78. ว�าท่ี ร.ท.สุทธิศักด์ิ แสงสว�าง (แทน) ผู�อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม� 

กระทรวง... 
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กระทรวงคมนาคม 
79. นางวราภรณ� วรพงศธร ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� 
80. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม� 
81. นางสาวปEยฉัตร ชาญไววิทย� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเจ�าท�าภูมิภาคท่ี 1 / (แทน) 

ผู�อำนวยการสำนักงานเจ�าท�าภูมิภาค สาขาเชียงใหม�  
82. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผู�อำนวยการท�าอากาศยานเชียงใหม� 
83. นายนิคม เทพบุตร (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 
84. นายวารินทร� ดำศรีใจ (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 3 
85. นายพงษ�ชัย มูลรินทร� ผู�อำนวยการศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� 

กระทรวงการคลัง 
86. นางชฎาพันธ� โสมิยะ (แทน) คลังเขต 5  
87. นายกรจักร ชูทิพย� ธนารักษ�พ้ืนท่ีเชียงใหม� 
88. นายพรศักด์ิ นวลคำ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 5 
89. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� 
90. นายประจักษ� เลิศรุ�ง (แทน) สรรพากรภาค 8 
91. นายธีระยุทธ เหล�มประวัติ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 1 
92. นายอำนาจ เรืองแสง (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 2 
93. นายวิสูตร อ่ิมแก�ว (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
94. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ� นายด�านศุลกากรท�าอากาศยานเชียงใหม� 
95. นายไชยทัต นิวาศะบุตร นายด�านศุลกากรเชียงดาว 
96. นางดรุณี จารุภูมิ ผู�อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

กระทรวงการต�างประเทศ 
97. นางสาวรณพพัณณ� กปEตถัย หัวหน�าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม� 

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
98. ผศ.พิมภา อ่ิมสำราญรัชต� (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ ประจำ

วิทยาเขตเชียงใหม� 
99. นายวัชรายุธ�  กัววงศ� ผู�อำนวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม� 

100. นายวัลลภ สว�างพงษ� ผู�อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม� 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ 
101. นางสาวนภาลัย หลักม่ัน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม� 
102. นางสาวพิมผกา โรยพริกไทย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม� 
���. นางพรจนัทร.์.. 
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103. นางพรจันทร� เกียรติศิริโรจน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม� 

104. นางเพทาย เมฆี ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านเชียงใหม� 
105. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�าน

ธรรมปกรณ� (เชียงใหม�) 
106. นางสาวกาญจนา ประสงค�ทรัพย� (แทน) หัวหน�าบ�านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 
107. นางสาวณิชากร วงษ�รักษ� (แทน) ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม� 
108. นางสาวอิสรีย� จักรผันชีวี (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม� 
109. นางแสงดาว อารีย�เกิดเพียร ผู�อำนวยการศูนย�ประสานงานโครงการหมู�บ�านสหกรณ� 

สันกำแพง อำเภอแม�ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม� 
110. นายรักษ�ชาติ ริ้วทอง ผู�อำนวยการพิพิธภัณฑ�เรียนรู�ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
111. นางสาวพิมพ�พร เหล�าไชย ผู�ปกครองสถานคุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงสันมหาพน 
112. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กบ�านเวียงพิงค� 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ 
113. นายเจริญ พิมพ�ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม� 
114. ว�าท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
115. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ� ประมงจังหวัดเชียงใหม� 
116. นางสาวมะลิวัลย� เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
117. นายอนุสรณ� หอมขจร ปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม� 
118. นายถาวร มีชัย ผู�อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  
119. นายอุดม ม�าเมือง (แทน) ผู�อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม� 
120. นางสาวอาภาพัชร� นาทอง ปศุสัตว�เขต 5 
121. นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�ท่ี  7 
122. นางประภาพรรณ น�อยทะนะ (แทน) หัวหน�าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�เชียงใหม� 
123. นางวาริศา กมลรัตน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม� 
124. นางสุนีย� กันธิยาใจ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ�ท่ี 9 

จังหวัดเชียงใหม� 
125. นางสาวสิริลักษณ� กมล (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 6 เชียงใหม� 
126. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 
127. นายประสาน พรโสภิณ ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำจืด

เชียงใหม� 
128. นายนิพนธ� บุญมี ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยข�าวเชียงใหม� 
129. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
103 นางเสาวนีย�... 
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130. นางเสาวนีย� อภิญญาณุวัฒน� ผู�อำนวยการศูนย�หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม� 
131. นางสาวชลาลัย ฟFาภูเจริญ (แทน) หัวหน�าสำนักงานกองทุนฟYZนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม� 
132. ว�าท่ี ร.ต.หญิง เกศนาฏ กลิ่นทอง (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�าน

แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม� 
133. นางสาวพรพรรณ จำปา (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�าน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม� 
134. นายดรุตร� ชูจันทร� ผู�อำนวยการการยางแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม� 
135. นายวิโรจน� บรรเจิดฤทธิ์ ผู�อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม� 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
136. นายกฤษฎา แก�วบุตร (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 
137. นายสุรศักด์ิ นัสบุสย� ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปMาไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) 
138. นายประดิษฐ� สีใส ผู�อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 1  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
139. นางสาวพะเยาว� เมืองงาม ผู�อำนวยการศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
140. นางสุมาลี บินดอน ผู�อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
141. นายมนต�ชัย ณ ลำพูน ผู�อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 
กระทรวงยุติธรรม 
142. นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู�อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม� 
143. นายเทิดธรรม อดิศัยเดชรินทร� ผู�อำนวยการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม� 
144. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู�อำนวยการศูนย�ฝ[กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
145. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู�อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม� 
146. นางสาวสุวิพา สุขสวัสด์ิ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
147. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5 
148. นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน ผู�บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม� 
กระทรวงแรงงาน 
149. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร�ศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
150. ร�อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
151. นางจริยา กาวิลเครือ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม� 
152. นายเอกลักษณ� อุ�นภักด์ิ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม� 
153. นายประภัสสร� วงศ�รักษา (แทน) ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 19 เชียงใหม� 
154. นางสาววราภรณ� รินยานะ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ฟYZนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
 

            155.นางสาว... 
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155. นางสาวอักขณา รุ�งเรือง ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย�สำหรับอุตสาหกรรม 
บริการสุขภาพ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
156. นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม� 
157. นางกษมา ประสงค�เจริญ ผู�อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม� 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
158. นายธรรมนูญ น�วมอนงค� (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
กระทรวงศึกษาธิการ 
159. นางพันธุ�ทิพย� โลราช (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
160. นายปEยเชษฐ� โกย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  
161. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 1 
162. นายพิชิตชัย อินทร�ภูวงศ� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 2 
163. นางพรทิพย� วรรณทวีเกียรติ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 3 
164. นายสุวิทย� ยาประสิทธิ์ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 5 
165. นายชัยนนท� นิลพัฒน� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 6 
166. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู�อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม� 
167. นางปริศนา วรรณารักษ� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม� 
168. นายอรุณไสว ปEนอินต\ะ (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม� 
169. นายกรมิษฐ� รัตนา (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
170. นางพวงทอง ศรีวิลัย (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม� 
171. นางสุชานาถ ยอดอินทร� (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  
กระทรวงสาธารณสุข 
172. นางมณทิรา เมธา (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� 
173. แพทย�หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร� 
174. นางภัทรวดี แก�วมา (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม� 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
175. นายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  

     176. นายดุสิต 
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176. นายดุสิต จันทรกานต� ผู�อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
เขต 3 

177. นายวรชาติ ชูชม ผู�อำนวยการศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 
หน�วยงานพิเศษ/องค$กรอิสระ  
178. นางสุรางค�รัตน� ณ ลำปาง หัวหน�าสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม� 
179. นายนพดล สุยะ ผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ

จังหวัดเชียงใหม� 
180. นางสาวศวราณี ศรีโพธิ์ (แทน) ผู�ตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี 8  
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน  
181. นางสาวชญาน�นันท� ศิริประภานนท�กุล นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
182. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
183. นางวัลยา สิปปพันธ� เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�  
184. นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายช�างไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
185. นายกิตติ ลอยมาปEง นายช�างไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
186. นางสาวนาตยา อินต\ะขัติย� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
187. นางสาวสุดาทิพย� ณ เชียงใหม� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องระเบียบก�อนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต�าง ๆ  
    1.1 การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให�กับนักกีฬาท่ีเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาและนันทนาการ

ผู�สูงอายุแห�งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 ประจำป^ 2565 ทุ�งฟFาเกมส� จำนวน 20 คน  (สำนักงานการท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม�)  

2. แนะนำหัวหน�าส�วนราชการท่ีย�ายมาดำรงตำแหน�ง ณ จังหวัดเชียงใหม�  
   2.1 นายนิคม     เทพบุตร   
         ตำแหน�งป8จจุบัน   ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 
      ตำแหน�งเดิม   ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 
              3. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักงานประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม�)  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

         -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและข�อส่ังการ 
 2.1 ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายประจญ ปรัชญ$สกุล) มอบนโยบายและข�อสั่งการ 
ดังนี้ 
    2.1.1 แนวโน�มสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโควิด – 19 มีแนวโน�มดีข้ึน แต�ท้ังนี้ 

ยังคง... 
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ยังคงดำเนินชีวิตความด�วยระมัดระวัง และต�องปFองกันตนเอง จังหวัดเชียงใหม�ยังคงมีการรณรงค�ให�ประชาชน                
ฉีดวัดซีนเข็มกระตุ�นให�ได�มากท่ีสุด จังหวัดเชียงใหม�เป`น 1 ใน 17 จังหวัดนำร�องด�านการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี                
25 อำเภอ ร�านอาหารได�มีการผ�อนคลายให�จำหน�ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ได� ผับ บาร� คาราโอเกะ อาบอบนวด 
หากต�องการเปEดให�บริการต�องส�งข�อมูลให�คณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัดเชียงใหม�พิจารณาให�ความเห็นชอบก�อน
ถึงจะเปEดบริการได�   
   2.1.2 ด�านการสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการแต�งต้ังคณะทำงานด�านการปFองกัน
สาธารณภัยในเขตเมือง ซ่ึงดำเนินการได� 10 จุด  
   2.1.3 การแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนของประชาชน  ท่ีทำการปกครองจังหวัด
เชียงใหม� และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม�ได�มีการสำรวจข�อมูลป8ญหาความเดือดร�อนของประชาชน            
ไปแล�ว จะมีการลงข�อมูลผ�านระบบแอพพลิเคชั่น จากนั้นหน�วยงานราชการจะลงพ้ืนท่ีไปช�วยเหลือ ต�องขอความ
ร�วมมือส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องเม่ือได�รับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�จากประชาชนผ�านทุกช�องทาง ช�วยดำเนินการ
แก�ไขป8ญหาในเชิงรุก หากไม�สามารถดำเนินการได�ให�รีบรายงานจังหวัดทราบทันที   
       2.1.4 กิจกรรมเชียงใหม�เมืองงาม  ขอให�ส�วนราชการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล�าว เพ่ือให�
จังหวัดเชียงใหม�เป`นเมืองท่ีสวยงาม น�าท�องเท่ียว 
   2.1.5 การรณรงค�แต�งกายชุดพ้ืนเมือง ผ�าสีประจำจังหวัดเชียงใหม� และผ�าลายขอ
พระราชทานต�างๆ  เพ่ือส�งเสริมรายได�ให�กับกลุ�มทอผ�าในพ้ืนท่ี   
         
 2.2 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรญาณ  บุญณราช) มอบนโยบายและ                   
ข�อสั่งการ ดังนี้ 
        2.2.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม�หลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของ 
โรคโควิด – 19  ทุกภาคส�วนต�องประชุมหารือร�วมกันในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม�        
อย�างเป`นระบบผ�านคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม� 
        2.2.2 โครงการเมืองอัฉริยะ ได�มีการวางพ้ืนฐานมาอย�างต�อเนื่อง แต�ต�องหยุดชะงักบ�าง
ในช�วงของการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากนี้จะได�มีการขับเคลื่อนโครงการ โดยจะมีการประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ smart city เพ่ือขับเคลื่อนโครงการต�อไป 
       2.2.3 ศูนย�อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช�วงวัย (ศจพ.) มีระบบของ
การเก็บข�อมูล และกระบวนการแก�ไขป8ญหา ขณะนี้อยู�ระหว�างการขับเคลื่อนของส�วนราชการต�างๆ ซ่ึงต�องมี
การบูรณาการการทำงานร�วมกัน ขอให�ส�วนราชการเข�าไปช�วยแก�ไขป8ญหาในพ้ืนท่ีแบบเชิงรุก ป8ญหาหลักๆ                
ท่ีรัฐบาลให�ความสำคัญ 5 ประเด็น ได�แก� (1) ป8ญหาท่ีอยู�อาศัย  (2) ป8ญหาสุขภาพ (3) ป8ญหาด�านการศึกษา             
(4) ป8ญหาการเข�าถึงบริการแห�งรัฐ (5) ป8ญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ โดยมีเปFาหมายท่ีจะดำเนินการ 
ให�เสร็จสิ้นหรือบรรเทาความทุกข�ร�อน ให�เห็นผลเป`นรูปธรรมภายในสิ้นป^งบประมาณ พ.ศ. 2565  
      2.2.4 งานศูนย�ดำรงธรรม ภายหลังจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโควิด – 19 
เริ่มคลี่คลาย คาดว�าป8ญหาข�อร�องเรียนในระดับพ้ืนท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน ขอความกรุณาส�วนราชการในระดับพ้ืนท่ี
ดำเนินการแก�ไขป8ญหา บรรเทาความเดือดร�อนให�กับประชาชน ทำงานในรูปแบบเชิงรุก   

 2.3 รองผู�ว�า... 
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  2.3 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน�ชัยเดช)  
      - 
 2.4 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรวิทย�  ชัยสวสัด์ิ) 
          -  
 2.5 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�  (นายวีระพันธ�  ดีอ�อน) 
          -  

มติท่ีประชุม  ทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�  
                       ครั้งท่ี 4/2565   เม่ือวันศุกร$ท่ี  29  เมษายน  2565 
      หัวหน� าสำนั กงานจั งห วัดเชียงใหม�  ตามท่ีจั งหวัด เชี ยงใหม� ได� จัดประชุมหั วหน� า              
ส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�  และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี  4/2565                  
เม่ือวัน ศุกร� ท่ี  29  เมษายน  2565  เวลา 09 .30  น . ณ ห� องประชุม  3  ชั้ น  3  อาคารอำนวยการ                   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม�  อำเภอเมืองเชียงใหม�  จังหวัดเชียงใหม� และการประชุมผ�านระบบ Zoom Meeting
เลขานุการได�จัดทำรายงานการประชุม ประกอบด�วยเอกสาร 19 หน�า โดยมี นายประจญ ปรัชญ�สกุล                   
ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�  เป`นประธานการประชุม ซ่ึงได�นำลงเผยแพร�ในเว็บไซต�จังหวัดเชียงใหม�  
www.chiangmai.go.th  หัวข�อ ประชุมหัวหน�าส�วนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส�จังหวัดเชียงใหม�  
เพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการทุกท�านได�ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม� และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี 4/2565 เป`นท่ีเรียบร�อยแล�ว  จึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 

 ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 ด�านเศรษฐกิจ 

4.1.1 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม� ประจำปL
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�) 

 คลังจังหวัดเชียงใหม� (นางปลื้มจิต  สิงห�สุทธิจันทร�) สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม� รายงานผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณ และหนังสือเวียน เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้                     
(1) เปFาหมายการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ                  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนที่สุด ท่ี นร 0505/ว 3476 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี                     
มีมติเห็นชอบมาตรการการเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณและการใช�จ�ายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
เพ่ือให�หน�วยรับงบประมาณใช�เป`นแนวทางในการเร�งรัดการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายภาครัฐ ซ่ึงจะช�วยสนับสนุน 
                  การฟYZนตัว... 
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การฟYZนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดเปFาหมายการเบิกจ�าย
และการใช�จ�ายเป`นรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย 
ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 
ประจำ 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 
ลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

(2) ผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงิน
งบประมาณของส�วนราชการ (Function) ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม� ณ วันท่ี                           
20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

หน�วย : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 

เบิกจ�าย 

จำนวน ร�อยละ 
เปMาหมาย Q 

3 

ร�อยละ 

สูงกว�าเปMาหมาย
ร�อยละ 

ภาพรวม 23,146.30 17,863.85 77.18 72.00 5.18 

ประจำ 13,897.85 12,290.03 88.43 79.00 9.43 
ลงทุน 9,248.45 5,573.82 60.27 46.00 14.27 

รายการ งบประมาณ 

การใช�จ�าย 

จำนวน ร�อยละ 
เปMาหมาย 

Q 3 
ร�อยละ 

สูงกว�าเปMาหมาย
ร�อยละ 

ภาพรวม 23,146.30 20,378.62 88.04 81.74 6.30 

ประจำ 13,897.85 12,361.55 88.95 81.76 7.19 
ลงทุน 9,248.45 8,017.07 86.69 81.65 5.04 
ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ (Function) ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ได�รับจัดสรร 
23,146.30 ล�านบาท เบิกจ�าย 17,863.85  คิดเป`นร�อยละ 77.18 สูงกว�าเปFาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด                    
ร�อยละ 5.18 เป`นลำดับท่ี 1 ของประเทศ ใช�จ�าย 20,378.62 ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ  88.04 สูงกว�าเปFาหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 6.30 เป`นลำดับท่ี 6 ของประเทศ ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ 
(Function) ประจำป^ ป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนได�รับจัดสรร 9,248.45 ล�านบาท เบิกจ�าย 
5,573.82  ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ 60.27 สูงกว�าเปFาหมายท่ี คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 14.27                    
                 เป`นลำดับ... 
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เป`นลำดับท่ี 1 ของประเทศ ใช�จ�าย 8,017.07 ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ 86.69 สูงกว�าเปFาหมายท่ีคณะรัฐมนตรี
กำหนดร�อยละ 5.04 เป`นลำดับท่ี 8 ของประเทศ หน�วยเบิกจ�ายท่ีได�รับจัดสรรงบลงทุนมีท้ังสิ้น 131 หน�วยงาน 
ประกอบด�วยส�วนราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค จำนวน 121 หน�วยงาน องค�การมหาชน จำนวน 2 หน�วยงาน 
กรมจังหวัด จำนวน 2 หน�วยงาน องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม�จำนวน 1 หน�วยงาน เทศบาล จำนวน                            
5 หน�วยงาน  โดยมีรายละเอียดการเบิกจ�ายตามเอกสารท่ีแนบในวาระการประชุม สำหรับการเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ�การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หน�วย : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
สำรองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 

ภาพรวม 2,810.89 18.19 204.48 2,278.37 81.06 2,501.04 88.98 

  เงินกู� 2,473.34 0.00 204.48 1,989.72 80.45 2,194.20 88.71 

     ป^ 2563 25.88 0.00 0.00 24.02 92.80 24.02 92.80 

     ป^ 2564 1,778.64 0.00 1.06 1,701.93 95.69 1,702.99 95.75 

     ป^ 2565 668.82 0.00 203.42 263.77 39.44 467.19 69.85 

  งบกลาง ป^ 2564 337.55 18.19 0.00 288.65 85.51 306.84 90.90 
 

การเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติให�กันไว�เบิกเหลื่อมป^ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน�วย : ล�านบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 
2,305.90 671.42 1,632.59 70.80 2,304.00  99.92 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

    4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปLของจังหวัดเชียงใหม� 
ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�) 
    หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด)  จังหวัดเชียงใหม�
ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจำป^ของจังหวัดเชียงใหม� ประจำป^
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเป`น                
งบลงทุน จำนวน 272,781,534.50 บาท ร�อยละ 90.17  งบดำเนินงาน จำนวน 19,735,565.50 บาท 
ร�อยละ 6.52 และค�าใช�จ�ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท  ร�อยละ 3.31  
การใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม�มีผลการใช�จ�ายงบประมาณ จำนวน 
258,467,456.85 บาท ร�อยละ 85.44 จำแนกเป`น การเบิกจ�าย จำนวน 105,030,321.41 บาท                            
              ร�อยละ
... 
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ร�อยละ34.72 และการก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 153,437,135.44 บาท ร�อยละ 50.72  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปLของกลุ�มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 
       ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง)  กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการ                      
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป^ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด�วย 8 โครงการ 13 กิจกรรม
งบประมาณ 88,126,600 บาท  ภาพรวมเบิกจ�าย 3,810,482 บาท คิดเป`นร�อยละ 4.32 ก�อหนี้ผูกพัน 
2,623,392 คิดเป`นร�อยละ 2.98 อยู�ระหว�างดำเนินการ 81,692,726 บาท คิดเป`นร�อยละ 92.70                       
แยกเป`นงบลงทุน งบประมาณ 66,293,800 บาท คิดเป`นร�อยละ 75.23 ผลการเบิกจ�าย จำนวน 462,600 
บาท ก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,477,592 บาท อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 63,353,608 บาท ประกอบด�วย 
2 โครงการ 3 กิจกรรม ได�แก� (1) โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft 
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู�แหล�งท�องเท่ียว หมายเลข  1252 ตอนควบคุม 0200 ตอน.แม�ตอนหลวง - ข�วงกอม 
เป`นช�วงๆ อยู�ในเขตพ้ืนท่ี ตำบลแจ�ซ�อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 50,000,000 บาท                 
(2) โครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด�วย  กิจกรรมปFองกันและแก�ไขป8ญหา
ฝุMนควันโดยการมีส�วนร�วมในเขตปMาต�นน้ำปMาอนุรักษ�พ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทําแนวกันไฟ                  
จํานวน 670 กิโลเมตร เป`นเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปFองกันและแก�ไขป8ญหาหมอกควันไฟปMาในพ้ืนท่ี               
ปMาชุมชนกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย�างยั่งยืน ฝายถาวร จํานวน 120 แห�ง เป`นเงิน 9,000,000 บาท 
ฝายก่ึงถาวร จํานวน 110 แห�ง เป`นเงิน 3,850,000 บาท  งบดำเนินงาน งบประมาณ 16,832,800 บาท   
คิดเป`นร�อยละ 19.10 ประกอบด�วย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ผลการเบิกจ�าย จำนวน 1,360,660 บาท                 
อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 15,472,140 บาท ประกอบด�วย (1) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน�าย
สินค�า Lanna Expo 2022 งบประมาณ 6,000,000 บาท (2) โครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันกลุ�มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท (3) โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ Wellness  
งบประมาณ 702,500 บาท  (4) โครงการยกระดับศักยภาพผู�ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมสู�สากล งบประมาณ 2,090,600 บาท  (5) โครงการเสริมสร�างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ล�านนาสู�การแข�งขันด�านการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท  (6) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพดีของกลุ�มภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท  งบรายจ�ายอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการบริหาร
จัดการกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท คิดเป`นร�อยละ 5.67 ผลการเบิกจ�าย จำนวน 
1,987,222 บาท ก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 145,800 บาท อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 2,866,978 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

     
               5.1.4 การส�งเสริม.. 
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    5.1.4 การส�งเสริม ขับเคล่ือนงาน และนโยบายท่ีสำคัญด�านวัฒนธรรม  
           วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� (นางสิริรัตน�  โอภาพ) นำเสนอดังนี้   (1) จังหวัด
เชียงใหม� โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�ได�ดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ�ศิลป2 ผ�าถ่ินไทย ดำรงไว�             
ในแผ�นดิน โดยการรณรงค�เชิญชวนหน�วยงานภาครัฐสวมใส�ผ�าไทย ผ�าพ้ืนถ่ินของจังหวัดเชียงใหม�ตลอดป^เพ่ือกระตุ�น
เศรษฐกิจฐานรากให�กับผู�ประกอบการผ�า  ท้ังด�านการผลิต การออกแบบ การตัดเย็บ และการจำหน�าย                  
(2) รายงานความก�าวหน�าการขับเคลื่อนลายผ�าอัตลักษณ�ประจำจังหวัดเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการส�งเสริม
การสวมใส�ผ�าอัตลักษณ�ประจำจังหวัดเชียงใหม� โดยผู�สนใจสามารถสั่งซ้ือได�ท่ีเว็บไซต�และ facebook สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� (3) การขับเคลื่อนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม�สู�จังหวัดคุณธรรม
ต�นแบบประจำป^ พ.ศ.2565 ในป^ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงใหม�มีอำเภอคุณธรรมต�นแบบ จำนวน 2 อำเภอ ได�แก� 
อำเภอสันปMาตอง และอำเภอสารภี  สำหรับป^ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม�จะยกระดับให�อำเภอทุกอำเภอ              
เป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบ ขณะนี้หมดเขตยื่นแบบประเมินเป`นท่ีเรียบร�อยแล�ว  สำหรับรางวัลอำเภอคุณธรรม
ต�นแบบโดดเด�น ในป^ พ.ศ. 2564 อำเภอสารภีได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบโดดเด�น  
และในป^ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม�ได�เสนอชื่อให�อำเภอสันปMาตองเป`นตัวแทนของอำเภอเพ่ือเข�ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบโดดเด�น ผลการพิจารณาเป`นเช�นไรจะแจ�งให�ทราบในโอกาสต�อไป 
รางวัลองค�กรคุณธรรมต�นแบบโดดเด�นของจังหวัดเชียงใหม� ป^ พ.ศ. 2564  ได�แก� ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม�            
ในป^ พ.ศ. 2565 มีองค�กรให�ความสนใจเป`นอย�างมาก จะมีการประชุมคณะกรรมการแผ�นแม�บทแห�งชาติ 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะส�งผลการประเมินให�คณะกรรมการระดับชาติต�อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                          4.2 ด�านกิจการพิเศษ 
          5.2.1 รายงานสถานการณ$น้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
         ผู�แทนโครงการชลประทานเชียงใหม� (นายอุดม ม�าเมือง) สถานการณ�
น้ำท�าในแม�น้ำปEงมีแนวโน�มลด-ลง ปริมาณน้ำอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ� คือ เข่ือนแม�งัดสมบูรณ�ชลและเข่ือนแม�กวง
อุดมธารา มีปริมาณน้ำ 217.401 ล�าน ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 41.17  อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13  แห�ง 
มีปริมาณน้ำ 59.625 ล�าน ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 52.15 อ�างขนาดเล็ก 117 แห�ง มีปริมาณน้ำ 277.053      
ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 43.91 สถานการณ�อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม� ห�วงวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สาเหตุ
เกิดจากฝนตกหนักต้ังแต�วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ต�อเนื่องถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ทำให�เกิดเหตุการณ�
น้ำไหลหลากเข�าท�วมหลายพ้ืนท่ี วัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง สถานีวัดปริมาณฝนก่ิวแม�ปาน 200 มม. สถานี
ดอยอินทนนท� 200 มม. สถานีดอยสุเทพ-ปุย 160 มม. สถานีหน�วยจัดการต�นน้ำแม�กลาง 191.4 มม. สถานี
อุทยานแห�งชาติดอยฟFาห�มปก 180 มม. และสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม� 115.6 มม. พ้ืนท่ีประสบภัย                      
ในอำเภอเมืองเชียงใหม� จอมทอง ดอยหล�อ สันปMาตอง อมกPอย ฮอด แม�แจ�ม แม�วาง แม�อาย พร�าว สะเมิง                    
ไชยปราการ หางดง เวียงแหง ฝาง ป8จจุบันพ้ืนท่ีอำเภอดังกล�าวเข�าสู�ภาวะปกติ การใช�ความช�วยเหลือ สำนักงาน
ชลประทานท่ี 1 โครงการชลประทานเชียงใหม�ได�ออกสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานและพ้ืนท่ี      
ประสบภัย เพ่ือพิจารณาแนวทางการช�วยเหลือด�านต�างๆ โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ำเพ่ือเร�งระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ี 
 
                     ให�กับสู�... 
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ให�กับสู�ภาวะปกติ และได�ดำเนินการเพ่ิมการระบายน้ำแม�น้ำปEงท่ีประตูระบายน้ำแม�สอย เพ่ือให�น้ำแม�กลาง
สามารถระบายลงสู�แม�น้ำปEงได�อย�างรวดเร็ว พร�อมกับให�เจ�าหน�าท่ีลงสำรวจพ้ืนท่ีและให�การช�วยเหลือประชาชน
ร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ต�อไป  แนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานท่ี 1  ได�มีการดำเนินการ 
ดังนี้ (1) จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (2) ตรวจสอบสภาพอาคารในลำน้ำสายหลักรวมท้ังคันพนังและ                   
ความม่ันคงของอ�างเก็บน้ำต�างๆ (3) ตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ (4) การบริหารจัดการน้ำในอ�างเก็บน้ำ
ตามเกณฑ� ท่ีกำหนด (5) การจัดประชุมชี้แจง JMC และผู� ได�รับบผลกระทบท้ังในด�านเหนือและท�ายน้ำ                     
(6) การแจ�งเตือนประชาสัมพันธ�สถานการณ�น้ำในพ้ืนท่ี (7) การเตรียมความพร�อมเครื่องจักร/เครื่องผลักดันน้ำ 
เครื่องสูบน้ำ 78 เครื่อง เครื่องจักร - เครื่องมือ 68 หน�วย  (8) การประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง                
ในการจัดการน้ำ  ผลการดำเนินการตรวจสภาพความพร�อมใช�งานของอาคารชลประทานหลัก ในการระบายน้ำ                
ป^ 2565 จำนวน 57 แห�ง พร�อมใช�งานท้ัง 57 แห�ง ในป^ 2565 ได�จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 – 12 นิ้ว 
เพ่ือช�วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูฝน และได�จัดเตรียมรถขุด 5 คัน รถบรรทุก 25 คัน รถบรรทุกน้ำ 16 คัน 
รถบรรทุกติดเครน 3 คัน รถแทรกเตอร� 1 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอ่ืน 12 หน�วย เครื่องสูบน้ำสำรอง 6 หน�วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.2.2 รายงานสภาพภูมิอากาศ 
            ผู�อำนวยการศูนย$ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสาวพะเยาว� เมืองงาม)                      
การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในช�วงครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต�    
ท่ีพัดปกคลุมมีกำลังค�อนข�างแรงประกอบกับร�องมรสุมยังคงพาดผ�านบริเวณภาคเหนือ ทำให�ภาคเหนือยังคงมี                  
ฝนตกชุกและต�อเนื่อง ส�วนใหญ� ร�อยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักเกิดข้ึนได� หลังจากนั้น ครึ่งหลัง                  
ของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และอาจจะเกิดฝนท้ิงช�วงได� เนื่องจากมรสุมท่ีพัดปกคลุมจะมี
กำลังอ�อนลง ประกอบกับร�องมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผ�านตอนใต�ของประเทศจีน ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน 
ภาคเหนือ 130-220 มม. เชียงใหม� 130-170 มม. ค�าปกติ เชียงใหม� 124.5 มม. ภาคเหนือสูงกว�าค�าปกติ 
ร�อยละ 10เชียงใหม� สูงกว�าค�าปกติร�อยละ 5-10  ข�อควรระวัง ในช�วงครึ่งแรกของเดือน บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต�อง
เฝFาระวังสภาวะฝนตกหนักซ่ึงอาจทำให�เกิดน้ำท�วมฉับพลันและน้ำปMาไหลหลากได� ในช�วงครึ่งหลังของเดือนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะลดลง หรืออาจจะเกิดสภาวะฝนท้ิงช�วงได� ซ่ึงจะส�งผลให�เกิดการขาดแคลนน้ำในด�าน
การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3 ด�านความม่ันคง 
   5.3.1 การขับเคล่ือนงานศูนย$อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม�  
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม� (นายประสงค� หล�าอ�อน) การขับเคลื่อนงานศูนย�อำนวยการ
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม� ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย�อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
เชียงใหม� ร�วมกับศูนย�อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ท้ัง 25 อำเภอ และส�วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ�บ�าน และประชาชนจิตอาสา ได�จัดกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง จำนวน      
 
             การจัด... 
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การจัดกิจกรรม 48 ครั้ง ผู�เข�าร�วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน แยกเป`น (1) จิตอาสาพัฒนา ประกอบด�วย กิจกรรม
ปลูกต�นไม� สร�างฝาย พัฒนาแม�น้ำ คู คลอง พัฒนาสถานท่ีราชการ วัด ท่ีสาธารณประโยชน�ฯลฯ  (2) จิตอาสาภัยพิบัติ 
ในห�วงระหว�างวันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2565 โดยกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกท่ี 33ร�วมกับอำเภอและ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี เข�าช�วยเหลือราษฎรท่ีประสบเหตุอุทกภัย พ้ืนท่ีอำเภอเมืองเชียงใหม� สารภี หางดง 
สันปMาตอง ดอยหล�อ และจอมทอง ผลการปฏิบัติ - เป`นไปด�วยความเรียบร�อย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    5.3.2  สถานการณ$การแพร�ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม�.  
    นายแพทย$สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� (นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน�) การ
เตรียมพร�อมเข�าสู�ระยะ Post-pandemic Covid-19 (Endemic approach) ระดับจังหวัด มิติด�านการแพทย�
และสาธารณสุขได�รับความร�วมมือจากทุกหน�วยงานท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชน เพ่ือ
ปFองกันและควบคุมโรคไม�ให�แพร�กระจายในวงกว�างกันอย�างเต็มท่ี โดยวิธีการดูแนวโน�มการติดเชื้อ แนวโน�ม
จำนวนผู�ปMวยอาการหนัก อัตราการครองเตียงระดับ 2 – 3  การฉีดวัคซีนครอบคลุมในประชากรรวม ฉีดเข็ม
กระตุ�นได�มากกว�าร�อยละ 60 ของประชากรตามสิทธิการรักษา ผู�สูงอายุ 60 ป^ข้ึนไปได�รับการฉีดวัคซีนอย�างน�อย 
1 เข็ม เกินร�อยละ 80 จากประชาชนตามสิทธิรักษา ได�รับเข็มกระตุ�นมากกว�าร�อยละ 60 ข้ึนไป ก�อนวันท่ี                      
1 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู�เสียชีวิตมีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต กรณี 1 การเสียชีวิตจากโควิด - 19  
กรณี 2 การเสียชีวิตร�วมกับการติดเชื้อโควิด – 19 อัตราปMวยตายจากโควิด – 19 น�อยกว�าร�อยละ 0.1 ราย
สัปดาห� สรุปการให�บริการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม� ณ วันท่ี 29 พฤษภาค 2565 ฉีดไป 1,678,829 คน คิด
เป`นร�อยละ 90.15 ของประชากรตามสิทธิการรักษา  สถานการณ�โรคไข�เลือดออก จังหวัดเชียงใหม�มีจำนวน
ผู�ปMวยลำดับท่ี 56 ของประเทศ ลำดับท่ี 4 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1 ถัดจากแม�ฮ�องสอน เชียงราย น�าน ในป^ 
2565 พบผู�ปMวย 20 ราย ป8ญหาและอุปสรรค ได�แก� (1) มีการสนับสนุนทรัพยากรจากองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินทุกตำบลโดยกองทุน สปสช. แต�ยังขาดเครื่องพ�น ULV ในบางองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2) ในผู�ปMวยบาง
รายการดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ยังไม�ครบถ�วน (3) ประชาชนขาดความรู�/ความตระหนัก/ความร�วมมือใน
การปFองกันควบคุมโรคไข�เลือดออกด�วยตนเอง (4) ครัวเรือนบางหลังยังไม�ให�ความร�วมมือในการควบคุมโรค
ไข�เลือดออกหรือการจัดการแหล�งเพาะพันธุ�ของยุงลาย สถานการณ�โรคฝ^ดาษลิง เป`นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 
orthopoxvirus ติดต�อระหว�างสัตว�และคนท่ีพบได�น�อย พบมากในแอฟริกากลาง และตะวันตำ มักพบในสัตว�
ตระกูลลิงและสัตว�ฟ8นแทะหลายชนิด เช�น หนู กระรอก กระต�าย ติดต�อในมนุษย�จาการสัมผัสโดยตรงกับเลือด          
สิ่งคัดหลั่ง หรือตุ�มหนองของสัตว�ท่ีติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว�ท่ีมีเชื้อกัด อาการของโรค ได�แก� (1) มีไข� หนาวสั่น 
(2) ปวดหัว เจ็บคอ ต�อมน้ำเหลืองโต (3) นวดกล�ามเนื้อ ปวดหลัง (4) อ�อนเพลีย (5) วันท่ี 1 – 3 จะมีผื่นข้ึน        
(6) จากผื่นจะกลายเป`นตุ�มหนอง อาการปMวยในคนจะค�อยๆ หาย ได�เอาหลังจากผ�านไปประมาณ 2 – 4 สัปดาห� 
หากอาการไม�ดีข้ึนให�พบแพทย� มาตรการปFองกันของจังหวัดเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�ยังไม�มีเท่ียวบินจากประเทศ
ท่ีพบการติดเชื้อ มีเพียงเท่ียวบินเปลี่ยนเครื่อง แล�วต�อมาลงท่ีเชียงใหม� จึงมีแนวทางการเฝFาระวัง 2 รูปแบบ คือ 
(1) ท�าอากาศยานเชียงใหม� ด�านควบคุมโรคติดต�อได�จัดต้ังจุดสแกนไข� และตรวจเอกสาร ถ�าพบผู�มีอุณหภูมิ 
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ร�างกายมากกว�า 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทำการแยกเพ่ือสอบสวนและ
เฝFาระวัง พร�อมแจกบัตรคำแนะนำ ให�ผู�เดินทางเฝFาระวังอาการขณะท่ีอยู�ในเชียงใหม� และส�งรายชื่อให�สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ติดตาม (2) โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม�จัดประชุมวางแนวทางการเฝFาระวังผู�มีอาการ
เข�าข�ายแล�ว โดยให�โรงพยาบาลจัดต้ังจุดคัดกรอง ณ ท่ีต้ัง ถ�าพบผู�มีอาการเข�าข�ายให�เก็บตัวอย�างสิ่งส�งตรวจ        
พร�อมประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ลงสอบสวนโรค และส�งท่ีส�งตรวจเพ่ือหาเชื่อไปท่ี
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.3.3 การแก�ไขปUญหาไฟปWาและฝุWนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม�  
     ผู�แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม�  (นายสมคิด 
ป8ญญาดี) สถานการณ�หมอกควันไฟปMาและฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม� 2565 พบจุด Hotspot 
2,565 พ้ืนท่ีเผาไหม� 380,192  ไร� ค�าฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 40 วัน การยื่นคำร�องขอ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงผ$านแอพพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล FireD (ไฟดี) 
ป^ 2565 ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 มีการลงทะเบียนคำร�อง 268,373.7 ไร�  10,853 
รายการ อนุมัติดำเนินการ 217,4096 ไร� คิดเป`นร�อยละ 81  รายงานผลการดำเนินงาน 111,512.4 ไร�                    
คิดเป`นร�อยละ 51 จังหวัดเชียงใหม�จัดทำโครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันไฟปMาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู�ความยั่งยืน 
โดยใช�วัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรทำเป`นเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอัดแท�งใช�ในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟFาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม� Chiang Mai Model การเปEดศูนย�รับซ้ือเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรนำร�อง เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย�รับซ้ือวัตถุดิบเหลือใช�ทางการเกษตร ตำบลบ�านกาด อำเภอแม�วาง โดยกำหนดการรับ
ซ้ือและส�งมอบงวดแรกให�กับ SCG ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 จำนวน 25 ตัน และได�ทำการปEดศูนย�บัญชาการ
ปFองกันนและแก�ไขป8ญหาไฟปMาและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม� ไปแล�วเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.4 ด�านสังคม 
  5.4.1 การขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมขนส�งและจังหวัด
เชียงใหม�ท่ีส�วนราชการและประชาชนควรรับทราบ 
            ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� (นางวราภรณ� วรพงศธร) ขอแจ�งเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ
หลอกทำใบขับข่ีปลอมบนโลกออนไลน� ประชาชนอย�าหลงเชื่อโดยการใช�บัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญ              
ท่ีมีข�อมูลส�วนบุคคลแก�ผู�อ่ืน เพราะจะทำให�เสียเอกสารสำคัญ สูญเสียเงิน และใบอนุญาตขับรถปลอมมีความผิด
กฎหมาย หากพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมไม�น�าวางใจหรือได�รับการติดต�ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ�ง
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ความช�วยเหลือประชาชนได�ทันท�วงที โทรสายด�วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อย�าหลงเชื่อโฆษณา
ขายปFายแดงในสื่อออนไลน� ปFายแดงไม�มีขาย ซ้ือปFายแดงปลอมไปใช�ถือว�าผิดกฎหมายอาญามีโทษถึงข้ันจำคุก 
ปFายแดงต�องใช�คู�กับสมุดคู�มือประจำรถ อนุโลมให�ใช�ปFายแดงเป`นการชั่วคราวไม�เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ  
ประชาสัมพันธ�เจ�าของรถยนต�อายุการใช�งานเกิน 7 ป^ รถจักรยานยนต�อายุการใช�งานเกิน 5 ป^ นำรถเข�าตรวจสภาพ       
 
                  กับ ตรอ. ... 
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18 
 

กับ ตรอ.ก�อนชำระภาษีออนไลน�ผ�านเว็บไซต�หรือแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได�ทันที รอรับเครื่องหมาย               
การเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย� เพ่ิมความสะดวกสบาย สำนักงานขนส�งจังหวัดเชียงใหม� แห�งท่ี 1 
(หนองหอย) ให�บริการ Drive thru for tax เลื่อนล�อต�อภาษี ในวันเสาร� - อาทิตย� เวลา 08.30 – 15.30 น. 
หยุดพักเท่ียง เวลา 12.00 - 13.00 น. ขอเชิญร�วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถเกPง รถแวน รถตู� VIP                         
รถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษร งฉ  ม่ังมีเงินทอง ฉลองโชค จำนวน 301 หมายเลข โดยประมูลทางอินเตอร�เน็ต 
www.tabicnrod.com ในวันเสาร�ท่ี 4 มิถุนายน  2565   

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม�ในเดือนมิถุนายน  2565  
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

2 มิถุนายน 2565   รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ) 
เดินทางมาตรวจราชการ 

 

3 มิถุนายน 2565  
 
08.00 น. 
19.00 น. 
 

การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี  
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ�ม  
  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
(เริ่มวางพานพุ�มเงิน -พุ�มทอง เวลา 17.30 น.) 

ห�องราชพฤกษ�      
ศูนย�ประชุมและ
แสดงสินค�านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ               
7 รอบ พระชนมพรรษา 
อำเภอเมืองเชียงใหม� 

3  มิถุนายน  2565  การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินี 

 

8 มิถุนายน 2565  พิธีปล�อยพันธุ�สัตว�น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 2565 

อ�างเก็บน้ำโปMงจ�อ 
หมู�ท่ี 7 ตำบลสันติสุข 
อำเภอดอยหล�อ 

12 – 16 มิถุนายน 
2565 

 สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟFาจุฬาภรณวลัยลักษณ� 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม� 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

             วัลยา สิปปพันธ�              ผู�จดรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สิปปพันธ�) 
          เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
       สุชญา  จายหลวง  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุชญา  จายหลวง) 
       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจำป พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570 
(สำนักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 

ขอมูลหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.5  การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสงเสริมความรูทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)  

 

  จังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา สถาบันพระปกเกลาซึ่งเปนหนวยงาน
หลั ก ในการขับ เคลื่ อนกิ จกรรมปฏิ รูปประเทศที่ จะส งผลให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต อประชาชน 
อยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่ 1 การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเป นประมุ ข  ว าได จั ดทำเนื้ อหาสาระความรู เบื้ อ งตนทางการเมื องในระบอบประชาธิป ไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขเรียบรอยแลว ประกอบกับผลการประชุมระหวางสถาบันพระปกเกลากับ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  
ไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทยรวมดำเนินการขับเคลื่อนตามแนวทางที่สถาบันพระปกเกลากำหนด  

 ในการนี้ จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือ ที่ ชม 0017.2/ ว 17239  ลงวันที่ 17 มิถุนายน 
2565  ขอความรวมมือจากทุกทาน ประชาสัมพันธหลักสูตรอบรม “รูรอบระบอบประชาธิปไตยอันมี
พ ระมห ากษั ต ริ ย ท รง เป น ป ระมุ ข”ผ าน ระบ บ ออน ไลน  (e-Learning) แ ละสื่ อ ค วาม รู เกี่ ย วกั บ  
“ความรูการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ของสถาบัน
พระปกเกลา เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่  1 การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.6 โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล 
(Zone C) (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

41 



 
5.1.7 ประชาสัมพันธโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565              

(แจงนับ) (สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.8 การสงเสริม การขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สำคัญดานวัฒนธรรม 
(สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)  
 
 

  1. การสงเสริมการแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นถิ่น และการขับเคลื่อนงานผาลายอัตลักษณประจำ
จังหวัดเชียงใหม 

2. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนแมบทสงเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

3. โครงการจัดกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเขาพรรษา 
พุทธศักราช 2565 

4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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กำหนดการ 

โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เน่ืองในโอกาสวันคลายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

(พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ) 

ในวันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยแมโจ  ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม 

******************* 

เวลา  ๐๘.๐๐ น.     - ผูเขารวมงานพรอมกัน ณ มณฑลพิธ ีณ อาคารแผพืชน  มหาวิทยาลัยแมโจ 

                                -ชมนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ /สวนราชการตางๆ ลงนามถวายพระพร  

เวลา  ๐๙.๐๐ น.         - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานพิธีมาถึงบริเวณมณฑลพิธี 

   - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม  

                                  รวมพิธีหลอเทียนพรรษา (ของมหาวิทยาลัยแมโจ) บริเวณหนาอาคารแผพืชน 

   - ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และนายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ลงนามถวายพระพร 

   - ประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

   - อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ กลาวตอนรับ  

    - วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม รายงานวัตถุประสงคการจัดงาน 

       - ประธานพิธีเปดกรวยดอกไมธูปเทียนแพร เบื้องหนาพระรูปและกลาวคำถวายราชสดุดี  

                                 สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

   - ประธานอานคำถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จเจาฟาฯ  

     กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เน่ืองในโอกาสวันคลายวันประสูติ  

                                 ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (จบแลวเปดเพลงมหาชัย, พระสงฆเจริญชัยมงคลคาถา) 

    - ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล  

   - ประธานสงฆใหศีล 

     - ศาสนพิธีกร อาราธนาพระปริตร 

   - พระสงฆ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต  

        - ประธานสงฆกลาวสัมโมทนียกถา และนำเจริญสมาธิ ๕ นาที เพื่อถวายพระราชกุศล                              

 - ประธานในพิธี และขาราชการชั้นผูใหญถวายจตุปจจัยไทยธรรมแดพระสงฆ จำนวน ๑๐ รูป 

          - ประธานในพิธี และขาราชการชั้นผูใหญ นั่งประจำที่ 
          - พระสงฆอนุโมทนา (ใชพัดรอง) 
 - ประธานในพิธีกรวดน้ำ/รับพร 

- ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย และประธานสงฆ 
- พระสงฆเดินทางกลับ 
- ประธานในพิธี หัวหนาสวนราชการ และผูรวมพิธีถวายความเคารพพระรูป  

             สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
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- เสร็จพิธี 
- ประธานในพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการพระประวัติ และพระกรณียกิจ เฉลิมพระเกียรติ 

            สมเด็จเจาฟาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชมนิทรรศการจากสำนักงาน- 

            ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม และหนวยแพทย พอ.สว. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
 

   

 

หมายเหตุ   

การแตงกาย 
ขาราชการพลเรือน/ตุลาการ/อัยการ/ : เคร่ืองแบบปกติขาว 
รัฐวิสาหกิจ/'องคกรปกครองสวนทองถิ่น/สถาบันการศึกษา 
ขาราชการทหาร/ตำรวจ   : เคร่ืองแบบปกติขาว คาดกระบี่ ถุงมือ 
นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม  : ชุดผาไทย โทนสีแสด 
กงสุลตางประเทศ/เจานายฝายเหนือ : ชุดสากลนิยม/ผาไทยหมสไบ 
 
หมายเหตุ  ๑) ผูรวมพิธีสวมหนากากอนามัยสีขาว หรือหนากากผาสีขาวตลอดการเขารวมพิธี 

๒) ขอใหหนวยงานตรวจคัดกรองผูรวมพิธี โดยตองไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – ๑๙ 
ตามที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมกำหนด มีผลการตรวจ ATK เปนลบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง  
และไมเดินทางไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง บันทึกภาพผลการตรวจ ATK มาแสดงตอเจาหนาท่ีในวันพิธีฯ 

๓) กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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5.1.9 การจัดกิจกรรม“ชิมชารสดี ขนมพันปดอยแมสา ”เที่ยวธรรมชาติ              
ดอยผากลอง ลองผาใยกัญชง ชมวิถีมงบานแมสา ภายใตโครงการสงเสริมอัตลักษณและภูมิปญญาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ปงบประมาณ พ.ศ .256๕ (ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม) 
 

 

      รับชมวีดีทัศน 5 นาที 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.10 การรายงานขอมูลหนวยพักอาศัยภายในศูนยบานพักขาราชการจังหวัด
เชียงใหม (สำนักงานธนารักษพื้นที่เชียงใหม) 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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  5.2 ดานกิจการพิเศษ 
   5 .2 .1 ประชาสัมพันธการจัดงาน FTI Expo 2022 (สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม) 
 

 

ขอมูลหนาถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย การส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความพร้อมเป็นประตู
การค้าการลงทุนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโต
อย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั ้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดกิจกรรมงานต่างๆ  
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายและปลอดภัย โดยเชียงใหม่ได้วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566-2570) ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งชีวิตและความมั่งค่ัง เศรษฐกิจดี ประชากรอยู่ดี
กินดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยมองยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ การท่องเที่ยวที่เพิ่มมูลค่าสามารถ
ปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ การเกษตรท่ีแม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG และการค้าการลงทุนบนพื้นฐาน
ของนวัตกรรมและความยั่งยืน  

การจัดงาน FTI EXPO 2022 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for 
Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นับเป็น
การผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทยและองค์กรช้ันนำท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา 
ท้ังด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเท่ียว เพื่อร่วมกันขับเคล่ือนประเทศหลังสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลาย มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การ
ใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้า
และการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับความก้าวหน้าของ
ภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไกขับเคล่ือน
เศรษฐกิจต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้าการ
ลงทุนให้เช่ือมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้
เกิดเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมา
ดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ Next Normal 

งาน FTI Expo 2022 หรือมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยนี้ จะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชยีงใหม่ 
นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยสำหรับชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์เปิดเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่  
โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน เช่ือมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก โดยคาดว่าจะ
สร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1 ,000 ล้านบาท จากการใช้จ่ายของ 
นักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ และเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความ
ยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง 
และลำพูน จึงร่วมจัดงาน Lanna Expo 2022 โดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกับงาน FTI Expo 2022” “และที่สำคัญกว่านั้น 
FTI EXPO 2022 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ในวันที่ 29 มิถุนายน นี้”  
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ไฮไลท์ของงาน 
▪ FTI FUTURE FORUM รับฟังนโยบายและวิสัยทิศน์จากสุดยอดซีอีโอชั้นนำของประเทศ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต รวมถึงกิจกรรมสัมมนาหัวข้อ
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ทิศทางอุตสาหกรรม และองค์ความรู้ด้าน BCG  

▪ EXHIBITION & RETAIL อาทิ MIT Pavilion, พาวิลเลี่ยนแสดงศักยภาพคลัสเตอร์ของ ส.อ.ท., นำเสนอ
สินค้าและบริการของผู้ประกอบการรายย่อยจาก LANNA Expo,  Northern Food Valley 

▪ กิจกรรม Business Matching & Networking ท้ัง Matching คู่ค้าธุรกิจ, Matching งานวิจัย 
▪ INNOVATION & TECHNOLOGY SHOWCASE อาทิ เทคโนโลยีด้านการสื ่อสาร 5G, เทคโนโลยีด้าน

พลังงาน และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม 
▪ BCG ECONOMY MODEL SHOWCASE อาทิ น ิทรรศการ FTI BCG Pavilion สินค ้าท ี ่ เป ็นม ิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน 
▪ FTI BCG Pavilion นำเสนอภายใต้ธ ีม BCG for Modern Living in the Future ชีว ิตว ิถีใหม่ในโลก

อนาคตเปิดโลก BCG กับความก้าวหน้าของประเทศไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สู ่วิถีชีวิตแบบ Now 
Normal ท่ีรวมเอาภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน นิทรรศการ ชีวิตวิถี
ใหม่ในโลกอนาคต นำเสนอให้เห็น หรือ SEE  (Smart AGRICULTURE Eco FACTORY Eco Living for 
Eco Life) 

▪ โซน Made in Thailand (MiT) จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับ
สินค้า 

▪ สถาบันรหัสสากล จัดแสดงสินค้า GS1 Thailand Marketplace ภายใต้แคมเปญ #สินค้าดีมีบาร์โค้ด 
▪ เอสซีจี(SCG) นำเสนอแนวทาง ESG 4Plus เพื่อกู้วิกฤต สร้างโลกท่ียั่งยืน ได้แก่ 1) มุ่ง Net Zero ลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050 2) Go Green เพิ่มนวัตกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้
เรารักษ์โลกไปด้วยกัน 3) Lean เหลื ่อมล้ำ พัฒนาทักษะอาชีพให้ชุมชนและ SMEs 4) ย้ำร่วมมือ 
ขับเคล่ือน ESG ร่วมกันกับหน่วยงานระดับประเทศ อาเซียน และในระดับโลก 

▪ กลุ ่ม ปตท.จัดแสดงเทคโนโลยีภายใต้ว ิสัยทัศน์ powering life with future energy and beyond 
ขับเคล่ือนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต 

▪ โซน Northern Thailand Food Valley การจัดแสดงนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต  
▪ โซน Lanna Expo จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มี

ความโดดเด่นจากผู้ประกอการ SME ที่ได้รับการคัดสรรจากกลุ่มอาหาร เกษตรแปรรูป สินค้าไลฟ์สไตล์ 
แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก รวมถึงการนำเสนอผลงานสืบสานภูมิปัญญาล้านนาที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ 
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย-เชียงใหม ่พร้อมเต็มสูบ!!  

จัดงาน “FTI EXPO 2022” 29 มิ.ย.-3 ก.ค.นี ้
ขานรับเปิดประเทศ ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

 
 เชียงใหม่ / 10 มิถุนายน 65 – สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเชียงใหม่ เดินหน้าประกาศความ
พร้อมเปิดประเทศ kick-off ที่เชียงใหม่ จัด FTI EXPO 2022 : มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย 
เตรียมขนทัพนวัตกรรมใหญ่ทุกภาคส่วน กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมองค์กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิก
สภาอุตสาหกรรมฯ ครอบคุลม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่
ภาคเหนือ รวมกว่า 400 ราย ร่วมจัดแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร้อมนำเสนอความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัด
เชียงใหม่  มั่นใจเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน ให้ประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็ง พร้อมตั้ง
เป้ามียอดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท 
 
  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  การ
ส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างยั่งยืน การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์
ของล้านนาในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ ถือเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องร่วมผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ทั้งด้านการท่องเที่ยวและด้านการจัดกิจกรรมงานต่างๆ 
เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวทีส่ะดวกสบายและปลอดภัย   

  งาน FTI Expo 2022 หรือมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย ทีจ่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 
– 3 กรกฎาคมนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่  นับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รอคอยสำหรับ
ชาวเชียงใหม่ เป็นงานปฐมฤกษ์เปิดเมืองทั้งจังหวัดเชียงใหม่ โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน ผมเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจเชียงใหม่และภาคเหนือได้มาก จากการใช้จ่ายของนักธุรกิจและผู้เข้าร่วมงานทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 
และเพื่อเป็นแรงหนุนเสริมให้งานมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน จึงร่วมจัดงาน Lanna Expo 2022 โดยนำเอาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงควบคู่ไปพร้อมกับงาน FTI Expo 2022”    

  “และที่สำคัญกว่านั้น FTI EXPO 2022 ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดงานในวันที่ 29 มิถุนายน นี้” นายประจญ กล่าว 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า “ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม
ไทยต้องเจอกับความท้าทายหลายระดับทั้งปัญหาโควิด–19 ราคาน้ำมันดีเซลที่ลอยตัว ภาวะเงินเฟ้อ การดิสรัปชั่นด้านความรู้ 
การมาของเทคโนโลยีใหม่ รวมไปถึงหนี้สินครัวเรือนที่สูงขึ้นและกำลังซื้อที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัด  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมไทยอย่างมาก และนับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการพาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตไปได้   
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   และจากปัญหาความเปราะบางของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
และการส่งออกของภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ปัญหาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ใน
ขณะเดียวกัน เรายังมีภาคการผลิตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคส่งออกซึ่งเติบโตได้ดี
ในช่วงที่ผ่านมา เห็นได้จาก GDP ของไทยในปี 2564 ปรับตัวดีขึ้นจากติดลบ 6.1 ในปี 2563 เป็นบวก 1.6 ในปี 2564 
และคาดว่าในปี 2565 จะเติบโตถึง 5-10% จากปีที่ผ่านมาที่การส่งออกทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตามยังมี
ความท้าทายเกี่ยวกับโครงสร้างของอุตสาหกรรมไทยที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมกลุ่มเดิมๆ กระจุกตัวเพียงไม่กี่กลุ่ม 
ขาดความยั่งยืนและไม่เกิดมูลค่าเพิ่มสุทธิที่แท้จริงให้แก่ประเทศ  ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง “ปฏิรูป” โครงสร้างอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น เกิดความยั่งยืนมากขึ้นและเป็นแนวทางการเติบโตที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ได้รับผลประโยชน์ (inclusive growth) เป็นประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของไทยอย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากจะเน้นการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ตามแนวทาง New S Curve แล้ว ยังต้องเน้นการปฏิรูปเกษตรอุตสาหกรรมตามความต้องการของ
ตลาดด้วยแนวคิดของ Smart Agricultural Industry (SAI) ด้วย ทั ้งหมดนี้คือที ่มาของแนวคิด “strengthen Thai 
industry for stronger Thailand : การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม”  
ดังนั้น สภาอุตสาหกรรมฯ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือ ONE F.T.I.  มีเป้าหมายร่วมกันที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วย One 
Vision, One Goal and One Team  

งาน FTI Expo 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future Industry for Stronger Thailand I ฉากทัศน์ใหม่
อุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของภาคอุตสาหกรรมไทย
และองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษา ทั้งด้านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การค้าและการท่องเที่ยว 
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย มุ่งเน้นการแสดงศักยภาพ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อนัก
ลงทุนทั่วโลก เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและยกระดับ
ความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดับประเทศภายใต้แนวคิด BCG Economy Model ซึ่งจะเป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การค้า
การลงทุนให้เชื่อมโยงสู่ระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเพื่อให้เกิดเงินทุน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกภาคส่วนของประเทศให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้แบบ 
Next Normal โดยคาดว่าจะสร้างโอกาสทางการค้าและเกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในงานไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
   
  ด้าน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในงานนี้จะชูแนวคิด 
BCG Economy Model หรือ Bio-Circular-Green Economy ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายสำคัญของการ
ดำเนินการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว  การนำ BCG Economy Model เข้ามา
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราทำได้และมีความได้เปรียบ โดยเฉพาะด้าน Bio Economy 
หรือเศรษฐกิจชีวภาพเนื่องจากไทยมีทรัพยากร มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นจุดที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

  สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ร่วมผลักดันและดำเนินงานตามนโยบาย BCG ของประเทศ ภายใต้ 3 กลยุทธ์ คือ 1) การ
พัฒนาโมเดล BCG และการขยายผล 2) การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ และ 3) การพัฒนา
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มาตรฐานและการสนับสนุนด้านนโยบาย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ (Bio-Circular-Green Economy) ไปพร้อมกัน โดย
มีเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้เติบโต เกิดธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรให้น้อยลง และ
ลดมลพิษและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เกิดเป็นรูปธรรม   

 สำหรับไฮไลท์ต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในงานว่าบนพ้ืนที่ของการจัดงาน FTI EXPO 2022 กว่า 30,000 ตารางเมตร จะ
มีการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำหน้า สินค้าและบริการที่ทันสมัยของบริษัทชั้นนำระดับประเทศ รวมทั้งเป็นเวที
เปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยทีหลากหลายครบวงจร  อาทิ CP Group ร่วมทรานสฟอร์มอุตสาหกรรม
ไทย ภายใต้แนวคิด Marking Today better Tomorrow ผ่าน Showcase โมเดลธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน, บริษัท พลังงาน
บริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) นำยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และสถานีอัดประจุไฟฟ้าเทคโนโลยี Ultra 
Fast Charge ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาทีมาจัดแสดง, กลุ่มปตท. โชว์ศักยภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจด้านยานยนต์
ไฟฟ้าแบบครบวงจร, RV Connex นำเสนอความก้าวหน้าสู่อนาคตของอากาศยานไร้คนขับ และโดรนอเนกประสงค์, 
SCG นำทัพนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน รักษ์โลกมาจัดแสดง, บริษัท ซันสวีท จำกัด ร่วมโชว์นวัตกรรมด้านเกษตร
อุตสาหกรรม อาทิ นวัตกรรม การวัดความชื้นในดิน การใช้ข้อมูลจากดาวเทียม ฯลฯ และหัวเว่ย (ประเทศไทย) นำเทคโนโลยี 
และโซลูชั่น ด้านอุตสาหกรรม อาทิ Digital Transformation, Smart Retail, โซลูชันด้าน SeaPort, Mining ฯลฯ มาจัดแสดง 

  และพลาดไม่ได้กับ FTI FUTURE FORUM เวทีที่รวมสุดยอดซีอีโอชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคตในหัวข้อต่างๆ อาทิ พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่ง
อนาคต โดยคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, ก้าวใหม่อุตสาหกรรมไทย ในยุค New Normal 
โดยคุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, ความท้าทาย COP26 กับบริบทการใช้พลังงานของ
ประเทศไทย โดยคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน, Shaping Energy Industry and 
Beyond for Sustainable Future โดยคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), Shaping 5G Industry Transition Towards Digital and Green Energy โดย ดร.ชวพล 
จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น” 

 
  ด้าน นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “เชียงใหม่ได้
วางแผนพัฒนาจังหวัดระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง 
เศรษฐกิจดี ประชากรอยู่ดีกินดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยมองยุทธศาสตร์การพัฒนาใน 3 ประเด็น คือ การท่องเที่ยวที่เพ่ิม
มูลค่าสามารถปรับเข้ากับสถานการณ์ได้ การเกษตรที่แม่นยำใช้ระบบดิจิทัลบนพื้นฐาน BCG และการค้าการลงทุนบน
พื้นฐานของนวัตกรรมและความยั่งยืน ซึ่งการจัดงานใหญ่อย่าง FTI EXPO 2022 ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้เตรียมความพร้อมเปิดเมืองเพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี้ เพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนั้นแล้ว ผู้ประกอบการในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมกันเตรียมจัดงานนี้เพ่ือ
แสดงพลังของภาคธุรกิจและการผลิตที่ทำให้ประเทศยังคงเดินหน้าต่อไปได้   

 ในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสของเชียงใหม่ในการจัดระเบียบ เตรียมความพร้อมของการจัดงาน การ
ประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ เพื ่อความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน ทั ้งด้านสถานที่ โรงแรมที่พัก ระบบ
สาธารณูปโภค มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบบโลจิกติกส์ การบริการรถรับ-ส่งภายในงาน การปฐมพยาบาล การรักษา
ความปลอดภัย การบริการต้อนรับ ร้านค้า ร้านอาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลต้อนรับและ
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อำนวยความสะดวกผู้เข้าชมงาน ยิ่งไปกว่านั้นงาน FTI Expo 2022 ยังได้รับมาตรฐาน Safe Travel ซึ่งเป็นมาตรฐานด้าน
สุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพระดับโลก,  มาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย
สำหรับกิจการด้านการท่องเที่ยว และเป็นการจัดงานที่มีการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Carbon 
Neutral) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบาย
ของประเทศในการมุ่งสู่การเป็น Carbon Neutrality และ Net Zero  อีกทั้งภายในงาน FTI Expo 2022 ได้นำแนวคิด 
PackBack มาใช้ในการนำบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วที่เกิดขึ้นภายในงาน กลับไปเป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการ
หมุนเวียนอย่างยั่งยืน  นอกจากนั้นแล้ว สภาอุตสาหกรรมฯ ยังร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมที่พัก
และบริการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่เดินทางไปร่วมงานนี้ ด้วยราคาพิเศษ !! โดยสามารถดูรายละเอียด
โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวได้บนเว็บไซต์ www.FTIEXPO.COM”   

 
 นายเกรียงไกร กล่าวทิ้งท้ายว่า “ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อม รวมถึงความ
ร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมใจกันจัดงานใหญ่ FTI Expo 2022 ระดับชาติ เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนให้วงการ
อุตสาหกรรมไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ประเทศแข็งแกร่งกว่าเดิม 

---------------------------------------------------------------- 
 
FTI Expo 2022 จัดควบคู่ไปกับงาน Lanna Expo 2022 พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจบีซีจี เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ พบกับความย่ิงใหญ่ สมการรอคอย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที ่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 หรือชมผ่าน Online : www.ftiexpo.com หรือ 
Facebook: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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งาน FTI EXPO 2022  
SHAPING FUTURE INDUSTRIES 

 

 

วนัท่ี 29 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2565 
ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จงัหวดัเชียงใหม่ 

Chiang Mai International Exhibition and Convention Center (CMECC) 

www.FTIEXPO.com 
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งาน FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES 

 
 

ความส าคญัและวตัถปุระสงคก์ารจดังาน 

1. เพือ่แสดงศกัยภาพ ยกระดบัความกา้วหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายในระดบัประเทศภายใตแ้นวคดิ 
BCG ECONOMY รวมถงึความเขม้แขง็ขององคก์รเอกชน 

2. เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัขดีความสามารถในการแขง่ขนัสรา้งโอกาสในการขยายช่องทาง
การตลาดอย่างมปีระสทิธภิาพพรอ้มระดมสุดยอดผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมชัน้น าทีม่ศีกัยภาพของประเทศ 
และสรา้งการยอมรบัต่อผลติภณัฑไ์ทยทีม่กีารเชื่อมโยงสูร่ะดบัสากล 

3. เพือ่สรา้งเครื่อขา่ยความร่วมมอืในการพฒันาอุตสาหกรรมในพืน้ทีร่ะดบัภูมภิาคใหเ้กดิการบรูณาการ ความ
ร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชนและสถาบนัการศกึษาต่างๆ 

4. ขบัเคลื่อนและสรา้งการเตบิโตใหก้บัเศรษฐกจิในภูมภิาค เกดิเงนิทุนหมุนเวยีนในระบบเศรษฐกจิจากการ
จบัจ่ายทีเ่กีย่วเนื่องจากการจดังาน 

5. สรา้งความเชื่อมัน่ใหทุ้กภาคสว่นทีป่ระเทศสามารถกลบัมาด าเนินธุรกจิต่อไปไดแ้บบ Next Normal 
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สถานท่ีจดังาน 

 
วนัที ่29 มถิุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 
ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตฯิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
Chiang Mai International Exhibition and Convention Center (CMECC) 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 Website:  FTIEXPO.COM 
 Facebook:  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries/ 
  

กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนการจดังาน FTI EXPO 2022 
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พืน้ท่ีการจดังาน I Floor Plan 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

63 



4 | P a g e  
 

 

ภาพรวมกิจกรรม 

 

 ประกอบดว้ย 6 กจิกรรมหลกัๆ ไดแ้ก่  
• FTI FUTURE FORUM - การรวมสุดยอดผู้น าองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนระดับประเทศเพื่อแสดง

นโยบายและวสิยัทศัน์ของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
• EXHIBITION & RETAIL - มากมายดว้ยเทคโนโลยลี ้าหน้าของเหล่าพนัธมติรและสนิคา้อุตสาหกรรมไทย 
• Business Matching & Networking - พบปะคู่คา้คนส าคญัเพือ่ต่อยอดธุรกจิใหเ้ตบิโตไปพรอ้มกนั 
• INNOVATION & TECHNOLOGY SHOWCASE - ตื่นตากบันวตักรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมล ้า

สมยัทีเ่ขา้มาช่วยใหธุ้รกจิไปไกลกว่าเดมิ 
• BCG ECONOMY MODEL SHOWCASE - น าเสนอแนวคดิเพื่อสิง่แวดล้อมที่จะเป็นพลงัส าคญัในการ

เปลีย่นแปลงโลกของเรา 
• Northern FOOD Valley & Made in Thailand - พบนวตักรรมอาหารแห่งอนาคตจากผู้ประกอบการ

ภาคเหนือ & สนิคา้ทีผ่ลติในประเทศไทยโดยไดร้บัการรบัรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรม  
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Highlight ของงาน  

FTI FUTURE FORUM รวมสดุยอดซีอีโอชัน้น าของประเทศทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน มาร่วมแสดง
วิสยัทศัน์และนโยบายการขบัเคล่ือนไทยสู่อนาคต   
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Highlight ของงาน  

FTI BCG Pavilion  
 

น ำเสนอภำยใตธ้มี  BCG for Modern Living in the Future ชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
เปิดโลก BCG กบัควำมกำ้วหน้ำของประเทศไทยในกำรพฒันำเศรษฐกจิ สูว่ถิชีวีติแบบ Now Normal ทีร่วมเอำภำค
เกษตร ภำคอุตสำหกรรม และภำคชุมชนอยูร่่วมกนัอยำ่งยัง่ยนื นิทรรศกำร ชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต น ำเสนอให้

เหน็ หรอื SEE    Smart AGRICULTURE    Eco FACTORY       Eco Living for Eco Life 

เริ่มจำกทรัพยำกรต้นทาง ที่ใช้เกษตรกรรมน ำทรัพยำกรจำกธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้
ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี AGRI-TECH SHAPING THE FUTURE OF FARMING ที่เป็นเทคโนโลยีเกษตร
เปลีย่นโลก สรำ้งควำมมัน่คงดำ้นอำหำร ดว้ยอุตสำหกรรมเพื่อกำรเกษตร รปูแบบกำรเพำะปลูกแนวตัง้ ควบคุมระบบ
ด้วยเทคโนโลย ีนวตักรรม สรำ้งควำมแม่นย ำทำงกำรเกษตร เพิม่มูลค่ำสนิคำ้เกษตรใหม่ ก้ำวสู่อนำคตอย่ำงมัน่คง 
ยัง่ยนื ดว้ยเกษตรอุตสำหกรรม 
 

กำรน ำทรพัยำกรมำสู่อุตสำหกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมใน ระหว่างทาง ด้วยนวตักรรมในอุตสำหกรรม (BCG 
Innovation) ทัง้ในแง่ของกำรผลติด้วยเทคโนโลยสีะอำด กำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอย่ำงคุ้มค่ำ กำรจดักำรมลพษิที่ดี 
กำรหมุนเวยีนของเสยีและพลงังำนกลบัมำใชใ้หม ่และกำรอยูร่่วมกบัชุมชนโดยรอบ 
 

ปลายทาง เมื่ออุตสำหกรรมส่งต่อสนิคำ้สู่มอืผูบ้รโิภค Eco-Life จงึเป็นวถิทีีต่อบรบัโจทย ์BCG ในชวีติประจ ำวนัได้ 
โดยนิทรรศกำรน ำเสนอตวัอย่ำงกำรใชช้วีติในบ้ำนบ้ำนที่ออกแบบ modular circularity ที่ใหค้วำมส ำคญักบัที่มำของ
วตัถุดบิทีย่ ัง่ยนื กำรเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กำรจดักำรภำยหลงักำรใชง้ำนทีมุ่ง้เน้นกำรหมุนเวยีน
เพื่อใชป้ระโยชน์ใหม่อีกครัง้ และกำรเพิม่มูลค่ำของผลติภณัฑ์หรอืบรรจุภณัฑ์ใช้แล้ว (Upcycling) โดยกำรยกระดบั
เพือ่เพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิ  
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Highlight ของงาน  

การรบัรอง Made in Thailand (MiT) 
จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

 

 
 กำรรบัรอง Made in Thailand เป็นกุญแจส ำคญัของกำรเขำ้สูก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐั  
 จำกกำรผลกัดนัของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย น ำไปสู่ มต ิครม.ใหแ้ก้ไปประกำศกฎกระทรวง กำร
จดัซือ้จดัจำ้งพสัดุทีร่ฐัตอ้งกำรสง่เสรมิหรอืสนับสนุน พรอ้มออกแนวปฏบิตัจิดัซื้อจดัจำ้งภำครฐัใหก้ ำหนดสนิคำ้ Made 
in Thailand ใน TOR  ก ำหนดใหห้น่วยงำนรฐัจดัซื้อจดัจำ้งสนิคำ้ทีผ่ลติในประเทศไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 60 โดยก ำหนดให้
สภำอุตสำหกรรมฯ เป็นหน่วยรบัรองสนิคำ้ Made in Thailand 
  ปัจจุบนัมผีู้ประกอบกำรมำขึ้นทะเบยีนแล้ว 3,500 รำย, จ ำนวน 26,000 ผลติภณัฑ์  โดยครอบคลุมในทุกกลุ่ม
อุตสำหกรรม โดยใน 5 ล ำดับสูงสุดคือ อุปกรณ์งำนก่อสร้ำง , ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ , เหล็ก , ปูนซีเมนต์ , 
เครื่องปรบัอำกำศ  และสำมำรถจ ำแนกตำมพื้นที่ขึ้นทะเบยีน 5 ล ำดบัสูงสุดคอื จงัหวดักรุงเทพฯ, สมุทรปรำกำร, 
สมุทรสำคร,นครปฐม, ปทุมธำนี  
  สถานะการเข้าสู่การจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั: สำมำรถสนับสนุนใหผู้ป้ระกอบกำรทีม่ำขึน้ทะเบยีน MiT เขำ้สู่
กำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัไดแ้ลว้คดิเป็นมลูค่ำกว่ำ 68,000 ลำ้นบำท 

  ประโยชน์ของกำรรบัรอง Made in Thailand นอกจำกโอกำสในกำรเขำ้สูก่ำรจดัซือ้จดัจำ้งภำครฐัแลว้ 
ยงัมปีระโยชน์อื่นๆ อกี อำท ิ 

• สนิคำ้ไดร้บัควำมน่ำเชื่อถอืมำกขึน้จำกคู่คำ้ / ผูบ้รโิภค 
• สรำ้งโอกำสในกำรขยำยกำรคำ้ไปยงัต่ำงประเทศทีน่ิยมสนิคำ้ไทยไดม้ำก มกีำรจดัท ำขอ้มลู

ประชำสมัพนัธไ์ปยงัคู่คำ้ต่ำงประเทศ ใหเ้ขำ้ใจในกำรรบัรองสนิคำ้ Made in Thailand ผำ่นทำงทตู
พำณิชย ์รวมถงึกจิกรรมอื่นๆ ของ ส.อ.ท. ทีเ่กีย่วกบักำรคำ้ระหว่ำงประเทศ 

นอกจำกน้ี สภำอุตสำหกรรมฯ ยงัก ำลงัผลกัดนัประโยชน์รปูแบบธุรกจิกบัธุรกจิ (B2B) และธรุกจิกบัผูบ้รโิภค (B2C)  
• ไมว่่ำจะเป็นกบักลุ่มเซน็ทรลัทีร่่วมสง่เสรมิน ำ supplier มำขึน้ทะเบยีน MiT  
• กำรสง่เสรมิกำรบรโิภคร่วมกบั สสว.และ Shopee ทีน่ ำสนิคำ้ MiT ขึน้บนแพลตฟอรม์ 
• กำรจดัท ำ Made in Thailand Pavilion ในงำน FTI Expo 2022 จ.เชยีงใหม ่ทีจ่ะเปิดโอกำสใหส้นิคำ้ที่

ไดร้บักำรรบัรองไปน ำเสนอในงำน 
 
  ขอเชญิชวนสมำชกิมำขึน้ทะเบยีนขอกำรรบัรอง Made in Thailand เพือ่ประโยชน์ของสมำชกิทุกท่ำน เพือ่
เพิม่โอกำสในกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิทัง้ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยสำมำรถขึน้ทะเบยีนไดท้ี ่www.mit.or.th  
หรอืสอบถำมไดท้ีโ่ทรศพัท ์02-345-1100 หรอืทำง Line Official : @mitofficial หรอื Call center 1453 
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Highlight ของงาน  

การเตรียมความพร้อมของจงัหวดัเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพ 

 

  สภาอุตสาหกรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ไดป้ระสานกบัจงัหวดัเชยีงใหม่ รวมถงึ หน่วยงาน สมาคม ในพืน้ทีภ่ายใต้
ความร่วมมอืของหน่วยงานภาคเอกชน กกร.และองค์กรเครอืข่าย ในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบักจิกรรมทีจ่ะ
เกดิขึน้ภายใตง้าน FTI EXPO 2022  โดยทุกภาคสว่นยนิดใีหค้วามร่วมมอืสนบัสนุนทุกกจิกรรม โดยเฉพาะการจดัเตรยีม
เรื่อง 1. โรงแรมทีพ่กั  2. ระบบขนส่งมวลชนในพื้นที่   3. รา้นอาหาร  4. สปาและนวดแผนไทย  5. โปรแกรมการ
ท่องเที่ยวส าหรบัผูม้าร่วมงาน  6.แหล่งชอ้ปป้ิง   โดยผูม้าร่วมงาน FTI EXPO 2022  จะได้รบับรกิารพเิศษในราคาสุด
พเิศษจากผูป้ระกอบการดา้นการท่องเทีย่ว  
 

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัวดิยงัคงด าเนินอยู่ แต่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยงัคงต้องมกีาร
ขบัเคลื่อนเพือ่ใหผู้ป้ระกอบการสามารถประคบัประคองธุรกจิใหอ้ยู่รอดและลดปัญหาการเลกิจา้งพนักงานใหน้้อยทีสุ่ด 
ดงันัน้จงึต้องมกีารสร้างการรบัรู้ให้เกิดขึ้นกบัประชาชนว่าเศรษฐกิจและโควิดจะต้องด าเนินไปแบบสมดุลย์และส่ง
ผลกระทบต่อการใชช้วีติของประชาขนใหน้้อยที่สุด งาน FTI EXPO 2022 ที่จดัขึน้ในระหว่างวนัที่ 29 มถิุนายน - 3 
กรกฎาคม 2564 ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้นานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จงัหวดัเชยีงใหม่ 
นับเป็นงานใหญ่ระดบัประเทศงานแรกทีจ่ดัในภูมภิาคทีจ่ะช่วยฟ้ืนฟูภาคอุตสาหกรรมหลงัสถานการณ์แพร่ระบาดโค
วดิ-19  ซึง่จะท าใหผู้ป้ระกอบการไดม้ชี่องทางการตลาดทีส่ามารถเชื่อมต่อกบัลูกคา้ ซึง่จะเป็นการกระตุน้ใหภ้าคธุรกจิ
เดนิหน้าไปได้อย่างเรว็ทีสุ่ด ขณะเดยีวกนัยงัเป็นการเพิม่ช่องทางในระบายสนิคา้ และเพิม่สภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจและการจ้างงานได้ นอกจากนี้ยงักระตุ้นให้เกิดก าลงัซื้อของประชาชนในภูมภิาคที่จะส่งผลบวกต่อภาพรวม
เศรษฐกิจของประเทศ  ทุกภาคส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้หน่วยงานภาครฐั เอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ ได้
เลง็เหน็ความส าคญัของการจดังานในครัง้นี้ 

 

กิจกรรมภายในงาน (ส่วนของภาคเหนือรบัผิดชอบ)  
1. โซน Northern Thailand Food Valley  เป็นการน าเสนอศกัยภาพของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม

อาหารและเกษตรแปรรูปในภาคเหนือที่สามารถพฒันาสนิค้าด้วยนวตักรรมที่มคีวามโดดเด่นและ
สรา้งมลูค่าเพิม่เช่น สวนผกัโอก้ะจู๋ / เนื้อจากพชืของบรษิทันิธฟู้ิดส ์จ ากดั / บรรจุภณัฑจ์ากธรรมชาติ
ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) /   เเป้งเมลด็มะขาม  
เวเนกา้มะขาม เครื่องส าอางจากมะขาม ของบรษิทั ไนน์ เเทมมะรนิด ์จ ากดั / ชาออรแ์กนิค สุวริุฬห์ 
ชาไทย / บ๊วยแผน่จาก บรษิทั ชวี ่เฉวยีน ฟูดส ์จ ากดั  และกลุ่มฟู้ดทรคั จงัหวดัเชยีงใหม่ 

2. โซน Lanna Expo  เป็นเวทกีารคา้ทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนและนักธุรกจิทีส่นใจไดเ้ขา้ถงึผลติภณัฑ์
ทอ้งถิน่ของกลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 ทีไ่ดค้ดัสรรผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่นจากผูป้ระกอบการ SME 
ทีไ่ดร้บัการคดัสรร  จากกลุ่มอาหารเกษตรแปรรูป  สนิคา้ไลฟ์สไตล์ แฟชัน่และสิง่ทอ ของฝากของที่
ระลกึ รวมถงึการน าเสนอผลงานการสบืสานภูมปัิญญาล้านนาที่สะท้อนอตัลกัษณ์อาทิ การจดัแสดง
เครื่องจกัสาน, การสาธติการลงสรี่มกระดาษสา,การจดัแสดงเครื่องเงนิแห่งเมอืงลา้นนา,การจดัแสดง
โคมลา้นนา  
 

   นอกจากนี้ยงัมกีจิกรรมพเิศษทีจ่ะเกดิขึน้ในงาน คอืการเยีย่มชมโรงงานของผูป้ระกอบการในภาคเหนืออกีดว้ย 
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Highlight หน่วยงาน 

สถาบนัรหสัสากล (GS1 Thailand) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ร่วมจดังาน FTI Expo 2022 เพ่ือมุ่งยกระดบัมาตรฐานบารโ์ค้ดของสินค้าสู่สากล 

 

สถาบนัรหสัสากล หรอื GS1 Thailand เป็นองคก์รไม่แสวงหาก าไร อยู่ภายใตส้ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย มภีารกจิหลกัในการเป็นนายทะเบยีนออกเลขหมายบารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ประจ าประเทศไทย ท าหน้าที่
ในการสนบัสนุน สง่เสรมิ และพฒันาการประยุกตใ์ชบ้ารโ์คด้มาตรฐานสากล GS1 ในระบบซพัพลายเชนและโลจสิตกิส์
ตลอดจนระบบการตรวจสอบย้อนกลบัสนิค้าในภาคอุตสาหกรรมไทยให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น พร้อมเผยแพร่
ความรู้ และน าเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่น่าสนใจให้แก่สมาชิกโดยมีเป้าหมายเพื่อขบัเคลื่อนภาคธุรกิจไทยด้วย
เทคโนโลยขีัน้สงูตามแนวทางมาตรฐานของ GS1 เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย 
และเพิม่ประสทิธภิาพการแขง่ขนัในตลาดโลก 

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมออกบูธแสดงสินค้าภายในงาน FTI Expo 2022 จัดโดย สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาต ิจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยสถาบนัฯ มพีืน้ทีจ่ดัแสดงภายในบธูกว่า 135 ตารางเมตร จงึไดว้างแนวคดิหลกัในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในบูธให้ครอบคลุมประวัติการใช้บาร์โค้ดในการขายสินค้าและการประยุกต์ใช้ระบบ
มาตรฐานสากล GS1 เพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัให้แก่ผู้บรโิภค พร้อมสนับสนุนและช่วยโปรโมทสนิค้าให้แก่สมาชกิ
บารโ์คด้ในประเทศไทย ดงันี้ 
1. จดัแสดงสินค้า GS1 Thailand Marketplace ภายใต้แคมเปญ #สินค้าดีมีบารโ์ค้ด 

ภายในบธูจดัเป็นโซนจดัแสดงสนิคา้ตวัอยา่งของสมาชกิบารโ์คด้ GS1 Thailand จาก 5 ภูมภิาค ทีม่เีลขหมาย
บาร์โค้ด GS1 ถูกต้อง เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้าดังกล่าวให้เป็นที่รู้จ ักตลอดการจัดงาน 
(ประชาสมัพนัธ์ ฟรี! ไม่มคี่าใช้จ่าย) ซึ่งผู้ที่สนใจที่เข้าเยี่ยมชมงานสามารถสแกน QR Codeและสัง่ซื้อสนิค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของสมาชกิต่อไป  
2. จดักิจกรรมให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์จากสมาชิกและผู้ให้บริการเทคโนโลยีโซลูชัน่ท่ีเป็นพารท์
เนอรข์องสถาบนัฯ 

ทางสถาบันฯ จัดเวทีกลางภายในบริเวณบูธ เพื่อสร้างเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูล
ประสบการณ์ระหว่างสมาชกิบาร์โค้ดและผู้ให้บริการเทคโนโลยโีซลูชัน่ (Solution Provider) ที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ
สถาบนัฯ รวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ โดยเน้นการใหค้วามรูด้า้นการน าบรกิารหรอืเทคโนโลยโีซลชูัน่ทีท่นัสมยั
ไปปรบัใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อมุ่งส่งเสริมด้าน Productivity ในการด าเนินงานทางธุรกิจได้อย่างยัง่ยืน 
นอกจากน้ียงัครอบคลุมทัง้การใชง้านมาตรฐานสากล GS1 บารโ์คด้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อกีดว้ย 

 

3. น าเสนอเทคโนโลยีบารโ์ค้ด 2 มิติ ท่ีช่วยส่งเสริมความปลอดภยัให้แก่ผู้บริโภค ณ จดุขายสินค้า (POS) 
จดัแสดงสนิคา้ทีม่กีารประยุกต์ใชบ้ารโ์คด้ 2 มติ ิซึง่เป็นบารโ์คด้ขนาดเลก็ทีส่ามารถรองรบัขอ้มูลจ านวนมาก 

เช่น  หมายเลข Batch / Lot หมายเลขซเีรยีล วนัที่ควรบรโิภคก่อน วนัหมดอายุ โดยเป็นขอ้มูลที่จ าเป็นส าหรบัการ
ตรวจสอบย้อนกลบัที่มาของสนิค้า ช่วยในเรื่องของความปลอดภยัสนิค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคใน
ปัจจุบนัและอนาคต พร้อมให้ความรู้และขอ้มูลเกี่ยวกบัประโยชน์จากการสแกนบาร์โค้ดดงักล่าว ณ จุดขายสนิค้า 
(POS) ภายในบูธ รวมถึงน าเสนอการตรวจสอบข้อมูลสนิค้าผ่านการสแกนบาร์โค้ดบนผลิตภนัฑ์ เป็นเทคโนโลยี
บารโ์คด้ทีช่่วยสง่เสรมิความปลอดภยัใหแ้ก่ผูบ้รโิภค  
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Highlight หน่วยงาน 

เอสซีจี (SCG) 
 

  หลงัจากประกาศจุดยืนที่จะเดินหน้าแก้วิกฤตครัง้ใหญ่ของโลก ที่ก าลงัเผชิญกบัสภาพอากาศแปรปรวน 
ทรพัยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล ้าในสงัคม ด้วยการด าเนินธุรกจิตามแนวคดิ ESG (Environmental, Social, 
Governance) ในงาน “ESG Pathway เริม่ด้วยกนั เพื่อเรา เพื่อโลก” แลว้ เอสซีจีก็พรอ้มจะขบัเคลื่อน “ESG” ออกไป
ในวงกวา้ง โดยมกีลไกส าคญัคอื การชกัชวนทุกภาคสว่นมาร่วมมอืขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั   
 

  ESG เป็นกรอบการพฒันาด้วยมาตรฐานการด าเนินธุรกิจระดบัโลก ที่สอดคล้องกบั BCG Economy ด้วย
เป้าหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื ทีไ่ม่เพยีงมุ่งยกระดับเศรษฐกจิของประเทศสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื แต่ยงัมุ่งแก้
วกิฤตใหญ่ทีโ่ลกก าลงัเผชญิอยู ่ทัง้สภาพอากาศแปรปรวน ทรพัยากรขาดแคลน และความเหลื่อมล ้าในสงัคม   
 

  เอสซจีไีดว้างแนวทาง ESG 4Plus เพือ่กูว้กิฤต สรา้งโลกทีย่ ัง่ยนื ไดแ้ก่  
1. มุง่ Net Zero ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูยใ์นปี 2050 
2. Go Green เพิม่นวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ใหเ้รารกัษ์โลกไปดว้ยกนั 
3. Lean เหลื่อมล ้า พฒันาทกัษะอาชพีใหชุ้มชนและ SMEs  
4. ย ้าร่วมมอื ขบัเคลื่อน ESG ร่วมกนักบัหน่วยงานระดบัประเทศ อาเซยีน และในระดบัโลก 
5. Plus ความเป็นธรรม โปร่งใส ในทุกการด าเนินงาน  

 

   หนึ่งในแนวทางของ ESG 4Plus คอื “ย ้าร่วมมอื” เอสซจีจีงึพรอ้มผนึกก าลงักบัสภาอุตสาหกรรม ภาครฐั และ
ภาคเอกชน ในงาน FTI Expo เพื่อน าเรื่อง ESG มาเสริมสร้างความเข้าใจ และท าให้เกิดพลังความร่วมมือที่จะ
ขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั โดยจะน านวตักรรม โครงการต่างๆ ทีเ่ป็นตวัอยา่งของการด าเนินธุรกจิตามแนวทาง ESG มาจดั
แสดง อาท ิSCG Green Choice สนิคา้และบรกิารทีช่่วยประหยดัพลงังาน ลดโลกรอ้น ประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และส่งเสริมสุขอนามยัที่ดี SCG Green Polymer นวตักรรมรีไซเคิลพลาสติกใช้แล้วให้กลบัมาใช้งานได้อีก  SCG 
Solar Roof Solution ช่วยประหยดัไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  EV Solution Platform บรกิารและโซลูชนัครบ
วงจรเพื่อการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า  CPAC Green Solution เทคโนโลยีที่ช่วยลดวัสดุเหลือทิ้งจากการก่อสร้าง 
Recyclable Packaging นวตักรรมบรรจุภณัฑ์ที่ออกแบบให้น ากลบัมารไีซเคลิได้ Fest Chill นวตักรรมบรรจุภณัฑ์
อาหารปลอดภัย ย่อยสลายได้ รวมถึงโครงการพฒันาทกัษะอาชีพต่างๆ ที่ช่วยลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม เช่น 
โครงการพลงัชุมชน โรงเรยีนทกัษะพพิฒัน์ ควิช่าง และ Learn to Earn โดยมลูนิธเิอสซจี ีเป็นตน้ 
 

  ซึง่นอกจากกลุ่มพนัธมติรของสภาอุตสาหกรรม ทัง้ภาครฐัและเอกชน ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศแลว้ ยงั
เป็นโอกาสอนัดทีีจ่ะไดเ้ผยแพร่แนวคดิ และชกัชวนกลุ่มนิสติ นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไปทีม่าร่วมชมงาน ใหม้าร่วม
ขบัเคลื่อนไปดว้ยกนั   
  เอสซีจเีชื่อว่า ด้วยความมุ่งมัน่และเป้าหมายร่วมกนัในการสร้างความยัง่ยนืให้สิง่แวดล้อม และสงัคม ด้วย
ความเป็นธรรม โปร่งใส จะช่วยสรา้งโลกทีย่ ัง่ยนื เพือ่สง่ต่อใหค้นรุ่นต่อไป   
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SYNNEX ร่วมโชวน์วตักรรมคอนเซป็ต ์IT Ecosystem ในงาน FTI Expo 2022 
เช่ือมเทคโนโลยีสดุล า้ของการท างานและไลฟ์สไตลย์คุดิจิตอล 

 

ซินเน็คฯ น าไฮไลทค์อนเซป็ต ์IT Ecosystem นวตักรรมเช่ือมโยงเทคโนโลยีล า้สมยัในการท างานและ 
ไลฟ์สไตลย์คุดิจิตอลร่วมโชว ์ในงาน FTI Expo 2022 พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและผลกัดนัวงการอีสปอรต์ไทย
สู่ระดบัสากล จดัการแข่งขนักีฬาอีสปอรต์ระดบัอดุมศีกษาเป็นซีซัน่ท่ี 2 ชิงรางวลัมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท 
ท่ีจะจดัขึ้นระหว่างวนัท่ี 29 มิถนุายน - 3 กรกฎาคม 2564 ณ ศนูยป์ระชุมและแสดงสินค้านานาชาติ    จ.เชียงใหม่ 

 
นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ร่วมขบัเคลื่อนวงการ

อุตสาหกรรมประเทศไทย ในงาน “FTI Expo Expo 2022” ในฐานะดิสทริบิวเตอร์ผู้น าด้านไอทีอีโคซิสเต็ม             
น านวตักรรมโซลูชนั และสินค้าเทคโนโลยีชัน้น าระดบัโลกกว่า 70 แบรนด์ พร้อมบริการหลังการขายครบวงจร      
ร่วมจดัแสดงในคอนเซป็ต์ “IT Ecosystem”  ไม่ว่าจะเป็นการท างานผ่านวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ การเรยีนออนไลน์   การ
ตดิต่อสื่อสาร  ท ากจิกรรมต่างๆ รวมถงึการแชร์ขอ้มูลและประสบการณ์ร่วมกนัจากทุกมุมโลกเพยีงปลายนิ้วสมัผสั  
พรอ้มเดนิหน้าสนับสนุนวงการกฬีาอสีปอรต์ไทยสู่ระดบัสากล โดยเตรยีมจดัการแขง่ขนักฬีาอสีปอรต์ระดบัอุดมศกึษา
เป็นซีซัน่ที่ 2 หลงัจากทมีซีซัน่แรกประสบความส าเร็จอย่างสูง โดยได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย ไปร่วม
แขง่ขนัในเวทรีะดบัสากล และควา้แชมป์โลกมาแลว้ 

 
ไฮไลทใ์นงาน ไม่ว่าจะเป็น ไวทบ์อรด์อจัฉรยิะ HUAWEI IdeaHub Series โซลูชนัการประชุมทางวดิโีอ และ

การศกึษาแห่งอนาคต แชรข์อ้มูลจากทุกมุมโลกร่วมกนัไดแ้บบเรยีลไทม ์และยงัมนีวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม, 
Microsoft HoloLens 2 แว่นตา Mixed Reality ที่สามารถโต้ตอบกบัภาพโฮโลแกรมได้อย่างสมจรงิ เหมาะส าหรบั
อุตสาหกรรมการผลติ การดูแลสุขภาพ และการศกึษา เช่น การฝึกซ้อมใช้งานอุปกรณ์การผ่าตดั     การฝึกบนิใน
วงการอากาศยาน การดูรายงาน Power BI ในสถานทีจ่รงิ ไปจนถงึการสรา้ง Avatar เพื่อไปโตต้อบกนัในโลกเสมอืน
จรงิ และร่วมสง่เสรมิสนิคา้ไทยผา่นคอมพวิเตอร ์LEMEL พีซี House Bran ท่ีได้รบัเครื่องหมาย Made In Thailand 
ซึง่เป็นเครื่องคอมพวิเตอรป์ระกอบตามสเปคของผูซ้ือ้ บนอุปกรณ์ชิน้สว่นทีไ่ดร้บัมาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัโลก 

 
ส าหรบัการจดัแข่งขนักีฬาอีสปอรต์ระดบัอดุมศึกษา “Synnex Gaming & Esport” ซีซัน่ 2 จะเปิดรบัสมคัร

ในเดือนมกราคม 2565 และแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศในงาน FYI Expo 2022 ชิงรางวลัรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท 
ติดตามรายละเอียดได้ท่ี https://www.facebook.com/Synnexthailand และ Line OA @Synnexthailand หรือ
คลิก https://bit.ly/2YDsKH1 สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ทาง Synnex Care 1251 
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Highlight หน่วยงาน 

กลุ่ม ปตท. (PTT Group) 
 

  กลุ่ม ปตท. ยนิดอียา่งยิง่ทีจ่ะมโีอกาสไดแ้นะน าทุกๆ ท่านโดยเฉพาะชาวเหนือและเมอืงเชยีงใหม ่ใหไ้ดรู้จ้กั
กบักลุ่ม ปตท. ภายใตว้สิยัทศัน์ powering life with future energy and beyond ขบัเคลื่อนทุกชวีติดว้ยพลงัแห่ง
อนาคต 
  เราพรอ้มทีจ่ะเป็นพลงัร่วมในการกา้วเดนิไปสู่อนาคตทีส่ดใสร่วมกนั ดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม โดยภายในงานทุกท่านจะไดเ้ปิดประสบการณ์กบันิทรรศการภายใตธ้มี Journey to the Green Future 
and Beyond ทีน่ าพาไปพบกบัความกา้วหน้าของธุรกจิดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าแบบครบวงจร อาท ิการพฒันายานยนต์ไฟฟ้า  
สถานีอดัประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) การให้บรกิารด้านยานยนต์ไฟฟ้าผ่านดจิทิลัแพลตฟอร์ม EVMe 
และสถานีสลบัแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า swap & go ที่พร้อมขบัเคลื่อนระบบนิเวศอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
สมยัใหม่ ส่งเสรมิภาคการผลติและเศรษฐกจิของประเทศ พรอ้มดนัไทยสู่สงัคม Low Carbon และการเป็นศูนย์กลาง
ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตเตม็รูปแบบ  รวมทัง้การน าเสนอนวตักรรมทีเ่กดิจากการน า Bio หรอื Green มาใชป้ระโยชน์ 
อาท ิCoffee Chaff ผลติภณัฑ์จากเยื่อกาแฟ,  Bio-Cellulose Composite  นวตักรรมวสัดุปิดแผลชนิดเส้นใยนานโน
เซลลูโลส, Hawa an air quality monitor เครื่องวดัค่าฝุ่ น PM 2.5 วสัดุท าจาก recycle plastic ผสมใบออ้ย ซึง่ช่วยลด
การเผาใบออ้ยทีเ่ป็นแหล่งก าเนินของฝุ่ นละอองและลดปรมิาณการใชพ้ลาสตกิใหม ่ตลอดจนการน าพลงังานความเยน็
ทีเ่หลอืจากการเปลีย่นสถานะ LNG มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ในรปูแบบ Circular Economy  
 
ห้ามพลาดเดด็ขาด! 
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Highlight หน่วยงาน 

บริษทั พี.เอฟ.พี เทรดด้ิง จ ากดั 
 

  1. พบกบัความหลากหลายของผลติภณัฑ ์PFP ผลติภณัฑอ์าหารทะเลแปรรปูแบบครบวงจรทีท่ าจากเนื้อปลา
ทะเลแทเ้กรดพรเีมีย่ม โปรตนีสงู ไขมนัต ่า ปราศจากวตัถุกนัเสยี ใชส้ธีรรมชาต ิและผา่นกระบวนการผลติภายใต้
มาตรฐานสากลและกระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 

  2. พบกบัผลติภณัฑแ์นะน า “ปอูดั PFP ทานสดอร่อยสดุ” ทีป่รบัสตูรเอาใจกลุ่มเดก็ นกัศกึษา และวยัท างาน 
  -      PFP แครบบีช้สี ขนาด 30 กรมั ปอูดัหอมชสี เตม็ชิน้   
  -      PFP ชสีซีแ่ครบ ขนาด 80 กรมั ปอูดัเน้ือนุ่ม หอมชสี ชสีเยิม้  
  -      PFP ไฮ-แครบ ขนาด 80 กรมั ปอูดัไขมนัต ่า  

โดยปรบัปรมิาณและขนาดแพคเกจจิง้ใหเ้ลก็ลงเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการพกพา สะดวก ฉีก
รบัประทานไดเ้ลย แพคเกจจิง้ขนาดเลก็ลงช่วยลดพลาสตกิ รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
 

  3. พบกบั PFP เตา้หูป้ลาเทสตีฟิ้ต 200 กรมั เตา้หูป้ลาไมผ่่านการทอดผสมผกัไดโ้ปรตนีจากเนื้อปลาทะเล
และวติามนิจากผกั ไดส้ญัลกัษณ์ รกัษ์หวัใจ มฤีทิธต์า้นอนุมลูอสิระและตา้นการอกัเสบ 
 

  4. พบแบรนด ์PFP Gold แบรนดส์ าหรบัคนรกัสุขภาพโดยแทจ้รงิ  ทีท่ าจากเนื้อปลาทะเลแทเ้กรดสง่ออก 
ปราศจากผงชรูสและวตัถุกนัเสยี ใชส้จีากธรรมชาต ิ

   -      PFP Gold ลกูชิน้ปลาผสมเหด็หอม ขนาด 300 กรมั เหด็ทีเ่ป็นแหล่งไฟเบอรช์ัน้ด ี 
   -      PFP Gold ทอดมนัปลา ขนาด 300 กรมั ทีม่เีชฟคดิสตูรเครื่องแกงให ้การนัตคีวามอร่อย ชิน้ใหญ่เตม็ค า  
   -      PFP Gold เตา้หูป้ลา 200 กรมั เตา้หูป้ลาผสมถัว่เหลอืง อร่อยไดโ้ปรตนีคณูสองจากเนื้อปลาทะเล
และถัว่เหลอืง  
   -      PFP Gold ลกูชิน้ปลา แฮปป้ีเซท็ 300 กรมั เมือ่ลกูชิน้ 6 แบบ มารวมความอร่อยอยูใ่นแพคเดยีวกนั 
ปารต์ีล้กูชิน้แบบสุขภาพด ี

 

  5. พบกบั โครงการ “พี.เอฟ.พี สร้างงานสร้างอาชีพ” ส าหรบัผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ โควทิ-19
และผูท้ีอ่ยากมธีุรกจิเป็นของตวัเอง 
 

6. พบกบั มุมDisplayเมนูอาหารสรา้งอาชพี โดยใชว้ตัถุดบิท้องถิน่ของภาคเหนือและผลติภณัฑ ์พเีอฟพ ีมา
ผสมผสานปรบัใหส้อดคลอ้งกบัThemeงาน ภายใตแ้นวคดิ BCG Economy กบั Concept “ล้านนามาหน้าร้าน..จาก
พ้ืนบ้านสู่ร้านหร”ู  โดยนกัศกึษามหาวทิยาเชยีงใหมแ่ละกลุ่มบรษิทั พ.ีเอฟ.พ ี 
 

          กลุ่มบริษัท พ.ีเอฟ.พ ีได้จบัมอืร่วมกบัสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษา
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารพฒันาผลติภณัฑ ์คณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวชิาบทบาทของผูบ้รโิภคในระบบการพฒันา
ผลติภณัฑ ์เขา้ร่วมกจิกรรมคดิคน้ผลติภณัฑน์วตักรรมอาหารผ่านโจทยจ์รงิจากบรษิทัเอกชน โดยเสนอผลติภณัฑก์บั
ผูบ้รโิภคผา่นงานแสดงสนิคา้ พรอ้มทดลองงานขาย และการตลาดจรงิในบธูแสดงสนิคา้ของกลุ่มบรษิทั พ.ีเอฟ.พ ีเพือ่
เพิม่ประสบการณ์ทางตรงใหน้กัศกึษาไดเ้ขา้ใจในบทเรยีนมากยิง่ขึน้และสามารถน าไปปรบัใชใ้นชวีติการท างานจรงิใน
อนาคตได ้
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Highlight หน่วยงาน 

พลงังานบริสทุธ ์จ ากดั (มหาชน) 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
  การสง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาด และพลงังานทดแทน ตลอดจนนวตักรรมแบตเตอรีแ่ละยานยนตไ์ฟฟ้า รวม

ไปถงึสถานีอดัประจุไฟฟ้า  ซึ่งช่วยเสรมิศกัยภาพของอตุสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟา้ที่เป็น New S-Curve ตาม

ยทุธศาสตรข์องประเทศ และสนบัสนนุดา้นความยั่งยืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดมลพิษและภาวะโลกรอ้นใหบ้รรลุ

เปา้หมายอย่างแทจ้รงิ” 

 
คลสัเตอรไ์ฟฟ้าอิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องปรบัอากาศ 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
Smart Living Solutions และอุปกรณ์อจัฉรยิะทีผ่ลติในประเทศไทย 
o หอ้งความดนัลบแบบ Modular Unit 
o ตูเ้กบ็วคัซนีพรอ้มอุปกรณ์ Monitoring  
o อุปกรณ์ Smart City & Smart Pole & Dashboard & Tele Med Mobile Kit   
o Smart Air Conditioner :- ระบบ Dual  Inverter Compressor ,ระบบ ECONAVI , ระบบ Smart Wifi 

Inverterทีไ่ดต้รารบัรอง MiT 
 

 
 

คลสัเตอรผ์ลิตภณัฑส์ขุภาพและความงาม 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
  น าเสนอนวตักรรม “Bioactive Phytosterol Precursors” 
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Highlight หน่วยงาน 

สมาคมอตุสาหกรรมปนูซีเมนตไ์ทย (TCMA) 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
Low Carbon Cement ‘ปนูซเีมนตไ์ฮดรอลกิ’ ช่วยลดโลกรอ้น เปรยีบเสมอืนการปลกูตน้ไมใ้หก้บัโลกของเรา 
1.  ประกาศเป้าหมายใหม่ลดกา๊ซเรือนกระจก xx ตนัCO2 ภายในปี 20xx  
2. พลงัของการบรูณาการความร่วมมอืน าสูค่วามส าเรจ็ลดก๊าซเรอืนกระจก 300,000 ตนัCO2 ไดส้ าเรจ็ก่อนปี
เป้าหมาย (2565) 

  เป็นการสนบัสนุนนโยบาย Thailand Carbon Neutrality & Net Zero แกปั้ญหาสภาพภูมอิากาศโลกอยา่งยัง่ยนื 
  

Info:  
• การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศเป็นวาระส าคญัเร่งด่วนของโลก 
• ทุกภาคสว่นต่างมบีทบาทส าคญัในการช่วยกนัหาเเนวทาง เเละร่วมกนัด าเนินการเพือ่ช่วยลดก๊าซเรอืน

กระจก 
• รวมทัง้ภาคอุตสาหกรรมปนูซเีมนตข์องไทยทีร่่วมมอืกบัพนัธมติรกว่า 16 องคก์ร ทัง้ภาครฐั 

ภาคอุตสาหกรรม ภาควชิาชพี และภาคการศกึษา โดยการสนบัสนุนของ 5 กระทรวง 
• เชญิชวนทุกท่านช่วยโลกลดก๊าซเรอืนกระจก โดยร่วมกนัขบัเคลื่อนสง่เสรมิการใชป้นูซเีมนต์ไฮดรอลกิ  

 
 

คลสัเตอรพ์ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
  การซือ้ขายคารบ์อนเครดติ 
 

 

กลุ่มอตุสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
  เป็นงานทีม่บีรษิทัชัน้น า ผูผ้ลติและผูส้ง่ออก มาจ าหน่ายสนิคา้เฟอรน์ิเจอรท์ีม่ดีไีซน์คุณภาพมาตรฐานสง่ออก 
รวมถงึการสรา้งโอกาสใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็และประสบการณ์โดยตรงจากผูผ้ลติ 
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Highlight หน่วยงาน 

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 
1. SME Big Data 

เพือ่น าไปวเิคราะหใ์นการวางแผนธุรกจิ แนวโน้มของตลาด เทรนดข์องธุรกจิ และแนวทางการเริม่
ธุรกจิใหม ่ รวมทัง้การน าขอ้มลูมาจดัท าแผนการสง่เสรมิ SME ในดา้นต่างๆ ซึง่จะท าให ้ SME ทีเ่ขา้มาใช้
ฐานขอ้มลูนี้ ยกระดบัธุรกจิใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 
2. APPLICATION SME CONNEXT 

ส าหรบัน าเสนอ ขา่วสาร กจิกรรม สทิธปิระโยชน์ องคค์วามรู ้ และประเภทธุรกจิ เพือ่ให ้ SME ได้
ตดิตามความเคลื่อนไหวทีน่่าสนใจในการประกอบธุรกจิของ SME ตามสโลแกนทีว่่า“ครบในคลกิเดยีว เพือ่ 
SME” ซึง่ผูป้ระกอบการสามารถโหลดไดท้ัง้ Android และ iOS 

 
 
 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 

   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมสนับสนุนนโยบายของรฐับาลในการเปิดประเทศอย่างปลอดภยั 
และสรา้งความเชื่อมัน่ในการเดนิทางท่องเทีย่วในประเทศไทยแก่นกัท่องเทีย่ว ผ่านการน าเสนอภาพลกัษณ์ใหม่ในยุค
วถิีปกติใหม่ (New Normal) ของสนิค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มคีุณภาพภายใต้มาตรฐาน SHA (Amazing 
Thailand Safety & Health Administration) ซึ่งสอดรบักบัการขบัเคลื่อนประเทศสู่อุตสาหกรรมท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื
ตามแนวความคิด BCG Economy Model พร้อมผลกัดนัผู้ประกอบการที่ได้รบัรางวลัอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Award) ทีไ่ดม้าตรฐาน “การท่องเทีย่วสขีาว” ทีม่ที ัง้ความสะดวก สะอาด ปลอดภยั เป็นธรรม และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นการต่อยอด สร้างคุณค่าและช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผ่านการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเป้าหมายส าคญัของประเทศกบัภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ซึง่ช่วยกระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางใชจ้่าย อนั
จะน าไปสูก่ารสรา้งงาน สรา้งอาชพี กระตุน้เศรษฐกจิฐานราก ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนและกระจายรายไดสู้ชุ่มชน  
 
  จงึอยากเชญิชวนใหทุ้กภาคสว่นร่วมกนัพลกิโฉมประเทศไทยเพือ่กา้วสูว่ถิใีหมใ่นทุกมติดิว้ยกนั 
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Highlight หน่วยงาน 

บริษทั สหพฒันพิบลู จ ากดั (มหาชน)  
 

  กา้วสูปี่ที ่80.. ของการจดัจ าหน่ายและกระจายสนิคา้อุปโภคบรโิภคคุณภาพใหถ้งึมอืผูบ้รโิภคในทุกช่องทาง
การขาย เพือ่ความสะดวกสบายของผูบ้รโิภคทุกคน 

  บรษิทั สหพฒันพบิูล จ ากดั (มหาชน) ยงัคงมุ่งมัน่พฒันาสนิค้า สรา้งสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีม่กีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา  เพือ่สง่ความสุขใหก้บัคนไทยทุกครวัเรอืน 

ภายในงานจะไดพ้บกบั 

• ประวตัคิวามเป็นมาของบรษิทั สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) จาก 80 ปีจนถงึปัจจุบนั 

• การเปิดตวั 3 รสชาตใิหมข่องผลติภณัฑม์าม่า พรอ้มจดัจ าหน่ายทีง่านนี้เป็นทีแ่รก 

• ชมความกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนของผลติภณัฑเ์พือ่สุขภาพ 

• ยกทพัสนิคา้อุปโภคบรโิภคมาจดัจ าหน่ายในราคาพเิศษ ในรปูแบบไฮบรดิ ทัง้ในรปูแบบการซือ้ผ่านออนไลน์ 
และบธูจ าหน่ายสนิคา้ โดยรองรบั QR Payment ของกลุ่มลกูคา้คนไทยและต่างประเทศ 
 ส าหรบัธนาคารของสงิคโปร,์ มาเลเซยี, ลาว, เขมร, อนิโดนิเซยีพรอ้มทัง้การสง่สนิคา้ทีซ่ือ้ใหถ้งึบา้นฟร ี
(เฉพาะในจงัหวดัเชยีงใหม)่ 

• ร่วมเวท ีFTI FUTURE FORUM ในวนัที ่5 กุมภาพนัธ ์2565 เวลา 14.30-15.30 น. โดย คุณเวทติ โชควฒันา  
กรรมการผูอ้ านวยการ สหพฒันพบิลู จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษทั หวัเว่ย เทคโนโลย่ี (ประเทศไทย) จ ากดั (Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd) 
 

Innovation Highlight ภายในงาน 
 

   น าเสนอเทคโนโลยแีละโซลชูนัทีน่ ามาประยุกต์ใชใ้นดา้นอุตสาหกรรม อาท ิ

 Digital Transformation 
 Smart Retail 
 โซลชูนัดา้น SeaPort, Mining, Vehicle Manufacturing) 
 Smart logistic    
 Predictive maintenance 
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Highlight หน่วยงาน 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ธนาคารกรุงไทยพรอ้มสนบัสนุนและเคยีงขา้งทุกธุรกจิ โดยเสรมิแกร่งผูป้ระกอบการทุกกลุ่ม ดว้ยสนิเชื่ออตัราดอกเบี้ย
พิเศษ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ รวมถึงพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ โดยน า
นวตักรรมดจิทิลัมาเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บัผูป้ระกอบการ ตอกย ้าความมุ่งมัน่ตามพนัธกจิ “เคยีงขา้งธุรกจิคุณ” โดย
เลง็เหน็ถงึการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกจิยุคใหม่ ที่ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยแีละการใหค้วามส าคญักบั สิง่แวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล รวมทัง้พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่ ผู้ประกอบการต้อง
เตรยีมพรอ้ม ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการด าเนินธุรกจิแบบยัง่ยนื เพือ่ใหธุ้รกจิมโีอกาสเตบิโตอย่างมัน่คง โดยมโีซลู
ชนัทางการเงนิดงันี้  
 

1. เสรมิสภาพคล่อง เพิม่ศกัยภาพในการต่อยอดธุรกจิดว้ยผลติภณัฑส์นิเชื่อ (เช่น สนิเชื่อเพือ่สิง่แวดลอ้ม และ/หรอื 
สนิเชื่อธุรกจิส าหรบัผูป้ระกอบการ)  

• เงนิกูเ้พือ่สิง่แวดลอ้ม ภาคเอกชน – อตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ 2-3% ต่อปี* ผอ่นนานสงูสุด 7 ปี 
• สนิเชื่อธุรกจิเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม(Green Lending) -  อตัราดอกเบีย้เริม่ตน้ MLR -1.0%

ต่อปี* ผอ่นนานสงูสุด 10 ปี* สามารถใช ้บสย. ค ้าประกนั  
• สนิเชื่อ SME Robotics and Automation – เพิม่ประสทิธภิาพธุรกจิดว้ยเทคโนโลยอีตัโนมตั ิวงเงนิสงูสุด 

80% ของเงนิลงทุน ผอ่นนานสงูสุด 7 ปี 
• สนิเชื่อฟ้ืนฟู – อตัราดอกเบีย้พเิศษที2่% 2ปีแรก* 
• สนิเชื่อกรุงไทย SME รกักนัยาวๆ – ดอกเบีย้เริม่ตน้ 4%/ปี* วงเงนิสงูสุด 100ลา้นบาท ผอ่นนานถงึ 10 ปี  
• สนิเชื่อKrungthai sSME Smart Shop – ผอ่นด ีมลีด ไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั(ให ้บสย.ค ้าประกนั) ใชคู้่

กบัแอปถุงเงนิ หรอื บรกิารเครื่อง EDC 
• สนิเชื่อ SME ส าหรบัคู่คา้ภาครฐั – พเิศษ ส าหรบัคู่คา้ทีจ่ดัซือ้/จดัจา้งโครงการภาครฐั เสรมิสภาพคล่องให้

ธุรกจิดว้ยอตัราดอกเบี้ยพเิศษ วงเงนิสงูสุดไมเ่กนิ 10 ลา้นบาท ผอ่นไดน้าน 7 ปี วงเงนิหนงัสอืค ้าประกนัทนั
ได ้รบัไดใ้น 1 วนั  

2. นวตักรรมดจิทิลัทีเ่พิม่ประสทิธภิาพธุรกจิ ชว่ยใหผู้ป้ระกอบการ รบัเงนิงา่ย สะดวก ปลอดภยั 
• Krungthai Business - ดจิทิลัแพลตฟอรม์เพิม่ประสทิธภิาพบรหิารจดัการการเงนิของธุรกจิไดง้า่ยๆไม่ว่าจะ

ผา่นแอปพลเิคชนั หรอื ผา่นคอมพวิเตอรท์ีช่่วยใหก้ารรบั จ่าย โอนเงนิ บญัชธีุรกจิ เป็นเรื่องงา่ย อปัเดตทุก
บญัชบีนแดชบอรด์เพือ่ประหยดัเวลา รูท้นัททีกุการเคลื่อนไหวไดต้ลอด 24 ชัว่โมง บรกิารจ่ายเงนิเดอืนแบบ
หลายรายการผ่านระบบออนไลน์บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ บรกิารจดัการเชค็ เป็นตน้ 

• บรกิารรบัช าระเงนิจาก แอปถุงเงนิ (Open Loop) ตวัช่วยใหผู้ป้ระกอบการรบัช าระสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่าง
สะดวก ปลอดภยั โดยไมใ่ชเ้งนิสด ไมต่อ้งกงัลงเรื่องเงนิทอน หรอื เครื่อง EDC ในเรทพเิศษ 

*เงือ่นไขเป็นไปตามทีธ่นาคารก าหนด 

78 



   5.2.2 ประชาสัมพันธการจัดงาน Lanna Expo 2022 (สำนักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงใหม) 

 

 

ขอมูลหนาถัดไป 
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1

เปลี่ยน.. เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน

สุดยอดสินคาและนวัตกรรมจากผูประกอบการกวา 200 บูธ
• สินคาเฟอรนิเจอร และสินคาตกแตง จํานวน 20 คูหา 
• สินคาสุขภาพ และความงาม สมุนไพร  จํานวน 30 คูหา 
• สินคาไลฟสไตล แฟชั่น และสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และอื่นๆ จํานวน 100 คูหา 
• สินคาอาหาร และเคร่ืองดื่ม เกษตรแปรรูป  จํานวน 50 คูหา

“เดินงานเดียว เที่ยวครบรส ชอปสนุก สุขใจไปกับกิจกรรมบันเทิง ลุนรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงาน”
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2

สุดยอดสินคาและนวัตกรรมจากผูประกอบการกวา 200 บูธ

ตัวอยางสินคา

Wasoo
สินคาตกแตงจากวัสดุธรรมชาติ

สยามศิลาดล
ศิลาดลเชียงใหม 

เครื่องปนดินเผาอัตลักษณลานนา สินคา GI

ไลฟ เฟอรนิเจอร
ของตกแตงบานจากไมลําไย

สุดยอดสินคาและนวัตกรรมจากผูประกอบการกวา 200 บูธ

ตัวอยางสินคา

Royal Assam Tea
ชาออรแกนคิจากธรรมชาติ เกรดพรีเมี่ยม

สมุนไพรพรรณทิพโอสถ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพจากสมุนไพร 

ตํารับสมุนไพรโบราณ 
สืบสานภูมิปญญาพื้นบาน

OHMHERB
เครื่องสําอางสมุนไพรจากธรรมชาติ ผสมผสานภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สุดยอดสินคาและนวัตกรรมจากผูประกอบการกวา 200 บูธ

ตัวอยางสินคา

โมเน ไทยแลนด
สบูหินแรธรรมขาติ

ลองกานอยด 
ผลิตภัณฑนวัตกรรมที่มีสารสกัดเมล็ดลําไย

บริษัท กูดโซล เวิรคส จํากัด 
อาหารพรอมทาน และแปรรูปทําจาพชื 

ไมมีสวนผสมจากสัตว

สุดยอดสินคาและนวัตกรรมจากผูประกอบการกวา 200 บูธ

ตัวอยางสินคา

ผาทอลัวะ
เสื้อผาลวัะแนวรวมสมัย

Air Handicraft
ผลิตภัณฑจากผาฝาย 100% สี

ยอมจากธรรมชาติ 

Torboon
กระเปาผาทอมือผสมหนังแท
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4
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5

แถลงขาว ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล เชียงใหม
(วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น.)
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6

on-line

• FB Fanpage
• Influencer
• เพจขาว
• เพจทองเที่ยว

FB Fan page off-line

• Cut Out Banner
• Digital Billboard
• J-Flag
• Radio station
• Television station
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7

J-Flag / A-board

J-Flag A-board

AW PR

AW PR
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22/06/65

8

สินคานาทีทอง แจกของท่ีระลึกเมื่อซ้ือสินคาในงาน ลุนรับโชคจากคูปอง เลนเกมสแจกของรางวัล

การแสดงศิลปนลานนา

ออม รัตนัง – นอง ปฏิญญา ตู ดาราณี – หนึ่ง เดอะสลอ
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9

การแสดงศิลปวฒันธรรมลานนา การแสดงดนตรีโฟลคซอง

• Lanna Expo Singing Contest 2022
• การแขงขันสมตําลําซ่ิงประกอบเพลง นางสาวเชียงใหมรวมพิธีเปดงาน  Lanna Expo 2022
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งานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life 
เปลี่ยน..เพ่ือชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” โดยร่วมจัดพร้อมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI EXPO 2022) ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่   
3 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงถึงศักยภาพของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ 
ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) ที่มีอัตลักษณ์ล้านนาและมีความหลากหลาย สามารถต่อยอดสู่ตลาดสากล ซึ่งการจัดงานร่วมกับ
งานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI EXPO 2022) ท าให้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้ประกอบการที่เดินทางมาร่วมงาน       
สภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI EXPO 2022) จากทุกภาคของประเทศ จ านวนกว่า 500 บริษัท คาดว่าจะมีผู้เข้ามา    
เยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มากกว่า 100,000 คน ซึ่งสามารถเป็นช่องการสร้างโอกาสเชื่อมโยงด้านการตลาด
ให้กับผู้ผลิตสินค้าในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง ประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 
มากกว่า 1,000 ล้านบาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  

1. การแสดงและจ าหน่ายสุดยอดสินค้าและนวัตกรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง แม่ฮ่องสอน) จ านวน 200 บูธ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มสินค้า ดังนี้  

  (1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง อาทิ สยามศิลาดล Siam Celadon เตาหลวงสตูดิโอ    
ล าปางบ้านเบญจรงค์ (เครื่องถ้วยเบญจรงค์) ไลฟ์ เฟอร์นิเจอร์ LIVE FURNITURE ของตกแต่งบ้านจากไม้ล าไย 
WASOO แผ่นผนังตกแต่งวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 
  (2) กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร อาทิ ศิรา สปา ลองกานอยด์ คลินิกแพทย์แผนไทยและกัญชา
ทางการแพทย ์เป็นต้น 
  (3) กลุ่มสินค้าไลฟ์-สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอ่ืนๆ อาทิ ผ้าปักลายวิถีล้านนา 
เสื้อผ้าพื้นเมืองสมัยใหม ่ผ้าไหมยกดอกล าพูน (สินค้า GI) ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม (สินค้า GI) เป็นต้น           
  (4) กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป อาทิ อาหารพ้ืนเมือง ไส้อ่ัว น้ าพริกหนุ่ม ข้าวซอย    
กึ่งส าเร็จรูป กาแฟเทพเสด็จ (สินค้า GI) หจก.ทองพูนฟูดส์ ผลไม้แปรรูป เป็นต้น 
2. Food Truck บริเวณ Zone P โซนอาหารและเครื่องส าหรับบริการลูกค้าที่มาเที่ยวชภายในงาน พร้อมจัดจุด 

รับประทานอาหาร  
3. นิทรรศการแสดงสินค้า (Pavilion) ที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
  (เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แม่ฮ่องสอน) มีการน าเสนอสินค้าและบริการที่เป็น 
  ความต้องการของตลาดยุคใหม่ 
 
 
 
 
 
 

การจัดงานแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022  
ภายใต้โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจ าหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022  

ตามแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
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4. กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งแบบ Online และ offline ระหว่างผู้ประกอบการที่เข้า

ร่วมงานที่มีศักยภาพในการส่งออก กับ ผู้ประกอบการ (Buyer and Trader) เช่น ผู้ประกอบการ นักลงทุน บริษัท
ตัวแทนส่งออก ห้างสรรพสินค้า ผู้น าเข้าในต่างประเทศ เป็นต้น 

5. การแสดงจากศิลปินล้านนา อาทิ อ้อม รัตนัง น้องปฏิญญา ตู่ ดาราณี หนึ่ง เดอะสะล้อ เป็นต้น 
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา แสดงถึงอัตลักษณ์วิถีชีวิตของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
7. กิจกรรมสินค้านาทีทอง - การประมูลไลฟ์สด ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นการขายภายในงาน 
8. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งยังเป็นการ

ประชาสัมพันธ์การจัดงานได้อย่างทั่วถึงในทุกๆ กลุ่ม ทุกๆ ช่วงอายุ 
9. การแข่งขันส้มต าล าซิ่ง หรือส้มต าลีลา เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมภายในงานทุกๆ        

สายอาชีพ และทุกๆ กลุ่ม 
10. กิจกรรมลุ้นรับโชคทุกวัน เป็นการคืนก าไรให้กับลูกค้าที่มาร่วมภายในงานและยังเป็นการส่งเสริมการขายกับให้

ผู้ประกอบการภายในงาน อาทิ คูปองเงินสด เครื่องใช้ไฟฟ้า กระเป๋าช้อปปิ้ง เป็นต้น  
 
 
 

*พิธีเปิดงาน Lanna Expo 2022 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น.* 
**Live สด ทุกกิจกรรม และติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook fanpage : Lanna Expo 2022** 

 

 

         ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
  มิถุนายน 2565 

 
 
 

#LannaExpo2022 
#TheChangeofLife 
#เปลี่ยน..เพ่ือชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน 
#กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  
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  5.2.3 การสงเสริมดานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (สำนักงานทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม)   
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
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  5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)                   
และสถานการณโรคตามฤดูกาล .(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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   5.3.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
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    5.3.3 การดำเนินการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย (สำนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

การปองกันและและแกไขปญหาอุทกภัย ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชียงใหม  
 

การดำเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (อุทกภัย) 

การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนกรกฎาคม 2565 
ในระยะประมาณครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยยังคงมีนอย           

โดยสวนใหญจะมีฝนรอยละ 20–30 ของพื้นที่ จากนั้นปริมาณและการกระจายของฝนจะกลับมามีเพิ่มมาก
ขึ้นและตอเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแหง ทั้งนี้เนื่องจาก ในระยะประมาณครึ่งแรก
ของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยยังคงมีกำลังออน จากนั้นจะมี
กำลังแรงขึ้น และตอเนื่องมากขึ้น ประกอบกับในระยะครึ่งหลังของเดือนมักจะมีรองมรสุมพาดผานบริเวณ
ตอนบนของประเทศไทย   ในบางชวง และคาดวา ปริมาณฝนรวมจะนอยกวาคาปกติประมาณรอยละ 10 

ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญ และอางเก็บน้ำขนาดกลาง   
  เขื่อนแมงัดสมบูรณชล  มีปริมาณน้ำ 124.00 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 46.79  
  เขื่อนแมกวงอุดมธารา  มีปริมาณน้ำ 100.250 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 38.12 
รวมอางเก็บน้ำขนาดใหญ 2 แหง มีปริมาณน้ำ 224.250 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 42.47 
อางเก็บน้ำขนาดกลาง 13 แหง มีปริมาณน้ำรวม  56.799 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 55.20 
(ขอมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2565) 

 สถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในป 2565  
จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย ไปแลว จำนวน 20 อำเภอ ไดแก อำเภอ    

แมริม แมออน แมแจม สันปาตอง พราว จอมทอง ฝาง ดอยสะเก็ด ดอยหลอ แมวาง เมืองเชียงใหม หางดง 
แมแตง แมอาย สารภี สะเมิง เชียงดาว ฮอด สันทราย และอมกอย รวมทั้งสิน 96 ตำบล 769 หมูบาน
ราษฎรไดรับผลกระทบ  61,348 ครัวเรือน 198,908 คน บานเรือน 6,237 หลัง พื้นที่การเกษตร 
10,731 ไร ประมง 110 แหง ปศุสัตว 61 ตัวถนน 568 สายสะพาน/คอสะพาน 48 แหงเหมืองฝาย 240 
แหง (ขอมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2565) 

การดำเนินการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณอุทกภัย 
- กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ชม 0021/            

ว 13276 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน แจงถึง
นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง ใหเตรียมความพรอม 
เฝาระวังและติดตามสถานการณ จัดทำแผนเผชิญเหตุ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การระบายน้ำ โครงสรางของ
สถานที่เก็บกักน้ำ การแจงเตือนภัย การเผชิญเหตุ  

- จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ำปาไหลหลาก และดินถลม                
ป 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ำปา
ไหลหลาก และดินถลม ป 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ป 2565 รวมทั้งจัดทำแผนการเผชิญ
เหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม ป 2565 (วันที่ 10 พฤษภาคม 2565) 
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- แตงตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณอุทกภัย ป 2565 ในการติดตามและประเมินสถานการณน้ำ          
และประสานการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม (วันที่ 10 
พฤษภาคม 2565) 

- ประชุมคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ป 2565 เพื่อเตรียม       
ความพรอมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

- ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณอุทกภัย ป 2565 เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ ที่จะ
ทำใหเกิดอุทกภัย เมื่อวันที่ 18 และ 21 พฤษภาคม 2565 ณ หองปฏิบัติการ War room ศูนยบัญชาการฯ 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

- หารือแนวทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมือง ปองกันพื้นที่ เศรษฐกิจสำคัญ และสั่ งการให               
ทุกหนวยงานเรงดำเนินการแกไขปญหาในพื้นที่เสี่ยง 10 จุด อาทิ บริเวณหนาทาอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหมจนถึงหนามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ถนนโชตนากอนถึงสนามกอลฟลานนา สี่แยกตนพะยอม              
แยกขวงสิงห กาดกอม(ศรีปงเมือง) พื้นที่ตำบลปาแดด และตำบลแมเหียะ โดยไดกำหนดใหมีหนวยงาน
ผูรับผิดชอบในการดำเนินการแกไขในแตละจุดในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

- กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ชม 0021/            
ว 14577 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยกอนเขาฤดูฝน              
แจงถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง ติดตามพื้นที่             
ที่มีการกอสรางของสวนราชการ ที่อาจเปนตนเหตุของการกีดขวางทางน้ำจนสงผลตอปญหาการเกิดน้ำทวมขัง              
แจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดำเนินการปรับปรุงแกไข และเตรียมความพรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัย                
ในการชวยเรงระบายน้ำ พรอมทั้งใหอำเภอดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เสี่ยง แยกเปนระดับเสี่ยงมาก เสี่ยงปานกลาง 
และเสี่ยงนอย ตามโอกาสที่จะเกิดภัย และสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ เครื่องจักรกลสาธารณภัยขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 

- แตงตั้งคณะทำงานปองกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม ตามคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ที่ 2012/2565 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

- มีคำสั่งกองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ที่ 2013/2565 เรื่อง แบง
มอบภารกิจปองกันอุทกภัยในเขตเมือง ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

       - ประชุมคณะกรรมการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ป 2565 ครั้งที่ 
2/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานปองกันอุทกภัยในเขตเมือง ในพื้นท่ีเสี่ยงทั้ง 10 จุด 
โดยไดมีการกำหนดแผนการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และระยะกลาง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ หอง
ประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

- กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ชม 0021/ว 
16135 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แจงนายอำเภอทุกอำเภอ/ผูอำนวยการอำเภอ ในการปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัยในเขตชุมชน/เมือง โดยใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตชุมชน/เมืองทุกแหง 
ดำเนินการลอกทอ ดูดเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในทอระบายน้ำ/ทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย
น้ำ และพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง 

- กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือดวนที่สุด ที่ ชม 0021/ว 
16136 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 แจงถึงนายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และ
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นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง ใชประโยชนขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ในการเตรียมความพรอมรับสถานการณ
อุทกภัยในชวงฤดูฝนป 2565 

- ประชุมคณะทำงานปองกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามความคืบหนา 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ หองปฏิบัติการ War room ศูนยบัญชาการฯ องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

- ประชุมคณะทำงานติดตามสถานการณอุทกภัย ป 2565 และคณะทำงานปองกันอุทกภัยในเขต
เมืองเชียงใหม ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูฝน และติดตามความ
คืบหนาในการแกไขพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม ทั้ง 10 แหง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565                
ณ หองปฏิบัติการ War room ศูนยบัญชาการฯ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
พื้นที่การปองกันอุทกภัยในเขตเมือง 10 จุด ดังนี้ 

จุดที่ ๑  บริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน - เซ็นทรัล แอรพอรต 
               หนวยงานหลัก: เทศบาลตำบลสุเทพ 
      หนวยงานสนับสนุน: องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม / เทศบาลนคร
เชียงใหม / กองบิน ๔๑ / แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ / อำเภอเมืองเชียงใหม /ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ ๒  ถนนโชตนา บริเวณหนาสนามกอลฟลานนา 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
    หนวยงานสนับสนุน: แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ / อำเภอเมืองเชียงใหม 
 จุดที่ 3  3.1 พื้นที่บริเวณถนนหวยแกว 
      หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
      3.2 พื้นที่บริเวณชางเคี่ยน 
                หนวยงานหลัก: เทศบาลตำบลชางเผือก 
      หนวยงานสนับสนุน: โครงการชลประทานเชียงใหม / โครงการ
ชลประทานแมแตง / สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม / แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ / 
อำเภอเมืองเชียงใหม / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ 4  บริเวณหลังโรงแรมเชียงใหมภูคำ 
      หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
      หนวยงานสนับสนุน: โครงการชลประทานเชียงใหม / โครงการ
ชลประทานแมแตง / แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม / อำเภอเมืองเชียงใหม 
 จุดที่ 5  สี่แยกตลาดตนพยอม 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
    หนวยงานสนับสนุน: เทศบาลตำบลสุเทพ / แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
/ อำเภอเมืองเชียงใหม / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ 6  กาดกอม ชุมชนศรีปงเมือง 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
    หนวยงานสนับสนุน: โครงการชลประทานเชียงใหม / แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ ๒ / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม / อำเภอเมืองเชียงใหม / สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม / สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
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จุดที่ 7  สี่แยกขวงสิงห-บริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลนครเชียงใหม 
    หนวยงานสนับสนุน: แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ / ตำรวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม / สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ 8  ประตูน้ำดอนชัย-พื้นที่เทศบาลตำบลปาแดด 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลตำบลปาแดด 
    หนวยงานสนับสนุน: โครงการชลประทานแมแตง / โครงการชลประทาน
เชียงใหม / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ 9  สี่แยกบิ๊กซีแมเหียะ - โรงเรียนสารสาสนลานนา - รองเรือนคำ 
    หนวยงานหลัก: เทศบาลเมืองแมเหียะ / เทศบาลตำบลปาแดด 
    หนวยงานสนับสนุน: โครงการชลประทานแมแตง / แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 1 /ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 จุดที่ 10  ชุมชนหมูบานดาราวดี หนวยงานหลัก: เทศบาลตำบลปาแดด 
    หนวยงานสนับสนุน: เทศบาลเมืองแมเหียะ / โครงการชลประทาน              
แมแตง / แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
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    5.3.4 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานดานผังเมือง ตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม) 
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 5.4 ดานสังคม 
        5.4.1  การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมบังคับคดีและจังหวัด
เชียงใหมท่ีสวนราชการและประชาชนควรรับทราบ  (สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม) 

 
การไกลเกลี่ย 

การไกลเกลี่ย หมายถึง วิธีการระงับหรือยุติ ขอพิพาท โดยมีบุคคลที่สามเรียกวา “ผูไกลเกลี่ย” ทำ

หนาที่ในการชวยเหลือเสนอแนะแนวทาง และเปนสื่อกลางเพ่ือใหคูกรณี หาทางออกของขอพิพาทรวมกัน โดย

ผูไกลเกลี่ยไมมีอำนาจในการกำหนดขอตกลงใหแกคูกรณี การจะตกลงหรือไม  เปนการตัดสินใจของคูกรณีเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผลดีของการไกลเกลี่ย 
ชั้นบังคับคดี 

 รวดเร็ว ไมยุงยาก 

 ประหยัดเวลาและคาใชจาย 

 เปนที่ยุติโดยการตัดสินใจของคูกรณีเอง 

 ขอยุติไดนั้นมีความเหมาะสมกับคูกรณี 

 เปนความลับ 

 ขอตกลงระหวางคูกรณีสามารถบังคับได 

 รักษาความสัมพันธระหวางกันไดหรือกอใหเกิดความสัมพันธในระยะยาว 

 มีความยืดหยุน    ยังคงสิทธิในการบังคับคดี 

ตกลงกนัไดก้อ่นก็ดีครับ จะ
ไดไ้มต่อ้งถกูบังคบัคด ี

คืนความสขุแก่ทั�งสองฝ่าย 
นะครับ 

107 



 

 

 

 

 

คำรองขอไกลเกลี่ย 

 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 หนังสือมอบอำนาจพรอมสำเนาบัตรประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ (กรณี

ยื่นแทนผูอื่น) 

 สำเนาคำพิพากษาหรือหมายบังคับคดี 

 เอกสารประกอบอ่ืน (หากมี)  เชน สำเนารายงานการยึดหรืออายัดทรัพย ประกาศขับไล 

ประกาศขายทอดตลาด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 

โทรศัพท 053-284-840-5 

โทรสาร 053-273-454   
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   5.5 นำเสนอโดยเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

109 



 ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม  2565    

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
1 กรกฎาคม 2565 09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา 

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

1- 31 กรกฎาคม 
2565 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- 
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
28 กรกฎาคม 2565 ไดแก  
- การจัดโตะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเครื่องราช
สักการะบริเวณอาคารสำนักงาน  
- การประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร. พรอมประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผา
ระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน  

ที่ตั้งหนวยงาน 
 

4 กรกฎาคม 2565 08.30 น. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

กองบิน 41  
กองพลทหารราบที่ 7 
วัดอุโมงค 

11 กรกฎาคม  2565 09.00 น. การประกอบพิธวีันสมเด็จพระนารายณมหาราช  
ประจำป  2565 

หองประชุม 
สภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงใหม 

12 – 13 กรกฎาคม 
2565 

 กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา พุทธศักราช 2565 

วัดทาตอน 
พระอารามหลวง  
และวัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง 

24 – 25 กรกฎาคม 
2565 

 พิธีบรรพชาอุปสมบท 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 
2565 จังหวัดเชียงใหม 

วัดเจ็ดยอด  
พระอารามหลวง 

26 กรกฎาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
7/2565 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการ 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
28 กรกฎาคม  2565  การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  28 กรกฎาคม 2565 
ณ หองราชพฤกษ 
ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 

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

111 



 

112 




