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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  2/2565 

ในวันศุกรท่ี 25 กุมภาพนัธ 2565  เวลา 09.30 น.   
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3  อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  และระบบ Zoom Meeting 

ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3    
1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายวรวิทย ชัยสวัสดิ ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายถนอม กุยแกว (แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายพยุงศักดิ ์ เทพแกว (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
8. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
9. นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
10. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
11. นางจิราพร  เชาวนประยูร  ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
12. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
13. นางอำไพ จันทรหลาฟา (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการและนายอำเภอ ท่ีเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 3    
14. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
15. นายวิทยา ชุมภูคำ (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
16. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
17. นายวิรัช ตั้งม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม 
18. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
19. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
20. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
21. นายเฉลิมชัย สิงหศร ี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม  

(ชั้นพิเศษ)  
22. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
23. นายกรจักร ชูทิพย ธนารักษพ้ืนท่ีเชียงใหม 
24. นายนาวิน อินทจักร ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่  6 

จังหวัดเชียงใหม 
25. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอำเภอเมืองเชียงใหม 
26. นายศิวะ ธมิกานนท นายอำเภอสันทราย 

27. นายธนกฤต... 

สำเนา 
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27. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป นายอำเภอดอยสะเก็ด 
28. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี 
29. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอำเภอสันกำแพง 
30. นายภัควัต ขันธหิรญั นายอำเภอแมริม 
31. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอำเภอแมแตง 
32. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพราว 
33. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว 
34. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง 
35. นายชลิต ทิพยคำ นายอำเภอแมออน 
36. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอำเภอดอยหลอ 
37. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแมอาย 
38. วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 
39. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันปาตอง 
40. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง 
41. ยายวรรธน ฉายอภิรักษ นายอำเภอแมแจม 
42. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอำเภอสะเมิง 
43. นายปรีชาพล  พูลทวี (แทน) นายอำเภอฮอด 
44. วาที่ ร.ต.อดิศกัดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมกอย 
45. นายมานิตย ไหลไว (แทน) นายอำเภอเวียงแหง 
46. นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ 
47. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอำเภอแมวาง 
48. นายวรศักดิ์ พานทอง (แทน) นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
49. นางสาวสุวลี ทองทพั ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
50. นายเอกราช รังสรรค (แทน) ผูอำนวยการกลุมงานศูนยดำรงธรรม สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม 
51. นางสาวศิริวรรณ เข่ือนคำ (แทน) ผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
52. นายธีรวุฒิ แกวฟอง (แทน) ผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม 
53. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุมผานระบบ  Zoom Meeting 
54. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
55. นายชำนาญ   กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
56. นางศิรพิร ศิริโสดา ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
57. นายจักรพงษ สิทธิหลอ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
58. ร.ท.นพดล ชุบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
59. นายพงษพินันท บูรณะกิต ิ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี 1  
60. นางสาวศศธิร ริ้วทอง (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวน... 
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หัวหนาสวนราชการท่ีเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting 

สำนักงานอัยการสูงสุด 
61. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ 
62. พ.ต.ท.หญิง รศิรส อัจฉริยะ (แทน) ผูกำกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
63. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
64. นางลัดดารตัน สุขกิจประเสริฐ (แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย

จังหวัดเชียงใหม 
65. นายวรชาติ ชูชม ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  

66. ร.ท.กฤตยชญ สอนไม (แทน) รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม (ทหาร) 

67. นายสมรตัน มะลิลา (แทน) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3 

สำนกังานพระพทุธศาสนาแหงชาติ 

68. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  

กระทรวงกลาโหม 

69. น.อ.อำนาจ กอนเครือ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงการคลัง 
70. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
71. นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 
72. นายประพันธ สุขเข สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 
73. นางสาวชมลักษณ ไชยฮั่ง (แทน) สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 2 
74. นายพรศักดิ ์ นวลคำ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5  
75. นายจีระยุทธ เหลมประวัต ิ (แทน) สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 
76. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8 
77. นายสมลาภ พรหมศร ี (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
78. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สำนักงานเชียงใหม 
79. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ  วิทยาเขต

เชียงใหม 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
80. นางรชยา  ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
81. นางเพทาย เมฆ ี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
82. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
83. นายตันติกร นรบาล (แทน) ผูอำนวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
84. นางณปภัช คำหนอย (แทน) ผูอำนวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม 
85. นางจิดาภา... 
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85. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
86. นางสาวนภาลัย หลักมั่น (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
87. นายรกัษชาต ิ ริว้ทอง ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
88. นางเสาวนีย เรือนมลู (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
89. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
90. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
91. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหนาสำนักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม 
92. นายประสาน พรโสภิณ ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจืด

เชียงใหม 
93. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

เชียงใหม 
94. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
95. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
96. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
97. นายธนพงศ สำเภาลอย ผูอำนวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
98. นางสาวศิวาพร วังสมบัติ ผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จังหวัด

เชียงใหม 
99. นางพิศมัย เรืองกูล (แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 

100. วาที่ ร.ต.ธีรวัฒน ฟูแสง (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่  7 
101. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
102. นางสาวชไมพร พะวันรัมย (แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
103. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 
104. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
105. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
106. นางเตอืนจิตร สมบัตินันทน (แทน) ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
107. นางวรรณวนัช วันด ี (แทน) หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
108. นายภาสกร สุนทรเกษมสุข (แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
109. นายภูวสิษฐ สุดแดน (แทน) ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
110. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
111. นางสาวพรพรรณ จำปา (แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารกัขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
112. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
กระทรวงคมนาคม 
113. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 

114.นายสมพงษ... 
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114. นายสมพงษ มอญแกว ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
115. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
116. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
117. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
118. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
119. นางอภิญญา มหาวันไชย (แทน) ผูอำนวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
120. นางภาวิณี มะโนคำ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
121. นายประดิษฐ สีใส ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1  
122. นางสาวปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
123. นายสุรศกัดิ์ นัสบุสย (แทน) ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 
กระทรวงมหาดไทย 
124. นายพงษศักดิ์ เดี่ยววิไล (แทน) ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9 
125. นางณันธณภัทร อุนเมืองทอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
126. ร.ต.วิโรจน โชติธนาภิรกัษ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
127. นายสมบุญ เทพอยู (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
128. นางสมจิตร จันทรสำเภา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
กระทรวงการตางประเทศ 

 นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสำนักงานหนังสอืเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
กระทรวงแรงงาน 
129. นางณฐมน ปทมะสุคนธ ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
130. นางสาวลักขณา  รุงเรือง ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับอุตสาหกรรม 

บริการสุขภาพ 
131. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
132. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
133. นางสาววราภรณ รินยานะ (แทน) ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
134. รอยเอก จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
135. นายสุรพงษ สุริโย (แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
136. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
137. นางสาวจิตราวดี แสนปน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน 
138. นางศิรเิพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
139. ผศ.ดร.ปทมาวรรณ จินดารักษ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
140. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
 

141. นางภัญพัชญ... 



๖ 
 

141. นางภัญพัชญ จะวะนะ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2 

142. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4 

143. นายวุฒิชัย สารุสุข (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5 

144. นางปริศนา วรรณารักษ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม 

145. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
146. นายทศพล ทิพยวงค (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงสาธารณสุข 
147. พญ.นงนุช ภัทรอนันตนพ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม 
148. นางอมาวสี อัมพันศิริรัตน ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
149. นางเอกรินทร ภูมาล ี (แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
150. นางศรพีรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
151. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
152. นายวีระศักดิ์ โสมโยธี (แทน) ผูอำนวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
153. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
กระทรวงยุติธรรม 
154. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอำนวยการศูนยฝกและอบรมเดก็และเยาวชนเขต 7 
155. นายธงชัย จันทรฉลอง ผูบัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง 
156. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
157. นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
158. นายสมคดิ ปริมิตร ผูบัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
159. นางเพ็ญศริิ ตรีสัตย (แทน) ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
160. นางสุมาลี ปนดอน รก. ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
161. นายชฎาธช จันทนพันธ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
162. นายวิลาศ สกะมณี (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร เขต 3 
163. นายอนุชา ฆองแกว (แทน) ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร 

ภาคเหนือตอนบน 1 
องคกรอิสระ  
164. นายนพดล สุยะ ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ

จังหวัดเชียงใหม 
165. นายมนตชัย ณ ลำพูน ผูอำนวยการ  กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม)  
166. นางสุรางครัตน ณ ลำปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 

ผูเขารวม... 
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ผูเขารวมประชุมผานระบบ Zoom Meeting 
167. นายสุวิทย ยาประสิทธิ ์ ผูอำนวยการกลุมอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
เจาหนาที่ท่ีเขารวมประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 
168. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
169. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
170. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม  
171. นายสมศกัด์ิ  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
172. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
173. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
174. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
     1.1 การมอบรางวัล เพชรพลศึกษา ประจำป พ.ศ. 2564  จำนวน  2 รางวัล  ไดแก                  

(1) ดานเจาหนาที่พลศึกษาประจำสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด  คือ นายวีรยุทธ ธรรมขัน                   
(2) ดานอาสาสมัครกีฬาและผูนำการออกกำลังกาย (อสก.)  คือ นางสาวรรินภรณ ยาวุฒิ  (สำนักงาน            
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)   

     1.2 การมอบปายรับรองรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) 
จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 2564  จำนวน  2 ราน ไดแก รานสลัดเทอเรส สาขาสวนดอก และ
รานสลัดเทอเรส สาขาโชตนา  (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)  

     1.3  การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยใหแกหมูบานที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็ง ตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผนดินทอง” 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหแก บานหนองครก หมูที่ 10  ตำบลสันทราย อำเภอพราว และ               
บานตนผึ้ง หมูที่ 7 ตำบลแมโปง  อำเภอดอยสะเก็ด  (ท่ีทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

     1.4 การมอบหนังสือประวัติศาสตรชาติไทย ฉบับสมบูรณ  ป  2564 ใหแก  หัวหนา                  
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ  (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)  

2. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  
จำนวน 15 ทาน ดังนี้  (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)  

2.1 นายกรจักร ชูทิพย 
 ตำแหนงปจจุบัน ธนารักษพื้นที่เชียงใหม 
 ตำแหนงเดมิ  ธนารักษพื้นที่สตูล 
2.2 นายนาวิน อินทจักร 
 ตำแหนงปจจุบัน ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม  
 ตำแหนงเดมิ  เกษตรจังหวัดเชียงราย 

 

2.3 นายสงัด... 
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2.3 นายสงัด บูรณภัทรโชติ 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอเชียงดาว 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอเวียงชัย 
2.4 วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอหางดง 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอสันปาตอง 
2.5 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอดอยสะเก็ด 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอสนามชัยเขต 
2.6 นายจิระชาติ ซื่อตระกูล 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอฝาง 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอไชยปราการ 
2.7 นายชัยณรงค นันตาสาย 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอแมแตง 
 ตำแหนงเดมิ  นายอำเภอสันกำแพง 
2.8 วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอสันปาตอง 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอแมออน 
2.9 นายวรรธน ฉายอภิรักษ 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอแมแจม 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอดอยหลอ 
2.10 นางวาสนา บุญธรรมชวย 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอดอยหลอ 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอเสริมงาม 
2.11 นายภิญโญ พัวศรีพันธุ 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอสันกำแพง 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอศรีนคร 
2.12 นายชลิต ทิพยคำ 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอแมออน 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอบานธิ 
2.13 นายวัชระ เทพกัน 
 ตำแหนงปจจุบัน นายอำเภอไชยปราการ 
 ตำแหนงเดมิ นายอำเภอเวียงแหง 
2.14 นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด 
 ตำแหนงปจจุบัน หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตำแหนงเดมิ  หัวหนาสำนักงานจังหวัดนาน 

3. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ  2565  (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม) 

 ระเบียบ... 



๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1. สถานการณโรคโควิด – 19 แนวทางการแกไขปญหาเปลี่ยนแปลงไป ตองปรับตัว              
ใหเขากับสถานการณ เมื่อปวยตองรักษาตัว ดูแลตนเองใหดีท่ีสุด กักตัวไมเดินทางไปไหนหรือพบกับผูคน                 
สำหรับการประเมินบุคคลเสี่ยงสูง/เสี่ยงต่ำ มีหลักวิธีการประเมินท่ีแตกตางจากเดิม และการควบคุมโรค              
ตางจากเดิมเชนกัน เชน ในหนวยงานมีคนติดโรคโควิด – 19 เดิมจะมีการสอบสวนโรคและใหปดสำนักงาน                
แตปจจุบันไมจำเปนตองปดสำนักงาน แตใหเฝาดูอาการ ทั้งนี้ ควรไดรับวัคซีนกระตุนเข็ม 3 เปนอยางนอย  

2. จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดหาเงินสนับสนุนภารกิจการปองกันไฟปา
และหมอกควัน ท่ีผานมาไดมีการจัดซื้อเครื่องเปาลมมอบใหกับอำเภอทั้ง 25 อำเภอ นอกจากนี้จะจัดทำ
ประกันชีวิตใหกับบุคลากรที่เขาไปดับไฟปา จัดหาอาหารและน้ำด่ืม ที่ผานมาเจาหนาที่ทำงานอยางเต็มที่                 
มีการลาดตระเวนเพ่ือปองกันไฟปา 

3. ในปนี้ การจัดงานไมดอกไมประดับและการประกวดธิดาดอยไดสรางชื่อเสียงใหกับ
จังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก คาดการณวาในปถัดไปหากสถานการณโรคโควิด – 19 คลี่คลาย จะสามารถจัด
ไดอยางยิ่งใหญ เทียบเทาเวทีการประกวดระดับประเทศ   

4. จังหวัดเชียงใหมไดมีการซักซอมเรื่องการแตงกายของสวนราชการที่กำหนดวา                
วันจันทร : เครื่องแบบขาราชการ วันอังคาร : ชุดผาไทย/ชุดพ้ืนเมือง  วันพุธ : ชุดปฏิบัติงานตามแนวทางของ
สวนราชการ/ชุดผาไทย/ชุดผาพ้ืนเมือง  วันพฤหัสบดี : ชุดผาไทย/ชุดผาพ้ืนเมือง ลายพระราชทาน หรือลายผา
ประจำจังหวัดเชียงใหม (ถามี) วันศุกร : ชุดผาไทย/ชุดผาพ้ืนเมือง โทนสีฟา จังหวัดเชียงใหมมีผาทอพื้นเมือง              
ที่สวยงาม มีอัตลักษณขอใหนายอำเภอและพัฒนาการจังหวัดเชียงใหมเขาไปสงเสริมอาชีพ การเพ่ิมทักษะและ
การพัฒนาลายผา เพ่ือสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่  

5. การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  จังหวัดเชียงใหมกำหนดใหมีการติดบัตร
แสดงตนเขา-ออก อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด โดยมอบหมายใหท่ีทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม
แตงตั้งหนวยเฉพาะกิจข้ึนมา ทำหนาที่ในการตรวจสอบบุคคลที่เขา – ออก อาคารอำนวยการ เพ่ือปองกัน
บุคคลท่ีเขามากอเหตุตางๆ ในสวนของการติดตั้งกลองวงจรปดอยูระหวางการดำเนินการจัดหาอุปกรณ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม  
                ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันพุธท่ี  29  ธันวาคม  2564  
 

      หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา              
สวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 1/2565                  
เมื่อวันศุกรที่  28  มกราคม  2565  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ                   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
Meeting  นั้น 
      เลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 27 หนา โดยมี นายประจญ  
ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนำลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวน
ราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 1/2565 เปนที่
เรียบรอยแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม   
    

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระ... 



๑๐ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

                         ไมม ี

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม 

  4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
                ผูแทนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส) 
รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ ดังนี้   

       (1) เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณประจำป
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ที่ นร 0505/ว 3476 
ลงวันที่ 22ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและ             
การใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื ่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัด 
การเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส  ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

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) ผลการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565              
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ  2565 ดังนี้ 1) ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ 
(Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้ ผลการ
ใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ไดรับจัดสรร 
17,752.05 ลานบาท เบิกจาย 11,242.34 คิดเปนรอยละ 63.33  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด รอยละ 23.02 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 14,069.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.26 
สูงกวาเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 23.02 เปนลำดับท่ี 1 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ
สวนราชการ (Function) ประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,025.27 ลานบาท 
เบิกจาย 3,484.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.61 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 9.61 
เปนลำดับที่  3 ของประเทศ ใชจาย 6,260.02 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.36 สูงกวาเปาหมายท่ี
คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 11.21 เปนลำดับท่ี 13 ของประเทศ หนวยเบิกจายท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนมี
ทั้งสิ้น 127 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จำนวน 117 หนวยงาน องคการ
มหาชน จำนวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จำนวน              
1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน 5 หนวยงาน  2) การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพรวม งบประมาณ 2,764.64 ลานบาท  สำรองเงินมีหนี้             
 
             รอยละ... 



๑๑ 
 

รอยละ 24.94  เบิกจายแลว 2,115.76 ลานบาท รอยละ 76.53 การใชจาย 2,249.14 ลานบาท รอยละ 
81.35 แยกเปน เงินกู 2,404.24 ลานบาท เบิกจาย 1,780.65 ลานบาท รอยละ 74.06 การใชจาย 
1,889.03 ลานบาท รอยละ 78.57 งบกลาง 360.40 ลานบาท สำรองเงินมีหนี้ 24.94 เบิกจาย 
335.11  ลานบาท รอยละ 92.98 การใชจาย 360.11 ลานบาท รอยละ 99.92 และ 3) การเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ  2,258.94 
ลานบาท เบิกจาย 1,222.17 ลานบาท รอยละ 54.10 การใชจาย 2,095.32 ลานบาท รอยละ 92.76   

(3) หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง ดังนี้  หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 115 
เรื่อง มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เพื่อใหการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม  2564 
เรื่อง การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) จึงกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 100,000,000 บาท ดังนี้  (1) การเผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารซื้อหรือจาง วิธี e-biding วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาหนวยงานของรัฐ ที่จะใหมีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได                  
วิธี e-biding วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจางสำหรับการซื้อหรือจางครั้งหน่ึง ไมนอยกวา 3 วันทำการ  (2) การเผยแพรประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจาง วิธี e-biding วงเกิน 100 ลานบาท ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสาร              
ซื้อหรือจางไมนอยกวา 20 วันทำการ  การจางที่ปรึกษาและการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง                 
ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทำการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.2 การดำเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
      หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ  ฤทธิ์รอด) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ของจังหวัดเชียงใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
302,517,100 บาท จำแนกเปน งบลงทุน จำนวน 270,985,000 บาท รอยละ 89.58  งบดำเนินงาน 
จำนวน 21,532,100 บาท รอยละ 7.11 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 
10,000,000 บาท รอยละ 3.31  จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจาย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ  2565 
จำนวน 16,618,347.28 บาท  คิดเปนรอยละ 5.49  กอหนี้ผูกพัน 134,977,725 บาท คิดเปนรอยละ 
44.62  โดยสิ้นเดือนกุมภาพันธนี้จะมีการกอหนี้ผูกพันเพ่ิมเติม ทำใหยอดการใชจายงบประมาณเพิ่มขึ้น              
เปนรอยละ 74.96 ซึ่งมีอัตราที่สูง และมียอดการเบิกจายเพิ่มขึ้น   

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การดำเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
  ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

(นางสาวสุวลี ทองทัพ)  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ  
 
            งบประมาณ... 



๑๒ 
 

งบประมาณ 88,126,600 บาท ปจจุบันอนุมัติโครงการแลว 8 โครงการ แยกเปน งบดำเนินงาน จำนวน 
16,832,800 บาท คิดเปน รอยละ 19.10  งบลงทุน จำนวน 66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.23  
และงบรายจายอ่ืน จำนวน 5,000,000 บาท  คิดเปนรอยละ 5.67  ผลการเบิกจาย 1,227,545 บาท                
คิดเปนรอยละ 1.39 กอหนี้ผูกพัน  39,007 บาท คิดเปนรอยละ 0.04 อยูระหวางดำเนินงาน 86,860,048  บาท 
คิดเปนรอยละ 98.56  ผลการเบิกจายงบประมาณเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จำนวน 212,897,099.08 บาท  
เบิกจายแลว จำนวน 137,385,649.08 บาท คิดเปนรอยละ 64.53 คงเหลือ จำนวน 75,511,450 บาท  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
    4.1.4  มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม 
    หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ  ฤทธิ์รอด) สืบเน่ืองจาก            
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีขอสั่งการใหกำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัย                 
ของผูมาติดตอราชการ และบุคลากรภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไดกำหนดใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทท่ีเดินทางมาติดตอราชการ รวมถึงขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
ภายในอาคารอำนวยการตองทำบัตรเขา – ออก อาคารอำนวยการ ตามรูปแบบท่ีกำหนด ไดแก  (1) บัตรผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการและนายอำเภอจะมีแถบสีแดง ซึ่งสำนักงานจังหวัดเชียงใหมจะเปนผูออกบัตรให                       
โดยหนวยงานจะตองสงขอมูลและรูปใหสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (2) บัตรที่สวนราชการจะตองดำเนินการ              
ออกใหกับขาราชการ พนักงาน เจาหนาท่ีในสังกัด ระบุหนวยงานตนสังกัดและลงนามโดยหัวหนาสวนราชการนั้นๆ                
แยกเปน - บัตรขาราชการระดับชำนาญการพิเศษจะเปนแถบสีชมพู  - บัตรขาราชการระดับชำนาญการ อาวุโส 
ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงานจะเปนแถบสีเขียว – บัตรพนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางเหมาบริการ
จะเปนแถบสีเหลือง  โดยใหสวนราชการจัดทำบัตร ควบคุมการออกเลขบัตรดวยตนเอง จากนั้นสรุปขอมูลสง
ใหกับสำนักงานจังหวัดเชียงใหมเก็บไวเปนหลักฐาน (3) บัตรผูมาติดตอราชการ สำหรับประชาชนที่มาติดตอ
ราชการ หรือขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทที่ไมไดนำดังกลาวขางตนมาดวย ซึ่งจะตองนำบัตร
ประชาชนหรือบัตรท่ีรัฐออกใหมาลงทะเบียนเพื่อแลกบัตรเขา –ออก อาคารอำนวยการ  จะเริ่มใชบัตรตั้งแตวันที่ 
7 มีนาคม  2565 เปนตนไป   
    ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหมจัดชุดเฉพาะกิจประจำ ณ จุดแลกบัตรและเดินตรวจตราภายใน    
อาคารอำนวยการ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  4.1.5 ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง การใชลายผา “หงสในโคม” เปนลาย
ผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม 

   ผูแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ) 
ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม เห็นชอบใหลาย หงสในโคม 
เปนลายผาอัตลักษณ ประจำจังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565 เพ่ือเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาท่ีสุดมิได ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราช
กรณียกิจในการสงเสริมเรื่องผาไทย และสิ่งทอทองถ่ินท่ีเกือบสูญหายไปใหกลับมาไดรับความนิยมอีกครั้ง  
 
             พรอมยก... 
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พรอมยกระดับผาไทยใหมีความโดดเดนและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดและนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น โดยลายหงสในโคมมีที่มาจากลายผาทอโบราณที่         
โดดเดน และแพรหลายในกลุมชาติพันธุไทยวน หรือคนเมืองในเชียงใหมมาแตอดีต มีลวดลายและความหมาย 
คือ ลายหงสหรือในบางพ้ืนท่ีเรียกวา นกกินน้ำรวมตน ปรากฏอยูบนผืนซิ่นตีนจกของเจานายสตรีในราชสำนัก
ลานนา ดั่งเชน ผาซิ่นตีนจกของพระราชชายาเจาดารารัศมีพระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา-
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงสวมใสผาลายนี้ คลายกับรูปหงส หรือนกที่หันหนาชนกัน ลายนี้จะอยูในใจกลางของ
รูปสี่เหลี่ยม ลายโคม เปนลายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนและลายรูปสี่เหลี่ยมยอมุม มีรูปลักษณคลายกับ                  
โคมแขวน ทำหนาที่เปนกรอบลอมรอบรูปหงส ชาวลานนาประดิษฐโคมขึ้น เพ่ือถวายเปนพุทธบูชาในวันเพ็ญ
เดือนยี่หรือวันลอยกระทง 

   ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมประชาสัมพันธลายผาใหเปนที่รูจักกวางขวาง  พรอมท้ังใหสงมอบลายผา
ใหกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมและอำเภอเพ่ือนำไปสงเสริมการทอผาแกกลุมผูทอผาในพื้นที่  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 4.1.6 ผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจำป พุทธศักราช 2563 – 
2564  
          ผูแทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ)    
ดวยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดมีการคัดเลือกผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อเขารับ
รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ  2565 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม 
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหมผูมีไดรับรางวัล ดังนี้ (1) ผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจำป
พุทธศักราช 2563 ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ไดแก พระครูพิทักษ
สุทธิคุณ เจาอาวาสวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา (2) ผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา ประจำปพุทธศกัราช 
2564 ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขา
สงเคราะหประชาชนและชุมชน ไดแก พระครูถิรบุญวัฒน วัดปาตาล ตำบลบวกคาง อำเภอสันกำแพง และ
ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ไดแก นางประไพ สุริยะมล บานแมขาน 
ตำบลสองแคว อำเภอดอยหลอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
  

4.2 ดานความมั่นคง 
  4.2.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซนี.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม. 

            นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) ในวันที่ 
24 กุมภาพันธ  2565 จังหวัดเชียงใหมพบผูติดเชื้อดวยวิธี RT-PCR จำนวน 286 ราย พบผูที่มีผล ATK บวก
รายใหม 2,472 ราย สาเหตุท่ีพบผูติดเชื้อเนื่องจาก 2 สาเหตุ คอื 1) ประเทศใชนโยบาย Living With COVID-19   

มีที่มาจาก ความรุนแรงของโรคลดลงและการดูแลของสาธารณสุขทั่วถึง ประชาชนมีภูมิคุมกันมากขึ้น คือ ไดรับ
การฉีดวัคซีนเปนจำนวนมาก แตชวงที่ผานมาการฉีดวัคซีนยังไมมากพอ ประเทศจำเปนตองติดตอธุรกิจ                 
 
                  มีการ... 
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มีการจางงานเพ่ือใหเกิดรายได ทำใหตองมีการพบปะสังสรรคกัน เปนสาเหตุหนึ่งของการแพรเชื้อโรคโควิด- 19                  
2) การกลายพันธุของเชื้อ ปจจุบันเปนเชื้อโอไมครอน ซึ่งจะติดเชื้อเร็วมากในอัตรา 1 : 10 คน เชื้อนี้ไมมีแสดง
อาการ รอยละ 90 เปนเช้ือหลบวัคซีน  การติดเชื้อของแตละระลอกจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับสายพันธุ วิธีการ
ควบคุมโรคทุกอยางมีการปรับเปลี่ยน  ปจจุบันการตรวจหาเชื้อโควิด 2 วิธี คือ 1) PCR เปนวิธีที่แมนยำ คาใชจายสูง 
ใชเวลาตรวจนาน แตละครั้งตรวจไดจำนวนนอยและตองใชเครื่องตรวจ ปจจุบันวิธีนี้ใชในผูปวยที่มีอาการ              
เปนหลัก ผูมีผลบวกเรียก ผูปวยยืนยัน 2) ATK เปนวิธีที่ตองโดยใชแถบตรวจสำเรจ็ ความแมนยำปานกลาง ราคาถูก 
รูผลทันที ตรวจไดในปริมาณมาก ตรวจไดทุกที่ไมตองใชเครื่องตรวจ ปจจุบันใชในการตรวจภาคสนาม เนนกลุม
เสี่ยงท่ีไมมีอาการ เนื่องจากมีปริมาณมากและสามารถตรวจไดทุกที่ ผูท่ีมีผลบวกเรียก ผูปวยเขาขาย สามารถให
การรักษาดวยวิธี Home solation ไดทันที่ ผู ปวยจึงถูกรายงานเปน 2 กลุม การรายงานผูปวยประจำวัน
เชียงใหมมีการรายงานผูปวยทั้งสองกลุมมาตลอด แตละวันประชาชนจะทราบตลอดวา คนเชียงใหมมีผูปวย 
PCR จำนวนเทาใด ผูปวย ATK จำนวนเทาใด มาตรการปองกันโรคโควิด -19 ท่ีดี คือ การสวมใสหนากาก
อนามัยที่ถูกวิธี และการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 แนวทางการควบคุมโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม 
โดยคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม เมื่อพบผูติดเชื้อตองมีการสอบสวนโรคไมจำเปนตองใชทีม
สาธารณสุขอาจจะใชคนในครอบครัว ถาพลผูมีอาการใหตรวจ ATK ไดทันที ถาไมมีอาการตองแยกกลุม                             
ถาเสี่ยงต่ำ ใหสังเกตอาการ 10 วัน ยังใชชีวิตไดตามปกติแตใหหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมกัน                  
ถาเสี่ยงสูง ใหกักตัว 7 วัน และสังเกตอาการ 3 วัน รวม 10 วัน ตรวจ ATK วันที่ 5 และ 10 ถาผลเปนลบ
ดำเนินชีวิตตามปกติ หากผลเปนบวกตองเขารับการรักษาในระบบ HI , CI  กลุมเสี่ยงสูง คือ การสัมผัสผูปวยโรค         
โควิด - 19 โดยตัวเองไมสวม mask ในระยะไมเกิน 2 เมตร นานกวา 5 นาที สัมผัสผูปวยโรคโควิด-19 โดยตัวเอง
ไมสวม mask ในพ้ืนท่ีแคบ หรือพ้ืนที่ปรับอากาศ นานกวา 30 นาที  เมื่อตรวจ ATK พบวาติดเชื้อโรค           
โควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม ตองทำตาม 5 ข้ันตอน ดังนี้ 1) เมื่อตรวจ ATK พบตรวจบวกดวยตนเอง               
ใหติดตอศูนยประสานงานอำเภอ จังหวัด หรือ สปสช. (1330) เพ่ือขึ้นทะเบียนและรับยา Flavipilavir          
หากตรวจ ATK พบผลบวกที่สถานพยาบาลใหขอรหัสผูติดเชื้อ และจายยา Flavipilavir 2) ศูนยประสานงาน
จะประเมินอาการความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง พิจารณาตรวจเพิ่มเติมตามความเห็นแพทย นอนโรงพยาบาล          
ในกรณีมีอาการมาก หรือมีความเสี่ยงที่จะปวยรุนแรง  รักษาจนกวาแพทยจะอนุญาตใหกลับบาน ประเมิน
ความพรอมในการแยกกักที่บาน ระบบ HI ติดตามอาการประจำวัน 5 วัน หรือจนกวาอาการจะดีขึ้น ระบบ CI 
แยกกัก 5 วัน หรือจนกวาอาการจะดีขึ้น โดย HI , CI ใหแยกกักตัวจนครบ 10 วัน นับจากวันเริ่มปวย ยอดการ         
ฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด -19 ณ วันที่ 24  กุมภาพันธ 2565 ประชากรจังหวัดเชียงใหม จำนวน 1,729,353 
คน ประชากรที่มีอายุ  12 ป ข้ึนไป จำนวน 1,434,088 คน ประชากรท่ีฉีดวัคซีนไปแลว จำนวน 
1,591,471 คน คิดเปนรอยละ 92.03 จากประชากรจังหวัดเชียงใหม คิดเปนรอยละ 110.97                 
จากประชากรที่มีอายุ 12 ปขึ้นไป โดยไดรับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 1,5912,471 โดส เข็ม 2 จำนวน 
1,547,220 โดส เข็ม 3 จำนวน 503,651 โดส และเข็ม 4 จำนวน 39,018 โดส  สถิติการฉีดวัคซีน          
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด 26,701 คน ฉีดวัคซีนแลว 
25,971 คน ยังไมไดฉีด 730 คน ขณะนี้ทยอยฉีดวัคซีนใหกับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป  
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  4.2.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม  

           ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายอิสระ ศรีไสยาสน) สถานการณหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด 

             เชียงใหม... 
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เชียงใหม ป 2564 พบจุด Hotspot 8,066 จุด พ้ืนท่ีเผาไหม 803,494 ไร พบฝุนละอองเกินมาตรฐาน 68 
วัน ในเดือนมกราคม 2565 พบจุด Hotspot 252 จุด ลดลงจากเดือนมกราคมป 2564  เดือนกุมภาพันธ 
2565 พบจุด Hotspot 617 จุด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2564 การขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ  2565 สรุปคำรอง 2,490 รายการ ลงทะเบียน 150,255.76 ไร อนุมัติ 
123,716.87 ไร พื้นที่เผาไหม ป 2565 จำนวน 123,096.32 ไร มากที่สุดอำเภอแมแจม 59,301.21 ไร  
และอำเภอเชียงดาว 13,756.92 ไร สถานการณการคาคุณภาพอากาศ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 2 สถานีหลัก คือ 
สถานีโรงเรียนยุพราชและสถานีศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ยังไมพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ยกเวนที่
อำเภอแมแจมพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 7 วัน และอำเภอเชียงดาวพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 1 วัน 
โครงการ ตรวจ-จับ ปรับจริง หามใชรถยนตควันดำ หนวยงานท่ีรวมดำเนินการ คือ สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม สถานีตำรวจภูธร
เมืองเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งจุดตรวจจำนวน 8 ครั้ง เรียกรถเขาตรวจสอบ จำนวน 618 คัน  
ผานเกณฑ 121 คัน ในป 2565 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมีนโยบายใหทำประกันชีวิตใหกับอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา 
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 4.3 ดานสังคม 
  4.3.1 มาตรการชวยเหลือประชาชนภายการบริหารงานยุติธรรม  
   ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ นอยพินิจ) 
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม มีงานบริการสำหรับชวยเหลือประชาชนท่ีสำคัญ ดังน้ี 1) พระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)  โดยมีสาระสำคัญ คือ ผูเสียหายในคดีอาญา ไดแก ผูท่ีไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต 
รางกาย หรือจิตใจ ตองเปนการกระทำความผิดอาญาของผูอ่ืน โดยที่ตนไมมีสวนเกี่ยวของในการกระทำ
ความผิดนั้น  ตองเปนความผิดตามรายการที่ระบุไวทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ และจำเลย           
ในคดีอาญา ไดแก เปนจำเลยที่ถูกดำเนินคดีโดยพนักงานอัยการ ถูกคุมขังในระหวางพิจารณาคดี ปรากฏ
หลักฐานชัดเจนวาจำเลยมิไดเปนผูกระทำความผิดและมีการถอนฟองในระหวางดำเนินคดี  หรือปรากฏตามคำ
พิพากษาคดีอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจำเลยมิไดเปนผูกระทำความผิดหรือการกระทำของ
จำเลยไมเปนความผิด อัตราการจายเงินแกผูเสียหายและจำเลยในคดีอาญา ผูเสียหาย กรณีทั่วไป ไดแก               
คารักษาพยาบาล ไมเกิน 40,000 บาท  คาฟนฟูสมรรถภาพฯ ไมเกิน 20,000 บาท คาขาดประโยชนทำมา
หาไดตามคาจางข้ันต่ำในจังหวัดที่ทำงาน ไมเกิน 1 ป คาตอบแทนความเสียหายอ่ืน ไมเกิน 50,000 บาท 
ผูเสียหาย กรณีเสียชีวิต ไดแก คาตอบแทน จายตั้งแต 30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท คาจัดการ
ศพ จาย 20,000 บาท คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ไมเกิน 40,000 บาท คาเสียหายอื่น ไมเกิน 40,000 บาท
จำเลย กรณีท่ัวไป ไดแก คาทดแทนการถูกคุมขังจาย 200 หรือ 500 บาท (คำนวณจากวันที่ถูกคุมขัง               
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) คารักษาพยาบาล ไมเกิน 40,000 บาท คาฟนฟูสมรรถภาพฯ ไมเกิน 50,000 
บาทคาขาดประโยชนทำมาหาได (ตามอัตราคาจางขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน) คาใชจายในการดำเนินคดี                         
(คาทนายความ ไมเกินอัตราที่กำหนด/ คาใชจายกรณีอ่ืน ไมเกิน 30,000 บาท) จำเลย กรณีเสียชีวิต ไดแก      
คาทดแทนการ ถูกคุมขังจาย 200 หรือ 500 บาท (คำนวณจากวันท่ีถูกคุมขังตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) 
คาทดแทน  100,000 บาท คาจัดการศพ 20,000 บาท คาขาดประโยชนทำมาหาได (ตามอัตราคาจาง               
ขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ไมเกิน 40,000 บาท คาความเสียหายอื่น ไมเกิน 40,000 บาท  
 
              คาใชจาย... 
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คาใชจายในการดำเนินคดี (คาทนายความ ไมเกินอัตราที่กำหนด/ คาใชจายกรณีอ่ืน ไมเกิน 30,000 บาท)                  
2. พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558  โดยใหความชวยเหลือประชาชน คือ ขอปลอยชั่วคราว
ผูตองหาหรือจำเลย  ชวยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี  ไดแก คาจางทนายความ คาธรรมเนียม คาใชจาย
อ่ืนๆ เก่ียวกับการดำเนินคดี จังหวัดเชียงใหมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด
เชียงใหม โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน พยายามผลักดันและทำงานเชิงรุก หรือยุติธรรม               
ใสใจ หากมีเหตุเกิดในพ้ืนที่สามารถแจงเรื่องมาท่ีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม ภายใน 24 ชั่วโมง                  
จะดำเนินการประสานพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในพ้ืนที่ ทุกทานมีกฎหมายในการแจงสิทธ์ิกับผูเสียหาย              
ใหประชาชนไดรับทราบ  สิ่งสำคัญคือ ประชาชนไมทราบวามีการเยียวยาหรือการชวยเหลือจากภาครัฐในกรณี
ที่เปนเหยื่ออาชญากรรม ปจจุบันมีศูนยยุติธรรมชุมชนระดับพ้ืนท่ี 209 ศูนย ตั้งอยูองคการบริหารสวนตำบล
และเทศบาลตำบลทุกแหง ไดมีอบรมและพัฒนาศักยภาพใหกับเจาหนาที่ประจำศูนยอยางตอเนื่อง 
  ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)                        
เรงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบ จัดเจาหนาที่รวมประชุมประจำเดือนกับทางอำเภอ
เพ่ือใหความรูกับหัวหนาสวนราชการระดับอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน  
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  4.3.2 มาตรการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พึ่ง  
   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (นางจิราพร  
เชาวนประยูร  ยามาโมโต) 1) กลุมเด็ก จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทำใหครอบครัว
ไดรับผลกระทบ พอแมขาดรายได ขอฝากหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอหากพบราษฎรประสบปญหา
ความเดือดรอนแจงท่ีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม ซึ่งทางภาครัฐมีเงิน
สงเคราะหใหการชวยเหลือ มีกองทุนคุมครองเด็ก จากเหตุการณคามนุษยในเดือนที่ผานมาหนวยงาน DIS                     
กองปราบปรามการคามนุษย หนวยปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง  ภาค 5 ผูแทนอำเภอไดลงพ้ืนที่
ปฏิบัติการตอตานการคามนุษย จับเหยื่อได  11 ราย เปนเด็กผูหญิงอายุ 12 – 15 ป สวนใหญอยูในอำเภอ
ฝาง ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมไดลงพื้นที่ไปใหความรูกับนักเรียน   
2) กลุมคนพิการ จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ มีประชาชนที่เปนคนพิการประมาณ 53,000 
คน ภาครัฐมีสวัสดิการสำหรับคนพิการ เชน เงินสงเคราะห กองทุนสำหรับคนพิการไมตองเสียดอกเบี้ย                    
มีคนค้ำประกัน และตองคืนเงิน มีเจาหนาท่ีใหคำปรึกษาดานกฎหมาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด – 19 พบผูพิการติดเชื้อโควิด – 19 ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม
ใหความชวยเหลือทางดานเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห  3) กลุมคนชรา จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับ 
3 ของประเทศ ประมาณ 350,000 คน กรมกิจการผูสูงอายุมมีเงินสงเคราะหผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
เดือดรอน มีเงินกองทุนใหผูสูงอายุกูยืมโดยไมตองเสียดอกเบี้ย มีคนค้ำประกัน และตองคืนเงิน 4) กลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 พบปญหา                 
ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน สวนใหญเกิดจากความเครียดจากการตกงาน  ผูนำครอบครัวใชความ
รุนแรง สงผลกระทบกับเด็กในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม                
ลงพื้นที่ใหความชวยเหลือ 5) กลุมผูติดเชื้อ HIV ยังพบในสังคมของคนเชียงใหม ภาครัฐมีเงนิใหความชวยเหลือ
ครอบครัวผูติดเชื้อ HIV และกองทุนประกอบอาชีพใหกับผูติดเชื้อ HIV 6) กลุมผูพนโทษ ตกทุกขไดยาก                  
ไมสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมได สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหมไดใหความ
ชวยเหลือสงตัวกลับภูมิลำเนาเดิม พรอมทั้งมอบเงินชวยเหลือคาอาหาร 7) กลุมคนไรบานไรที่พ่ึง สำนักงาน 
 
                    พัฒนาสังคม... 



๑๗ 
 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหมไดตั้งจุดใหบริการรวมกับศูนยคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
มูลนิธิสะรำ 4 ภาค กลุมคนไรบาน ใหคำปรึกษาและใหความชวยเหลือตาง ๆ  คนไรบานที่พบในปจจุบัน            
สวนใหญจะเปนคนที่เคยเชาหองพักอยู เนื่องจากการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทำใหไมมีเงินจายคา             
เชาหอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพ่ือให
เจาของหองเชาราคาถูกที่ตองการใหคนไรบานเชาพักอาศัย เปนการชวยเหลือใหคนกลุมน้ีมีหองพักไมตองนอน
ในที่สาธารณะ  ท้ังน้ี ฝากหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอหากพบกระทำผิด หรือเหตุดวน เหตุราย โทรแจง
ที่โทรศัพทหมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทรแจงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด
เชียงใหม โทรศพัท 0 5311 2716  
   ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ประสานการทำงานรวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม และใหจัดเจาหนาที่รวมประชุมประจำเดือนกับ
ทางอำเภอเพ่ือใหความรูกับหัวหนาสวนราชการระดับอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

4.4  นำเสนอโดยเอกสาร 
                          4.4.1  รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาท่ีของรัฐ
ทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) (หนวย
ตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม)   ดาวนโหลดหนังสือและเอกสารประกอบรายงานไดที่เว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2565 

วันท่ี เวลา งาน สถานที ่
5 - 7 มีนาคม  2565  สม เด็ จพ ระ เจ าลู ก เธอ  เจ าฟ าสิ ริ วัณ ณ วรี  

น ารี รั ตน ราช กัญ ญ า เสด็ จทอด พระเน ต ร              
โครงการหลวง สถานี เกษตรหลวงอางขาง                 
โรงเก็บผลิตภัณฑเกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัย
ทางพืช บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑอาหาร จำกัด
โด ย ป ระ ทั บ แ รม  ณ  เรื อ น รั บ ร อ งส ถ านี                    
เกษตรหลวงอางขาง (เปนการสวนพระองคฯ)  

-กองบิน 41  
 อำเภอเมืองเชียงใหม  
-ทุกท่ีหมายอำเภอฝาง  

25 มีนาคม 2565 เชา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช
ดำเนินติดตามความกาวหนาโครงการศูนยศึกษา
ก า รพั ฒ น าห ว ย ฮ อ ง ไค ร อั น เนื่ อ งม าจ า ก
พระราชดำริ  

- ศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยฮองไครฯ   
ตำบลปาเมี่ยง   
อำเภอดอยสะเก็ด 

 บาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี เสด็จแทนพระองคไปพระราชทาน
ป ริญ ญ าบั ต ร แ ก ผู ส ำ เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- หอประชุม
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

  อำเภอเมืองเชียงใหม 

30 มีนาคม ... 



๑๘ 
 

วันท่ี เวลา งาน สถานที ่
30 มีนาคม ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ

รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
หองประชุม  1 ชั้น 2 
อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม  

09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  3/2565 

หองประชุม  3 ชั้น 3 
อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม 
 และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม  1 ชั้น 2 
อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม และผานทาง
ระบบ Zoom Meeting 

31 มีนาคม  2565 09.00 น. พิ ธีวันที่ ระลึกพระบาทสมเด็ จพระนั่ งเกล า
เจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ประจำป  
2565  และการจัดงานวันขาราชการพลเรือน 
ประจำป 2565 

หองประชุม 
สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหม 
ตำบลชางเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 

 ประธานในท่ีประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จากการ
ประชุมขอใหหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอนำไปขยายผลตอ 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
 
 วัลยา  สิปปพันธ ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางวัลยา  สิปปพันธ)  
 เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน  
   
 ชญานนันท  ศิริประภานนทกุล ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นางสาวชญานนันท  ศิริประภานนทกุล) 

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 

           

  


