สำเนา

๑

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2565
ในวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม และระบบ Zoom Meeting
ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
1. นายประจญ
ปรัชญสกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายวรวิทย
ชัยสวัสดิ์
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายถนอม
กุยแกว
(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีรพงศ
ฤทธิ์รอด
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายพยุงศักดิ์
เทพแกว
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. นางลักษณา
พงศภิญโญโอภาส (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม
8. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
9. นายอิสระ
ศรีไสยาสน
ผูอำนวยการสำนัก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
จังหวัดเชียงใหม
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
10. นายนิทัศน
11. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
12. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
13. นางอำไพ
จันทรหลาฟา
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการและนายอำเภอ ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
14. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
15. นายวิทยา
ชุมภูคำ
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
16. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
17. นายวิรัช
ตั้งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
18. นายอารุณ
ปนตา
หั ว หน า สำนั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
19. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเขต 7
เชียงใหม
20. นายเกรียง
บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
21. นายเฉลิมชัย
สิงหศรี
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(ชั้นพิเศษ)
22. นายเจริญ
นอยพินิจ
ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
23. นายกรจักร
ชูทิพย
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
24. นายนาวิน
อินทจักร
ผู อ ำนวยการสำนั ก งานส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
25. นายกฤตพล
รชตเมธานนท
(แทน) นายอำเภอเมืองเชียงใหม
26. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอำเภอสันทราย
27. นายธนกฤต...
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

นายธนกฤต
นายเลอยศ
นายภิญโญ
นายภัควัต
นายชัยณรงค
นายทรงศักดิ์
นายสงัด
นายจิระชาติ
นายชลิต
นางวาสนา
นายสิทธิศักดิ์
วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ
วาที่ ร.ต.นพรัตน
นายยุทธพงศ
ยายวรรธน
นายณฐกร
นายปรีชาพล
วาที่ ร.ต.อดิศกั ดิ์
นายมานิตย
นายวัชระ
นายพีระศักดิ์
นายวรศักดิ์
นางสาวสุวลี

ฉันทะจำรัสศิลป
พุทธชิโนรสสกุล
พัวศรีพันธุ
ขันธหิรญ
ั
นันตาสาย
วลัยใจ
บูรณภัทรโชติ
ซื่อตระกูล
ทิพยคำ
บุญธรรมชวย
อภิกุลชัยสุทธิ์
วินัยพานิช
ศุภกิจโกศล
ไชยศร
ฉายอภิรักษ
ภัทรวนนท
พูลทวี
ดวงจินดา
ไหลไว
เทพกัน
ธีรบดี
พานทอง
ทองทัพ

นายอำเภอดอยสะเก็ด
นายอำเภอสารภี
นายอำเภอสันกำแพง
นายอำเภอแมริม
นายอำเภอแมแตง
นายอำเภอพราว
นายอำเภอเชียงดาว
นายอำเภอฝาง
นายอำเภอแมออน
นายอำเภอดอยหลอ
นายอำเภอแมอาย
นายอำเภอหางดง
นายอำเภอสันปาตอง
นายอำเภอจอมทอง
นายอำเภอแมแจม
นายอำเภอสะเมิง
(แทน) นายอำเภอฮอด
นายอำเภออมกอย
(แทน) นายอำเภอเวียงแหง
นายอำเภอไชยปราการ
นายอำเภอแมวาง
(แทน) นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
50. นายเอกราช
รังสรรค
(แทน) ผูอำนวยการกลุมงานศูนยดำรงธรรม สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม
51. นางสาวศิริวรรณ เขื่อนคำ
(แทน) ผู อ ำนวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั งหวั ด
เชียงใหม สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
52. นายธีรวุฒิ
แกวฟอง
(แทน) ผู อ ำนวยการกลุ ม งานอำนวยการ สำนั ก งานจั ง หวั ด
เชียงใหม
53. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุมผานระบบ Zoom Meeting
54. นางนภวรรณ
โกละกะ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
55. นายชำนาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
ศิริโสดา
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
56. นางศิรพิ ร
57. นายจักรพงษ
สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
58. ร.ท.นพดล
ชุบชูวงศ
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
59. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1
60. นางสาวศศิธร
ริ้วทอง
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวน...
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หัวหนาสวนราชการที่เขาประชุม 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. นางลัดดารัตน
สุขกิจประเสริฐ (แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
65. นายวรชาติ
ชูชม
ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
66. ร.ท.กฤตยชญ
สอนไม
(แทน) รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม (ทหาร)
67. นายสมรัตน
มะลิลา
(แทน) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
68. นางจุรีรัตน
ใจแข็ง
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงกลาโหม
69. น.อ.อำนาจ
กอนเครือ
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงการคลัง
70. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
71. นางสาววาสนา
สมมุติ
คลังเขต 5
72. นายประพันธ
สุขเข
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
73. นางสาวชมลักษณ ไชยฮั่ง
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
74. นายพรศักดิ์
นวลคำ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
75. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
76. นายสักรินทร
ไชยวงค
(แทน) สรรพากรภาค 8
77. นายสมลาภ
พรหมศรี
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
78. นางผองพรรณ
ศิริวัฒนาวงศา
(แทน) ผูอำนวยการสำนั กงานการทองเที่ยวแหง ประเทศไทย
สำนักงานเชียงใหม
79. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
รองอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ าแห ง ชาติ วิ ท ยาเขต
เชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
80. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
81. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
82. นางสาวพิมพพร
เหลาไชย
ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
83. นายตันติกร
นรบาล
(แทน) ผูอ ำนวยการศูน ยพัฒ นาศัก ยภาพและอาชีพ คนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
84. นางณปภัช
คำหนอย
(แทน) ผู อ ำนวยการศู น ย พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
เชียงใหม
85. นางจิดาภา...
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85. นางจิดาภา
86. นางสาวนภาลัย

สุภาสอน
หลักมั่น

87. นายรักษชาติ
88. นางเสาวนีย

ริว้ ทอง
เรือนมูล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ
89. นายเจริญ
พิมพขาล
90. นายรังสรรค
บุศยเมือง
91. นายนิยม
สุวรรณประภา

(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม

110. นางนารีรัตน
111. นางสาวพรพรรณ

โนวัฒน
จำปา

112. นางสาวอาภาพัชร
กระทรวงคมนาคม
113. นางวราภรณ

นาทอง

เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
หั ว หน า สำนัก งานกองทุ น ฟ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกรจั งหวั ด
เชียงใหม
ผู อ ำนวยการศู น ย วิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ ำ จื ด
เชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
เชียงใหม
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ผู อ ำนวยการศู น ย ส ง เสริม เทคโนโลยี ก ารเกษตรด า นแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณท่ี 9 จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวสะเมิง
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผู อ ำนวยการศูน ย ส ง เสริ มเทคโนโลยี การเกษตรดา น
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ปศุสัตวเขต 5

วรพงศธร

ขนสงจังหวัดเชียงใหม

92. นายประสาน

พรโสภิณ

93. นางอาทิตยา

แสงมณี

94.
95.
96.
97.

บรรเจิดฤทธิ์
หอมขจร
ฉัตรอินตา
สำเภาลอย

นายวิโรจน
นายอนุสรณ
วาที่ ร.ต.ประเทือง
นายธนพงศ

98. นางสาวศิวาพร

วังสมบัติ

99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

เรืองกูล
ฟูแสง
มาเมือง
พะวันรัมย
ชัยชาญ
นาคแกว
เพชรายุทธกุล
สมบัตินันทน
วันดี
สุนทรเกษมสุข
สุดแดน

นางพิศมัย
วาที่ ร.ต.ธีรวัฒน
นายอุดม
นางสาวชไมพร
นางเจนธิชา
นายสุรกิจ
นางสาวมะลิวัลย
นางเตือนจิตร
นางวรรณวนัช
นายภาสกร
นายภูวสิษฐ

114.นายสมพงษ...

๕
114. นายสมพงษ
มอญแกว
115. นายพงษชัย
มูลรินทร
116. นายวิพากษ
จารุพันธ
117. นายธีระพงษ
ขจรเดชากุล
118. นางดวงแกว
แสนงาย
119. นางอภิญญา
มหาวันไชย
120. นางภาวิณี
มะโนคำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
121. นายประดิษฐ
สีใส
122. นางสาวปารณีย
สกุณา
123. นายสุรศักดิ์
นัสบุสย
กระทรวงมหาดไทย
124. นายพงษศักดิ์
เดี่ยววิไล
125. นางณันธณภัทร
อุนเมืองทอง
126. ร.ต.วิโรจน
โชติธนาภิรกั ษ
127. นายสมบุญ
เทพอยู
128. นางสมจิตร
จันทรสำเภา
กระทรวงการตางประเทศ
นางสาวรณพพัณณ กปตถัย
กระทรวงแรงงาน
129. นางณฐมน
ปทมะสุคนธ
130. นางสาวลักขณา
รุงเรือง

ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูอำนวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

131. นางอัจฉรา
บัวทอง
132. นายวินัย
ทองอุบล
133. นางสาววราภรณ รินยานะ
134. รอยเอก จรัญ
คุณยศยิ่ง
กระทรวงวัฒนธรรม
135. นายสุรพงษ
สุริโย
(แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
136. ผศ.เกรียงไกร
ธารพรศรี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
137. นางสาวจิตราวดี
แสนปน
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
138. นางศิรเิ พ็ญ
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

142. นายประสิทธิ์

เมืองไสย

143. นายวุฒิชัย

สารุสุข

144. นางปริศนา

วรรณารักษ

145. นายกรมิษฐ
146. นายทศพล
กระทรวงสาธารณสุข
147. พญ.นงนุช
148. นางอมาวสี
149. นางเอกรินทร
150. นางศรีพรรณ
151. นายอภิชาติ
152. นายวีระศักดิ์
153. นายนิกร
กระทรวงยุติธรรม
154. นางสาวสุมาลี
155. นายธงชัย
156. นางอาจารี
157. นางอาทิตยา

รัตนา
ทิพยวงค

(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม

ภัทรอนันตนพ
อัมพันศิริรัตน
ภูมาลี
สวางวงศ
มูลฟอง
โสมโยธี
เปลี่ยววิญญา

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอำนวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

ญาณภาพ
จันทรฉลอง
ศรีสุนาครัว
หมื่นเทพ

ผูอำนวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
ผูบัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง
ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอำนวยการสถานพินิ จและคุมครองเด็ก และเยาวชนจั งหวั ด
เชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม

158. นายสมคิด
ปริมิตร
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
159. นางเพ็ญศิริ
ตรีสัตย
160. นางสุมาลี
ปนดอน
161. นายชฎาธช
จันทนพันธ
กระทรวงอุตสาหกรรม
162. นายวิลาศ
สกะมณี
163. นายอนุชา

ฆองแกว

องคกรอิสระ
164. นายนพดล

สุยะ

165. นายมนตชัย
166. นางสุรางครัตน

ณ ลำพูน
ณ ลำปาง

(แทน) ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
รก. ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(แทน) ผูอ ำนวยการสำนั ก งานอุต สาหกรรมพื้ น ฐานและการ
เหมืองแร เขต 3
(แทน) ผู จั ด การศูน ย ก ลุ มจั งหวั ด ให บ ริก าร SME ครบวงจร
ภาคเหนือตอนบน 1
ผู อ ำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำ
จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม)
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูเขารวม...

๗
ผูเขารวมประชุมผานระบบ Zoom Meeting
167. นายสุวิทย
ยาประสิทธิ์
ผูอ ำนวยการกลุ ม อำนวยการ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5
เจาหนาที่ที่เขารวมประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
168. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
169. นางสาวสุชญา
จายหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
170. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
171. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
172. นายกิตติ
ลอยมาปง
นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
173. นางสาวนาตยา
อินตะขัติย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
1.1 การมอบรางวั ล เพชรพลศึ ก ษา ประจำป พ.ศ. 2564 จำนวน 2 รางวั ล ได แ ก
(1) ด า นเจ า หน า ที่ พ ลศึก ษาประจำสำนั ก งานการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั งหวั ด คื อ นายวี ร ยุ ท ธ ธรรมขั น
(2) ด านอาสาสมัค รกี ฬ าและผู น ำการออกกำลัง กาย (อสก.) คื อ นางสาวรริ น ภรณ ยาวุ ฒิ (สำนั ก งาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม)
1.2 การมอบป า ยรั บ รองร า นอาหารวั ต ถุ ดิ บ ปลอดภั ย เลื อ กใช สิ น ค า Q (Q Restaurant)
จังหวัดเชียงใหม ประจำปงบประมาณ 2564 จำนวน 2 ราน ไดแก รานสลัดเทอเรส สาขาสวนดอก และ
รานสลัดเทอเรส สาขาโชตนา (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
1.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณของปลัดกระทรวงมหาดไทยใหแกหมูบานที่ไดรับรางวัล
ชนะเลิศในระดับจังหวัด ตามโครงการคัดเลือกหมูบานเขมแข็ง ตามแนวทาง “แผนดินธรรม แผ น ดิน ทอง”
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให แ ก บ านหนองครก หมู ที่ 10 ตำบลสั น ทราย อำเภอพร าว และ
บานตนผึ้ง หมูที่ 7 ตำบลแมโปง อำเภอดอยสะเก็ด (ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
1.4 การมอบหนั ง สื อ ประวั ติ ศ าสตร ช าติ ไ ทย ฉบั บ สมบู ร ณ ป 2564 ให แ ก หั ว หน า
สวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
2. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ไดรับการแตงตั้ง/โยกยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม
จำนวน 15 ทาน ดังนี้ (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
2.1
นายกรจักร
ชูทิพย
ตำแหนงปจจุบัน
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ตำแหนงเดิม
ธนารักษพื้นที่สตูล
2.2
นายนาวิน
อินทจักร
ตำแหนงปจจุบัน
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ตำแหนงเดิม
เกษตรจังหวัดเชียงราย
2.3 นายสงัด...

๘
2.3

นายสงัด
บูรณภัทรโชติ
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอเชียงดาว
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอเวียงชัย
2.4
วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ
วินัยพานิช
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอหางดง
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอสันปาตอง
2.5
นายธนกฤต
ฉันทะจำรัสศิลป
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอดอยสะเก็ด
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอสนามชัยเขต
2.6
นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอฝาง
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอไชยปราการ
2.7
นายชัยณรงค
นันตาสาย
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอแมแตง
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอสันกำแพง
2.8
วาที่ ร.ต.นพรัตน
ศุภกิจโกศล
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอสันปาตอง
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอแมออน
2.9
นายวรรธน
ฉายอภิรักษ
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอแมแจม
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอดอยหลอ
2.10 นางวาสนา
บุญธรรมชวย
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอดอยหลอ
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอเสริมงาม
2.11 นายภิญโญ
พัวศรีพันธุ
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอสันกำแพง
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอศรีนคร
2.12 นายชลิต
ทิพยคำ
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอแมออน
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอบานธิ
2.13 นายวัชระ
เทพกัน
ตำแหนงปจจุบัน
นายอำเภอไชยปราการ
ตำแหนงเดิม
นายอำเภอเวียงแหง
2.14 นายวีรพงศ
ฤทธิ์รอด
ตำแหนงปจจุบัน
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
ตำแหนงเดิม
หัวหนาสำนักงานจังหวัดนาน
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมประจำเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2565 (สำนั ก งานประชาสั ม พั น ธจั ง หวั ด
เชียงใหม)
ระเบียบ...

๙
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. สถานการณโรคโควิด – 19 แนวทางการแก ไขป ญ หาเปลี่ ย นแปลงไป ตองปรับ ตัว
ใหเขากั บสถานการณ เมื่อ ปวยตองรัก ษาตัว ดูแ ลตนเองใหดีที่สุด กัก ตัวไมเดิน ทางไปไหนหรือพบกับ ผู คน
สำหรับ การประเมิน บุค คลเสี่ย งสูง /เสี่ย งต่ ำ มี ห ลั กวิ ธีการประเมิน ที่ แ ตกต างจากเดิม และการควบคุ ม โรค
ตางจากเดิมเชนกัน เชน ในหนวยงานมีคนติดโรคโควิด – 19 เดิมจะมีการสอบสวนโรคและใหปดสำนักงาน
แตปจจุบันไมจำเปนตองปดสำนักงาน แตใหเฝาดูอาการ ทั้งนี้ ควรไดรับวัคซีนกระตุนเข็ม 3 เปนอยางนอย
2. จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดกิจกรรมเพื่อจัดหาเงินสนับสนุนภารกิจการปองกันไฟปา
และหมอกควั น ที่ ผานมาไดมีการจั ดซื้อ เครื่องเปาลมมอบใหกับ อำเภอทั้ ง 25 อำเภอ นอกจากนี้จะจั ดทำ
ประกันชีวิตให กับ บุคลากรที่ เขาไปดับ ไฟปา จัดหาอาหารและน้ำ ดื่ ม ที่ผานมาเจาหน าที่ ทำงานอยางเต็ มที่
มีการลาดตระเวนเพื่อปองกันไฟปา
3. ในปนี้ การจัดงานไมดอกไมประดับและการประกวดธิ ดาดอยไดสรางชื่อเสียงใหกับ
จังหวัดเชียงใหมเปนอยางมาก คาดการณวาในปถัดไปหากสถานการณโรคโควิด – 19 คลี่คลาย จะสามารถจัด
ไดอยางยิ่งใหญ เทียบเทาเวทีการประกวดระดับประเทศ
4. จั ง หวั ด เชี ย งใหม ได มี ก ารซั ก ซ อ มเรื่อ งการแต ง กายของส ว นราชการที่ ก ำหนดว า
วันจันทร : เครื่องแบบขาราชการ วันอังคาร : ชุดผาไทย/ชุดพื้นเมือง วันพุธ : ชุดปฏิบัติงานตามแนวทางของ
สวนราชการ/ชุดผาไทย/ชุดผาพื้นเมือง วันพฤหัสบดี : ชุดผาไทย/ชุดผาพื้นเมือง ลายพระราชทาน หรือลายผา
ประจำจังหวัดเชียงใหม (ถามี) วันศุกร : ชุดผาไทย/ชุดผาพื้นเมือง โทนสีฟา จังหวัดเชียงใหมมีผาทอพื้นเมือง
ที่สวยงาม มีอัตลักษณขอใหนายอำเภอและพัฒนาการจังหวัดเชียงใหมเขาไปสงเสริมอาชีพ การเพิ่มทักษะและ
การพัฒนาลายผา เพื่อสรางรายไดใหกับคนในพื้นที่
5. การรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ จังหวัดเชียงใหมกำหนดใหมีการติดบัตร
แสดงตนเขา-ออก อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด โดยมอบหมายให ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม
แตงตั้งหน วยเฉพาะกิ จขึ้น มา ทำหนาที่ในการตรวจสอบบุคคลที่เขา – ออก อาคารอำนวยการ เพื่อปองกัน
บุคคลที่เขามากอเหตุตางๆ ในสวนของการติดตั้งกลองวงจรปดอยูระหวางการดำเนินการจัดหาอุปกรณ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564
หั ว หน า สำนั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด จั ด ประชุ ม หั ว หน า
ส ว นราชการประจำจั ง หวั ด เชี ย งใหม และการประชุ ม คณะกรมการจั งหวั ด เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 1/2565
เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 3 ชั้ น 3 อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจั งหวัด เชีย งใหม อำเภอเมื อ งเชี ย งใหม จั งหวั ดเชีย งใหม และการประชุ มผ านระบบ Zoom
Meeting นั้น
เลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 27 หนา โดยมี นายประจญ
ปรัชญส กุล ผูว าราชการจังหวัดเชีย งใหม เป นประธานการประชุม ซึ่ งได น ำลงเผยแพรในเว็บ ไซต จังหวั ด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนั กงานอิ เล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาส วน
ราชการประจำจังหวั ด เชี ย งใหม และการประชุม คณะกรมการจั งหวั ด เชี ย งใหม ครั้งที่ 1/2565 เป น ที่
เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระ...

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม
4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
ผูแทนสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส)
รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ ดังนี้
(1) เป า หมายการเบิ กจ า ยและการใช จา ยเงิน งบประมาณประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ สำนัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดว นที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476
ลงวัน ที่ 22ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและ
การใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อใหหนว ยรับงบประมาณใชเปน แนวทางในการเรง รัด
การเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
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) ผลการใช จ ายเงิน งบประมาณประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วั นที่ 18 กุ มภาพั นธ 2565 ดังนี้ 1) ผลการเบิกจายและการใชจายเงิน งบประมาณของส วนราชการ
(Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้ ผลการ
ใช จ ายงบประมาณส ว นราชการ (Function) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ได รั บ จั ด สรร
17,752.05 ล านบาท เบิก จาย 11,242.34 คิดเปน รอยละ 63.33 สูงกวาเป าหมายที่ คณะรัฐมนตรี
กำหนด รอยละ 23.02 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 14,069.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.26
สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 23.02 เปนลำดับที่ 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
เป น ลำดั บ ที่ 3 ของประเทศ ใช จ าย 6,260.02 ล านบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 69.36 สู ง กว า เป า หมายที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 11.21 เปนลำดับ ที่ 13 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับ จัดสรรงบลงทุนมี
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
ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 ภาพรวม งบประมาณ 2,764.64 ลานบาท สำรองเงิน มีห นี้
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 เบิ กจาย 1,780.65 ลานบาท รอยละ 74.06 การใชจาย
1,889.03 ล า นบาท ร อ ยละ 78.57 งบกลาง 360.40 ล า นบาท สำรองเงิ น มี ห นี้ 24.94 เบิ ก จ า ย
335.11 ลานบาท รอยละ 92.98 การใชจาย 360.11 ลานบาท รอยละ 99.92 และ 3) การเบิกจ าย
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
เรื่ อ ง มาตรการเร งรัด การเบิ ก จ า ยงบประมาณและการใช จ า ยภาครั ฐ เพื่ อ ให ก ารเร ง รั ด การใช จ า ยเงิน
งบประมาณเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 21 ธันวาคม 2564
เรื่อ ง การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจ ายภาครั ฐ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะกรรมการวินิจฉัยปญ หาการจัดซื้อจางและการบริห ารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิ จฉัย) จึงกำหนด
แนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจางไมเกิน 100,000,000 บาท ดังนี้ (1) การเผยแพรรางประกาศ
และรางเอกสารซื้อหรือจาง วิธี e-biding วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 10 ลานบาท ใหอยูในดุลพินิจ
ของหั ว หนา หนว ยงานของรัฐ ที่ จ ะใหมีก ารเผยแพรเพื่ อรับ ฟ งความคิ ด เห็ นจากผู ป ระกอบการหรือไมก็ ได
วิธี e-biding วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 100 ลานบาท ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจางสำหรับการซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ไมนอยกวา 3 วันทำการ (2) การเผยแพรประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจาง วิธี e-biding วงเกิน 100 ลานบาท ให หนวยงานของรัฐเผยแพรป ระกาศและเอกสาร
ซื้ อ หรือ จา งไม น อ ยกว า 20 วั น ทำการ การจ างที่ ป รึก ษาและการจ างออกแบบหรือ ควบคุม งานกอ สร า ง
ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทำการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
หั ว หน า สำนั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายวี ร พงศ ฤทธิ์ ร อด) จั ง หวั ด
เชีย งใหม ไดรับ จัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำป 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 รอ ยละ 3.31 จังหวัดเชีย งใหมมี ผลการเบิ ก จา ย ณ วั น ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ 2565
จำนวน 16,618,347.28 บาท คิดเปนรอยละ 5.49 กอหนี้ผูกพัน 134,977,725 บาท คิดเปนรอยละ
44.62 โดยสิ้น เดือนกุมภาพันธนี้จ ะมีก ารกอ หนี้ผูก พันเพิ่มเติม ทำใหยอดการใช จา ยงบประมาณเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 74.96 ซึ่งมีอัตราที่สูง และมียอดการเบิกจายเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5
ผู แ ทนกลุ ม งานบริห ารยุ ท ธศาสตรก ลุ ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
(นางสาวสุว ลี ทองทัพ) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ
งบประมาณ...

๑๒
งบประมาณ 88,126,600 บาท ป จจุ บั นอนุ มัติโครงการแลว 8 โครงการ แยกเป น งบดำเนิ นงาน จำนวน
16,832,800 บาท คิดเปน รอยละ 19.10 งบลงทุน จำนวน 66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.23
และงบรายจ ายอื่ น จำนวน 5,000,000 บาท คิ ดเปนรอยละ 5.67 ผลการเบิ กจ าย 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
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
หัวหนาสำนักงานจั งหวัดเชี ยงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) สืบเนื่ องจาก
ผูว าราชการจั งหวัดเชี ยงใหมไดมี ขอสั่ งการให กำหนดแนวทางการรักษาความปลอดภั ย เพื่ อความปลอดภั ย
ของผูมาติดตอราชการ และบุคลากรภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไดกำหนดใหขาราชการ
และเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทที่เดินทางมาติดตอราชการ รวมถึงขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ที่ปฏิ บัติงาน
ภายในอาคารอำนวยการตองทำบัตรเขา – ออก อาคารอำนวยการ ตามรูปแบบที่กำหนด ไดแก (1) บัตรผูบริหาร
หั ว หน าส ว นราชการและนายอำเภอจะมี แ ถบสี แ ดง ซึ่ ง สำนั ก งานจั งหวั ด เชี ย งใหม จ ะเป น ผู อ อกบั ต รให
โดยหนวยงานจะตองสงข อมูลและรูป ใหสำนั กงานจังหวัดเชียงใหม (2) บั ตรที่ สวนราชการจะตองดำเนิน การ
ออกใหกับขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ในสังกัด ระบุหนวยงานตนสังกัดและลงนามโดยหัวหนาสวนราชการนั้นๆ
แยกเปน - บัตรขาราชการระดับชำนาญการพิเศษจะเปนแถบสีชมพู - บัตรข าราชการระดับชำนาญการ อาวุโส
ปฏิบัติการ ชำนาญงาน ปฏิบัติงานจะเปนแถบสีเขียว – บัตรพนักงานราชการ ลูกจางประจำ ลูกจางเหมาบริการ
จะเปนแถบสี เหลือง โดยใหสวนราชการจัดทำบั ตร ควบคุมการออกเลขบัตรดวยตนเอง จากนั้ นสรุปข อมูลส ง
ให กั บสำนักงานจังหวัดเชียงใหมเก็บไวเปนหลักฐาน (3) บัตรผูมาติดตอราชการ สำหรั บประชาชนที่มาติดต อ
ราชการ หรือขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกประเภทที่ ไมไดนำดังกลาวข างตน มาด วย ซึ่ งจะต องนำบั ตร
ประชาชนหรือบัตรที่รัฐออกใหมาลงทะเบียนเพื่อแลกบัตรเขา –ออก อาคารอำนวยการ จะเริ่มใชบัตรตั้งแตวันที่
7 มีนาคม 2565 เปนตนไป
ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
มอบหมายที่ทำการปกครองจังหวั ดเชียงใหมจั ดชุดเฉพาะกิจประจำ ณ จุ ดแลกบั ตรและเดินตรวจตราภายใน
อาคารอำนวยการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 ประกาศจัง หวัดเชีย งใหม เรื่อง การใช ลายผา “หงส ในโคม” เปน ลาย
ผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม
ผูแ ทนสำนักงานวัฒนธรรมจัง หวัดเชียงใหม (นายณรงค เหล็กสมบูรณ )
ดวยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาลายผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม เห็นชอบใหลาย หงสในโคม
เปนลายผาอัตลักษณ ประจำจังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเปนการ
เฉลิมพระเกียรติและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะ ปฏิบัติพระราช
กรณี ยกิ จในการสงเสริม เรื่องผา ไทย และสิ่งทอทองถิ่น ที่เกือบสูญ หายไปใหกลับ มาได รับ ความนิ ยมอีก ครั้ง
พรอมยก...

๑๓
พรอมยกระดับผาไทยใหมีความโดดเดนและมีชื่อเสียงในเวทีโลก เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดและนำไปสูการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ความเปนอยูของประชาชนใหดียิ่งขึ้น โดยลายหงสในโคมมีที่ม าจากลายผาทอโบราณที่
โดดเดน และแพรหลายในกลุมชาติพันธุไทยวน หรือคนเมืองในเชียงใหมมาแตอดีต มีลวดลายและความหมาย
คือ ลายหงสหรือในบางพื้นที่เรียกวา นกกินน้ำรวมตน ปรากฏอยูบนผืนซิ่นตีนจกของเจานายสตรีในราชสำนัก
ลานนา ดั่งเชน ผาซิ่นตีนจกของพระราชชายาเจาดารารัศมีพ ระชายาในพระบาทสมเด็ จพระจุล จอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ทรงสวมใสผาลายนี้ คลายกับรูปหงส หรือนกที่หันหนาชนกัน ลายนี้จะอยูในใจกลางของ
รู ป สี่ เหลี่ ย ม ลายโคม เป น ลายรูป สี่เหลี่ย มขนมเป ย กปู น และลายรูป สี่ เหลี่ ย มย อมุ ม มี รู ป ลัก ษณ ค ล า ยกั บ
โคมแขวน ทำหนาที่เปนกรอบลอมรอบรูปหงส ชาวลานนาประดิษฐโคมขึ้น เพื่อถวายเปนพุทธบูชาในวันเพ็ญ
เดือนยี่หรือวันลอยกระทง
ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
สำนักงานวั ฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมประชาสัมพันธลายผาใหเป นที่รูจักกวางขวาง พรอมทั้ งใหสงมอบลายผา
ใหกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมและอำเภอเพื่อนำไปสงเสริมการทอผาแกกลุมผูทอผาในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 ผูท ำคุณ ประโยชนตอพระพุท ธศาสนา ประจำป พุท ธศักราช 2563 –
2564
ผูแทนสำนั กงานวัฒนธรรมจังหวั ดเชี ยงใหม (นายณรงค เหล็กสมบู รณ )
ดวยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดมีการคัดเลือกผูทำคุณประโยชนตอพระพุทธศาสนา เพื่อเขารับ
รางวั ลพระราชทานเสาเสมาธรรมจัก รจากสมเด็จพระกนิษ ฐาธิราชเจ า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
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 ประจำปพุทธศักราช
2564 ประเภทสงเคราะหประชาชนและสงเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใชหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขา
สงเคราะหประชาชนและชุมชน ไดแก พระครูถิรบุญวัฒน วัดปาตาล ตำบลบวกคาง อำเภอสัน กำแพง และ
ประเภทสงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมมรดกไทยทางพระพุทธศาสนา ไดแก นางประไพ สุริยะมล บานแมขาน
ตำบลสองแคว อำเภอดอยหลอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ดานความมั่นคง
4.2.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีน.COVID.–.19.จังหวัดเชียงใหม.
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) ในวันที่
24 กุมภาพันธ 2565 จังหวัดเชียงใหมพบผูติดเชื้อดวยวิธี RT-PCR จำนวน 286 ราย พบผูที่มีผล ATK บวก
รายใหม 2,472 ราย สาเหตุที่พบผูติดเชื้อเนื่องจาก 2 สาเหตุ คือ 1) ประเทศใชนโยบาย Living With COVID-19
มีที่มาจาก ความรุนแรงของโรคลดลงและการดูแลของสาธารณสุขทั่วถึง ประชาชนมีภูมิคุมกันมากขึ้น คือ ไดรับ
การฉี ด วั ค ซี นเป น จำนวนมาก แต ช วงที่ ผ านมาการฉี ดวั คซี นยั งไม มากพอ ประเทศจำเป น ต องติ ดต อธุ รกิ จ
มีการ...

๑๔
มีการจางงานเพื่อใหเกิดรายได ทำใหตองมีการพบปะสังสรรคกัน เปนสาเหตุหนึ่งของการแพรเชื้อโรคโควิด- 19
2) การกลายพันธุของเชื้อ ปจจุบันเปนเชื้อโอไมครอน ซึ่งจะติดเชื้อเร็วมากในอัตรา 1 : 10 คน เชื้อนี้ไมมีแสดง
อาการ รอยละ 90 เปนเชื้อหลบวัคซีน การติดเชื้อของแตละระลอกจะไมเหมือนกันขึ้นอยูกับสายพันธุ วิธีการ
ควบคุมโรคทุกอยางมีการปรับเปลี่ยน ปจจุบันการตรวจหาเชื้อโควิด 2 วิธี คือ 1) PCR เปนวิธีที่แมนยำ คาใชจายสูง
ใชเวลาตรวจนาน แต ละครั้งตรวจได จำนวนน อยและต องใชเครื่องตรวจ ป จจุ บั น วิ ธี นี้ ใช ในผู ป วยที่ มี อาการ
เปนหลัก ผูมีผลบวกเรียก ผูปวยยืนยัน 2) ATK เปนวิธีที่ตองโดยใชแถบตรวจสำเร็จ ความแมนยำปานกลาง ราคาถูก
รูผลทันที ตรวจไดในปริมาณมาก ตรวจไดทุกที่ไมตองใชเครื่องตรวจ ปจจุบันใชในการตรวจภาคสนาม เนนกลุม
เสี่ยงที่ไมมีอาการ เนื่องจากมีปริมาณมากและสามารถตรวจไดทุกที่ ผูที่มีผลบวกเรียก ผูปวยเขาขาย สามารถให
การรั กษาด วยวิ ธี Home solation ไดทั นที่ ผู ป ว ยจึ งถู ก รายงานเป น 2 กลุม การรายงานผู ป ว ยประจำวั น
เชียงใหมมีการรายงานผูปวยทั้งสองกลุมมาตลอด แตละวันประชาชนจะทราบตลอดวา คนเชียงใหมมีผูปวย
PCR จำนวนเทา ใด ผูปวย ATK จำนวนเทาใด มาตรการปองกันโรคโควิด -19 ที่ดี คือ การสวมใสหนากาก
อนามัยที่ถูกวิธี และการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 แนวทางการควบคุมโรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม
โดยคณะกรรมการโรคติด ตอ จั งหวัด เชีย งใหม เมื่ อ พบผู ติด เชื้ อ ตอ งมี ก ารสอบสวนโรคไมจ ำเป น ต องใช ที ม
สาธารณสุข อาจจะใช คนในครอบครั ว ถา พลผูมีอ าการใหต รวจ ATK ได ทั นที ถ าไม มีอ าการตอ งแยกกลุ ม
ถ า เสี่ ย งต่ ำ ให สั งเกตอาการ 10 วั น ยั งใช ชี วิ ตได ตามปกติ แต ให ห ลี ก เลี่ ย งการรั บ ประทานอาหารร ว มกั น
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
ไม สวม mask ในพื้ น ที่ แ คบ หรื อ พื้ น ที่ ป รับ อากาศ นานกว า 30 นาที เมื่ อ ตรวจ ATK พบว า ติ ด เชื้ อ โรค
โควิด -19 ในจั งหวั ดเชีย งใหม ต อ งทำตาม 5 ขั้ น ตอน ดัง นี้ 1) เมื่ อตรวจ ATK พบตรวจบวกดว ยตนเอง
ให ติด ตอ ศู นย ป ระสานงานอำเภอ จัง หวัด หรือ สปสช. (1330) เพื่ อขึ้ น ทะเบี ย นและรับ ยา Flavipilavir
หากตรวจ ATK พบผลบวกที่สถานพยาบาลใหขอรหัสผูติดเชื้อ และจายยา Flavipilavir 2) ศูนยประสานงาน
จะประเมิ นอาการความเสี่ยงที่ตองเฝาระวัง พิจ ารณาตรวจเพิ่มเติ มตามความเห็ นแพทย นอนโรงพยาบาล
ในกรณีมีอาการมาก หรือมีความเสี่ยงที่จะปวยรุนแรง รักษาจนกวาแพทยจะอนุญ าตให กลับบาน 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 ประชากรที่ มี อ ายุ 12 ป ขึ้ น ไป จำนวน 1,434,088 คน ประชากรที่ ฉี ด วั ค ซี น ไปแล ว จำนวน
1,591,471 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 92.03 จากประชากรจั ง หวั ด เชี ย งใหม คิ ด เป น ร อ ยละ 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 สถิติการฉีดวัคซี น
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหม จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด 26,701 คน ฉีดวัคซีน แลว
25,971 คน ยังไมไดฉีด 730 คน ขณะนี้ทยอยฉีดวัคซีนใหกับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต 5 ปขึ้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม
ผู อ ำนวยการสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชี ย งใหม (นายอิ สระ ศรีไสยาสน) สถานการณ ห มอกควัน ไฟป าและฝุน ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จั งหวั ด
เชียงใหม...

๑๕
เชียงใหม ป 2564 พบจุด Hotspot 8,066 จุด พื้นที่เผาไหม 803,494 ไร พบฝุนละอองเกินมาตรฐาน 68
วัน ในเดือนมกราคม 2565 พบจุด Hotspot 252 จุด ลดลงจากเดือนมกราคมป 2564 เดือนกุมภาพัน ธ
2565 พบจุด Hotspot 617 จุด ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ 2564 การขอบริหารจัดการเชื้อเพลิงตั้งแตวันที่
1 มกราคม – 23 กุมภาพันธ 2565 สรุป คำรอง 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 ยังไมพบคุณภาพอากาศเกิ นมาตรฐาน ยกเว นที่
อำเภอแมแจมพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 7 วัน และอำเภอเชียงดาวพบคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 1 วัน
โครงการ ตรวจ-จับ ปรับจริง หามใชรถยนตควันดำ หนวยงานที่รวมดำเนินการ คือ สำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม สถานีตำรวจภูธร
เมืองเชี ยงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งจุดตรวจจำนวน 8 ครั้ง เรียกรถเขาตรวจสอบ จำนวน 618 คั น
ผานเกณฑ 121 คั น ในป 2565 ผู วาราชการจั งหวัดเชียงใหมมีนโยบายให ทำประกั นชีวิตใหกั บอาสาสมัคร
ปองกันไฟปา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ดานสังคม
4.3.1 มาตรการชวยเหลือประชาชนภายการบริหารงานยุติธรรม
ผูอ ำนวยการสำนักงานยุติธ รรมจังหวัด เชี ยงใหม (นายเจริญ น อยพิ นิ จ )
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม มีงานบริการสำหรับชวยเหลือประชาชนที่สำคัญ ดังนี้ 1) พระราชบัญญัติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (และที่แกไขเพิ่มเติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559) โดยมีสาระสำคัญ คือ ผูเสียหายในคดีอาญา ไดแก ผูที่ไดรับความเสียหายถึงแกชีวิต
รางกาย หรื อ จิต ใจ ตองเปนการกระทำความผิดอาญาของผูอื่น โดยที่ ตนไม มีสวนเกี่ ยวขอ งในการกระทำ
ความผิดนั้น ตองเปนความผิดตามรายการที่ระบุไวทายพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหายฯ และจำเลย
ในคดี อาญา ไดแ ก เป น จำเลยที่ถูกดำเนินคดีโ ดยพนัก งานอั ยการ ถู กคุ ม ขังในระหวางพิ จ ารณาคดี ปรากฏ
หลักฐานชัดเจนวาจำเลยมิไดเปนผูกระทำความผิดและมีการถอนฟองในระหวางดำเนินคดี หรือปรากฏตามคำ
พิพากษาคดีอันถึงที่สุดในคดีนั้นวาขอเท็จจริงฟงเปนยุติวาจำเลยมิไดเปนผูกระทำความผิดหรือการกระทำของ
จำเลยไมเปน ความผิ ด อัต ราการจายเงิน แกผูเสีย หายและจำเลยในคดีอ าญา ผูเ สีย หาย กรณี ทั่ว ไป ได แก
คารักษาพยาบาล ไมเกิน 40,000 บาท คาฟนฟูสมรรถภาพฯ ไมเกิน 20,000 บาท คาขาดประโยชนทำมา
หาไดตามคาจางขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน ไมเกิน 1 ป คาตอบแทนความเสียหายอื่น 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 กรณี ทั่ว ไป ไดแก ค าทดแทนการถูก คุมขังจ าย 200 หรือ 500 บาท (คำนวณจากวั น ที่ ถูกคุ มขั ง
ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด) คารักษาพยาบาล ไมเกิน 40,000 บาท คาฟนฟูสมรรถภาพฯ ไมเกิน 50,000
บาทค า ขาดประโยชน ท ำมาหาได (ตามอั ตราค าจ างขั้ น ต่ ำในจั งหวั ดที่ ทำงาน) ค าใช จ ายในการดำเนิ น คดี
(คาทนายความ ไมเกินอัตราที่กำหนด/ คาใชจายกรณีอื่น ไมเกิน 30,000 บาท) จำเลย กรณี เสียชีวิต ไดแก
คาทดแทนการ ถูกคุมขังจาย 200 หรือ 500 บาท (คำนวณจากวันที่ถูกคุมขังตามอัตราที่กฎหมายกำหนด)
คา ทดแทน 100,000 บาท คาจัดการศพ 20,000 บาท คาขาดประโยชนทำมาหาได (ตามอัตราคา จาง
ขั้นต่ำในจังหวัดที่ทำงาน) คาขาดอุปการะเลี้ยงดู ไมเกิน 40,000 บาท คาความเสียหายอื่น ไมเกิน 40,000 บาท
คาใชจาย...

๑๖
คา ใช จ ายในการดำเนิ นคดี (ค าทนายความ ไม เกินอัตราที่กำหนด/ คาใช จายกรณี อื่ น ไม เกิ น 30,000 บาท)
2. พระราชบั ญญั ติ กองทุน ยุ ติธรรม พ.ศ. 2558 โดยใหค วามช ว ยเหลื อประชาชน คื อ ขอปล อ ยชั่ว คราว
ผูตองหาหรือจำเลย ชวยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี ไดแก คาจางทนายความ คาธรรมเนียม คาใชจาย
อื่ น ๆ เกี่ย วกับการดำเนินคดี จั งหวัดเชี ยงใหมมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริห ารงานยุติธรรมระดับ จังหวัด
เชียงใหม โดยมี ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน พยายามผลักดันและทำงานเชิงรุก หรือยุติธรรม
ใส ใจ หากมี เหตุ เกิ ดในพื้ น ที่ สามารถแจ งเรื่องมาที่ ส ำนัก งานยุติธ รรมจังหวั ด เชี ยงใหม ภายใน 24 ชั่ว โมง
จะดำเนินการประสานพนักงานเจาหนาที่สอบสวนในพื้นที่ ทุกทานมี กฎหมายในการแจงสิ ทธิ์กับผูเสียหาย
ใหประชาชนไดรับทราบ สิ่งสำคัญคือ ประชาชนไมทราบวามีการเยียวยาหรือการชวยเหลือจากภาครัฐในกรณี
ที่เปนเหยื่ออาชญากรรม ปจจุบันมีศูนยยุติธรรมชุมชนระดับพื้นที่ 209 ศูนย ตั้งอยูองคการบริหารสวนตำบล
และเทศบาลตำบลทุกแหง ไดมีอบรมและพัฒนาศักยภาพใหกับเจาหนาที่ประจำศูนยอยางตอเนื่อง
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายประจญ ปรั ช ญ ส กุ ล ผู ว า ราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม )
เรงประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหกับประชาชนไดรับทราบ จัดเจาหนาที่รวมประชุมประจำเดือนกับทางอำเภอ
เพื่อใหความรูกับหัวหนาสวนราชการระดับอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 มาตรการชวยเหลือผูดอยโอกาส ผูยากไร คนไรที่พ่งึ
พั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จัง หวั ด เชี ย งใหม (นางจิร าพร
เชาวนประยูร ยามาโมโต) 1) กลุมเด็ก จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ทำใหครอบครัว
ไดรับผลกระทบ พอแมขาดรายได ขอฝากหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอหากพบราษฎรประสบปญ หา
ความเดือดรอนแจงที่สำนักงานพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชีย งใหม ซึ่งทางภาครัฐมีเงิน
สงเคราะหใหการชวยเหลือ มีกองทุน คุมครองเด็ก จากเหตุการณคามนุษ ยในเดือนที่ผา นมาหน วยงาน DIS
กองปราบปรามการคามนุษย หนวยปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง ภาค 5 ผูแทนอำเภอไดลงพื้นที่
ปฏิบัติการตอตานการคามนุษย จับเหยื่อได 11 ราย เปนเด็กผูหญิงอายุ 12 – 15 ป สวนใหญอยูในอำเภอ
ฝาง ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมไดลงพื้นที่ไปใหความรูกับนักเรียน
2) กลุมคนพิการ จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ มีประชาชนที่เปนคนพิการประมาณ 53,000
คน ภาครั ฐ มีส วั ส ดิก ารสำหรับ คนพิ ก าร เชน เงิน สงเคราะห กองทุน สำหรั บ คนพิ ก ารไม ต องเสี ย ดอกเบี้ ย
มีคนค้ำประกัน และตองคืนเงิน มีเจาหนาที่ใหคำปรึกษาดานกฎหมาย ในชวงสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด – 19 พบผูพิการติดเชื้อโควิด – 19 ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหม
ใหความชวยเหลือทางดานเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสงเคราะห 3) กลุมคนชรา จังหวัดเชียงใหมเปนอันดับ
3 ของประเทศ ประมาณ 350,000 คน กรมกิจการผูสูงอายุมมีเงินสงเคราะหผูสูงอายุที่ประสบปญหาความ
เดือดรอน มีเงินกองทุนใหผูสูงอายุกูยืมโดยไมตองเสียดอกเบี้ย มีคนค้ำประกัน และตองคืนเงิน 4) กลุมที่ไดรับ
ผลกระทบจากความรุ น แรงในครอบครัว จากสถานการณ ก ารแพรร ะบาดของโรคโควิ ด -19 พบป ญ หา
ความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น สวนใหญเกิดจากความเครียดจากการตกงาน ผูน ำครอบครัวใชความ
รุนแรง สงผลกระทบกับเด็กในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
ลงพื้นที่ใหความชวยเหลือ 5) กลุมผูติดเชื้อ HIV ยังพบในสังคมของคนเชียงใหม ภาครัฐมีเงินใหความชวยเหลือ
ครอบครัว ผู ติด เชื้ อ HIV และกองทุ น ประกอบอาชี พ ให กับ ผู ติ ดเชื้อ HIV 6) กลุ ม ผู พ น โทษ ตกทุ ก ขได ย าก
ไมสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมได สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหมไดใหความ
ชวยเหลือสงตัวกลับภูมิลำเนาเดิม พรอมทั้งมอบเงินชวยเหลือคาอาหาร 7) กลุมคนไรบานไรที่พึ่ง สำนักงาน
พัฒนาสังคม...

๑๗
พัฒ นาสังคมและความมั่น คงของจังหวัดเชียงใหมไดตั้งจุดใหบริการรวมกับ ศูน ยคนไรที่พึ่ง จั งหวัดเชียงใหม
มูล นิธิส ะรำ 4 ภาค กลุมคนไรบาน ใหคำปรึกษาและให ความชวยเหลือ ต าง ๆ คนไรบ านที่ พบในป จจุ บั น
สวนใหญจะเปนคนที่เคยเชาห องพักอยู เนื่ องจากการแพรระบาดของโรคโควิ ด – 19 ทำให ไม มีเงินจา ยคา
เชาหอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดเชียงใหมไดมีการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ เพื่อให
เจาของหองเชาราคาถูกที่ตองการใหคนไรบานเชาพักอาศัย เปนการชวยเหลือใหคนกลุมนี้มีหองพักไมตองนอน
ในที่สาธารณะ ทั้งนี้ ฝากหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอหากพบกระทำผิด หรือเหตุดวน เหตุราย โทรแจง
ที่โทรศัพทหมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโทรแจงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัด
เชียงใหม โทรศัพท 0 5311 2716
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายประจญ ปรั ช ญ ส กุ ล ผู ว า ราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม )
ประสานการทำงานรวมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม และใหจัดเจาหนาที่รวมประชุมประจำเดือนกับ
ทางอำเภอเพื่อใหความรูกับหัวหนาสวนราชการระดับอำเภอ กำนัน และผูใหญบาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 นำเสนอโดยเอกสาร
4.4.1 รายงานผลการเรงรัด ติด ตามกรณี เงิน ขาดบั ญ ชี หรือเจาหน าที่ ของรัฐ
ทุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2564) (หนวย
ตรวจสอบภายในจังหวัดเชีย งใหม) ดาวน โหลดหนังสือ และเอกสารประกอบรายงานไดที่เว็บ ไซตจังหวั ด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2565
วันที่
5 - 7 มีนาคม 2565

เวลา

25 มีนาคม 2565

เชา

บาย

งาน
สถานที่
สมเด็ จ พ ระเจ า ลู ก เธอ เจ าฟ าสิ ริ วั ณ ณ วรี -กองบิน 41
น ารี รั ต น ราช กั ญ ญ า เสด็ จ ท อด พ ระเน ต ร อำเภอเมืองเชียงใหม
โครงการหลวง สถานี เ กษตรหลวงอ า งขาง -ทุกที่หมายอำเภอฝาง
โรงเก็บ ผลิต ภัณ ฑ เกษตรและโรงปฏิ บัติการวิจัย
ทางพื ช บริษั ท ดอยคำผลิตภั ณ ฑ อาหาร จำกั ด
โด ย ป ระ ทั บ แ รม ณ เรื อ น รั บ ร อ งส ถ า นี
เกษตรหลวงอางขาง (เปนการสวนพระองคฯ)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ - ศูนยศึกษาการพัฒนา
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช หวยฮองไครฯ
ดำเนินติดตามความกาวหนาโครงการศูนยศึกษา ตำบลปาเมี่ยง
ก า รพั ฒ น าห ว ย ฮ อ งไค ร อั น เนื่ อ งม าจ า ก อำเภอดอยสะเก็ด
พระราชดำริ
พระบาทสมเด็ จ พระเจา อยู หั ว ทรงพระกรุณ า - หอประชุม
โปรดเกล า ฯ ให สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า มหาวิทยาลัย
กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุด าฯ สยามบรม- เชียงใหม
ราชกุ ม ารี เสด็ จ แทนพระองค ไปพระราชทาน อำเภอเมืองเชียงใหม
ป ริ ญ ญ า บั ต ร แ ก ผู ส ำ เร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
30 มีนาคม ...

๑๘
วันที่
30 มีนาคม ๒๕๖5

เวลา
งาน
สถานที่
08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุม 1 ชั้น 2
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด หองประชุม 3 ชั้น 3
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด อาคารอำนวยการ
เชียงใหม ครั้งที่ 3/2565
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
และผานทางระบบ
Zoom Meeting

13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกัน หองประชุม 1 ชั้น 2
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม และผานทาง
ระบบ Zoom Meeting

31 มีนาคม 2565

09.00 น. พิ ธี วั น ที่ ร ะลึ ก พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า หองประชุม
เจ า อยู หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ า ประจำป สภาองคการบริหาร
2565 และการจั ดงานวัน ขาราชการพลเรื อ น สวนจังหวัดเชียงใหม
ตำบลชางเผือก
ประจำป 2565
อำเภอเมืองเชียงใหม

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6

แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ

ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม) จากการ
ประชุมขอใหหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอนำไปขยายผลตอ
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
ชญานนันท ศิริประภานนทกุล
(นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

