
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุม

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   
ครั้งที่ 11/2565 

 

 
 

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 11/2565 
ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  

2.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2565 จํานวน 5 ราย 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบใบประกาศปราชญเกษตรของแผนดิน จํานวน 2 ราย (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ระดับประเทศ  จํานวน 2 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบเกียรติบัตรแกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทําดี” ระดับจังหวัด 
ประจําป 2565  จํานวน 2 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม     
3.1 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมอาย 
3.2 วาที่รอยตรี นพรัตน ศุภกิจโกศล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันปาตอง 
3.3 นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานธิ 
3.4 นายณัฐธเดช มุลาลี 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอปาโมก 
3.5 นางสลีลญา คําภาแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  

ที่ทําการปกครองอําเภอพราว 
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3.6 นางนัยนภัส  สังขนุกิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดนครสวรรค 
3.7 นางพัชรี ใบยา 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
3.8 นายประยุกต สุดธัญญรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 
3.9 นางสาวลลิตา อรรถพิมล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา 
3.10 นายจตุรงค อาจเอี่ยม 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 

4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
   

ระเบียบวาระที ่3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 10/2565  เมื่อวันศุกรที่  28 ตุลาคม  2565 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมัครทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาททางแพงตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553                
ของอําเภอสันทราย พราว และแมริม (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่  5   เรื่องเพื่อทราบ 
        5.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

5.2  การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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5.3 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

5.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (องคการบริหาร            
สวนจังหวัดเชียงใหม) 

5.5 นําเสนอคลิปวิดีโอองคความรูเรื่องประเพณี “สูขวัญขาว” (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม)  

5.6 สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤศจิกายน 2565 .(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

5.7 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2565 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

5.8 รายงานผลการดําเนินโครงการถังขยะลดโลกรอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม) 

5.9 การเตรียมความพรอมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 

5.10 การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม จังหวัดเชียงใหม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)  

5.11 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2560  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตําแหนงที่วาง) (สํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
ระเบียบวาระที่ 6  รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
 6.1 กิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ” (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม) 
 6.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)       
 6.3 ความคืบหนาการจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร (การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน))        
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องประชาสัมพันธ 
 7.1 ประชาสัมพันธการจัดงานนิทรรศการการขยายผล 40ป ศูนยศึกษาการพัฒนา            
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
 7.2 โครงการศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี ครั้งที่ 4 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 7.3 ประสัมพันธเชิญชวนใชผลิตภัณฑ OTOP เปนของขวัญ ของฝาก ในชวงเทศกาล              
ปใหม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2565    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

3 ธันวาคม 2565  พลเอก  สุ รยุ ทธ  จุ ล านนท  ประธานองคมนตรี             
ผูแทนพระองค พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปดงาน
โครงการหลวง  ประจําป ๒๕๖5 

อุทยานหลวงราชพฤกษ  
อําเภอเมืองเชียงใหม 

5 ธันวาคม 2565  
 
 
 

07.00 น. 
 

09.00 น. 

การจัดพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย 
- พิธสีวดพระพุทธมนตและพิธีทําบุญตักบาตรถวาย 
  พระราชกุศล 
พิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม 

ณ หองนิทรรศการ 1  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม            
พระเกียรติ 7 รอบ                 
พระชนมพรรษา  
 

7 ธันวาคม 2565 08.00 น. พิธี เจริญพระพุทธมนต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ -                 
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565  

ณ วัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง 

8 ธันวาคม 2565 09.30 น. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิ ริพัชร                  
มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาโครงการรอยใจรักษ 

โครงการรอยใจรักษ 
อําเภอแมอาย 

8 – 9  ธันวาคม 
2565 

19.30น. รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมเยียนสมาชิกและติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดลําปาง 

- กองบิน 41  
- โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส  
  (โรงแรมประทับ) 
  อําเภอเมืองเชียงใหม 

9 – 12 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จไปทรงเปดโรงเรือน
รวบรวมพันธุพืชพระราชทาน “สิริวัณณวรี Botanical 
Garden” และทอดพระเนตรการดําเนินกิจการของ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง และโรงเก็บผลิตภัณฑ
เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)  

- สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
- โรงเก็บผลิตภัณฑเกษตร 
  และโรงปฏบิัติการวิจัย 
  ทางพืช 
- โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)   
  อําเภอฝาง 

16 ธันวาคม 
2565 

14.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
19 - 29 ธันวาคม 
2565  
 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิ ริพัชร              
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดําเนินแทนพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตร
แกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 
(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 20 – 27 ธันวาคม 
2565)  

- กองบิน 41 
- ประทับแรม ณ คายกาวิละ   
  อําเภอเมืองเชียงใหม 
- ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เชียงใหม อําเภอแมริม 

24 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาบําเพ็ญกุศลสวนพระองค  

- สนาม ฮ ตชด.334 
- วัดทาตอน พระอารามหลวง  
  อําเภอแมอาย 

29 ธันวาคม  
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
12/2565 

 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํ านวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 
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เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  

2.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2565 จํานวน 5 ราย 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบใบประกาศปราชญเกษตรของแผนดิน จํานวน 2 ราย (สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ระดับประเทศ  จํานวน 2 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบเกียรติบัตรผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบเกียรติบัตรแกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทําดี” ระดับจังหวัด 
ประจําป 2565  จํานวน 2 ราย (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม     
3.1 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมอาย 
3.2 วาที่รอยตรี นพรัตน ศุภกิจโกศล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันปาตอง 
3.3 นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานธิ 
3.4 นายณัฐธเดช มุลาลี 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอปาโมก 
3.5 นางสลีลญา คําภาแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  

ที่ทําการปกครองอําเภอพราว 
3.6 นางนัยนภัส  สังขนุกิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดนครสวรรค 
3.7 นางพัชรี ใบยา 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
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3.8 นายประยุกต สุดธัญญรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 
3.9 นางสาวลลิตา อรรถพิมล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา 
3.10 นายจตุรงค อาจเอี่ยม 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 

4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 10/2565  เมื่อวันศุกรที่  28  ตุลาคม  2565 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา              
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 10/2565                  
เมื่อวันศุกรที่  28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา                   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม นั้น 
      เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี                               
นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพร               
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 10/2565 
เปนที่เรียบรอยแลว  มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 
  1. สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาเชียงใหม  จากนายนิยม  สุวรรณประภา 
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม เปน นางสาวชลาลัย ฟาภูเจริญ 
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม 
  2. สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 จากเดิม นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 เปน นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 7 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
    รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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สําเนารายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 10/2565 
วันศุกรที่ 28 ตุลาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีเ่ขาประชุม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 

1. นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5. นายสมชัย บรรจง อัยการจังหวัดเชียงใหม 
6. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. พ.ท.ชรินทร กันธาซาว (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
8. นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม 
9. นายจิรวัฒน วิศิษฐผล (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

10. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12. นายวรศักดิ์ วงษรอด ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)  
13. นายกริชสยาม คงสตรี ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
14. นางธีราพร วิจิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
16. นางกุลฐินี ปานเพชร (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
17. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
18. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
20. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
21. นายทอง พันทอง (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
22. นางสาวธิติมา หอมวุฒิวงศ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการ   
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
23. นายวรญาณ บุญณราช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายวีระพันธ ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
27. นางลัดดา พรหมเมือง รก.พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

28. นายวัชระ... 
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28. นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
29. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
30. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
31. นายประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ รก.ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            

เขต 7 เชียงใหม 
32. นายสันติ อินทนิล (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
33. นายณัฐ คุณานุวัฒนชัยเดช (แทน) นายอําเภอสันทราย 
34. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
35. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอสารภ ี
36. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอําเภอสันกําแพง 
37. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
38. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมแตง 
39. นายทรงศักดิ ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
40. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอําเภอเชียงดาว 
41. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอฝาง 
42. นายชลิต ทิพยคํา นายอําเภอแมออน 
43. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 
44. นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
45. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอหางดง 
46. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอําเภอสันปาตอง 
47. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
48. นายวรากร พาจรทิศ (แทน) นายอําเภอแมแจม 
49. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 
50. นายปรีชาพล พูลทวี (แทน) นายอําเภอฮอด 
51. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
52. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
53. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
54. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอไชยปราการ 
55. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 
56. นายวรศักดิ ์ พานทอง นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
57. นายวิโรจน  จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
58. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
59. นายพงษศักดิ ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
60. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
61. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 

62. นางสาวดวงกมล... 

13 



3 
 

62. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

63. นายธนากร พรหมดวง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
64. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
65. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศิร ิ อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
66. นายมณเฑียร คูคําม ี ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

67. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
68. พ.ต.ท.เอกชัย อุดหนุน (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
69. พ.ต.อ.วิทวัส บูรณะ ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
70. พ.ต.ท.หญิง ศิรินุช สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
71. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
72. นางเหมือนใจ วงศใหญ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
74. พ.ท.สุทัศน รัตนประชารมย (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร) 
75. นายวรชาติ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
76. นางสาวพรนิภา พักตรฟอง ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 
77. นายชํานาญ เผือกวัฒนะ (แทน) ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
78. พ.อ.กฤติคุณ นิโลบล (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
79. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
80. พล.ต.ยุทธชัย จันทรวิภาค ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
81. น.อ.กิตติพงษ ศรีรินยา (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
82. วาที่ น.ต.นิพันธ พงษแดง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
83. น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการคลัง 
84. นางสาววาสนา สมมุต ิ คลังเขต 5 
85. นายกรจักร ชูทิพย ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
86. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม 
87. นายพงศภวัน ตะรุสะ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
88. นายประพันธ สุขเข สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 

89. นายจีระยุทธ... 
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89. นายจีระยุทธ เหลมประวัต ิ (แทน) สรรพากรภาค 8 
90. นางเนตรดาว สุนถาวรกิจ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
91. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
92. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
93. นางสาวลักษมีกานต กาบคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
94. นายจารุภัทร รัตนเสรี (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
95. นายสมลาภ  (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 

สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
96. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
97. ผศ.พิมภา อิ่มสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจํา

วิทยาเขตเชียงใหม 
98. นางผองพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม 
99. นายกอพงศ นําบุญจิตต ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
100. นางสาวนภาลัย หลักม่ัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
101. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
102. นางพรจันทร เกียรติศริิโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม 
103. นายบันยงค วิชามล (แทน) ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
104. นางเพทาย เมฆ ี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
105. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
106. นางศุภกานต อินทุทรัพย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
107. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
108. นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
109. นายสุกิตติ ์ รักชาติ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
110. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง

อําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
111. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
112. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
113. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
114. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
115. นางสาวอลิศา ลภาภัทรปติธนา (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
             116. นายอนุสรณ... 
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116. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
117. นางสาวณัฐวดี แซลิ้ม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
118. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
119. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม/(แทน) 

ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
120. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
121. นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
122. นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
123. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
124. นางสาววาริศา กมลรัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม 
125. นางสาวสุนีย กันธิยาใจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
126. นายธราทิพย ปาวะระ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
127. นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน (แทน) ผูอํานวยกรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
128. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงใหม 
129. นายอภิวัฒน หาญธนพงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
130. นางสาวพัชรธนวัญญ สมานิตย (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
131. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
132. นางทหัยกาญจน ประไพพาณิช (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
133. นางสาวชลาลัย ภูฟาเจริญ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร                 

สาขาเชียงใหม 
134. วาที่ ร.ต.หญิงเกศนาฏ กลิ่นทอง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
135. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
136. นางสาวพรพรรณ จําปา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
137. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
138. นายสมพงษ มอญแกว ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
139. นางสาวเพชรไพลิน ธรรมลงกรต (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1  
140. นายอนันต เกษียณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
141. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
142. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
143. นายสุวิชาณ สุระบาล ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
144. นายนิคม เทพบุตร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
145. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
             กระทรวง... 

16 



6 
 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
146. นายอิศเรศ สิทธิโรจกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
147. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
148. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 1 

(เชียงใหม) 
149. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
150. นายไพศาล ไชยสาร ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
151. นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
152. นางสุมาลี บินดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
153. นายสุรศักดิ ์ จินดาสมบูรณ ผูชวยโทรคมนาคมแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม  
สังกัดกระทรวงพลังงาน 

-    
สังกัดกระทรวงพาณิชย 
154. นายคมเพชร สําลีเติมศิร ิ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
155. นายกําจร เดชอุดม (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
156. นายมานิต หนูเทศ (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
157. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
158. นายเทิดธรรม อดิศัยเดชรินทร ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
159. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
160. นางสาวรวิพันธุ บังเกิง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
161. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
162. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
163. นางสาวกิ่งกาญจน คําเมร ุ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
164. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
165. นายเอกลักษณ อุนภักดิ ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
166. นางณฐมล ปทมะสุคนธ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
167. นายไพฑูรย สมนวล (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
168. นางพิมพาภรณ ธรรมวัตร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
169. นางเกษราภรณ กุณรักษ (แทน) หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
170. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม 
171. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 

172.นางสาว... 
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172. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม/ 
(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
173. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
174. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
175. นายพิเศรษฐ ไชยสุภา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
176. นายเรืองยศ ปนศิริ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
177. นางวรางคณา ไชยเรือน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
178. นายวิรัตน คงด ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม 
179. นายสุชน วิเชียรสรรค ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
180. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
181. นายปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
182. นายชยุต ขาขันมะลี ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
183. นายวรเวช จันทรรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
184. นางสาวบัวเรียม พรมจีน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
185. นางจิรพรรณ บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
186. นายพิทักษ สุริยะใจ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  
187. นางสาวทหัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
188. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
189. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
190. นายจักรพงษ  (แทน) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
191. นายสุรพล ปลื้มใจ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
192. นางสุทธินี จารุมาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร เขต 3 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
193. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
194. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
195. ดร.ญาณิศา จันทรเส็ง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาพายัพ 

196. นายทินภัทร... 
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196. นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สังกัดหนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ 
197. นางมาลัย ตั้งฐานะสกุล ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
198. นางสาวอรัญญา ณ ลําพูน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดเชียงใหม 
199.   ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
200. นางสาวมิ่งขวัญ มวงอยู รก.หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
201. นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่งคง ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
สังกัดรัฐวิสาหกิจ 
202. นายวิธร มาเลียด ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
203. นายอนุชา ศิริบวรเดช ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม 
204. นายอภิรักษ ถิ่นพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
205. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
206. นายสมศักดิ์ กุลวิจิตรรัตน ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

สาขาเชียงใหม 
207. นายศรศิลป ปนทอง (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
208. นายพิตรพิบูล สุขเกษม หัวหนาสํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
209. นายพัฒนา พุดตาน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
210. นายมนตชัย พงษเกียรติกอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
211. นายประหยัด ทรงคํา นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
212. ร.ต.วิโรจน โชติธนาภิรักษ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
213. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
ภาคเอกชน 

 -   
ผูเขารวมประชุม 
214. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
215. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
216. นายคมสัน สนัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
217. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
218. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
219. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
220. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
221. นายวสันต วรรณแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
222. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
223. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
224. นายพยุงศักดิ์  เทพแกว นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

 

224. นางสาว... 
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225. นางสาวศรัญญา นันตา นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
226. นางสาวนันธิกา กิจปาโล นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
227. นายวัชรพงษ ยะเมญ นักสื่อสารมวลชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 
      2.1 การมอบเกียรติบัตร สําหรับหนวยงานที่ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา
จังหวัดเชียงใหม)  

 2.2 การมอบโลประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบการนอมนําแนวพระราชดําริไปประยุกตใช 
โครงการ 9 ; 10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา  ตอยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจําป 2565 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 
3.1 นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.2  นางกุสุมาล พงษสิทธิถาวร 
 ตําแหนงปจจุบัน นายกเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม และประธานแมบานมหาดไทย

จังหวัดเชียงใหม 
3.3 นางมาลัย ตั้งฐานะสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 
3.4 นางพรวิภา ตั้งเจริญม่ันคง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมงานยุทธศาสตรองคกร สายยุทธศาสตรและ

วางแผนองคกร 

3.5 นายกริชสยาม คงสตรี 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

นาน 
3.6 นายมณเฑียร   คูคําม ี
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 

                  3.7 นายดิเรก... 
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3.7 นายดิเรก คชารักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศุลกากรภาคที่ 3  
 ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรทาลี่ 
3.8 นายสุชน วิเชียรสรรค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
3.9 นายอนุกุล   ศรีสมบัติ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
3.10 นายวรศักดิ์ วงษรอด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางสงขลา 
3.11 นายสุวิชาณ สุระบาล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพมหานคร) 
3.12 นางศศิธร สุดเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง 
3.13 นายวรเวช จันทรรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๔ จังหวัด

แมฮองสอน 
3.14 นายชยุต  ขาขันมะล ี

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห  22 จังหวัด
แมฮองสอน 

3.15 นายวิธร   มาเลียด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายทรัพยากรน้ํา การประปาสวนภูมิภาค 

(สํานักงานใหญ) 
3.16 นายพิตรพิบูล สุขเกษม 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานลําปาง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 3.17 นาวาเอก... 
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3.17 นาวาเอก ฤทธิเดช เกตุทอง 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
3.18 นายสมศักดิ์ กุลวิจิตรรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) มอบหมายนโยบายการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังนี้ 
   2.1.1 การทํางานเปนทีม ทุกสวนราชการมีฟงกชั่นเปนของตนเอง มีงานตาม              
job description  อยาอยูแตฟงกชั่นของตนเองใหสรางทีมดวย สิ่งที่สําคัญมี 3 อยาง คือ (1) ฟงกชั่นตาม  
job description (2) เวลาทํางานตามสวนภูมิภาค สิ่งที่มีไมเหมือนกันในแตละจังหวัด คือ agenda จังหวัด
เชียงใหมตองชวยกันอยางมาก เพราะเปนจังหวัดขนาดใหญครบทุกมิติ  ฉะนั้นเราจะทํางานสายตรงตามที่
ผูบังคับบัญชาสั่งการอยางเดียวคงไมเพียงพอ  จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ประชาชนใหความสนใจในการ
ทํางานของขาราชการสูงมาก ประชาชนมักจะวิพากษวิจารณการทํางานของสวนราชการ การที่จะกาวผาน           
จุดนี้ไปไดจะตองชวยกันและรวมมือกันเพ่ือตอบสนอง agenda ของเชียงใหมใหได ทุกสวนราชการอยาขัดแยง
กันเอง ใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมชิงดีชิงเดนกัน แตขอใหแยงกันเปนเจาภาพงาน แยงกันอาสาสมัคร              
ชวยเพื่อน อยูแบบใหเกียรติกัน อยาหมิ่นเกียรติผูอื่น เหนื่อยดวยกัน เฉลี่ยทุกข เฉลี่ยสุข เฉลี่ยเกียรติกัน                
ไมชอบฮีโรแตชอบการทํางานเปนทีม แกไขปญหารวมกันแลวจะประสบผลสําเร็จรวมกัน ตองการใหสื่อสาร
เขาใจ ไมตองการใหรูจักเปนการสวนตัว ตองการลดขอดอยของการทํางานในยุคที่ผานมาที่การสื่อสาร              
ไมเพียงพอ ทําใหประชาชนไมรูวาระบบราชการทําอะไรใหเขาไปบาง เฉพาะนั้นการสื่อสารเปนเรื่องที่สําคัญ            
ที่เราจะสื่อสารใหประชาชนไดรับทราบขอมูล    

2.1.2 นําขอสั่งการฟงกชั่นมาขยายผล เอาความตองการของประชาชนชาว
เชียงใหมมาขยายงาน หนวยงานปฏิบัติหนาที่ตามตัวชี้วัดตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา              
ในขณะเดียวกันใหนําเอา agenda ของเชียงใหมมาดูวาหนวยงานจะสามารถตอบสนองความตองการของคน
เชียงใหมดานใดไดบาง สิ่งนี้ขอเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของสวนราชการ ขอชมเชยสวนราชการ            
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผานมา หัวหนาสวนราชการไดนําบุคลากรในหนวยงานออกมาทําความสะอาดภายหลัง
สถานการณน้ําทวมคลี่คลาย ซึ่งไดรับคําชมเชยจากประชาชนทั่วประเทศเปนอยางมาก ที่เห็นขาราชการ
ตอบสนองความตองการของประชาชนชาวเชียงใหมไดอยางพรอมเพรียงกัน ขอใหตัวอยางนี้เปนแนวทาง              
ในภารกิจตอๆ ไป ที่เปนความตองการของคนเชียงใหมและเปน agenda ของเชียงใหม 

2.1.3  คลังขอมูล จังหวัดเชียงใหมมีดีเยอะมาก ทุกสวนราชการรูขอมูลของตนเอง 
แตหนวยงานอื่นๆ ไมรูขอมูลเหลานั้น จึงไมเพียงพอ ดังนั้น ขอใหทุกสวนราชการสงขอมูลที่เปนจุดเดนของ
เชียงใหมที่จังหวัดอื่นไมมีในความรับผิดชอบของหนวยงาน  มารวบไวสํานักงานจังหวัดเชียงใหม โดยให 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมรับขอมูลเหลานี้ไปเปนคลังขอมูลของจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการและ 
 
                             ขาราชการ... 
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ขาราชการทุกหนวยงานจะรูเทากันและกัน จากนั้นเราจะชวยกันขับเคลื่อนทุกเรื่องไปดวยกัน คลังขอมูล              
จะเปนสวนสําคัญที่ทําใหทั่วโลกมองเราชัดเจนยิ่งขึ้น การเดินทางเขามาเชียงใหมก็จะมากขึ้นโดยที่เราไมตองไป
ประชาสัมพันธเปนงานๆ แตเขาจะเดินทางมาดวยตนเองในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น  

2.1.4 การเปนเมืองทองเที่ยว ฝายปกครอง ตํารวจ และฝายที่กวดขันเรื่องยาเสพติด
การคามนุษย การจัดระเบียบสังคมตางๆ ใหอยูภายใตกรอบกฎหมาย ไมปฏิบัติหนาที่หยอยยานจนทําให
บานเมืองไมเปนระเบียบ  ตองทําใหผูประกอบการอยูภายใตกรอบระเบียบกฎหมาย การเปนเมืองทองเที่ยว
อะไรมีบางอยางใหเกินเลย แตสิ่งที่ตองไมมี คือ ยาเสพติดและการคามนุษย หากมีขึ้นมาฝายตํารวจและ              
ฝายปกครองจะปฏิเสธไมได สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหมไปดูเรื่องตางๆ                    
ที่เกี่ยวของ แลวนํามาประกอบกําลังกัน ใหผูประกอบอยูไดและเมืองทองเที่ยวอยูได จากขอมูลเศรษฐกิจ              
ของจังหวัดเชียงใหม รอยละ 60 - 70 มาจากธุรกิจภาคบริการ 

2.1.5 เชียงใหมมาไดทุกวัน จังหวัดเชียงใหมไมไดมาไดเฉพาะหนาหนาว                
ถนนโครงการที่สวยงามตองปลอดภัย ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไมมีเหตุการณอุบัติทางถนนรายใหญๆ 
เนื่องจากหลักวิศวกรรมออกแบบมาคอนขางดี แตยังไมเพียงพอถนนจะตองสะอาดและสวยงาม ทาอากาศยาน
เชียงใหมตองสะอาดตองรองรับผูโดยสารใหไดมากที่สุด ไดมีการเจรจาใหทางสายการบินทุกสายเพิ่มเที่ยวบิน
เขาเชียงใหม ซึ่งสายการบินนกแอรไดมีการปรับเที่ยวบินแลวจากเดินวันละ 8 เที่ยวบิน เปนวันละ                   
12 เที่ยวบิน และสายการบินอื่นๆ กําลังจะดําเนินการเพิ่มเติม ทําใหการเดินทางสะดวกยิ่งขึ้น ไมพบภาวะ            
คาตั๋วเครื่องบินแพง อากาศตองสะอาดเปนเรื่องที่ทางสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหมตองเปนหนวยงานหลัก มีแนวทางการปฏิบัติอยางไรใหแจงนายอําเภอ นายกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งบุคคลเหลานี้พรอมใหความรวมมือ ทําอยางไรที่จะไมใหมีคนนําไปพูดวาพื้นที่
ตรงไหนมีการเผา พื้นที่ตรงไหนไมมีการเผา หรือพูดในเชิงลอเลียนวาอยามาเที่ยวเชียงใหมชวงเดือนกุมภาพันธ 
เดือนมีนาคม เรื่องเชนนี้ตองไมเกิดขึ้น เพราะจะทําใหจังหวัดเชียงใหมสูญเสียรายไดจากการทองเที่ยว ดังนั้น   
ถนนตองปลอดภัย สนามบินตองสะอาด อากาศตองสะอาด 

2.1.6 เชียงใหมเมืองสะอาด ถนนสวย ดอกไมงาม โดยถนนทางหลวงทุกเสนทาง        
จะมีแขวงทางหลวงเชียงใหม 1 – 3  แขวงทางหลวงชนบทและสํานักทางหลวงที่ 1 เปนหนวยงานหลัก             
และไดเชิญนายอําเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล              
มาผนึกกําลัง ตองทําใหถนนที่สะดวกเปนถนนที่สะอาดดวย หญาตองตัดใหเรียบรอย เกาะกลางตองไมรก                 
ถนนตนไมตองสวยงาม มีการกวาดทําความสะอาด ตะแกงระบายน้ําไมมีขยะ  ปายโฆษณาที่ไมไดรับอนุญาต
ใหรื้อออกใหหมด อยาใหมีสิ่งที่จะบดบังทัศนียภาพอันสวยงาม หากจะติดตั้งปายใหอยูนอกบริเวณเสาไฟฟา 
นอกเขตพื้นที่ทางหลวง จังหวัดเชียงใหมเปนเมือง SMART CITY/DIGITAL CITY ควรทําการโฆษณาประชาสัมพันธ 
ผานโซเซียลมีเดีย ปายโฆษณาดิจิตอลที่ไมกีดขวางทางเทา สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
ตองคิดหาวิธีการแลวใหคําแนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน การติดตั้งปายโฆษณาดิจิตอล 
ดําเนินการไดไมยาก ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการอนุญาต ตองสงเสริม DIGITAL CITY เลิกทําปายจาก
แผนปายไวนิลเพราะจะทําใหเกิดขยะและบดบังความสวยงาม ดอกไมงามในเขตพื้นที่แขวงทางหลวง
ดําเนินการไดสวยงามทําเปนจุดเช็คอินถายภาพใหกับนักทองเที่ยว ซึ่งจะไดนํามาขยายผลในพื้นดอยตางๆ                
ที่ เปนเปาหมายหลักตอไป หากไมมีงบประมาณดําเนินการแตมีพื้นที่ที่นาทําขอใหแจงจังหวัดทราบ                     
 
                  จะได... 
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จะไดรวมกันหาแนวทาง เชน จัดหาพันธุไมดอกที่ปลูกงายออกดอกสวยให จังหวัดเชียงใหมจะเปนเมืองสะอาด 
ถนนสวยและดอกไมงาม ใหชวยกันขยายผลและลงรายละเอียดตอไป  

2.1.7 เชียงใหมเมืองปลอดภัย เปนหนาที่ของตํารวจ เชียงใหมมี SMART CITY ระบบ 
CCTV AI  และระบบติดตามตางๆ จังหวัดเชียงใหมไมคอยมีอาชญากรรมรุนแรงที่สรางความหวาดกลัวไปทั่วโลก 
ดังนั้น ตองรักษาภาพลักษณนี้ไวใหดี ตองเพิ่มระดับการเปนเมืองที่ปลอดภัยใหมากขึ้น สายสื่อสารตองไมหอย
เกะกะ ไมมีการวางขายสิ่งของหรือวางสิ่งของบนทางเดินทางเทา ทางเดินทางเทาตองเดินไดความปลอดภัย 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมตองไปขยายผลใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
เรื่องของทางเดินทางเทา การที่ไมมีทางเดินทางเทาทําใหตองเดินบนถนนจึงไมปลอดภัย ถูกมองในภาพลบ
สงผลเสียดานการทองเที่ยว เรื่องนี้สามารถแกไขไดตองชวยกัน เชียงใหมตองปลอดภัยทั้งดานการโจรกรรม 
อาชญากรรม และความปลอดภัยบนทองถนนทุกรูปแบบ 

2.1.8 เชียงใหมเมืองเทศกาล จังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัลเมืองเทศกาลของโลกที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ตองสงเสริมการเปนเมืองเทศกาลและสรางความประทับใจ หากทําไดจะมีการติดตองาน           
เขามา การจัดงานประเพณียี่เปง การวิ่งเทรลขึ้นดอยสุเทพจะจัดขึ้นเปนครั้งแรก สรางรายไดใหกับจังหวัด            
แตละหนวยงานมีการจัดงานอีเวน การจัดการประชุม การศึกษาดูงาน ใหนํามารวมกันเปนคลังขอมูล แลวแยก
เปนปฏิทินเทศกาล มอบสํานักงานจังหวัดเชียงใหมหารือกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม             
ในการดําเนินการจัดทําปฏิทินเทศกาลควบคูกับการจัดทําคลังขอมูล ทุกทานจะไดทราบขอมูลเทาเทียมกัน 

2.1.9  ปะกั่นเนอ 1 สัปดาห 1 อําเภอ จะดําเนินการสัปดาหละ 1 ครั้ง 1 อําเภอ 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน สวนราชการใดจะรวมกิจกรรมแจงความประสงคมายัง
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ที่ผานมาไดพบปะพูดคุยกับประชาชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ครู นักเรียน ทําใหไดรับทราบถึงปญหาของแตละกลุม  สํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะประสาน             
ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาชวยเหลือและแกไขปญหาเหลานั้น กิจกรรมนี้จะชวยลดชองวาง
ระหวางขาราชการและประชาชน ปญหามากกวาครึ่งสามารถแกไขไดทันที สวนที่เหลือจะตองสงเรื่องไปที่
กระทรวง  กิจกรรมนีจ้ะทําใหครบทุกอําเภอ 

2.1.10 กิจกรรมปฏิทินตลอดป ขอใหสวนราชการสงขอมูลใหกับสํานักงานจังหวัด
เชียงใหมไปทํารวมกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 

2.1.11 ชองทางการสื่อสาร นอกจากเพจ: PR Chiangmai สามารถติดตามไดทาง 
facebook: นิรัตน พงษสิทธิถาวร  และ twitter: @niratphongsitt1  

 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) จังหวัดเชียงใหม           
ขอเชิญชวนทุกทานรวมทําบุญ ดังนี้  (1) รวมทําบุญเปนเจาภาพถวายผาพระจุลกฐิน โดยพระเจาวรวงศเธอ 
พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ เสด็จเปนองคประธานถวายผาพระจุลกฐิน ณ วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ อําเภอ               
แมแตง จังหวัดเชียงใหม ในวันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.  (2) รวมทําบุญทอดผาปาสมทบทุน
โครงการ ทุนเลาเรียนหลวง สําหรับพระสงฆไทย ในวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.               
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช) เทศบาลนคร
เชียงใหมกําหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ระหวางวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 ในอดีตจะมี              
ขยะมูลฝอยจากการลอยกระทงเปนจํานวนมาก แตหลังจากมีการรณรงคลดจํานวนกระทง งดใชโฟม               
 
                   และพลาสติก... 
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และพลาสติกในการทํากระทง ทําใหจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนขยะมูลฝอยจากการลอยกระทงลดลงเรื่อยมา  
ในปนี้คาดวาจะมีขยะมูลฝอยจากการลอยกระทงประมาณ 40 ตัน จังหวัดเชียงใหมไดมีการประชุมหารือใน
เรื่องของการลดและจัดเก็บขยะมูลฝอยจากการลอยกระทง ซึ่งโครงการชลประทานเชียงใหมจะทําการปด
ประตูระบายน้ําบริเวณปาแดด เพื่อใหกระทงลอยไปติดอยูดานหนาประตูจะทําใหเก็บกระทงไดงายและรวดเร็ว             
โดยกําหนดจัดกิจกรรม Kick off เมืองสะอาด คนในชาติเปนสุข ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยม ี             
สวนราชการและจิตอาสารวมกันเก็บขยะมูลฝอยจากการลอยกระทง ณ บริเวณประตูระบายน้ําปาแดด  
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 9 /2565 เมื่อวันศุกรที่ 29 กันยายน 2565  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 
9/2565  เมื่อวันศุกรที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 21 หนา โดยมี                               
นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
ดังกลาว ทั้งนี้  มีมีสวนราชการที่ขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม  แกไขรายชื่อผูรวมเขาประชุมจาก 
นายสุพัฒน พงษประชาศรี เปน นายสุพัฒน เลาหกมล (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 
จังหวัดเชียงใหม 

2. แกไขรายชื่อผูรวมเขาประชุมจาก นายวัชรา การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม  เปน นายวัชระ การะยะ (แทน)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม  
จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

6.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

 คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต  สิงหสุทธิจันทร)  สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ ผลการใชจายเงิน
งบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด              
ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการ 
 
               เบิกจาย... 
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เบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณ              
ใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทย             
หลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปน                

รายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที ่4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 93.00 100 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจํา 98.00 100 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 

ลงทุน 75.00 100 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จํานวน 
28,525.39 ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
ลําดับ ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 28,525.39 27,003.92 94.67 28,542.16 100.06 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

10,810.87 10,439.27 96.56 10,854.56 10.40 

2 ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 

4,904.73 4,607.49 93.94 4,888.18 99.66 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3,770.22 3,514.69 93.22 3,769.69 99.99 

4 ยุทธศาสตรดานการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

3,177.51 3,121.32 98.23 3,177.25 99.99 

5 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

3,137.44 2,971.94 94.73 3,137.05 99.99 

6 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 2,090.73 1,843.64 88.18 2,090.11 99.97 

7 รายการคาดําเนินการภาครัฐ 633.88 505.57 79.76 625.31 98.65 

                          ผลการ... 

26 



16 
 

ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้            หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 

เบิกจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 4 รอยละ 
สูงกวาเปาหมาย

รอยละ 

ภาพรวม 28,525.39  27,003.92  94.67    93.00     1.67  
ประจํา 18,920.13  18,801.96  99.38    98.00     1.38  
ลงทุน   9,605.26    8,201.96  85.39    75.00   10.39  
 

รายการ งบประมาณ 

การใชจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

 Q 4 รอยละ 
สูง/ต่ํากวา

เปาหมายรอยละ 

ภาพรวม 28,525.39  28,542.16 100.06 100.00 0.06 

ประจํา 18,920.13  18,952.54 100.17 100.00 0.17 

ลงทุน   9,605.26  9,589.62 99.84 100.00 -0.16 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ไดรับจัดสรร 
28,525.39  ลานบาท เบิกจาย 27,003.92 คิดเปนรอยละ 94.67  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
รอยละ 1.67 เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 28,542.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100.06 สูงกวา
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.06 เปนลําดับที่ 51 ของประเทศ  ผลการใชจายงบประมาณ                
สวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,605.26 ลานบาท 
เบิกจาย 8,201.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85.39 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 10.39   
เปนลําดับที่ 6 ของประเทศ ใชจาย 9,589.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.84 ต่ํากวาเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.16 เปนลําดับที่ 15 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 
140 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 130 หนวยงาน องคการมหาชน 
จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน  1 หนวยงาน 
เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน 

การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
สํารองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม 2,997.79      0.06    21.63  2,792.93  93.17 2,814.62  93.89 
 

รายการ... 
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รายการ งบประมาณ 
สํารองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  เงินกู 2,461.86         -     21.63  2,263.50  91.94 2,285.13  92.82 

    ป 2563      24.02         -            -       24.02  100.00      24.02  100.00 

    ป 2564 1,772.48         -       1.06  1,701.88  96.02 1,702.94  96.08 

    ป 2565    665.36         -     20.57     537.60  80.80    558.17  83.89 

  งบกลาง    535.93      0.06           -     529.43  98.79    529.49  98.80 

    ป 2564    384.19       0.06           -      379.14  98.69    379.20  98.70 

    ป 2565    151.74             -      150.29  99.04    150.29  99.04 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
เบิกจาย คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน  

จํานวน รอยละ ใบสั่งซื้อเหลื่อมป คงเหลือ 

  2,332.33    2,161.35  92.67    69.73  101.25 

ผลการใชจายเงินงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปาหมายการเบิกจาย
และการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2565 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ  
ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัด           
การเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพร
ระบาดของ COVID - 19 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 32.00 34.08 52.00 56.24 75.00 81.74 93.00  100.00  

ประจํา 35.00 35.33 55.00 55.78 80.00 81.76 98.00  100.00  

ลงทุน 19.00 28.96 39.00 58.15 57.00 81.65 75.00  100.00  

ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่  21 ตุลาคม 2565 จํานวน 

11,912.70 ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี ้

ลําดับ... 
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ลําดับ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 11,912.70 4,295.00 36.05 4,759.04 39.95 
1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

5,829.33 3,256.90 55.87 3,340.68 57.31 

2 ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

2,141.04 192.97 9.01 570.09 26.63 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

1,497.30 530.09 35.40 530.54 35.43 

4 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

863.57 223.55 25.89 226.09 26.18 

5 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 824.96 7.44 0.90 7.44 0.90 
6 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
756.51 84.06 11.11 84.21 11.13 

 2.2.2 ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดังนี้                   หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 

เบิกจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 
สูง/ต่ํากวา

เปาหมายรอยละ 

ภาพรวม 11,894.99    4,294.98  36.11   32.00  4.11 

ประจํา  6,113.03    3,229.83  52.84   35.00  17.84 

ลงทุน  5,781.97    1,065.15  18.42   19.00  -0.58 
 

 รายการ งบประมาณ 
การใชจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 
สูง/ต่ํากวา

เปาหมายรอยละ 

ภาพรวม 11,894.99  4,756.74 39.99 34.08 5.91 

ประจํา  6,113.03  3,230.70 52.85 35.33 17.52 

ลงทุน  5,781.97  1,526.04 26.39 28.96 -2.57 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ไดรับจัดสรร  
 
                  11,894.99.... 
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11,894.99  ลานบาท เบิกจาย 4,294.98 คิดเปนรอยละ 36.11  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
รอยละ 4.11 เปนลําดับที่ 4 ของประเทศ ใชจาย 4,756.74 ลานบาท คิดเปนรอยละ 39.99 สูงกวา
เปาหมายที ่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 5.91 เปนลําดับที่ 5 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ                
สวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนไดรับจัดสรร 5,781.97 ลานบาท 
เบิกจาย 1,065.15 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.42 ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.58 
เปนลําดับที่ 5 ของประเทศ ใชจาย 1,526.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 26.39 ต่ํากวาเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 2.57 เปนลําดับที่ 7 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น             
96 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 85 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 
2 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมจํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
สํารองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม 3,046.73   0.06   21.63  2,798.00  91.84 2,819.69  92.55 

  เงินกู 2,510.80   -    21.63  2,268.57  90.35 2,290.20  91.21 

   ป 2563  24.02   -    -    24.02  100.00  24.02  100.00 

   ป 2564 1,772.48   -    1.06  1,701.88  96.02 1,702.94  96.08 

   ป 2565  683.33   -    20.57   542.02  79.32  562.59  82.33 

   ป 2566  30.97    -    0.65  2.10  0.65  2.10 

  งบกลาง  535.93   0.06   -    529.43  98.79  529.49  98.80 

   ป 2564  384.19   0.06   -    379.14  98.69  379.20  98.70 

   ป 2565  151.74    -    150.29  99.04  150.29  99.04 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  1,540.143    57.59  3.74 1,217.65  79.06 

ขอมูลผูลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565  สะสมระหวางวันที่ 5 – 24 ตุลาคม 
2565  ระดับประเทศ จํานวน 21,994,969 คน ระดับภาคเหนือ จํานวน 1,565,178 คน และจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 356,020 คน ลําดับที่ 8 ของประเทศ และลําดับที่ 1 ของภาคเหนือ ประเด็นสําคัญ ไดแก 
การขยายระยะเวลาการลงทะเบียนฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เปนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2565                
การขยายระยะเวลาการแกไขขอมูล จากใหแลวเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เปนใหแลวเสร็จในวันที่  
                17 พฤศจิกายน... 
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17 พฤศจิกายน 2565 สําหรับผูลงทะเบียนทุกคนที่ไดดําเนินการแกไขขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูลงทะเบียน 
“ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน”  ไดในวันศุกรถัดไป โดยการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกลาว ไดดวย
ตนเองผานทางเว็บไซต https://บัตรสวัสดิการแหงรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือ
ตรวจสอบผานหนวยรับลงทะเบียนทุกหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ ป 2565 จํานวน 302,517,100 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565                
มีผลการเบิกจาย 270,155,180 บาท รอยละ 89.30  กันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 31,830,515 บาท 
รอยละ 10.52 ขณะนี้ไดมีการเรงรัดเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปใหเปนไปตามแผนตอไป ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 17 โครงการ 35 กิจกรรม งบประมาณ 340.7356 ลานบาท จําแนกเปน 
งบลงทุน 293.5638 ลานบาท งบดําเนินงาน 47.1718 ลานบาท คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 10 ลานบาท ผลการเบิกจาย 23,100 บาท ขณะนี้อยูระหวางสวนราชการขออนุมัติโครงการ        
ไดอนุมัติโครงการแลว 1 โครงการ 3 กิจกรรมหลัก จะไดมีการดําเนินการตามแผนตอไป สําหรับกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรับจัดสรรงบประมาณ 88,126,600 บาท  เบิกจายแลว 
28,513,721.40 บาท รอยละ 32.36 กันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 58,670,558.13 บาท รอยละ 
66.58 เปนงบลงทุนที่ดําเนินการโดยจังหวัดลําปาง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 
11 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณ 104.5499 ลานบาท จําแนกเปน งบลงทุน 74.6020 ลานบาท 
งบดําเนินงาน 24.9479 ลานบาท คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5 ลานบาท 
จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ 31.489 ลานบาท ขณะนี้อยูระหวางการขออนุมัติโครงการ              
ซึ่งไดอนุมัติโครงการไปแลว 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม) 

  -  
5.1.4 ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 5  ป พ.ศ. 2566 – 2570  
 ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (นายสุรพล  ปลื้มใจ) 

ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันระยะยาว 
และสรางเศรษฐกิจใหม ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565                
มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานในที่ประชุม มีมติเห็นชอบรางยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุน โดยนํายุทธศาสตร
ฉบับนี้ไปใชเปนแนวทางในการสงเสริมการลงทุน โอกาสดานการลงทุนดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ การเขาสู               
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ยุคโลกดิจิตอล โดยปรับหวงโซอุปทาน การยายฐานการผลิตครั้งใหญ ทําใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการ
ลงทุนของภูมิภาค หรือ Regional Hub 5 ดาน ไดแก Tech Hub เปนศูนยกลางการลงทุนดานเทคโนโลยี    
และนวัตกรรม เชน ยานยนตไฟฟา อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ระบบออโตเมชั่น เปนตน BCG Hub เปนศูนยกลาง 
การลงทุนดานเศรษฐกิจ ทุกหนวยงานตองมีความเกี่ยวของ เพื่อสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน Talent Hub 
เปนศูนยกลางเพื่อรวบรวมผูมีประสิทธิภาพทั่วโลก เชน ผูเชี่ยวชาญและบุคลากรที่มีทักษะสูง กลุมผูมีฐานะ 
ทางสังคม Logistics & Business Hub เปนศูนยกลางทาง Logistics เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ตลอดจนศูนยกลาง
ธุรกิจระหวางประเทศ Creative Hub เปนศูนยกลางลงทุนดานอุตสาหกรรมสรางสรรค การออกแบบ แฟชั่น 
ดิจิตอลคอนเทน เปนตน เพื่อผลักดันเวทีนี้ใหสูเวทีโลก สาระสําคัญของยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน   
เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกจิไทยเปนเศรษฐกิจใหม โดยวางเปาหมายไวใหบรรลุผล 3 ดาน ไดแก Innovative 
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค Competitive เศรษฐกิจที่ม ี               
ขีดความสามารถในการแขงขัน สามารถปรับตัวเร็ว และสรางการเติบโตสูง Inclusive เศรษฐกิจที่คํานึงถึง
ความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งการสรางโอกาส และลดปญหาความเหลื่อมล้ํา สงเสริมการลงทุน
เพื่อมุงสูเศรษฐกิจใหม และสรางอนาคตที่ดีใหกับคนรุนตอไป ประกอบดวย 7 หมุดหมาย ไดแก (1) ปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมและสรางความเขมแข็ง supply chain (2) เรงเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไปสู Smart & Sustainability 
(3) ผลักดันไทยเปนศูนยกลางธุรกิจระหวางประเทศและประตูการคาการลงทุนของภูมิภาค (4) สงเสริม SME & 
Startup ใหเขมแข็งและเชื่อมตอกับโลก (5) สงเสริมการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่เพื่อสรางการเติบโตอยางทั่วถึง 
(6) สงเสริมการลงทุนเพื่อชุมชนและสังคม (7) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ             
โดยทั้ง 7 ดานนี้ใชเครื่องมือขับเคลื่อนท่ีสําคัญเพื่อใหบรรลุผล คือ (1) สิทธิประโยชนแบบ Whole Package             
(2) การใหบริการแบบครบวงจรทั้งกอนและหลังการลงทุน (3) การสรางระบบนิเวศนใหเอื้อตอการลงทุน 
สาระสําคัญแตละหมุดหมาย ดังนี้ (1) การปรับโครงสรางอุตสาหกรรมโดยยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่ไทย                
มีความโดดเดน เชน อุตสาหกรรมเกษตรใหเปน Smart Farming หรืออุตสาหกรรมอาหารใหเปน High value 
Food ควบคูไปกับการสรางอุตสาหกรรมใหมที่มีประสิทธิภาพ (2) เรงเปลี่ยนผานอุตสาหกรรมไปสู Smart & 
Sustainability (อุตสากรรมยั่งยืน)  การลงทุนใหมหรือการยกระดับโดยการปรับการสงเสริมการลงทุน เชน                 
การสงเสริมการผลิตเครื่องจักรโดยการนําระบบ automatic มาใชในเรื่องการพัฒนาซอฟแวร เปนตน สวนผูใช            
จะมีการสงเสริมใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการนํา Big Data Data Analytics สวนอุตสาหกรรมเพื่อความ
ยั่งยืนในสวนของการผลิต คือ การผลิตไฟฟาหมุนเวียนและขยะ (3) ผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลางธุรกิจ
ระหวางประเทศ และประตูการคาการลงทุนระหวางประเทศ โดยจะรวมกับหลายๆ หนวยงาน เชน IPO IBC TISO 
(4) สงเสริมผูประกอบการ SMEs และ Startup ใหเขมแข็ง โดยจะผลักดันใหเปน Smart SMEs สิทธิประโยชน                
ที่จะได คือ การผอนปรนเงื่อนไข ใหสิทธิเพิ่มเติม เปนแตมตอให SMEs ไทย และปรับตัวไปสูอุตสาหกรรมใหมๆ
และสงเสริม SMEs เขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย (5) สงเสริมการลงทุนตามศักยภาพของพื้นที่เพื่อสราง              
ความเติบโตอยางทั่วถึงจะมีทั้งพ้ืนที่เปาหมายศักยภาพสูง และพ้ืนที่เปาหมายอื่นๆ เปาหมายศักยภาพสูง ไดแก               
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่สําคัญ คือ จะประกาศยานนวัตกรรม
การแพทยโยธีเปนเขตแรก และยานที่เปนไปไดที่ 2 คือ ยานนวัตกรรมสวนดอก และจะมีการประกาศตามมา                   
และที่สําคัญ คือ เขตเศรษฐกิจ 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน และลําปาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง - ตะวันตก และภาคใต (6) ผูประกอบการที่ไดรับการสงเสริมในการพัฒนา
ชุมชนสังคม เชน พัฒนาเกษตร การแปรรูปสินคา การพัฒนาโรงเรียน เปนตน (7) สนับสนุนการลงทุนไทย                    
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ในตางประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่มบทบาทในเวทีโลกจะเนนประเทศใน CLMV โดยจะมีสํานักงาน
อยูที่ประเทศเวียดนาม/อินโดนีเซีย ใหบริการขอมูลและจัดการศึกษาการลงทุนและหลักสูตรผูประกอบการไทย
ไปตางประเทศไทย ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากยุทธศาสตรใหม BOI 5 ป (พ.ศ. 2566 - 2570) ไดแก 
ประชาชนอยูดีกินดี มีการสรางงาน สรางอาชีพ และอยูในสังคมที่มีการพัฒนาอยางยั่งยืน ไมวาจะเปน
เกษตรกรและประชาชนในพื้นทีห่างไกลไดรับโอกาสในการเขาถึงการพัฒนาการที่พ่ึงพาตนเองได แรงงานไดรับ
การพัฒนาทักษะใหมีคุณภาพตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม เยาวชน/คนรุนใหมมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพและโอกาสทางธุรกิจใหมๆ จากการสงเสริมของรัฐ ผูสูงวัยเปน Active Aging และไดรับบริการ
ดานสุขภาพ/สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการและการทองเที่ยวไดรับการพัฒนาใหมี
มูลคาเพิ่มสูงขึ้น และนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศไดรับโอกาสที่จะพัฒนา
ตามศักยภาพของแตละพื้นที่ นักลงทุนไดรับบริการแบบครบวงจร และสะดวก รวดเร็ว ลดอุปสรรคในการทํา
ธุรกิจ SME และ Startup ไดรับการยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพในการเชื่อมตอกับตลาดโลก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.5 รณรงคไมจุดโคมลอยใกลแนวสายสงและสถานีไฟฟาแรงสูง พื้นที่เชียงใหม 
            หัวหนาสํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (นายพิตรพิบูล 
สุขเกษม) ผลกระทบจากโคมลอย เมื่อโคมลอยตกลงบนอุปกรณไฟฟาแรงสูงทําใหเกิดไฟฟาดับเปนวงกวาง 
หากโคมลอยติดคางบนสายสงไฟฟาแรงงานตองดับไฟสายสงเพื่อนําโคมลอยออก สถิติโคมลอยตกในสถานี
ไฟฟา 2564 นอกลานไก จํานวน 6 จุด มาตรการปองกันไฟฟาดับเนื่องจากโคมลอย ไดแก  (1) มาตรการ
ดานการสื่อสาร รณรงคและประชาสัมพันธการปลอยโคมลอย โดย กฟผ. ขอความรวมมือประชาชน รณรงค 
ไมจุดโคมลอย ใกลแนวสายสงและสถานีไฟฟาสูง ชวยกันดูแลเฝาระวัง ลดความเดือดรอนและความสูญเสีย
จากไฟฟาดับเปนวงกวาง เพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ หากมีขอสงสัยหรือพบเหตุแจงศูนยบริการ 
กฟผ. โทร 1416 หรือ โทร 191 มีการประสานงานกับหนวยงานราชการ ขอความรวมมือในประกวด
ประดิษฐโคมลอย และโคมควัน งดใชลวดหรือโลหะ ในการประดิษฐโคม มีการรณรงคใชโคมมาตรฐาน                   
มผช.808/2552 มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนเทานั้น โดยกําหนดสถานีที่และชวงเวลาในการจัดและปลอยโคม               
(2) มาตรการดานการปองกันเหตุขัดของเนื่องจากโคมลอยภายในสถานีฯ โดยการติดตั้งตาขายปองกัน                 
โคมลอย ในชวงเทศกาลประเพณีลอยกระทง วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2565 ทาง กฟผ. กําหนดมาตรการ
ปลดอุปกรณที่ไมจําเปนออกจากระบบ เชน อุปกรณยกระดับแรงดันไฟฟา ในระบบแรงดัน 22 กิโลโวลต  
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟาดับเปนวงกวาง  (3) มาตรการดานการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน จัดพนักงาน 
กฟผ.ปฏิบัติงานชวงเวลา 19.00 – 22.00 น. เพื่อเตรียมความพรอมในการแกปญหา เมื่อเกิดเหตุการณ
กระแสไฟฟาดับ หรือโคมลอยตกลงมาคางที่อุปกรณไฟฟา (4) จัดทําสถิติขอมูลกระแสไฟฟาขัดของ ขอมูล      
โคมลอยตกในสถานีไฟฟาและสรุปรายงานผลการดําเนินงาน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.1.6 องคความรูเรื่องประเพณียี่เปง 
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหมมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับเทศกาลประเพณี จะมีประเพณีลานนา 12 เดือน ซึ่งการ
นับเดือนของลานนาจะไมเหมือนภาคกลาง เพราะจะนับตามจันทรคติ ซึ่งเร็วกวาภาคกลาง 2 เดือน โดยใน 
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เดือนนี้จะมีประเพณียี่เปง เทศมหาชาติ ประเพณียี่เปงมีความโดดเดนแตกตางกันไป ซึ่งประเพณียี่เปง              
เปนประเพณีที่ยิ่งใหญของลานนา สืบทอดกันมานาน พิธีจะจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือนยี่ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 
ของภาคกลาง โดยเชื่อกันวาวันลอยกระทงทองฟาจะสดใส ตอนรับการจัดพิธี และเปนขนบธรรมเนียม
ประเพณีเกาแกของลานนาที่ถือปฏิบัติมาอยางยาวนาน ยี่หมายถึง สอง เปง หมายถึง พระจันทรเต็มดวง               
จึงหมายถึงประเพณีวันพระจันทรเต็มดวง การลอยกระทงเกิดที่อาณาจักรหริภุญไชย โดยประเพณีลอยกระทง
จะมีการลอยกระทง จุดประทีป ลอยโคม เปนกิจกรรรมที่นาตื่นตาตื่นใจสําหรับผูมาเยี่ยมชม   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
            

        5.2 ดานกิจการพิเศษ 
                                5.2.1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลําน้ําปง  
       ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)               
จังหวัดเชียงใหมจัดทําโครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลําน้ําปง “เมืองสะอาด 
คนในชาติมีสุข” มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทง    
ในลําน้ําปง โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานคณะทํางาน มีผูอํานวยการโครงการชลประทาน
เชียงใหมเปนคณะทํางานและเลขานุการ  เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายศักดิ์ชัย       
คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลําน้ําปง คาดการณวาจะมีขยะจากกระทงประมาณ              
40 ตัน เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา  สรุปผลการประชุม มีมติใหจัดกิจกรรม “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ในวันที่ 
10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณประตูระบายน้ําปาแดด การสนับสนุนยานพาหนะ
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ ประกอบดวย รถขุดไฮดรอลิค 2 คัน รถบรรทุกเททาย 12 คัน เรือเล็ก                  
1 ลํา การขอรับสนับสนุนงบประมาณดานอื่นๆ เทศบาลตําบลปาแดดสนับสนุนอาหารกลองสําหรับเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน พรอมจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมสนับสนุนพิธีกรดําเนิน
รายการและประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการชลประทานเชียงใหมจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมและกํากับ            
พิธีการ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมจัดสมาชิกจิตอาสารวมกิจกรรม และมณฑลทหารบกที่ 33 จัดกําลังพล
รวมกิจกรรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม 2565 . 
    ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายทอง พันทอง)              
สถานการณโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม เฉลี่ย 9 คน/วัน สะสม 62 คน/สัปดาห ที่เขารักษาตัวใน
โรงพยาบาล ผลการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม ไดรับรางวัลจังหวัดครอบคลุมการไดรับ
วัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ภาพรวม 5 อันดับสูงสุด รางวัลผลงานความกาวหนาสูงสุดในการฉีดวัคซีนโควิด-19 
ในกลุมผูสูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 รางวัลจังหวัดฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุนในผูสูงอายุดีเดน มาตรการปองกัน
โรคติดตอที่ตองเฝาระวังโรคโควิด-19 ประชาชนทั่วไป (1) คงปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention: UP 
หรือ DMHT โดยเฉพาะกรณีเปนบุคคลเสี่ยง อยูในสถานที่เสียง เขารวมกิจกรรมเสี่ยง สถานที่เสี่ยง เชน สถานที่
แออัด/อากาศถายเทไมสะดวก/ขนสงสาธารณะ/โรงพยาบาล/ศูนยดูแลผูสูงอายุ/ ศูนยเด็กเล็ก/โรงเรียน/สถานที ่
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ที่มีการรวมคนจํานวนมาก ฯลฯ (2) ตรวจ ATK เฉพาะผูที่มีอาการทางเดินหายใจเทานั้น ไมแนะนําใหตรวจ                
ในบุคคลทั่วไปที่ไมมีอาการ (3) ผูมีผลตรวจเปนบวก ใหแจงโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพ อาการนอย             
ใหรักษาแบบผูปวยนอก โดยกักตัวที่บาน 5 วัน เครงครัดมาตรการ DMH อีก 5 วันใชชีวิตตามปกติ แตตอง
รักษาระยะหางจากผูสูงอายุ ผูมีโรคเรื้อรัง สวมหนากากตลอดเวลา และหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุมอาการมาก 
เขารับการรักษาตามวินิจฉัยของแพทย (4) ผูมีผลตรวจเปนลบและกลุมเสี่ยง สามารถใชชีวิตประจําวันได โดยไม
ตองกักตัว แตรักษามาตรการ DMHT เครงครัด และสังเกตอาการตนเอง 10 วัน หนวยงานไดมีการยกเลิกการใช 
แอปพลิเคชั่นไทยชนะ ยกเลิกการตรวจคัดกรองในพนักงานเปนประจํา ถามีการระบาดเปนกลุมกอนใหแจง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมทันที โรงพยาบาลทุกแหงยกเลิกการตรวจ ATK จากศพ และจัดการศพ
ไดตามประเพณี และหลักศาสนา ยกเลิกสถานที่กักกันทุกรูปแบบ สถานบันเทิงดําเนินการตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ยังคงรักษามาตรการ COVID Free Setting อยางเครงครัด กิจกรรมการรวมคนจํานวนมาก จัดได
ตามความเหมาะสม แตตองรักษามาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด การเฝาระวังโรคติดตออันตราย อีโบลา: Ebola
กรมควบคุมโรครายงานพบการระบาดโรคอีโบลาครั้งใหมในประเทศยูกันดา ตั้งแตเดือนกันยายน 2565             
พบผูติดเชื้อ 90 ราย เสียชีวิต 44 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 49 จํานวนนี้เปนบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข 11 ราย เสียชีวิต 5 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 45 เปนการระบาดของสายพันธุซูดาน อัตรา   
ปวยตายเปนอันดับ 2 รองจากสายพันธุซาอีร องคการอนามัยโลกยังไมไดประกาศใหการระบาดครั้งนี้เปน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ กรมควบคุมโรคยกระดับมาตรการปองกันโรคที่ดานควบคุม
โรคติดตอระหวางประเทศแลว คือ ตรวจคัดกรองผูเดินทางจากประเทศยูกันดาทุกคน ตองไดรับการคัดกรอง
สุขภาพและลงทะเบียน ณ ดานควบคุมโรคติดตอกอนเขาประเทศ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3.2 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ  
    หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม               
(นายอารุณ ปนตา) การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนพฤศจิกายน  2565 จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีฝนฟาคะนองเล็กนอยบางแหงในบางวัน สําหรับ
บริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนจะแผเสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนระยะๆ โดยจะมีกําลัง
ปานกลางเปนสวนใหญ สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง เขื่อนงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 
265.011 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 100 เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 237.860 ลาน ลบ.ม.             
คิดเปนรอยละ 90.44 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 13 แหง รวมจํานวน 102.656 ลาน ลบ.ม. คิดเปน
รอยละ 97.77 การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในเขตชุมชน/เมือง  จังหวัดเชียงใหมแจงใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตชุมชน/เมืองทุกแหง ดําเนินการลอกทอ กําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําในทอระบายน้ํา 
ทางน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิสถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขต
พื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประการเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ไปแลว 
จํานวน 24 อําเภอ ไดแก อําเภอแมริม แมออน แมแจม สันปาตอง พราว จอมทอง ฝาง ดอยสะเก็ด ดอยหลอ 
แมวาง เมืองเชียงใหม หางดง  แมแตง แมอาย สารภี เชียงดาว สะเมิง ฮอด  สันทราย อมกอย ไชยปราการ 
เวียงแหง กัลยาณิวัฒนา และอําเภอดอยเตา รวมพื้นที่ไดรับผลกระทบ  153 ตําบล 1,296 หมูบาน ราษฎร
ไดรับผลกระทบ 214,421 ครัวเรือน บานเรือน 23,355 หลังคาเรือน พื้นที่การเกษตร 51,619 ไร  
 
                ประมง... 

35 



25 
 

ประมง 378 บอ/กระชัง ปศุสัตว 161 ตัว สถานการณและผลกระทบจากอิทธิพลพายุโนรู หวงเวลา 1 - 5 
ตุลาคม 2565 ดวยอิทธิพลจากรองมรสุมพาดผานภาคกลางตอนลาง ภาคตะวันออก และภาคใตตอนบน 
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใตท่ีพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ลมตะวันออกเฉียงใตพัดนําความชื้นเขาปกคลุม
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในขณะที่มีลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใตฝายตะวันออก และอาวไทย  
ลักษณะเชนนี้ทําใหมีฝนตกหนักบางแหงในพื้นที่ สงผลใหประชาชนไดรับผลกระทบ รวม 18 อําเภอ                   
49 ตําบล 137 หมูบาน การใหความชวยเหลือ (1) พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ ทรงโปรด
ประทานสิ่งของชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในเขตพื้นที่ อําเภอสารภี และอําเภอแมแจม รวมทั้งสิ้น จํานวน 
600 ชุด (2) มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัย ในพื้นที่
อําเภอสันปาตอง และอําเภอสารภี จํานวน 1,050 ถุง (3) สถาบันวิจัยจุฬาภรณ มอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัย 
ในพื้นที่อําเภอสารภี อําเภอดอยหลอและอําเภอหหางดง  จํานวน 400 ถุง (4) มูลนิธิราชประชานุเคราะห  
ในพระบรมราชูปถัมภมอบถุงยังชีพใหแกผูประสบภัยในพื้นที่อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง และอําเภอ 
ดอยหลอ จํานวน 1,000 ถุง (5) อําเภอสารภีมอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัยในพื้นที่ จํานวน 100 ถุง              
(6) อําเภอแมริมมอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัย ในพื้นที่ จํานวน  500 ถุง (7) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
มอบน้ําดื่ม ใหแกผูประสบภัย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,000 ขวด (8) ตะวันแดง มหาซน กรุป จํากัด 
มอบถุงยังชีพ ใหแกผูประสบภัย ในพื้นที่อําเภอหางดง จํานวน 150 ถุง  การใหความชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน ๒๐ ลานบาท)
กรณีอิทธิพลจากพายุโนรู  อยูในระหวางดําเนินการจัดทําขอมูลเพื่อเยียวยา และชวยเหลือผูประสบภัยตาม
ระเบียบเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 กองอํานวยการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ไดแจงใหบูรณาการหนวยงานในพื้นที่รวมกับอําเภอ องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในการสํารวจขอมูลผลกระทบ ความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในหวงเวลาดังกลาว อาทิ กรณี
ผูเสียชีวิต ที่อยูอาศัย เสนทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค พื้นที่การเกษตร ตลอดจนผลการดําเนินการ     
ในการบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และใหจัดทําขอมูลผลการสํารวจ สงให   
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปนประจําและตอเนื่อง จนกวาขอมูลผลการสํารวจ            
ในดานตาง ๆ จะครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด               
ไดบูรณาการการทํางานรวมกับ หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ในการสํารวจขอมูลผลกระทบ ความเสียหายจาก
อุทกภัยที่เกิดข้ึนในหวงเวลาดังกลาวแลว ภาพการระบายน้ํา และติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจําจุดเสี่ยง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4 ดานสังคม 
        5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  
             ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ไพศาล นันตา) สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมมีนโยบายเนนการปราบปราบยาเสพติดมาอยางตอเนื่อง               
โดยเพิ่มความเขมขนในการขยายผลและมาตรการในการจับกุมยึดทรัพยและดําเนินการในเชิงรุกในการแกไข
ปญหายาเสพติดอยางจริงจัง ในการปองกันปราบปราม จับกุม รวมไปถึงการบําบัด การสุมตรวจสถานบริการ 
การดําเนินการปดลอม ตรวจคนชุมชนที่มีการแพรระบาดของยาเสพติด ตํารวจตองเขาโครงการตํารวจสีขาว  
 
                 โดยจะ... 
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โดยจะมีการตรวจยาเสพติดกับเจาหนาที่ตํารวจทุกนายและผูที่เกี่ยวของ ถาผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย              
ก็ตองรับผิดชอบดวย สวนของการระบาดของยาเสพติดจะเห็นไดวาประเทศไทยไมคอยมีแหลงผลิต สวนมาก
จะลักลอบนําเขามาทางชายแดนประเทศเพื่อนบาน โดยทหารและตํารวจจะทําหนาที่สกัดกั้น แตก็มีชองทาง
และวิธีการลักลอบนําเขามากมายหลายวิธี ดังนั้นตองอาศัยกํานัน ผูใหญบานในการใหขอมูล แผนการระดม
กวาดลางตั้งแตวันที่ 10 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2565  ณ ปจจุบันโดยไดมีการออกหมายจับคดียาเสพ
ติดไปแลว 222 คน จับกุมอาวุธปน 365 ราย และจับกุมคดียาเสพติด 596 คน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

 5.5 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
  5.5.1 สรุปกิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ”  
           หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพงศ ฤทธิ์รอด) ในเดือน
ตุลาคม 2565 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดเดินทางไปพบปะสวนราชการและประชาชน ใน 3 อําเภอ              
ซึ่งแตละอําเภอไดรับทราบถึงปญหาตางๆ ที่ตองการความชวยเหลือ ดังนี้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 อําเภอ
หางดง ตองการใหแกไขปญหาน้ําทวมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน ปญหาดานการสงเสริมหัตถกรรมบานถวาย 
ปญหาการจราจร และปญหาที่ดิน/การขออนุญาตใชพื้นที่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 อําเภอดอยหลอ
ตองการใหแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา ปญหาผลผลิตทางการเกษตร ปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ํา 
ปญหาการสงเสริมอาชีพของกลุมสตรี ปญหาอาคารสถานที่ไมเพียงพอ ปญหาเสนทางคมนาคมขนสง                 
และปญหาดานการทองเที่ยว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 อําเภอแมอาย ตองการใหแกไขปญหาผลกระทบ
จากยาเสพติด ปญหาผลผลิตทางการเกษตร ปญหาหมอกควันและไฟปา ปญหาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 
ซึ่งสํานักงานจังหวัดเชียงใหมในฐานะฝายเลขานุการในการดําเนินกิจกรรมไดรวบรวมปญหา สงขอมูลที่
ประชาชนสะทอนถึงปญหาแจงไปยังสวนราชการที่เกี่ยวของ เมื่อสวนราชการไดรับเรื่องแลวขอใหดําเนินการ
ตามขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจากนั้นใหรายงานผลใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมทราบ เพื่อจะ
ไดรวบรวมรายงานความคืบหนาการแกไขปญหาใหที่ประชุมไดรับทราบในเดือนถัดไป และจะไดนําขอมูล              
สงมอบใหกับนายอําเภอไปชี้แจงใหประชาชนไดรับทราบความคืบหนาของการชวยเหลือและแกไขปญหา
เหลานั้น  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   

5.5.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม  
  ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1 (นายวรศักดิ์ วงษรอด) ตามที่ผูวา

ราชการจังหวัดเชียงใหมไดสั่งการใหแขวงทางหลวงและทางหลวงชนบทบูรณาการรวมกับองคการบริหาร            
สวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม เรงดําเนินการ
ทําใหถนนทุกสายเต็มไปดวยดอกไมงาม ควบคูกับกําชับใหถนนทุกสายใหมีความสะอาด สวยงาม เพื่อพรอม
ตอนรับนักทองเที่ยว ในทุกเทศกาล และทําใหจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวไดทั้งป ภายใตโครงการ 
“ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม” หลายพื้นที่ที่อยูในความรับผิดชอบของเริ่มดําเนินการเพื่อขานรับ
นโยบายผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดแก  โครงการถนนสวยงามหมายเลข 108 สัญจรตั้งแตอําเภอ              
เมืองเชียงใหม ไปยังอําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง และอําเภอดอยหลอ บริเวณเกาะกลางถนนมีดอกเฟองฟา
ที่สวยงาม ทางหลวงหมายเลข 1249 ตั้งแตตําบลแมงอน – หนองเตา ทางขึ้นดอยอางขาง มีตนนางพญา            
เสือโครงบริเวณ 2 ขางทาง แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 ไดรวมกับสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยแมโจ จัดทําโครงการสํารองบํารุงรักษาตนนางพญาเสือโครง ทางหลวงหมายเลข 1004  
 
          หวยแกว... 
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หวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศนทางขึ้นดอยสุเทพ  โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนสวยงาม               
ทางหลวงหมายเลข 11 อุโมงค-กองบิน 41 ทางเขาสูตัวเมืองเชียงใหม ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลทาศาลา 
อําเภอเมืองเชียงใหม  แผนงาน/โครงการ ทางหลวงหมายเลข 108 กิโลเมตรที่ 51 พื้นที่ขางขนสงอําเภอ
จอมทอง วางแผนจะปรับปรุงภูมิทัศน ปจจุบันอยูในระหวางจัดทํารูปแบบและราคา เพื่อประกวดราคา                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณ 35 ลานบาท และวางแผนถนนสวยงามทางหลวงที่ 108 กิโลเมตร
ที่ 39 – 41 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ ทางหลวง 1004 หวยแกว – พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน                 
ทางหลวง 1009 หมวดทางหลวงจอมทองทางขึ้นดอยอินทนนท ตําบลบานกลาง อําเภอจอมทอง ไดทํา                
ที่จอดรถสําหรับนักทองเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศนและวัชพืชและมีการดูแลความสะอาด  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.5.3 การจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร  
         ผูชวยโทรคมนาคมจังหวัดเชียงใหม (นายสุรศักดิ์ จินดาสมบูรณ) นําเสนอ

ความคืบหนาการดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารถนนนิมมานเหมินทร  ไดมีการดําเนินการไปแลว ดังนี้ ตัด
ถายระบบโทรศัพทรุนเกา (FIX LINE COPPER) มาใชระบบ IP-PHONE (FIBER OPTIC) รื้อสายเคเบิล
ทองแดงและสาย DROP WIRE ที่ไมไดใชงานออก จัดเก็บสายมัดรวบใหเปนระเบียบ กรณีมีตนไม-กิ่งไมพาด
ผานไดทําการประสานเทศบาลดําเนินการตัดแตง กรณีพบเสาไฟฟาเอนเอียง ไมปลอดภัย ประสานการไฟฟา
สวนภูมิภาคดําเนินการ ประสาน กสทช.แจงผูประกอบการสายสื่อสารทุกคายเขารวมดําเนินการ เริ่ม
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 1 เดือน เนื่องจากสภาพ
การจราจรติดขัด จึงขออนุเคราะหทางเทศบาลจัดเทศกิจอํานวยความสะดวกการจราจรและการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงานประมาณ 3-4 ชั่วโมงตอวัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.5 นําเสนอโดยเอกสาร  จํานวน 2 เรื่อง  
          5.5.1 สรุปผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 
         5.5.2 พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 (มหาวิทยาลัย
พายัพ) 
  

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน 2565  
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

3 พฤศจิกายน 
2565 

09.30 น. พิธีปฐมฤกษมหามงคลบวงสรวงสักการะพระเจดีย 
ศรีสุพรรณ 

ณ วัดศรีสุพรรณ ตําบลหายยา  
 

4 พฤศจิกายน 
2565 

14.00 น. พิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวง 
สําหรับพระสงฆไทย 

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

16 พฤศจิกายน 
2565 

15.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

17 พฤศจิกายน 
2565 

 ออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พบปะประชาชน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 

หอประชุมที่วาการอําเภอ
พราว 

                         29 พฤศจิกายน... 
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28 
 

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
29 พฤศจิกายน 
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
11/2565 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรต ิ
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
เลิกประชุม  12.30 น.   
      วัลยา  สิปปพันธ  ผูจดรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
         เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
           พิพัฒนพงษ พุทธวงค              ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค)    
                ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                         4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมัครทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาททางแพงตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553                
ของอําเภอสันทราย พราว และแมริม (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 

กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 
  ขอ 3 ใหอําเภอหนึ่งใหมีบัญชีรายชื่อ โดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามที่
นายอําเภอเห็นสมควร แตตองไมนอยกวายี่สิบคน 
  ใหนายอําเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัครเปนผูไกลเกลี่ยไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทํา
การองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ทําการผูใหญบาน และสถานที่ท่ีเปนชุมชนตามที่เห็นสมควร 
  ในกรณีมีเหตุอันสมควร นายอําเภอจะขยายระยะเวลาตามวรรคสองออกไปอีกก็ได 
  ขอ 4 ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี ้
  ก. คุณสมบัติ 
   (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร 
   (2) มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอที่สมัคร 
   (3) เปนบุคคลที่มีความรู หรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ย
และประนอมขอพิพาท 
  ข. ลักษณะตองหาม 
   (1) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
   (2) เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟน
เฟอนไมสมประกอบ 
   (3) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   (4) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่นซึ่งรับผิดชอบ
การบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
   (5) เปนผูเคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อ 
  ขอ 5 เมื่อพนวันรับสมัครแลว ใหนายอําเภอรวบรวมรายชื่อผูสมัครซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ 4 พรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 
  ใหคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากนายอําเภอ 
  ใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความเห็นชอบไว ณ สถานที่ตามขอ 3 วรรคสอง 
  ขอ 6 ใหผูไกลเกลี่ยพนจากบัญชีรายชื่อเม่ือ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก โดยยื่นเปนหนังสือตอนายอําเภอ 
  (3) นายอําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดสั่งใหพนจากบัญชีรายชื่อเพราะ
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 4 
  (4) ไมเขารวมการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาทตามกําหนดนัดหมายติดตอกันเกินสองครั้ง 
โดยไมมีเหตุผลความจําเปนตอประธานคณะผูไกลเกลี่ย 
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  (5) ถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อตามขอ 9 
  ขอ 7 ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจํานวนรายชื่อนอยกวายี่สิบคน หรือนอยกวาจํานวนที่
นายอําเภอเห็นสมควร ใหนายอําเภอดําเนินการรับสมัครและจัดทํารายชื่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ ใหนําความในขอ 3 
ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 10 ใหนายอําเภอตรวจสอบบัญชีรายชื่อเปนประจําทุกปปฏิทิน ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อใหม และปดประกาศใหทราบโดยทั่ว
กัน ณ สถานที่ตามขอ 3 วรรคสอง 
 
   ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมไดรับแจงจากอําเภอสันทราย   อําเภอพราว และอําเภอ 
แมริม วาไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลที่ทําหนาที่เปนผูไกลเกลี่ย และประนอมขอพิพาททางแพง 
จัดทําบัญชีรายชื่อใหม และไดสงบัญชีรายชื่อดังกลาวพรอมทั้ง ประวัติยอของแตละบุคคลที่มีคุณสมบัติและ               
ไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของกฎกระทรวงฉบับดังกลาวมายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี้ 

   1. อําเภอสันทราย จํานวน 11 คน  ไดแก 
(1) นายปริญญา   ชํานาญ 
(2) พ.ต.ท.มนตรี  ยศบุตร 
(3) น.ส.หนึ่ง  อุดมรัตนศิริชัย 
(4) นายภูเบศ  มั่งมูล 
(5) นายวรพจน  ปรีชารัตน 
(6) นายอัคเรศ  สงตระกูล 
(7) นางอําภาพรรณ  สุวรรณมาลิก 
(8) นางปฤษณา  บรรพโต 
(9) ดร.จิรวัฒน   อริยคงพันธุ 
(10) ดร.สุภาพร    ราธิเสน 
(11) นายธนะพร    สุรางครัตน 

2. อําเภอพราว      จํานวน  4 คน   ไดแก     
(1) นางบัวบาง   ภักดี 
(2) นางนงคราญ  รินมูล 
(3) นายปน   โปธา 

               (4) นางสายทอง   ตาศาสตร 

3. อําเภอแมริม  จํานวน 9 คน  ไดแก 
(1) จ.ส.อ.ชุมพล   ไชยวงค 
(2) น.ส.เยาวลักษณ   ยวงขาว  
(3) พล.อ.ปานศิริ   มีผล  
(4) พ.ต.อ.เทอดศักดิ์  วุฒิเทิดสกุล 
(5) นายประเสริฐ  ดอนดี 
(6) พ.อ.รนกร  สุดดวงแกว 



(7) ร.ต.ประสิทธิ์  พลอยงาม 
(8) นายอิทธิศักดิ์  คําตั๋น 
(9) นางรุงระพี ปาวงศ 

ปรากฏรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระการประชุมที่แจกจายใหคณะกรมการจังหวัดแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















































ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อทราบ 
                5.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

 
 

 

42 



28/11/65

1

43 



28/11/65

2

44 



28/11/65

3

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

รวมท้ังส้ิน 132 หนวยงาน 6,799.25 753.29 1,412.99 20.78 2,166.29 31.86 4,632.96

รวมสวนราชการ 121 หนวยงาน 6,039.28 753.29 1,132.41 18.75 1,885.70 31.22 4,153.58

1 โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 47.39 47.39 0.00 0.00 47.39 100.00 0.00

2 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) 1.63 1.60 0.04 2.21 1.63 100.00 0.00

3 วิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 100.00 0.00

4 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 0.28 0.19 0.08 30.38 0.28 100.00 0.00

5 สํานักงานประมงจังหวัด 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 100.00 0.00

6 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100.00 0.00

7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 847.69 0.00 835.69 98.58 835.69 98.58 12.00

8 เรือนจํากลางเชียงใหม 1.18 1.14 0.00 0.00 1.14 95.98 0.05

9 กองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 2.06 1.88 0.00 0.00 1.88 91.26 0.18

10 กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 6.94 5.75 0.00 0.00 5.75 82.88 1.19

11 สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1  เชียงใหม 38.27 27.37 0.54 1.42 27.91 72.95 10.35

12 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 0.09 0.06 0.00 0.00 0.06 66.88 0.03

13 สํานักงานทางหลวงท่ี 1 37.95 0.59 21.21 55.88 21.80 57.43 16.16

14 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 730.66 261.95 134.17 18.36 396.11 54.21 334.55

15 สํานักงานปศุสัตวเขต 5 1.10 0.56 0.02 1.46 0.58 52.82 0.52

16 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 2.94 1.03 0.48 16.22 1.51 51.24 1.43

17 สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 8.33 4.06 0.00 0.00 4.06 48.79 4.26

18 โรงพยาบาลสวนปรุง 22.62 10.99 0.00 0.00 10.99 48.59 11.63

19 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 4.77 1.51 0.48 10.01 1.99 41.59 2.79

20 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 108.56 43.67 0.00 0.00 43.67 40.23 64.89

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย
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4

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

21 สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3 เชียงใหม 2.44 0.96 0.00 0.00 0.96 39.24 1.48

22 แขวงทางหลวงเชียงใหม ท่ี 2 87.56 25.18 3.94 4.50 29.12 33.26 58.44

23 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 52.55 13.85 0.00 0.00 13.85 26.37 38.69

24 แขวงทางหลวงเชียงใหม ท่ี 1 55.22 5.31 8.75 15.84 14.06 25.46 41.16

25 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางท่ี 1 306.03 62.75 13.24 4.33 75.99 24.83 230.05

26 โครงการชลประทานเชียงใหม 824.90 126.51 74.70 9.06 201.21 24.39 623.69

27 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 0.04 0.00 0.01 24.08 0.01 24.08 0.03

28 สถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 0.15 0.00 0.03 20.24 0.03 20.24 0.12

29 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 46.56 9.33 0.00 0.00 9.33 20.04 37.23

30 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม 29.52 5.52 0.21 0.71 5.73 19.40 23.79

31 ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม 0.79 0.00 0.15 19.23 0.15 19.23 0.64

32 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 54.19 10.21 0.00 0.00 10.21 18.84 43.99

33 ศูนยอนามัยท่ี 1 เชียงใหม 23.81 2.82 1.29 5.43 4.11 17.25 19.70

34 สํานักงานภาคท่ี 3 หนวยบัญชาการทหารพัฒนา 384.14 43.02 10.34 2.69 53.36 13.89 330.79

35 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 0.66 0.09 0.00 0.00 0.09 12.99 0.57

36 สํานักงานชลประทานท่ี 1 362.53 22.63 19.85 5.48 42.49 11.72 320.05

37 สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) 5.10 0.00 0.59 11.58 0.59 11.58 4.51

38 โรงพยาบาลจอมทอง 49.53 5.37 0.00 0.00 5.37 10.85 44.16

39 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดเชียงใหม 2.40 0.00 0.23 9.64 0.23 9.64 2.17

40 ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม                  0.54 0.00 0.05 9.01 0.05 9.01 0.50

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

41 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม 22.12 0.00 1.73 7.81 1.73 7.81 20.39

42 แขวงทางหลวงเชียงใหม ท่ี 3 151.87 7.82 3.60 2.37 11.42 7.52 140.45

43 สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 2.83 0.00 0.16 5.58 0.16 5.58 2.67

44 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 1.91 0.10 0.00 0.00 0.10 5.14 1.81

45 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 0.78 0.03 0.00 0.00 0.03 3.81 0.76

46 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม 4.47 0.00 0.16 3.58 0.16 3.58 4.31

47 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 132.15 1.58 0.00 0.00 1.58 1.19 130.57

48 สํานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม 50.64 0.00 0.54 1.07 0.54 1.07 50.10

49 สํานักงานพัฒนาและบํารุงรักษาทางน้ําท่ี 7 (เชียงใหม) 8.82 0.00 0.04 0.42 0.04 0.42 8.78

50 สํานักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 125.42 0.00 0.09 0.07 0.09 0.07 125.33

51 มหาวิทยาลัยแมโจ 395.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.27

52 ตํารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม 160.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.19

53 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 98.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.78

54 สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.26

55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 79.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.67

56 กองบิน  41 62.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.13

57 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52

58 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 53.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.49

59 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 46.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.40

60 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 42.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.54

ที่ หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย

46 
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5

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

61 โรงพยาบาลสันทราย 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.06

62 โรงพยาบาลนครพิงค 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99

63 โรงพยาบาลประสาท 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50

64 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83

65 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 (กก.ตชด.33) 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53

66 โรงพยาบาลฝาง 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01

67 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77

68 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตํารวจภูธรภาค 5 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50

69 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  30 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71

70 ศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80

71 โรงเรียนราชประชานุเคราะห  31 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89

72 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96

73 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

74 โรงเรียนกาวิละอนุกูล 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78

75 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50

76 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40

77 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18

78 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99

79 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61

80 วิทยาลัยการอาชีพฝาง 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

81 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83

82 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80

83 สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78

84 ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68

85 วิทยาลัยเทคนิคสารภี 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59

86 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53

87 ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50

88 ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47

89 โรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23

90 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12

91 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

92 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95

93 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95

94 วิทยาลัยสารพัดชางเชียงใหม 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80

95 ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51

96 สํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36

97 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20

98 ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

99 ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ  เชียงใหม 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92

100 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย

47 
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6

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

101 สํานักงานศึกษาธิการภาค 15 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80

102 สํานักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77

103 ศูนยการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64

104 ศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

105 สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

106 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45

107 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41

108 สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40

109 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

110 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37

111 ศูนยสงเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

112 สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34

113 ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเชียงใหม 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

114 สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

115 สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08

116 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (พืชสวน) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

117 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

118 ดานกักกันสัตวเชียงใหม 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

119 สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04

120 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03

121 นิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย

เปาหมาย Q1  เบิกจายรอยละ 19.00  ใชจายรอยละ 28.96

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครฐัแบบอิเลก็ทรอนิกส (New GFMIS Thai) 

ผลการเบิกจายและใชจาย รายจายลงทุน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เรียงลําดับหนวยเบกิจายที่มีผลรอยละการใชจายจากมากไปนอย

หนวย : ลานบาท

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

องคการมหาชน 2 หนวยงาน 280.59 0.00 280.59 100.00 280.59 100.00 0.00

1 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 182.69 0.00 182.69 100.00 182.69 100.00 0.00

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง เชียงใหม (องคการมหาชน) 97.90 0.00 97.90 100.00 97.90 100.00 0.00

รัฐวิสาหกิจ 1 หนวยงาน 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10

1 องคการสวนพฤกษศาสตร 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10

กรมจังหวัด 2 หนวยงาน 368.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.17

1 จังหวัดเชียงใหม 293.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56

2 สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 74.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.60

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 6 หนวยงาน 101.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.11

1 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.99

2 เทศบาลนครเชียงใหม 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31

3 เทศบาลเมืองแมโจ 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.97

4 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80

5 เทศบาลเมืองตนเปา 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40

6 เทศบาลเมืองแมเหียะ 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65

ท่ีมา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai)

หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจายและผลการใชจาย งบประมาณรายจายลงทุน กับเปาหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 1

1. เปาหมายการเบิกจาย Q1 รอยละ 19 2. เปาหมายการใชจาย Q1 รอยละ 28.96

   -หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายรอยละ 0.00- 6.33    -หนวยงานท่ีมีผลการใชจายรอยละ 0.00 - 9.65

   -หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายรอยละ 6.34 - 18.99    -หนวยงานท่ีมีผลการใชจายรอยละ 9.66 - 28.95

   -หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายรอยละ 19 ขึ้นไป    -หนวยงานท่ีมีผลการใชจายรอยละ 28.96 ขึ้นไป

ท่ี หนวยงาน งบประมาณ PO เบิกจาย ใชจาย คงเหลือ

หลังใชจาย
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สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
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ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และเรื่องเพ่ือทรำบ ดังนี้ 
1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1.1 เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที่ 28
ธันวำคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2565 รับทรำบผลกำรประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำมเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2565  
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
กำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID 19 โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำร
เบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 

รำยกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย 

ภำพรวม 32.00 34.08 52.00 56.24 75.00 81.74 93.00 100.00 

ประจ ำ 35.00 35.33 55.00 55.78 80.00 81.76 98.00 100.00 

ลงทุน 19.00 28.96 39.00 58.15 57.00 81.65 75.00 100.00 

1.2 ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
1.2.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 จ ำนวน 11,912.70 ล้ำนบำท จ ำแนกตำม
ประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
ล ำดับ 

ยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณ 
งบประมำณ
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่ำย 
ร้อยละ
เบิกจ่ำย 

กำรใช้จ่ำย 
ร้อยละ 

กำรใช้จ่ำย 
งบประมาณ 14,113.72 6,371.69 45.15 7,148.61 50.65 

1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ 
เสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 

6,474.25 3,975.67 61.41 4,149.22 64.09 

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต 
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2,860.99 377.32 13.19 852.51 29.80 

3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส 
และควำมเสมอภำคทำงสังคม 

1,844.45 1,095.31 59.38 1,098.79 59.57 

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง 983.46 98.46 10.01 147.95 15.04 

5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดลุและ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

978.71 435.32 44.48 456.61 46.65 

6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขัน 

971.86 389.61 40.09 443.54 45.64 

 
 
 
 
 

ส านักงานคลังจังหวดัเชียงใหม ่
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1.2.2 ผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 18 พฤศจิกำยน 2565 ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ 

เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

Q 1 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

 Q 1 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

ภำพรวม 14,113.72 6,371.69 45.15 32.00 13.15 7,148.61 50.65 34.08 16.57 

ประจ ำ 7,314.47 4,958.70 67.79 35.00 32.79 4,982.33 68.12 35.33 32.79 

ลงทุน 6,799.25 1,412.99 20.78 19.00 1.78 2,166.29 31.86 28.96 2.90 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ภำพรวม 
ได้รับจัดสรร 14,113.72  ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 6,371.69 คิดเป็นร้อยละ 45.15  สูงกว่ำเป้ำหมำยที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 13.15 เป็นล ำดับที่ 2 ของประเทศ ใช้จ่ำย 7,148.61 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
50.65 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 16.57 เป็นล ำดับที่ 3 ของประเทศ  

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน
ได้รับจัดสรร 6,799.25  ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 1,412.99 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 20.78 สูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 1.78 เป็นล ำดับที่ 2 ของประเทศ ใช้จ่ำย 2,166.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 
31.86 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 2.90 เป็นล ำดับที่ 12 ของประเทศ หน่วยเบิกจ่ำยที่
ได้รับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 132 หน่วยงำน ประกอบด้วยส่วนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 121 
หน่วยงำน องค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน รัฐวิสำหกิจ 1 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 หน่วยงำน 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ ำนวน 1 หน่วยงำน เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน รำยละเอียดดังนี้ 

2
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หน่วย : ล้านบาท

จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
รวมทัง้สิน้ 132 หน่วยงำน 6,799.25 753.29 1,412.99 20.78 2,166.29 31.86 4,632.96

รวมส่วนรำชกำร 121 หน่วยงำน 6,039.28 753.29 1,132.41 18.75 1,885.70 31.22 4,153.58

1 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 47.39 47.39 0.00 0.00 47.39 100.00 0.00
2 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืดเขต 1 (เชียงใหม)่ 1.63 1.60 0.04 2.21 1.63 100.00 0.00
3 วทิยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่ 0.39 0.39 0.00 0.00 0.39 100.00 0.00
4 ส้านักงานการปฏิรูปทีดิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 0.28 0.19 0.08 30.38 0.28 100.00 0.00
5 ส้านักงานประมงจังหวดั 0.09 0.09 0.00 0.00 0.09 100.00 0.00
6 ส้านักงานคุมประพฤติจังหวดัเชียงใหม่ สาขาฝาง 0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100.00 0.00
7 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 847.69 0.00 835.69 98.58 835.69 98.58 12.00
8 เรือนจ้ากลางเชียงใหม่ 1.18 1.14 0.00 0.00 1.14 95.98 0.05
9 กองก้ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต้ารวจ

ตระเวนชายแดน
2.06 1.88 0.00 0.00 1.88 91.26 0.18

10 กองบังคับการต้ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 6.94 5.75 0.00 0.00 5.75 82.88 1.19
11 ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่1  เชียงใหม่ 38.27 27.37 0.54 1.42 27.91 72.95 10.35
12 ส้านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัเชียงใหม่ 0.09 0.06 0.00 0.00 0.06 66.88 0.03
13 ส้านักงานทางหลวงที ่1 37.95 0.59 21.21 55.88 21.80 57.43 16.16
14 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่1 730.66 261.95 134.17 18.36 396.11 54.21 334.55
15 ส้านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 1.10 0.56 0.02 1.46 0.58 52.82 0.52
16 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2.94 1.03 0.48 16.22 1.51 51.24 1.43
17 ส้านักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขต 1 8.33 4.06 0.00 0.00 4.06 48.79 4.26
18 โรงพยาบาลสวนปรุง 22.62 10.99 0.00 0.00 10.99 48.59 11.63
19 สถานีพัฒนาทีดิ่นเชียงใหม่ 4.77 1.51 0.48 10.01 1.99 41.59 2.79
20 ส้านักงานสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม่ 108.56 43.67 0.00 0.00 43.67 40.23 64.89
21 ส้านักงานอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ 2.44 0.96 0.00 0.00 0.96 39.24 1.48
22 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่2 87.56 25.18 3.94 4.50 29.12 33.26 58.44
23 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 52.55 13.85 0.00 0.00 13.85 26.37 38.69
24 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่1 55.22 5.31 8.75 15.84 14.06 25.46 41.16
25 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที ่1 306.03 62.75 13.24 4.33 75.99 24.83 230.05
26 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 824.90 126.51 74.70 9.06 201.21 24.39 623.69
27 ส้านักงานคุมประพฤติจังหวดัเชียงใหม่ 0.04 0.00 0.01 24.08 0.01 24.08 0.03
28 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ 0.15 0.00 0.03 20.24 0.03 20.24 0.12
29 ทีท่้าการปกครองจังหวดัเชียงใหม่ 46.56 9.33 0.00 0.00 9.33 20.04 37.23
30 สถาบันการพลศึกษาวทิยาเขตเชียงใหม่ 29.52 5.52 0.21 0.71 5.73 19.40 23.79
31 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ 0.79 0.00 0.15 19.23 0.15 19.23 0.64
32 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 54.19 10.21 0.00 0.00 10.21 18.84 43.99
33 ศูนย์อนามัยที ่1 เชียงใหม่ 23.81 2.82 1.29 5.43 4.11 17.25 19.70
34 ส้านักงานภาคที ่3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 384.14 43.02 10.34 2.69 53.36 13.89 330.79
35 ส้านักงานวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม่ 0.66 0.09 0.00 0.00 0.09 12.99 0.57
36 ส้านักงานชลประทานที ่1 362.53 22.63 19.85 5.48 42.49 11.72 320.05
37 ส้านักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม)่ 5.10 0.00 0.59 11.58 0.59 11.58 4.51
38 โรงพยาบาลจอมทอง 49.53 5.37 0.00 0.00 5.37 10.85 44.16
39 ส้านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 2.40 0.00 0.23 9.64 0.23 9.64 2.17

ผลกำรเบิกจ่ำยและใช้จ่ำยเงนิงบประมำณรำยจ่ำยลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2566
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ จนถึงวันที ่18 พฤศจิกำยน 2565   เรียงล ำดับหน่วยเบิกจ่ำยทีม่ีผลร้อยละกำรใช้จ่ำยจำกมำกไปน้อย

ที่ หน่วยงำน งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย คงเหลือ
หลังใช้จ่ำย
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
ที่ หน่วยงำน งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย คงเหลือ

หลังใช้จ่ำย

40 ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ทีสู่งจังหวดัเชียงใหม่ 0.54 0.00 0.05 9.01 0.05 9.01 0.50
41 แขวงทางหลวงชนบทจังหวดัเชียงใหม่ 22.12 0.00 1.73 7.81 1.73 7.81 20.39
42 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่3 151.87 7.82 3.60 2.37 11.42 7.52 140.45
43 ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จังหวดัเชียงใหม่ 2.83 0.00 0.16 5.58 0.16 5.58 2.67
44 ศูนย์วจิัยพืชไร่เชียงใหม่ 1.91 0.10 0.00 0.00 0.10 5.14 1.81
45 ศูนย์วจิัยข้าวสะเมิง 0.78 0.03 0.00 0.00 0.03 3.81 0.76
46 ส้านักงานสหกรณ์จังหวดัเชียงใหม่ 4.47 0.00 0.16 3.58 0.16 3.58 4.31
47 มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 132.15 1.58 0.00 0.00 1.58 1.19 130.57
48 ส้านักศิลปากรที ่8 เชียงใหม่ 50.64 0.00 0.54 1.07 0.54 1.07 50.10
49 ส้านักงานพัฒนาและบ้ารุงรักษาทางน้้าที ่7 (เชียงใหม)่ 8.82 0.00 0.04 0.42 0.04 0.42 8.78
50 ส้านักงานบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16 125.42 0.00 0.09 0.07 0.09 0.07 125.33
51 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 395.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 395.27
52 ต้ารวจภูธรภาค 5 จังหวดัเชียงใหม่ 160.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 160.19
53 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 98.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98.78
54 ส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 91.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.26
55 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 79.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.67
56 กองบิน  41 62.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.13
57 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 59.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.52
58 ต้ารวจภูธรจังหวดัเชียงใหม่ 53.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53.49
59 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 46.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.40
60 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 42.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.54
61 โรงพยาบาลสันทราย 40.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.06
62 โรงพยาบาลนครพิงค์ 38.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.99
63 โรงพยาบาลประสาท 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50
64 ส้านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 20.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.83
65 กองก้ากับการต้ารวจตระเวนชายแดนที ่33 (กก.ตชด.33) 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.53
66 โรงพยาบาลฝาง 16.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.01
67 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 12.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.77
68 กองบังคับการสืบสวนสอบสวนต้ารวจภูธรภาค 5 11.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.50
69 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  30 9.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.71
70 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาทีดิ่นโครงการหลวง 8.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.80
71 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์  31 7.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.89
72 ส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัเชียงใหม่ 6.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.96
73 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
74 โรงเรียนกาวลิะอนุกูล 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.78
75 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50
76 วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40
77 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวดัเชียงใหม่ 4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.18

78 ส้านักงานเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.99
79 ศูนย์วจิัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ 3.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.61
80 วทิยาลัยการอาชีพฝาง 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
81 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 2.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.83
82 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80
83 ส้านักงานทีดิ่นจังหวดัเชียงใหม่ 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78
84 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวดัเชียงใหม่ 2.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.68
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จ ำนวน รอ้ยละ จ ำนวน รอ้ยละ
ที่ หน่วยงำน งบประมำณ PO เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย คงเหลือ

หลังใช้จ่ำย

85 วทิยาลัยเทคนิคสารภี 2.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.59
86 ส้านักงานพลังงานจังหวดัเชียงใหม่ 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.53
87 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที ่1 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
88 ศูนย์พัฒนาการจัดสวสัดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม)่ 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.47

89 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.23
90 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 2.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.12
91 วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
92 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
93 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 1.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.95
94 วทิยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
95 ศูนย์วจิัยข้าวเชียงใหม่ 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.51
96 ส้านักงานจัดหางานจังหวดัเชียงใหม่ 1.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36
97 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20
98 ศูนย์อุตุนิยมวทิยาภาคเหนือ 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

99

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถ
 เชียงใหม่

0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.92

100 ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.89
101 ส้านักงานศึกษาธกิารภาค 15 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80
102 ส้านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวดัเชียงใหม่ 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77

103 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.64
104 ศูนย์ฟืน้ฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวดัเชียงใหม่ 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
105 ส้านักงานขนส่งจังหวดัเชียงใหม่ 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
106 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
107 ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที ่1 เชียงใหม่ 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41
108 ส้านักงานพัฒนาทีดิ่นเขต 6 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
109 ส้านักงานการท่องเทีย่วและกีฬาจังหวดัเชียงใหม่ 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
110 ส้านักงานคลังจังหวดัเชียงใหม่ 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37
111 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
112 ส้านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34
113 ศูนย์วจิัยและบ้ารุงพันธุสั์ตวเ์ชียงใหม่ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
114 ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวดัเชียงใหม่ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
115 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08
116 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ (พืชสวน) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

117 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวดัเชียงใหม่ (เกษตรทีสู่ง) 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07

118 ด่านกักกันสัตวเ์ชียงใหม่ 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
119 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงใหม่ 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
120 ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
121 นิคมสร้างตนเองเขือ่นภูมิพล จังหวดัเชียงใหม่ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02

องค์กำรมหำชน 2 หน่วยงำน 280.59 0.00 280.59 100.00 280.59 100.00 0.00
1 สถาบันวจิัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 182.69 0.00 182.69 100.00 182.69 100.00 0.00
2 สถาบันวจิัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง เชียงใหม่ (องค์การมหาชน) 97.90 0.00 97.90 100.00 97.90 100.00 0.00

รฐัวิสำหกิจ 1 หน่วยงำน 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10
1 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 10.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.10
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หลังใช้จ่ำย

กรมจังหวัด 2 หน่วยงำน 368.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 368.17
1 จังหวดัเชียงใหม่ 293.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 293.56
2 ส้านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 1 74.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74.60

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 6 หน่วยงำน 101.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101.11
1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ 47.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47.99
2 เทศบาลนครเชียงใหม่ 18.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.31
3 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 9.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.97
4 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 9.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.80
5 เทศบาลเมืองต้นเปา 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40
6 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 6.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.65

ทีม่า : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที ่1
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย Q1 ร้อยละ 19

-หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.00- 6.33
-หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 6.34 - 18.99
-หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 19 ขึน้ไป

2. เป้าหมายการใช้จ่าย Q1 ร้อยละ 28.96
-หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จ่ายร้อยละ 0.00 - 9.65
-หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จ่ายร้อยละ 9.66 - 28.95
-หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จ่ายร้อยละ 28.96 ขึน้ไป
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1.2.3 กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนำ 2019 

หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำร งบประมำณ 
เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ภาพรวม 3,198.48 2,893.46 90.46 2,913.94 91.10 

  เงินกู้ 2,661.00 2,362.56 88.78 2,382.90 89.55 

    ปี 2563 24.02 24.02 100.00 24.02 100.00 

    ปี 2564 1,772.44 1,701.88 96.02 1,702.94 96.08 

    ปี 2565 692.47 550.68 79.52 569.97 82.31 

    ปี 2566 172.07 85.97 49.96 85.97 49.96 

  งบกลาง 537.48 530.90 98.77 531.04 98.80 

   ปี 2564 384.19 379.14 98.68 379.19 98.70 

   ปี 2565 153.29 151.76 99.00 151.84 99.05 

1.2.4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่ อมปี ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 

หน่วย : ล้ำนบำท 

งบประมำณ 
เบิกจ่ำย คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือส่วนรำชกำร 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน ร้อยละ 

ใบสั่งซื้อ 
เหลื่อมปี (PO) 

ส ำรองมีหนี้ 

1,555.74   225.09 14.47 1,052.62 277.78 0.25 
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2. ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่
แยกหน่วยรับลงทะเบียน ดังนี้ 

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (ข้อมูลสะสมระหว่างวันที่ 5 – 25 
พฤศจิกายน 2565) 

(1) ระดับประเทศ จ านวน 22,294,984 คน แยกเป็น 

การลงทะเบียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผ่ำนทำงเว็บไซต ์ 9,660,640 43.3 
ณ จุดลงทะเบยีน 12,634,344 56.7 

รวม 22,294,984 100.0 
       หมายเหต ุ: เชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 1.6 ของประเทศ  
(2) ระดับภาคเหนือ จ านวน 1,588,340 คน (เชียงใหม่คิดเป็นร้อยละ 22.8 ของภำคเหนือ)  
(3) จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 362,280 คน ล ำดับที่ 9 ของประเทศ และล ำดับที่ 1 ของภำคเหนือ 

สถานะการลงทะเบียน จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยู่ระหว่ำงตรวจสอบข้อมูล 83 0.0 
ลงทะเบียนไม่สมบรูณ์ 12,877 3.6 
ลงทะเบียนสมบูรณ ์ 349,320 96.4 

รวม 362,280 100.0 
      หมายเหตุ : ค่ำเฉลี่ยร้อยละของสถำนะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ของประเทศ เท่ำกับ 6.2% ซึ่งค่ำเฉลี่ย

ของจังหวัดเชียงใหม่เท่ำกับ 3.6% ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ เป็นล ำดับที่ 13 ของประเทศที่สถำนะลงทะเบียน
ไม่สมบูรณ์น้อยที่สุด ส่วนใหญ่เกิดจำกสำเหตุข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้องหรือข้อมูลบุตรไม่ครบถ้วน 

      โดยเมื่อแบ่งตำมจุดลงทะเบียน พบว่ำ 
จุดลงทะเบียน จ านวน (คน) ร้อยละ สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ (คน) 

ทีท่ ำกำรปกครองอ ำเภอ 55,966 15.4 1,717 
ธ.ก.ส. 139,287 38.5 5,369 
ธนำคำรกรุงไทย 53,716 14.8 2,063 
ธนำคำรออมสิน 113,054 31.2 3,726 
ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 257 0.1 2 

รวม 362,280 100.0 12,877 

     ทั้งนี้ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ ในฐำนะหน่วยงำนรับลงทะเบียนได้จัดท ำหนังสือแจ้งสถำนะ 
กำรลงทะเบียนฯ แนวทำงกำรด ำเนินกำรแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลกับฐำนข้อมูลกรมกำรปกครอง รวมถึงกำรประสำนทำง
โทรศัพท์ เพ่ือติดตำมสอบถำมในเรื่องดังกล่ำวฯ ซึ่งผู้ลงทะเบียนทั้ง 2 คน ไม่ประสงค์จะแก้ไขข้อมูลกับ 
กรมกำรปกครอง จึงส่งผลให้สถำนะในกำรลงทะเบียนไม่สมบูรณ ์ 
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     สรุปคุณลักษณะผู้ลงทะเบียนทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

คุณลักษณะผู้ลงทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อแยกตำมเพศ พบว่ำ เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.4 เพศชำยร้อยละ 45.6  
ซึ่งช่วงอำยุของผู้ที่มำลงทะเบียนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ อำยุ 46 – 59 ปี ร้อยละ 28.4 อำยุ 60 – 69 ปี ร้อยละ 26.6 และ
อำยุ 36 – 45 ปี ร้อยละ 15.5 ส ำหรับสถำนภำพของผู้ที่มำลงทะเบียนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ สมรส (ไม่มีบุตร) ร้อยละ 
49.8 โสด (มีบุตร) ร้อยละ 20.7 และโสด (ไม่มีบุตร) ร้อยละ 15.7 ทั้งนี้อำชีพของผู้ที่มำลงทะเบียนสูงสุด 3 ล ำดับแรก 
ได้แก่ ไม่ระบุอำชีพ ร้อยละ 34.2  เกษตรกร ร้อยละ 32.4 และรับจ้ำงอิสระ ร้อยละ 14.8 หนี้สินของผู้ที่มำลงทะเบียนสูงสุด 3 
ล ำดับแรก ได้แก่ ไม่มีหนี้ ร้อยละ 47.6 มีหนี้ในระบบอย่ำงเดียว ร้อยละ 38.5 และมีหนี้นอกระบบอย่ำงเดียว ร้อยละ 8.4 ในส่วน
ของกำรศึกษำของผู้ที่มำลงทะเบียนสูงสุด 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ต่ ำกว่ำ ป.6 ร้อยละ 37.0 ป.6/ป.7 ร้อยละ 17.7% และไม่ได้รับ
กำรศึกษำ ร้อยละ 17.7 

 เพศ
เพศ รายละเอียด 
หญิง 197.2 แสนคน (54.4%) 
ชำย 165.1 แสนคน (45.6%) 
รวม 362.3 แสนคน 

 ช่วงอายุ
ช่วงอายุ รายละเอียด 

18 – 25 ปี 13.5 แสนคน (3.7%) 
26 – 35 ปี 42.7 แสนคน (11.8%) 
36 – 45 ปี 56.3 แสนคน (15.5%) 
46 – 59 ปี 102.8 แสนคน (28.4%) 
60 – 69 ปี 96.2 แสนคน (26.6%) 
70 – 79 ปี 38.2 แสนคน (10.5%) 
80 – 89 ปี 10.9 แสนคน (3.0%) 
90 ปีขึ้นไป 1.7 แสนคน (0.5%) 

รวม 362.3 แสนคน 

 สถานภาพ
เพศ รายละเอียด 

โสด (ไม่มีบุตร) 56.8 แสนคน (15.7%) 
โสด (มีบุตร) 74.9 แสนคน (20.7%) 
สมรส (ไม่มีบุตร) 180.4 แสนคน (49.8%) 
สมรส (มีบุตร) 50.2 แสนคน (13.8%) 

รวม 362.3 แสนคน 

 อาชีพ
อาชีพ รายละเอียด 

ไม่ระบ ุ 124.0 แสนคน (34.2%) 
เกษตรกร 117.3 แสนคน (32.4%) 
รับจำ้งอิสระ (เช่น ขับ
แท็กซี่ รับจ้ำงดูแลเด็ก) 

53.8 แสนคน (14.8%) 

 อาชีพ (ต่อ)
อาชีพ รายละเอียด 

ลูกจ้ำง/แรงงำน 42.5 แสนคน (11.7%) 
ธุรกิจส่วนตวั/คำ้ขำย 24.1 แสนคน (6.7%) 
ข้ำรำชกำร พนักงำนของ
หน่วยงำนของรัฐ 

0.6 แสนคน (0.2%) 

รวม 362.3 แสนคน 

 หนี้สิน
หนี้สิน รายละเอียด 

ไม่มีหนี ้ 172.4 แสนคน (47.6%) 
มีหนี้ในระบบอยำ่งเดยีว 139.3 แสนคน (38.5%) 
มีหนี้นอกระบบอยำ่งเดยีว 30.6 แสนคน (8.4%) 
มีทั้งหนี้ในและนอกระบบ 20.0 แสนคน (5.5%) 

รวม 362.3 แสนคน 

 การศึกษา
การศึกษา รายละเอียด 

ไม่ได้รับกำรศึกษำ 64.0 แสนคน (17.7%) 
ต่ ำกว่ำ ป.6 134.2 แสนคน (37.0%) 
ป.6/ป.7 64.1 แสนคน (17.7%) 
ม.3/ม.ศ.3 42.2 แสนคน (11.6%) 
ม.6/ม.ศ.5 32.4 แสนคน (8.9%) 
ปวช./ปวท./ปวส. 14.0 แสนคน (3.9%) 
อนุปริญญำ 1.3 แสนคน (0.4%) 
ปริญญำตร ี 9.9 แสนคน (2.7%) 
ปริญญำโท/
ปริญญำเอก/             
ไม่ระบ ุ

0.2 แสนคน (0.1%) 

รวม 362.3 แสนคน 

2. ผ 
การตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ประมาณเดือนมกราคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผ่านหน่วยรับลงทะเบียนทุกหน่วยงาน 
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   5.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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   5.3 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
 
   จังหวัดเชียงใหม ไดขับเคลื่อน มีความกาวหนา ดังนี้ มีครัวเรือนยากจนเปาหมายทั้งสิ้น 
31,428 ครัวเรือน แยกเปนครัวเรือนตกเกณฑตามมิติ 5 มิติ จํานวนทั้งสิ้น 39,434 ครัวเรือน แบงเปน
พัฒนาได 36,451 ครัวเรือน สงเคราะห 2,983 ครัวเรือน แยกเปน มิติความเปนอยู จํานวน 5,694 
ครัวเรือน มิติการศึกษา 9,699 ครัวเรือน ครัวเรือน มิติรายได 12,987 ครัวเรือน มิติสุขภาพ 6,357 
ครัวเรือน มิติการเขาถึงบริการภาครัฐ 496 ครัวเรือน มิติอ่ืน ๆ 4,201 ครัวเรือน   
  จากการดําเนินงานพบวาจังหวัดเชียงใหม  มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑทั้งสิ้น 39,434 

ปญหา มิติที่ตกเกณฑมากที่สุด คือ มิติรายได จํานวน 12,987 ครัวเรือน รองลงมามิติการศึกษา จํานวน 

9,699 ครัวเรือน  มิติที่ตกเกณฑนอยที่สุด การเขาถึงบริการภาครัฐ จํานวน 496 ครัวเรือน  กําหนดแผนงาน

โครงการที่บูรณาการสนับสนุน แกไขปญหา จํานวน 151 โครงการ/กิจกรรม   

  และมกีารบูรณาการใหความชวยเหลือเบื้องตนของหนวยงานภาคีตามสภาพปญหาแกบุคคล/
ครัวเรือนเปาหมายที่ผานการตรวจสอบในระบบ TPMAP Logbook ป 2565 แยกตามมิติ ดังนี ้
  1. มิติสุขภาพ จํานวน  6,357  ครัวเรือน  20,294  คน จําแนกเปน  
      - สงเคราะห จํานวน  127 ครัวเรือน 260 คน     
      - พัฒนาได จํานวน 6,230  ครัวเรือน 20,034  คน 
   2. มิติดานความเปนอยู จํานวน 5,694  ครัวเรือน  19,330 คน จําแนกเปน 

       - สงเคราะห จํานวน 137 ครัวเรือน 429 คน     

       - พัฒนาได จํานวน 5,557 ครัวเรือน 18,901 คน 

  3. มิติดานการศึกษา จํานวน   9,699  ครัวเรือน  40,991 คน จําแนกเปน  

      - สงเคราะห จํานวน 62  ครัวเรือน 235 คน     

      - พัฒนาได จํานวน 9,627  ครัวเรือน  40,756 คน 

  4. มิติดานรายได จํานวน  12,987 ครัวเรือน  43,241 คน จําแนกเปน  

      - สงเคราะห จํานวน 2,271 ครัวเรือน 6,298  คน    

      - พัฒนาได จํานวน 10,716 ครัวเรือน 36,943 คน 

  5. มิติการเขาถึงบริการภาครัฐ   จํานวน 496  ครัวเรือน 2,248 คน จําแนกเปน 

      - สงเคราะห จํานวน 6 ครัวเรือน 13 คน     

      - พัฒนาได จํานวน 490 ครัวเรือน  2,235 คน 

  6. มิติอ่ืนๆ  จํานวน  4201  ครัวเรือน  15,025  คน จําแนกเปน   

      - สงเคราะห จํานวน  51 ครัวเรือน 145 คน     

      - พัฒนาได จํานวน 4,150  ครัวเรือน 14,880 คน 
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   โดยโครงการกิจกรรมเชิงรุก ศจพ.จ. ไดขับเคลื่อนแกปญหาดานมิติที่อยูอาศัย โครงการ     
ซอม สรางบาน สรางรอยยิ้ม ใหครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม ป 2565 และ การลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหวางวัดและชุมชนใหมีความสุขอยางยั่งยืนระหวางคณะสงฆจังหวัดเชียงใหม 
กับ จังหวัดเชียงใหม  มิติที่ 2 ความเปนอยู : เปาหมายครัวเรือนซอม สรางบาน อําเภอ/หนวยงาน การปฏิบัติการ
ขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม  
ดําเนินการ : 460 หลัง คิดเปนเงิน 15,855,890 บาท  และดําเนินการในพื้นที่ ดําเนินการชวยเหลือ             
เสร็จแลว จํานวน 337 หลัง  อยูระหวางดําเนินการ 123 หลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (องคการบริหาร            
สวนจังหวัดเชียงใหม) 
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5.5 นําเสนอคลิปวิดีโอองคความรูเรื่องประเพณี “สูขวัญขาว” (สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม)  
 
 
    นําเสนอคลิปวิดีโอ 
 

เนื้อหา  องคความรู   ประเพณีสูขวัญขาวเดือน ๓ เหนือ (เดือนธันวาคม) 

  เมื่อเขาสูเดือนสามของลานนา ซึ่งตรงกับเดือนอาย หรือเดือนหนึ่งของภาคกลางลมหนาว           

เริ่มพัดเขาสูเขตภาคเหนือเปนการบงบอกถึงการเริ่มตนฤดูแหงการเก็บเกี่ยวกอนภูมิภาคอื่นของไทย ชาวนา 
จะประกอบพิธีสูขวัญขาว ขอขมาและขอบคุณแมโพสพ ซึ่งชาวเหนือเรียกวา “แมโกสพ” โดยมีความเชื่อกัน
หากประกอบพิธีดังกลาวแลว จะทําใหขาวไมหายและหมดไปจากยุงฉาง 

 

๑. ความเปนมา 

           การทําขวัญขาว เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวนาใหรูวา การทํานาปลูกขาวของตนเองนั้น      
จะไมสูญเปลา เพราะแมโพสพจะเปนผูดูแลและเมื่อมีการเดี่ยวขาว ชาวบานก็จะมาชวยกันเกี่ยวขาว ซึ่งเปน
การสรางความสมัครสมานสามัคคีและที่สุดคือการสรางความสุข เชื่อวาถาไดทําขวัญขาว และเจาแมโพสพ
ไดรับเครื่องสังเวยแลว จะทําใหเมล็ดขาวลม หนอนไมมากอกวน ไมมีสัตวมากล้ํากราย ไดผลผลิตอุดมสมบูรณ 
แมโพสพเปนวิญญาณของขาว ฉะนั้นจึงเกิดความเคารพยําเกรง และตองการที่จะแสดงความกตัญูกตเวทีตอ
แมโพสพ จึงมีการบวงสรวงบูชาแมโพสพขึ้น นอกจากนั้นชาวบานยังเชื่อวาขาวมี "ขวัญ” สิงสถิตอยูประจํา             
ไมหลีกหนีไปไหน การที่ขาวมีขวัญสิงอยูจะทําใหตนขาวงอกงามสมบูรณ ใหผลผลิตสูง และไมมีโรคภัย
เบียดเบียนหรือเฉาแหงตาย เมื่อนําขาวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแลวขึ้นสูยุงขาว หรือลอมขาว หรือเรินขาว แมวาจะ
นํามาจําหนายหรือกินก็ไมหมด   หรือสิ้นเปลืองนอยท่ีสุด การทําขวัญขาวนิยมทําหลังจากเก็บเกี่ยวและขนขาว
ขึ้นสูยุงฉางเรียบรอยแลว 
 

๒. ความสําคัญ 

           ประเพณีทําขวัญขาว หรือพิธีทําขวัญขาวมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนพิธีที่ชาวนาทํากัน จะทําการ        
เมื่อชาวนาเกี่ยวขาวในนาเสร็จแลวเพื่อที่จะเรียกขวัญในนาที่ตกหลนอยูบางกลับมาขึ้นบานใหหมดเพราะเขา
ถือวาแมโพสพตองเชิญมาขึ้นฉางขาวใหหมด  เมื่อขาวสุกเหลืองพรอมที่จะเก็บไดแลว กอนที่จะเกี่ยวขาวตอง
ทําพิธีรวบขาวกอน แตกอนรวบขาวตองดูฤกษเสียกอนวาจะรวบไดวันใด วิธีการรวบขาวตองรวบกลางแปลง   
นาขาว โดยนําขาวสามกอมารวบมัดไวดวยกัน เวลารวบขาวตองใชคาถาวาดวยคาถารวบขาว ประเพณีทําขวัญ
ขาว ทํากันทุกทองที่และแทบทุกครัวเรือนที่มีการทํานา ทําแลวอุนใจวาเปนสิริมงคล ไมประสบภาวะอดอยาก 
ทํานาไดผล มีขาวกินตลอดป เพราะแมโพสพจะประทานความสมบูรณ   พูนสุขให ทั้งอิ่มใจที่ไดสืบทอด
ประเพณีของบรรพบุรุษ จริงอยูประเพณีดังกลาว หากมองดวยทัศนะวิทยาศาสตร อาจเห็นเปนเรื่องเหลวไหล 
แตหากมองใหลึกก็ใหคุณคาทางใจ 
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๓. ขั้นตอนพิธีกรรม 
 ชาวนาจะเตรียมเครื่องบูชา ประกอบดวย ไกตม ไขตม สุรา ขาว กลวย ขนม ดอกไมธูปเทียน จัดใส

กระทงหรือพานเล็กๆ นอกจากนี้ยังมีของใชสตรีเชน หวี กระจก แปง วางไวบริเวรผืนนา โดยจัดพิธีแบบเรียบ
งาย จากนั้นจะนํากระทงเครื่องบูชาใสปลายไมเหียะผูกรวงมัดไว พรอมกับปกไมนะโมตาบอด เพื่อปองกันผี
ไมใหมาขโมยขาว และเครื่องบูชาระหวางพิธีกรรมชาวนาจะพูดวา “ ขอหื้อขาวอยูในนานี้เนอ อยาไดออกไป
ตางใด ”  คําขอพรดังกลาวของชาวนานั้น เปนการบอกกลาวแมโกสกไมใหออกไปเที่ยวเลนเกรงวาจะถูกชาง 
มา วัว ควาย เหยียบเอาได โดยเปนกุศโลบายใหเกิดความหวงแหงขาวที่ปลูกและเก็บเกี่ยวดวยความ
ยากลําบาก 
การแฮกเกี่ยวขาว  
  ในแตละทองที่อาจแตกตางกันไปในรายละเอียด แตที่เหมือนกันเปนสวนมากคือการ “ วางควักธรณี” 
หมายถึง การทํากระทงใบตองเล็ก ๆ ใสอาหารเพื่อบูชาบอกกลาวแมธรณีและแมโพส จากนั้นจะเกี่ยวตนขาว    
เอาฤกษจํานวน ๙ ตน โดยใชบทสวดไตรสรณาคมที่เรียก “ สรณาคม เกา บั้ง ” เปนคําโฉลกกํากับการเกี่ยว           
แตละตนการเกี่ยวขาวของลานนามิไดเกี่ยวเอาเฉพาะรวง หากแตเกี่ยวเกือบทั้งตนเหลือตอไวประมาณ ๑ – ๒ 
คืบ ซึ่งตอหรือซังนี้ ลานนาเรียก “ตอเฟอง” ขณะที่เกี่ยวไปพอเต็มกํามือแลวจะวางรวมกันขนาดพอมัดไดประมาณ 
๒ กํามือ เพื่อผึ่งแดดไวรอการมัดตอไป 
     การตีขาวแบบคุ 
 คุ หมายถึง เครื่องจักรสานขนาดใหญมีเสนผาศูนกลางขนาด 2 - 2.5 เมตร สูงประมาณ 90 -100 
เซนติเมตร โดยชาวนาจะนําคุไปวางใกลกันกับขาวที่เกี่ยวเสร็จแลว ซึ่งจะมีการปูเสื่อเสื่อไมที่ชาวลานนา
เรียกวา “สาดกะลา” เพื่อรองรับขาวที่กระเด็นออกนอกคุ  

วิธีการตีขาวแบบคุ จะใชคนเขาตีประมาณ 3-5 คน โดยใชการสลับกันเขาตีและออกทางเดียว 
 

 การหะขาว 

 หะ หมายถึง การหะขาวคือ การตักขาวเปลือกดวยชอนไมขนาดใหญที่เรียก “ผาก” แลวสาดหรือซัด
ใหกระจายไป ขณะเดียวกันก็จะมีคอนคอยพัดเอาเศษฟางหรือขาวใหปลิวออก พัดที่ใชนี้ลานนาเรียก “กา” 
หรือ “ กาว”ี มีลักษณะกลมบางกวางประมาณ ๒ คืบ มีคันถือ ยาวประมาณ 1 ศอก การหะขาว จะทํากันเมื่อ
ตีขาวเสร็จแลว เพื่อเตรียมขนยายไปใสยุง 

๔. ชุมชนพื้นที่จัดประเพณีตนแบบ 
 เกือบจะทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  ที่มีการทํานา แตที่โดดเดน คือ ชุมชนบานยางหลวง                 

อําเภอแมแจม และชุมชนแมฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
 

5. ปฏิทินการทองเที่ยวท่ีเกี่ยวของ 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม หรืออาจลวงเลยไปจนถึงชวงเดือนมกราคมของตนปหนา ขึ้นอยู

กบัการปลูกและการเก็บเกี่ยวขาวของชาวนาเปนปจจัยหลัก  
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6. สรุปแนวทางการตอยอด 
ประเพณีสูขวัญขาวของภาคเหนือ เปนการสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของผูคนชนลานนา ทั้งยัง

แสดงออกถึงความกตัญูรูคุณ และความเคารพธรรมชาติที่เปนเอกลักษณอันงดงามของสังคมไทยที่ยังดํารงอยู
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจุดเดนทางวิถีทางวัฒนธรรมดังกลาว สามารถพัฒนาตอยอดไปสูการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไดอีกดวย 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.6 สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤศจิกายน 2565 .(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.7 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2565 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
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1

สถานการณนํ้าในอางเก็บนํ้าขนาดใหญและขนาดกลาง

274.007 ลาน ลบ.ม.

103.40 %

เขื่อนแมกวงอุดมธารา

252.480 ลาน ลบ.ม.
96.00%

99.62%อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 13 แหง รวมจํานวน 102.503 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 99.62%

เขื่อนงัดสมบูรณชล

ขอ้มลู ณ 28/10/65ขอ้มูล : โครงการชลประทาน

ประเทศไทย เริ่มตนเขาสูฤดูหนาว

ตั�งแต่วนัที�
29 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
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2

- กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม ไดดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุภัย จากอากาศหนาว 
พ.ศ.2565 –2566 โดยผานความเห็นชอบของผูอํานวยการกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมแลว

          -  กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชม 0021/34671 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 
เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยจาก อากาศหนาว         
ป 2565-2566 โดยแจงใหอําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น     
แหงพื้นที่  ถือปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการปองกันและแกไข     
ปญหาภัย จากอากาศหนาว ป พ.ศ. 2565-2566 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
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ผลการสํารวจความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหม

ประเภทผูเดือดรอน ความตองการเครื่องกันหนาว 

- ผูสูงอายุ    216,408 คน
- เด็กไรผูอุปการะ       3,053 คน
- คนพิการทุพพลภาพ      37,160 คน
- ผูมีรายไดนอย      36,682 คน
- ผูประสบความเดือดรอน      80,772 คน

รวม     374,075 คน 

- ผาหมนวม 324,140 ชิ�น
- ผาหมไหมพรม   28,072 ชิ�น
- เสื้อกันหนาว   71,604 ชิ�น
- เครื่องกันหนาว อื่น ๆ   37,138 ชิ�น

รวม   460,954 ชิ�น

ขอ้มลู 25 ตลุาคม 2565

อําเภอที่มีผูเดือดรอน และมีความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหมากที่สดุ คือ อําเภอแมแจม
โดยมีผูเดือดรอน จํานวน 30,099 คน และมีความตองการเครื่องกันหนาว จํานวน 74,938 ชิ้น

การใหค้วามช่วยเหลอื

1. มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ชวยเหลือผูประสบภัย”เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2565  
   ณ อําเภอฝาง จํานวน 307 ชุด และ ณ อําเภอแมอาย จํานวน 350 ชุด รวมจํานวน   657  ชุด

2. มูลนิธริาชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ประสานมอบผาหม จํานวน 3,500 ผืน และเครื่องเวชภัณฑ 
  จํานวน 3,500 แพ็ค ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม
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4

มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ มอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ชวยเหลือผูประสบภัย” 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

ณ อําเภอฝาง จํานวน   307  ชุด
ณ อําเภอแมอาย  จํานวน   350  ชุด                    รวม จํานวน   657  ชุด
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- ไดดําเนินการจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกัน และแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก     
(PM2.5) จังหวัดเชียงใหม  ป 2565 - 2566 โดยผานความเห็นชอบของผูอํานวยการกองบัญชาการปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมแลว
          -  กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชม 0021/35448 ลงวันที่  
22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนศูนยปฏิบัติการในการอํานวยการ สั่งการปฏิบัติงานในดานปองกันบรรเทา     
และใหความชวยเหลือราษฎรที่ประสบปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองเกินคามาตรฐาน

          -  กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชม 0021/35446 ลงวันที่  
22 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5)        
ป 2565 -2566 โดยแจงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอําเภอ ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย พ.ศ.2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ.2566 - 2570

กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม

การใชระบบ Single Command ของศูนยบัญชาการจังหวัดและอําเภอ
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การประชุมซักซอมแนวทางปฏิบัติเตรียมการปองกันและแกไขปญหาปญหาไฟปา หมอกควัน และฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 

ลําปาง ประจําจังหวัดเชียงใหม โดยมีนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนประธาน
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ชื�อการรณรงค ์“ชีวิตวิถใีหม่ ขบัขี�อยา่งปลอดภยั ไรอ้บุตัิเหต”ุ

ชื�อการรณรงค ์“ชีวิตวิถใีหม่ ขบัขี�อยา่งปลอดภยั ไรอ้บุตัิเหต”ุ

จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจบ็ (admit) ลดลงไมนอยกวา 5 เปอรเซ็นต 
เมื่อเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง

 

เปาหมาย
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การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 20 ลานบาท) การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน 20 ลานบาท) 
กรณีอิทธิพลพายุโนรู

ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติจายเงินทดรองราชการฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานการปฏิบัติงานให
ความชวยเหลือผูประสบภัย (ขนยายผูประสบภัย และสูบน้ําทวมขัง) ในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภี อําเภอดอยหลอ และอําเภอ
สันปาตอง ในสวนการใหความชวยเหลือดานอื่นๆ ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม ไดพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
เมื่อวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว

    สรุปขอมูลสถานการณอุทกภัย (พายุใตฝุน “โนรู”) เกิดภัยตั้งแตวันที่ 27 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565 จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขต

พื้นที่ฯ/เขตการใหความชวยเหลือฯ แลว จํานวน 16 อําเภอ 89 ตําบล 619 หมูบาน 

 - ราษฎรไดรับความเดือดรอน 70,560 ครัวเรือน 170,614 คน 

 - บานเรือนไดรับความเสียหาย 8,444 หลัง 

 - พื้นทีก่ารเกษตรไดรับความเสียหาย 12,287 ไร ประมง 116 บอ ปศุสัตว 20 ตัว 

 - สิ่งสาธารณประโยชนไดรับ ความเสียหาย ไดแก ถนน 319 สาย สะพาน 57 แหง เหมือง/ฝาย 72 แหง อื่น ๆ (พนัง 1 แหง)
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5.8 รายงานผลการดําเนินโครงการถังขยะลดโลกรอนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ                                   
และบริเวณที่สาธารณะ 

 
  ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ได้มีนโยบาย
ให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีความสะอาดทั่วทุกพ้ืนที่ ถนนมีความสวยงาม ตัดแต่งต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามตลอดเส้นทาง            
ไม่มีป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตทุกเส้นทาง ตามโครงการ “เชียงใหม่ เมืองสะอาด ถนนสวย 
ดอกไม้งาม” เพ่ือเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาล 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมดูแล
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และบริเวณ
ที่สาธารณะ ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนทางเดินเท้า โดยการจัดเก็บขยะ 
และดูแลรักษาความสะอาด รวมทั้งจัดเก็บป้ายโฆษณาที่กีดขวางทางเดินเท้า  โดยให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
หรือสัปดาห์รักษาความสะอาด ทั้งนี้ อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดกิจกรรม Kick Off โครงการดังกล่าว              
พร้อมกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565  
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         5.9 การเตรียมความพรอมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม) 
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การประชุมหารือเพ่ือวางแนวทางการดําเนินงาน
การแกไขปญหาหมอกควันไฟปา จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 
ณ หองประชุมสํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 

การประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 
แบบบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันจันทรที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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ประชุมหารือแนวทางในการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ในวันศุกรที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
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พื้นที่บริหารจัดการพเิศษ จัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาไฟปา
และฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัด
เชียงใหม ประจําอําเภอ/ตําบล/หมูบาน 
ใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565

1 2 3 

1. อําเภอแมออน – อําเภอ
   สันกําแพง
2. บริเวณเขื่อนแมกวง
3. ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม
4. อําเภอสะเมิง
5. อําเภอสันทราย
6. บานปง อําเภอหางดง
7. ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว
8. อําเภอฮอด

- แผนทําแนวกันไฟ 
   * (สํานักจัดการปาไมที่ 1 จํานวน 1,140 กม.)
   * (สํานักบริหารพื้นที่อนุรกัษที่ 16 จํานวน 
     1,164 กม.)
- จัดชุดลาดตระเวนดับไฟปา และแผนการ
  ลาดตระเวนประจําหมูบาน (จํานวน 24 พื้นที่  
  ยกเวนอําเภอสารภี)
- แผนปลูกปา/ทําฝาย     
- แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลงิ 
(ยกระดับประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเชื้อเพลิง)             
- แผนการจัดการปาชุมชน
- จัดตั้งศูนยรับซื้อวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

กําหนดเปาหมายลดจุด Hotspot , 
คาคุณภาพอากาศที่ เกินมาตรฐาน 
และพื้นที่เผาไหมลดลง 20 % ของ
คาเฉลี่ย 5 ป ยอนหลัง
- ออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการฯ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระดับพื้นทีฯ่
- เก็บรวบรวมขอมูลการเกดิไฟโดย  
- คณะกรรมการกรรมการระดับอําเภอ/   
  ตําบล/หมูบาน 
- ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการ 
  ปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและ พื้นที่ 
  การเกษตร
- ประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดเขต 
  ควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายใน 
  การควบคุมไฟปาในเขตปาไม
- ประกาศบริหารจัดการเช้ือเพลงิของ 
  จังหวัดเชียงใหม 1 มกราคม –
  30 เมษายน 2566

5

จัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปาและหมอกควัน เชียงใหม จํานวน 
24 ชุดปฏิบัติการ อําเภอละ 1 ชุดปฏิบัติการ (ยกเวนอําเภอสารภี) 

- จัดฝกอบรมการดับไฟโดยเสือไฟ/เหยี่ยวไฟ
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษระดับตําบล ที่มีพื้นที่ปา 130 ตําบล

4

5รณรงคประชาสัมพันธทุก
รูปแบบใหประชาชนตระหนักรู
- จิตอาสา/ปาไม  รวมรณรงค
ประชาสัมพันธ สรางการรับรู 
การปองกันแกไขปญหาไฟปา
- ทุกอําเภอมีการ KICK OFF 
ประกาศเจตจํานง ลด 20 %
- กําหนด KPI อําเภอ / อปท.
- การตรวจรถยนตควันดํา 6

ดานสุขภาพ และสาธารณสุข
- จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ
“ ศูนยสารสนเทศการปองกัน และ
แกไขปญหามลพิษอากาศ .(PM2.5) 
จังหวัดเชียงใหม
- การปองกันสุขภาพกลุมอาสาดับไฟ
- จัดพื้นที่ปลอดฝุน/หนากากปองกันฝุน 
PM 2.5

จัดตั้งศูนยบัญชาการ กํากับ 
ติดตาม ในระดับจังหวัด 
อําเภอ และตําบล

1 2 3 
บริหารจัดการเชื้อเพลิง/ทําปุย/ไถกลบ/ 
เปดจุดรับซื้อกิ่งไมใบไม/ตนขาวโพด 
และสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร

5

ใชแอปพลิเคชั่น FireD ในการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่
เ กษต ร /ก าร ใช โ ด รน /UAV/
อากาศยาน/การใชประโยชน
ที่ดินปา ไม  และการใชระบบ 
ฐานขอมูลเดียวกัน

4 5 6

สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด 
กลุมจังหวัด องคการบริหารสวน
จังหวัดเพื่อไมใหซ้ําซอนกัน / ระดม
ทุนจากทุกภาคสวน (สาธารณะ)

ภาคอุตสาหกรรมตองลดกําลัง
การผลิตที่สงผลกระทบตอการ
เกิดฝุนควัน

บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน เชน 
การตรวจจับรถควันดํา 

7 8 9
จํากัดการใชรถยนต 
โดยปรับเปลี่ยนการใช
รถยนตเปนรถไฟฟา
เพื่อลดการใชน้ํามัน 

เปดหองฉุก เฉิน 
EOC ดานฝุนควัน 
ทุกโรงพยาบาล 
และทุก รพสต.

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกแหงดําเนินการจัดหอง 
Safety Zone และรณรงคให
จัดทํา Safety room ทุกบาน

ทําการกวาดลางทํา
ความสะอาดถนน
ทุกเสน ทุกสัปดาห

มีการลาดตระเวน
อยางเขมขน และ
มีประกาศปดปา

การบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
เขาเผชิญเหตุดบัไฟปา

10    11 12
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จัดทําฝายตนน้าํ
แบบผสมผสาน 

1 2 3 

ปลูกปาและฟนฟปูา
รวมไปถึงพืชไมทองถิ่น

5

จัดทําแนวกันไฟเขียว 
(Green Belt)

4 5 6

หมูบานที่ควบคุมไฟไดด ีพอช. 
สนับสนุนเปนหมูบานมั่นคง 
จัดทําแผนพฒันาอยางยั่งยืน

หลังการเกิดวิกฤต

การพัฒนาเศรษฐกจิที่ยั่งยืน 
โดยภาคเอกชน

พืชเศรษฐกจิยั่งยืน เชน 
กาแฟ บุก และไผ เปนตน

7 8

การถอดบทเรียน
จากการดําเนนิงาน
ของทุกภาคสวน

เพิ่มประสิทธิภาพการกกัเกบ็คารบอน 
ดวยการปลูกตนไม

เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกพืน้ที่ ปละ 1 ลานตน

(อางอิงขอมูลจากการเกิดจุดความรอน
 วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564)

พื้นที่สีขาว = ไมมีจุดความรอน จํานวน 78 ตําบล
พื้นที่สีเขียว = มีจํานวนจุดความรอน 1- 49 จุด จํานวน 76 ตําบล
พื้นที่สีเหลือง = มีจํานวนจุดความรอน 50 - 99 จุด จํานวน 19 ตําบล
พื้นที่สีสม = มีจํานวนจุดความรอน 100 - 149 จุด จํานวน 14 ตําบล
พื้นที่สีแดง = มีจํานวนจุดความรอน 150 - 199 จุด จํานวน 8 ตําบล
พื้นที่สีแดงเขม = มีจํานวนจุดความรอนมากกวา 200 จุด จํานวน 9 ตําบล
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(อางอิงขอมูลจากการเกิดจุดความรอน
 วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2565)

พื้นที่สีขาว = ไมมีจุดความรอน จํานวน 92 ตําบล
พื้นที่สีเขียว = มีจํานวนจุดความรอน 1- 49 จุด จํานวน 100 ตําบล
พื้นที่สีเหลือง = มีจํานวนจุดความรอน 50 - 99 จุด จํานวน 12 ตําบล
พื้นที่สีสม = มีจํานวนจุดความรอน 100 - 149 จุด จํานวน 3 ตําบล
พื้นที่สีแดง = มีจํานวนจุดความรอน 150 - 199 จุด จํานวน 1 ตําบล
พื้นที่สีแดงเขม = มีจํานวนจุดความรอนมากกวา 200 จุด จํานวน 0 ตําบล

2565

2565
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คาเฉลี่ย 5 ป

เปาหมายป 
2566

(ลด 20 %)

Hotspot 12,291 จุด 9,833 จุด

Burn scar 
Area

897,570 ไร 718,056 ไร

Pm2.5 เกินคา
มาตรฐาน

67 วัน 54 วัน

ผูปวยCOPD
21,756 

คร้ัง 
17,404 คร้ัง 
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   5.10 การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม จังหวัดเชียงใหม (ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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    5.11 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2560  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร                  
สวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ 4 (แทนตําแหนงที่วาง) (สํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)  
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 หนา้ที� ศส.ปชต.
- บูรณาการ ขยาย พฒันาศกัยภาพเครือข่าย         

ภาคพลเมือง

- ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชสิ้ทธิเลือกตั�งโดยสุจริต    
และเที�ยงธรรม

- ส่งเสริมการมีส่วนรว่มในกระบวนการเลือกตั�ง

โครงสรา้ง ศส.ปชต.

ผอ.สนง.
กกต.จว.
ประกาศ
แตง่ตั�ง

ประธาน

กรรมการและเลขานุการ
(ครู กศน.)

รองประธาน 1 คน

ผูแ้ทนชมรมผูสู้งอาย ุ(ถา้มี) 
(พม.)

ผูแ้ทน อสม. (สธ.)

ผูแ้ทนคณะกรรมการพฒันาสตรี
หมูบา้น (พช)

กรรมการอื�น
ไม่นอ้ยกว่า 2 คน

วาระ 5 ปี ผูแ้ทนกรรมการ
หมู่บา้น (ปค)

โดยมีตวัแทนจากทุกหมู่บา้น ชุมชน
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 หนา้ที� กก.ศส.ปชต.
1) ประชุม  วางแผน  เพื�อบริหารจดัการศูนยฯ์ ใหมี้

ความพรอ้มในการปฏิบตัหินา้ที�สรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจที�ถูกตอ้งแก่ประชาชนเกี�ยวกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  อยา่งมีประสิทธิภาพ

 หนา้ที� กก.ศส.ปชต.
2) จดัทาํแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ 

หรือใหก้ารสนบัสนุนการจดัทาํแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม เพื�อขอรบัการสนบัสนุนทางวิชาการ 
งบประมาณ ในการดาํเนินการสง่เสริมวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยในหมู่บา้นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย
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หนา้ที� กก.ศส.ปชต.
3) เป็นวิทยากรแกนนาํในการรณรงคเ์ผยแพร ่และ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ การมีส่วนรว่มของประชาชน

4) ใหก้ารสนบัสนุน หรือฝึกอบรม หรือพฒันาความรู ้
เกี�ยวกบักระบวนการจดัการเลือกตั�งแก่สมาชิก 
ผูส้นใจ อาสาสมคัร เป็น จพง.ปน. หรืออาสาสมคัร
สงัเกตการณ์

       หนา้ที� กก.ศส.ปชต.
5) สง่เสริมใหป้ระชาชนมีจติสาํนึกความเป็นพลเมือง    

ใชส้ิทธิเลือกตั�งและออกเสียงประชามติ
โดยอิสระปราศจากการครอบงาํไม่ว่าทางใด        
มีสว่นรว่มในกระบวนการเลือกตั�ง หรือ
สงัเกตการณก์ารเลือกตั�ง  หรือช่วยเหลือการ
ปฏิบตัใินการเลือกตั�งทุกระดบั
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หนา้ที� กก.ศส.ปชต.
6) ประสานการทาํงานเป็นเครือข่ายรว่มกบัอาสาสมคัร

หน่วยงานของรฐั สถาบนัการศึกษา องคก์รเอกชน 
และองคก์รชุมชน ในภารกิจของศูนย์

7) สรุป รวบรวม จดัทาํรายงานการปฏิบตังิานของศูนย์
8) พิจารณาดาํเนินการตามที� ผอ.สนง.กกต.จว.

มอบหมาย

ศส.ปชต.อาํเภอ

ประธาน ศส.ปชต.ตาํบล/ชุมชน ทุกแห่ง เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง
(หากจาํนวนศูนยฯ์ นอ้ยกว่า 5 ใหพิ้จารณาแตง่ตั�งใหค้รบ 5คน)

ศส.ปชต.จงัหวดั

ประธาน ศส.ปชต.อาํเภอทุกแห่ง เป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง
ผอ.สนง.กกต.จว. แตง่ตั�งพนักงานฯ เป็นเลขานุการ

(หากจาํนวนศูนยฯ์ อาํเภอ นอ้ยกว่า 5 ใหพิ้จารณาแตง่ตั�งกรรมการ
ระดบัอาํเภอเป็น กรรมการใหค้รบ 5คน)
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การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบรหิารสวนจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมอืงเชียงใหม เขตเลอืกตั้งท่ี 4 (แทนตําแหนงท่ีวาง)

รับสมัคร วันที่ 21 – 25 พ.ย. 2565

แจงเพิ่มชื่อ ถอนชื่อ วันสุดทาย วันที่ 28  ธ.ค. 2565

วันเลือกต้ัง วันที่ 8 ม.ค. 2566***

วันแจงเหตุที่ไมอาจไปใชสิทธิเลือกตั้ง

กอนวันเลือกตั้ง วันที่ 1-7 ม.ค. 2566

หลังวันเลือกตั้ง วันที่ 9-15 ม.ค. 2566

ประกอบดวย ต.ชางมอย ต.ปาตัน ต.ชางเผือก และ ต.ฟาฮาม(เฉพาะในเขต ทน.เชียงใหม)

92 



ระเบียบวาระที่ 6  รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
                        6.1 กิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ” (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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 6.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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   6.3 ความคืบหนาการจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร (การไฟฟาสวนภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม และบริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน))   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องประชาสัมพันธ 
 7.1 ประชาสัมพันธการจัดงานนิทรรศการการขยายผล 40ป ศูนยศึกษาการพัฒนา            
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ) 
 

นําเสนอวีดีทัศน 
 
เนื้อหา 

ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาเมี่ยง อําเภอ                
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม กอตั้งขึ้นจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 บนพื้นที่ 8,500 ไร ในลุมน้ําหวยฮองไคร ซึ่งอยู
ในบริเวณปาขุนแมกวง เพื่อพลิกฟนจากสภาพปาเต็งรังที่ เสื่อมโทรมใหเปนพื้นที่ตนน้ําที่อุดมสมบูรณ               
จากวันนั้นถึงวันนี้ 40 ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดงานวันครบรอบ 
4 ทศวรรษ (40 ป) ของศูนยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร           
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในงาน“นิทรรศการ ขยายผล 40 ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร                  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ”  โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดงาน        
เริ่มเวลา 09.00 น. และถายทอดพิธีเปดผานทาง Facebook Live “ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร       
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” เพื่อเผยแพรแนวพระราชดําริ แนวทางการในการแกไขปญหาดานตางๆ ทั้งดิน 
น้ํา ปาไม และการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหกับราษฎรนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ภายในงาน
พบกับการแสดงสินคาของศูนยฯ เกษตรกรตัวอยาง และศูนยเรียนรูเครือขาย รวมทั้งนิทรรศการผลสําเร็จของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในศูนยฯ อาทิ   

งานศึกษาและพัฒนาปาไม : ชมนิทรรศการ ตนทางปาไม , สนับสนุนกลาไม , ชิมกาแฟปาขุน   และกาแฟอีเห็น 
ฝายสงเสริมและปฏิบัติการ : ชมนิทรรศการ การทําฝายเพื่อการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร ในรูปแบบตางๆ 
งานศึกษาและพัฒนาที่ดิน : ชมนิทรรศการ การพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ ชมแปลงสาธิตการปลูก
หญาแฝก การทําปุยหมักใบไม และการทําน้ําหมักชีวภาพ 
งานศึกษาและพัฒนาและอนุรักษขาว : ชมนิทรรศการ การผลิตเมล็ดพันธุขาวพันธุดี , สนับสนุนเมล็ดพันธุ
ขาว (สันปาตอง 1) 
งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีต : ชมนิทรรศการ สมุนไพรไทย ชาวบานไดประโยชน, 
สนับสนุนกลาพืชสมุนไพร 
งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช : ชมนิทรรศการ ผลสัมฤทธิ์งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช,สนับสนุนกลา
พืชผักสวนครัว 
งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ประมง และปศุสัตว : ชมนิทรรศการ การสงเสริม 
ผลิตพืชอาหารปลอดภัย เสริมสรางรายไดที่ยั่งยืน , ชมการสาธิตการทําไอศกรีมขาวกลองงอก 
งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว : ชมนิทรรศการ งานอาชีพดานปศุสัตว “ไกเหลืองทองฮองไคร” 
งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ : ชมนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงกบโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ (กบนา 
และกบบูลฟล็อก) 
งานศึกษาและพัฒนาประมง : ชมสาธิตการแปรรูปสัตวน้ํา (น้ําพริกปลาหยอง)  
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ตามแนวทางที่ไดพระราชทาน “ตนทางเปนปาไม ปลายเปนทางประมง ระหวางทางเปน
เกษตรกรรม” ในการนี้สามารถรับชมการฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปสัตวน้ํา (น้ําพริกปลาหยอง)           
และวีดีทัศนการฝกอบรม 9 หลักสูตร สําหรับผูที่สนใจทานใดที่ไมไดชม Live ก็สามารถเขามาเยี่ยมชม
นิทรรศการ ณ สํานักงานอํานวยการ อางเก็บน้ําที่ 2 อาคารอเนกประสงค เริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. 
ตั้งแตวันที่ 16 - 30 ธันวาคม 2565 
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 7.2 โครงการศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี ครั้งที่ 4 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม)   
 

  วันที่  17 พฤศจิกายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ                  
80พรรษา พิธีเปดงานศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี โดยมี นายสุมธิพงษ  จุลเจริญ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานในพิธ ี
งานศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมปีระกอบดวย 8 กิจกรรม ดังนี ้
 1. นิทรรศการและการแสดงผลงานเกี่ยวกับผาไทยของผูประกอบการ OTOP 
 2. กิจกรรมคัดเลือกสตรีศรีนครเชียงใหม ประจําป 2565 
 3. กิจกรรมคัดเลือกสตรีดีเดน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจําป 2565 
 4. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของ  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 5. กิจกรรมการประกวดงานฝมือประเภทแกะสลักผักผลไม สรางเอกลักษณและอัตลักษณ
แหงวัฒนธรรมไทยดานหัตถศิลป ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ     
พระบรมราชชนนีพันปหลวง 
 6. กิจกรรมการประกวดวงดนตรี “WACM Music Contest” 
 7. ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “พลังสตรีพลิกฟนเศรษฐกิจพลิกวิกฤตโควิด 19” World Female 
Economy โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแมบานมหาดไทย 
 8. กิจกรรมออกบูธแสดงและจําหนายสินคาจากกลุมอาชีพสตรีจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 
และจังหวัดอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ นําผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑชุมชนมาจัดแสดงและ
จําหนาย 
   กิจกรรมจัดขึ้น ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ตําบลชางเผือก  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 
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 7.3 ประสัมพันธเชิญชวนใชผลิตภัณฑ OTOP เปนของขวัญ ของฝาก ในชวงเทศกาล             
ปใหม (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)  
  
  ขอเชิญชวนสวนราชการใชสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนเปนของฝากของขวัญ
ชวงเทศกาลปใหม 2566  โดยสามารถซื้อ/สั่งซื้อ ได ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ ระหวาง
วันที่  30 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม  2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.  
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ระเบียบวาระที่ 8  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2565 
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

3 ธันวาคม 2565  พลเอก  สุ รยุ ทธ  จุ ล านนท  ประธานองคมนตรี             
ผูแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปดงาน
โครงการหลวง  ประจําป ๒๕๖5 

อุทยานหลวงราชพฤกษ  
อําเภอเมืองเชียงใหม 

5 ธันวาคม 2565  
 
 
 

07.00 น. 
 

09.00 น. 

การจัดพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย 
- พิธสีวดพระพุทธมนตและพิธีทําบุญตักบาตรถวาย 
  พระราชกุศล 
พิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม 

ณ หองนิทรรศการ 1  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม            
พระเกียรติ 7 รอบ                 
พระชนมพรรษา  
 

7 ธันวาคม 2565 08.00 น. พิธี เจริญพระพุทธมนต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ -                 
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565  

ณ วัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง 

8 ธันวาคม 2565 09.30 น. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิ ริพัชร                  
มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาโครงการรอยใจรักษ 

โครงการรอยใจรักษ 
อําเภอแมอาย 

8 – 9  ธันวาคม 
2565 

19.30น. รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมเยียนสมาชิกและติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดลําปาง 

- กองบิน 41  
- โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส  
  (โรงแรมประทับ) 
  อําเภอเมืองเชียงใหม 

9 – 12 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จไปทรงเปดโรงเรือน
รวบรวมพันธุพืชพระราชทาน “สิริวัณณวรี Botanical 
Garden” และทอดพระเนตรการดําเนินกิจการของ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง และโรงเก็บผลิตภัณฑ
เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)  

- สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
- โรงเก็บผลิตภัณฑเกษตร 
  และโรงปฏบิัติการวิจัย 
  ทางพืช 
- โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)   
  อําเภอฝาง 

16 ธันวาคม 
2565 

14.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
19 - 29 ธันวาคม 
2565  
 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิ ริพัชร              
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดําเนินแทนพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตร
แกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2560 – 2562 
(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 20 – 27 ธันวาคม 
2565)  

- กองบิน 41 
- ประทับแรม ณ คายกาวิละ   
  อําเภอเมืองเชียงใหม 
- ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เชียงใหม อําเภอแมริม 

24 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาบําเพ็ญกุศลสวนพระองค  

- สนาม ฮ ตชด.334 
- วัดทาตอน พระอารามหลวง  
  อําเภอแมอาย 

29 ธันวาคม  
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
12/2565 

 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํ านวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 
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