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รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 8/2565 
ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีเ่ขาประชุม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 

1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5. นายตอพงษ ลิ่มสกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
8. นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
9. นายจักรพงศ สิทธิหลอ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

10. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
13. นายพนธกร เอกสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
14. นางธีราพร วิจิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
16. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
17. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
18. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
20. นายบรรเลง สุป (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
21. นายแพทย วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
22. นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการ   
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
23. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
25. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายวัชรา การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 

27. นายอารุณ... 

สําเนา 
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27. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม 

28. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
29. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
30. นายสันติ อินทนิล (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
31. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
32. นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป นายอําเภอดอยสะเก็ด 
33. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภ ี
34. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอําเภอสันกําแพง 
35. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
36. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมแตง 
37. นายทรงศักดิ ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
38. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอําเภอเชียงดาว 
39. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอฝาง 
40. นายชลิต ทิพยคํา นายอําเภอแมออน 
41. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 
42. นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
43. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอหางดง 
44. นางสาวภัชรีภรณ ทาวดี (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
45. นางจริยา วงคสุวรรณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
46. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา นายอําเภอแมแจม 
47. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 
48. นายสิทธิ์ วงศมาน นายอําเภอฮอด 
49. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
50. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
51. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
52. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอไชยปราการ 
53. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 
54. นายปณิธาน แกวติ๊บ (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
55. นายศราวุธ ทังดิน ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
56. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
57. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
58. นางจารุณี จุลวรรณ (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
59. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
60. นายธนากร พรหมดวง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
สังกัด... 
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สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
61. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
62. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศิร ิ อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
63. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

64. พ.ต.อ.ฐิติพงศ เจนกิจเจริญชัย (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
65. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
66. พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ หอมมาก (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
67. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
68. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
69. นางเหมือนใจ วงศใหญ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
70. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
71. ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 

(ทหาร) 
72. นายวรชาติ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
73. พ.อ.โภคา จอกลอย (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
74. ร.ท.สุทธิศักดิ ์ แสงสวาง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการคลัง 
75. นางสาววาสนา สมมุต ิ คลังเขต 5  
76. นายกรจักร ชูทิพย ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
77. นางนิษฐวดี ทวีจิระวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
78. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
79. นายชินนิวัฒน มูลฐี (แทน) สรรพากรภาค 8 
80. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
81. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
82. นางกาญจนา ศรีคราม ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม) 
83. นางสาวลักษมีกานต กาบคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
84. นายพิชิต มิ่งขวัญ (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
85. นายไชยทัต นิวาศะบุตร นายดานศุลกากรเชียงดาว 

สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
86. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 

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

วิทยาเขตเชียงใหม 
88. นางสาว... 
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88. นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
89. นายกอพงศ นําบุญจิตต ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
90. นายธนู  ธิแกว ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม 
91. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
92. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม 
93. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
94. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
95. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
96. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
97. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
98. นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
99. นายสุกิตติ ์ รักชาติ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 

100. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง
อําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 

101. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
102. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
103. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
104. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
105. นายมงคล ศรีจันทร (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
106. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
107. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
108. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
109. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
110. นางสาวศริญญา พงศจันทรตา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
111. นางสุจิรา สายพิน (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
112. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
113. นายเสนห แสงคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
114. นายฐาปนพันธ สุรจิต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เชียงใหม 
115. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
116. นายสุรชัย สุดสาคร ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
117. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
118. นางสาว... 
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118. นางสาวปริญญาภรณ วิโรจนสกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
119. นางสาวชลาลัย ฟาภูเจริญ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาเชียงใหม 
120. นางสาวธิรดา วงษกุดเลาะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
121. นายกฤติชัย ธรรมสอน (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
122. นางปยนุช อาษากิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม 
123. นายฤทธี พรหมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรมที่ 1 
124. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
125. นายเกียรตินันท ยิ้มซอน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
126. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
127. นายสมพงษ มอญแกว ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
128. นายบุญล้ํา จั่นบรรจง ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1  
129. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
130. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
131. นายวิทยา ไชยนันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
132. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
133. นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผูอํานวยการสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
134. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
135. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
136. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
137. นางปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
138. นายปริญญา ตานอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
139. นางสุมาลี บินดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงพลังงาน 

-    
สังกัดกระทรวงพาณิชย 
140. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
141. นายสมคิด ปริมิตร ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
142. นายธงชัย จันทรฉลอง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
143. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
                    144. นายเทิดธรรม... 
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144. นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม 

145. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
146. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
147. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
148. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
149. รอยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
150. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
151. นางวิภารัตน ภักดี (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
152. นางบุษบา บุญศรี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
153. นายสัมฤทธิ์ คําเรืองฤทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
154. นางสาวลักขณา รุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
155. นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
156. นางธัญพร สุภาพันธ (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
157. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
158. นางปยะเชษฐ โกย (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
159. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
160. นายพิชิตชัย อินทรภูวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
161. นายวัลลภ โตวรานนท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
162. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผูอํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
163. นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
164. นายไพบูลย วงศยิ้มยอง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
165. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
166. นายปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
167. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
168. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
169. นางมณิชยา ยอดมูลดี (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม 

สังกัด ... 
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สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
170. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
171. นางเอกรินทร ภูมาลี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
172. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
173. นายชูศักดิ์ ยืนนาน (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม 
174. นางนิรมัย มณีรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
175. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
176. วาที่ ร.ท.โฆษิต กัลยา ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
177. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
178. นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
180. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
181. นางพัชรี คํารินทร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
182. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
183. นายอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาพายัพ 
184. ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 
สังกัดหนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ 
185. นายจิตติ ตันเสนีย  (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 
186. นายนพดล สุยะ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
187. นางสาวกัญญณัช เกษมสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
188. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
สังกัดรัฐวิสาหกิจ 
189. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
190. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา

เชียงใหม 
191. นายนันทศักดิ์ สุวรรณอัมพา ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
192. นายธีรพงศ กรุษประยูร ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
193. นายกลศาสตร เรืองแสง (แทน) ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาเชียงใหม 
194. นายวชิร รัชตวรคุณ (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
195. นายศรศิลป ปนทอง หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
196. นายพัฒนา พุดตาน (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

197. นายมนตชัย... 



8 
 

 

197. นายมนตชัย พงษเกียรติกอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
198. พ.จ.อ.ชัยกฤต เมนขาว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
199. นายวิรัช โชติธนาภิรัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
200. นายสมหมาย อินเพลา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
201. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
ภาคเอกชน 

 -   
ผูเขารวมประชุม 
202. นายภัทรดิษย นภัสพรพิเชียร เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ที่ทําการปกครองจังหวัด

เชียงใหม 
203. นายพิทยาธรณ แจมศร ี รองผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
204. นางปยฉัตร ระเบียบนา ผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม  
205. นายสุกิตต ิ วีเปลี่ยน เจาหนาที่สํานักการตลาดและสื่อสารองคกร มหาวิทยาลัยพายัพ 
207. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
208. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
209. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
211. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
212. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
213. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
214. นายวสันต วรรณแกว พนักงานบริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
215. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
216. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 

2.1 การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา-
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา                 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยม 
ประจําป 2565 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2565 (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 
 3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 
     3.1 นายชุมพล   บุญรอด  
       ตําแหนงปจจุบัน ปศุสัตวเขต 5 
       ตําแหนงเดิม  ปศุสัตวเขต 7 
                               3.2 นางสาว... 
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      3.2 นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัลย 
       ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานชิดนีย 
               เครือรัฐออสเตรเลีย 
     3.3 นายอภิชา  อินสุวรรณ 
       ตําแหนงปจจุบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 

4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนสิงหาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล) ขอสั่งการ จํานวน 3 เรื่อง 
ดังนี้  
   (1) การเบิกจายงบประมาณ ขอใหสวนราชการที่ ไดรับงบประมาณเรงรัด                
การเบิกจายตามเวลาที่กําหนด อยาใหงบประมาณถูกพับไป 
   (2)  สถานการณอุทกภัย ใหเฝาระวังและติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง                   
ใหเตรียมความพรอมตลอดเวลา หากเกิดอุทกภัยสามารถเตือนภัยประชาชนไดทันเหตุการณ  ใหดูแลชีวิต             
ของประชาชนเปนอันดับแรก  
   (3) สถานการณโรคโควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวนผูปวยลดลงอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ ประชาชนยังคงตองปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด และใหเขารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน             
ใหมากที่สุด  

2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช) จํานวน                
2 เรื่อง ดังนี ้

      (1) จากภาพปญหาสายไฟฟาและสายสื่อสารที่หอยระโยงระยางในพื้นที่ถนนนิมมาน
เหมินทรที่เผยแพรไปในโซเซียลมีเดียนั้น จังหวัดเชียงใหมมีโครงการ Smart Nimman ดําเนินการโดยเทศบาล
นครเชียงใหม  ในสวนของดานงบประมาณไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟาสวนภูมิภาค สําหรับ                
นําสายไฟฟาและสายสื่อสารลงใตดินบริเวณโดยรอบคูเมืองเชียงใหม และถนนนิมมานเหมินทร  ในสวนของ
ถนนนิมมานเหมินทรที่ผานมา พบปญหาวาเทศบาลนครเชียงใหมไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากเดิมพื้นที่
ดังกลาวอยูในความดูแลของกรมทางหลวง ปจจุบันทราบวาพื้นที่ดังกลาวไดมอบใหกับเทศบาลนครเชียงใหมแลว               
ซึ่งจะสามารถดําเนินโครงการได ทั้งนี้ ใหเทศบาลนครเชียงใหมชี้แจงขอมูลดังกลาวผานสื่อตางๆ ดวย  

(2) ความกาวหนาการพัฒนาคลองแมขา ในเรื่องของที่อยูอาศัย สัปดาหที่ผานมา
ผูวาการเคหะแหงชาติและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดเดินทางมาตรวจ
ราชการที่จังหวัดเชียงใหม โดยไดติดตามการดําเนินงานการพัฒนาริมฝงคลองแมขา บริเวณจุด Landmark 
ถนนระแกง ซึ่งจังหวัดเชียงใหมพยายามจะยายประชาชนที่บุกรุกคลองแมขาใหไปอยูในพื้นที่ที่กําหนด จังหวัด
เชียงใหมไดมีการประชุม ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหมไดมอบที่ดินบริเวณโรงฆาสัตวใหกรรมการที่อยูอาศัยนําไป
ดําเนินการ พื้นที่ประมาณ 5 ไร เพื่อนําไปสรางบานของการเคหะแหงชาติ ประมาณ 200 ยูนิต ในสวนของ  
 
                  พอช. ... 
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พอช. อยูระหวางจัดทําโครงการ  ในการพัฒนาชวงตอไปจะเนนพื้นที่ที่มีผูบุกรุกบริเวณฝงตะวันออกของคลอง
แมขาไปยังพื้นที่ที่ พอช.และการเคหะแหงชาติกอสราง เพื่อที่จะปรับพื้นที่บริเวณดังกลาวในสวยงาม สําหรับ
พื้นที่ฝงทิศตะวันตกจะอยูในเขตโบราณสถาน ซึ่งไดมีการหารือกับสํานักงานศิลปากรที่ 7 เชียงใหมเปนที่
เรียบรอยแลว ปจจุบันไดมีการออกแบบคาดวาจะใชเวลาไมนาน จะไดเห็นภาพคลองแมขาที่ เปนจุด 
Landmark สําคัญของจังหวัดเชียงใหม   
มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 7 /2565   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่
7/2565  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 24 หนา โดยม ี 
นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต 
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา   
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 7/2565 เปนที่
เรียบรอยแลว มีสวนราชการที่ขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ (1) ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 แกไขรายชื่อ             
ผูรวมเขาประชุมเปน พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเสนชายแดนที่ ๓๓ (2) สํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม แกไขรายชื่อผูเขาประชุมเปน นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม    จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 5.1 การจัดตั้งหมูบาน  
  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายภัทธดิษฐ  นภัสพรพิเชียร)  หลักเกณฑ    
การจัดตั้งหมูบาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 การตั้งหมูบาน เปนไปตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช 2457 ซึ่งระบุวา “บานหลายบานอยูในทองที่
อันหนึ่ ง ซึ่ งควรอยู ในความปกครองอันเดียวกันใหจัดเปนหมูบ านหนึ่ ง  ลักษณะที่กําหนดหมูบ าน                  
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือความสะดวกแกการปกครอง  เปนประมาณ คือ ขอ 1 ถาเปนที่มีคนอยูรวมกัน
มากถึงจํานวนบานนอย ใหถือเอาจํานวนคนเปนสําคัญ ประมาณราว 200 คน เปนหมูบานหนึ่ง ขอ 2 ถาเปน
ที่ผูคนตั้งบานเรือนอยูหางไกลกัน ถึงจํานวนคนจะนอย ถาและจํานวนบานไมต่ํากวา 5 บานแลว จะจัดเปน
หมูบานหนึ่งก็ได” กรมการปกครองไดวางแนวทางการจัดตั้งหมูบานเปนไปตามหนังสือกรมการปกครองที่                
มท 0310.1/ว 56 ลงวันที่ 2 มกราคม 2557 โดยใหพิจารณาหลักเกณฑ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2539 ดังนี้ 1. กรณีเปนชุมชนหนาแนนเปนชุมชนที่ราษฎรไมนอยกวา 1,200 คน หรือม ี
 
               จํานวน... 
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จํานวนบานไมนอยกวา 240 บาน เมื่อแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมตองมีราษฎรไมนอยกวา 600 คน 
หรือจํานวนบานไมนอยกวา 120 บาน ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบล หรือ
องคการบริหารสวนตําบลและที่ประชุมหัวหนาสวนระดับอําเภอ  2. กรณีเปนชุมชนหางไกล เปนชุมชนที่ราษฎร
ไมนอยกวา 600 คน หรือมีจํานวนบานไมนอยกวา 120 บาน เมื่อแยกหมูบานใหมแลว หมูบานใหมตองมี
ราษฎรไมนอยกวา 200 คน หรือจํานวนบานไมนอยกวา 40 บาน ชุมชนใหมหางจากชุมชนเดิมไมนอยกวา   
6 กิโลเมตร ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมูบาน สภาตําบลหรือองคการบริหารสวนตําบลและ
ที่ประชุมหัวหนาสวนระดับอําเภอ นอกจากนี้ควรพิจารณาถึงความจําเปนเรงดวน ความเหมาะสมในการจัดตั้ง
หมูบาน เนื่องจากมีผลกระทบดานงบประมาณ โดยใหแสดงเหตุผลและความจําเปนในการจัดตั้งหมูบาน             
การตัง้ชื่อหมูบานมีความหมายที่ดี สุภาพ และเปนมงคลมีความเปนมาทางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ไมขัดตอ
วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีของประชาชนตองไมเหมือนหรือพองกับชื่อหมูบาน ตําบล ที่ตั้งที่มีอยูกอนแลว  
ตองไดรับความเห็นชอบจากประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคการบริหารสวนตําบลทองถิ่น 
และที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอและจังหวัด  หมูบานที่จะขอจัดตั้งมีรายละเอียด ดังนี้                
1. หมูบานปางอุง หมูที่ 1 ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  ขอตั้งเปนหมูบานปางอุงใหม หมูที่ 18 
ตําบล อําเภอ และจังหวัดเดียวกัน ขอแยกหมูบานในกรณีชุมชนหนาแนน กอนแยกมีประชากร 2,702 คน            
มีจํานวนบาน 511 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอแยกใหมมีประชากร 1,200 คน มีจํานวนบาน 185 หลังคาเรือ
หมูบานเดิมเหลือประชากร 1,502 คน มีจํานวนบาน 326 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอตั้งใหมอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติ ผานการประชุมประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น               
ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และคณะกรรมพิจารณาการขอจัดตั้งหมูบานในเขตพื้นที่ปาฯ 
ระดับจังหวัด 2. หมูบานกองกาย หมูที่ 10 ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ขอตั้งเปนหมูบานถวน 
หมูที่ 14 ตําบล อําเภอ และจังหวัดเดียวกัน ขอแยกหมูบานในกรณีชุมชนหางไกล (ระยะทางระหวางหมูบานเกา
กับหมูบานใหม 32 กิโลเมตร) กอนแยกมีประชากร 577 คน มีจํานวนบาน 198 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอ
แยกใหมมีประชากร 285 คน มีจํานวนบาน 92 หลังคาเรือน หมูบานเดิมเหลือประชากร 292 คน มีจํานวนบาน 
106 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอตั้งใหมอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ผานการประชุมประชาคมหมูบาน คณะกรรมการ
หมูบาน สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และคณะกรรมพิจารณาการ
ขอจัดตั้งหมูบานในเขตพื้นที่ปาฯ ระดับจังหวัด 3. หมูบานจะนะ หมูที่ 12 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ขอตั้งเปนหมูบานนามะอื้น หมูที่ 14 ตําบล อําเภอ และจังหวัดเดียวกัน ขอแยกหมูบานใน
กรณีชุมชนหางไกล  (ระยะทางระหวางหมูบานเกากับหมูบานใหม 7 กิโลเมตร) กอนแยกมีประชากร 851 คน 
มีจํานวนบาน 241 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอแยกใหมมีประชากร 251 คน มีจํานวนบาน 60 หลังคาเรือน 
หมูบานเดิมเหลือประชากร 600 คน มีจํานวนบาน 181 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอตั้งใหมอยูในเขต                 
เขตอุทยานแหงชาติ ผานการประชุมประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคกรปกครอง               
สวนทองถิ่น ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และคณะกรรมพิจารณาการขอจัดตั้งหมูบานในเขต
พื้นที่ปาฯ ระดับจังหวัด  4. หมูบานโปงไฮ หมูที่ 15 ตําบลแมสาว อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขอตั้งเปน
หมูบานปูหมื่น หมูที่ 17 ตําบล อําเภอ และจังหวัดเดียวกัน ขอแยกหมูบานในกรณีชุมชนหางไกล (ระยะทาง
ระหวางหมูบานเกากับหมูบานใหม 13 กิโลเมตร) กอนแยกมีประชากร 2,173 คน มีจํานวนบาน 646 
หลังคาเรือน หมูบานที่ขอแยกใหมมีประชากร 626 คน มีจํานวนบาน 153 หลังคาเรือน หมูบานเดิมเหลือ 
ประชากร 1,547 คน มีจํานวนบาน 493 หลังคาเรือน หมูบานที่ขอตั้งใหมอยูในเขตปาสงวนและเขตอุทยาน
แหงชาติ ผานการประชุมประชาคมหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น                  
               ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ และคณะกรรมพิจารณาการขอจัดตั้งหมูบานในเขตพื้นที่ปาฯ 
ระดับจังหวัด 

มติที่ประชุม  กรมการจังหวัดเชียงใหมเห็นชอบการขอจัดตั้งหมูบาน ทั้ง 4 หมูบาน โดยใหที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 6.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

6.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส)                   
(1) รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และหนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ ผลการ
ใชจายเงินงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปาหมายการเบิกจายและ
การใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื ่อวันที ่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อใหหนวยรับ
งบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของ
เศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและการใช

จายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจํา 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 

ลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ               
ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 19 สิงหาคม  2565  จํานวน  
28,253.62  ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้                                                      
                 หนวย : ลานบาท 

ลําดับ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 
รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย 
รอยละ 
ใชจาย 

งบประมาณ  28,253.62 25,141.98 88.99 26,764.30 94.73 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

10,701.50 9,934.92 92.84 10,386.84 97.06 

2 ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4,779.88 4,192.85 87.72 4,386.89 91.78 

3. ยุทธศาสตร... 
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               หนวย : ลานบาท 

ลําดับ 
ยุทธศาสตรการจัดสรร

งบประมาณ 
งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 
รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย 
รอยละ 
ใชจาย 

งบประมาณ  28,253.62 25,141.98 88.99 26,764.30 94.73 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3,698.91 3,149.60 85.15 3,429.18 92.71 

4 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

3,117.31 2,648.31 84.96 3,001.33 96.28 

5 ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

2,957.37 2,805.36 94.86 2,866.75 96.94 

6 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1,999.16 1,557.75 77.92 1,813.47 90.71 

7 รายการคาดําเนินการภาครัฐ 999.48 853.18 85.36 879.83 88.03 

ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่  19 สิงหาคม 2565 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ PO 

เบิกจาย การใชจาย 

จํานวน 
รอย

ละ 

เปาหมาย 

Q 3 

รอยละ 

สูงกวา

เปาหมาย

รอยละ 
จํานวน 

รอย

ละ 

เปาหมาย 

Q 3 

รอยละ 

สูงกวา

เปาหมาย

รอยละ 

ภาพรวม 28,253.62  1,622.32   25,141.98  88.99 93 -4.01  26,764.30  94.73 100 -5.27  

ประจํา 18,843.51       75.69  17,821.37  94.58 98 -3.42  17,897.06  94.98 100 -5.02  

ลงทุน 9,410.11  1,546.62    7,320.61  77.80 75 2.80   8,867.24  94.23 100 -5.77  
. 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมไดรับจัดสรร 
28,253.62 ลานบาท เบิกจาย 25,141.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.99 ต่ํากวาเปาหมายที ่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 4.01 เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ ผลการใชจาย 26,764.30 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 94.73 ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 5.27 เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ  ผลการใช
จายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,410.11 
ลานบาท เบิกจาย 7,320.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.80 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด                        
รอยละ 2.80 เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ ผลการใชจาย 8.867.24 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 94.23                   
ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 5.77 เปนลําดับที่ 8 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบ
ลงทุนมีทั้งสิ้น 134 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 124 หนวยงาน 
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํานวน  1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระการประชุม การเบิกจาย 
              คาใชจาย... 
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คาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย ผลการใชจาย 
รอยละ 

การใชจาย 
ภาพรวม 3,006.55 2,693.93 89.60 2,778.96 92.43 
เงินกู 2,463.97 2,186.26 88.73 2,269.04 92.09 

 ป 2563 24.02 24.02 100.00 24.02 100.00 
 ป 2564 1,774.57 1,701.88 95.90 1,702.94 95.96 
 ป 2565 665.38 460.36 69.19 542.08 81.47 

งบกลาง 542.58 507.67 93.57 509.92 93.98 
ป 2564 384.19 375.52 97.74 377.76 98.33 
ป 2565 158.39 132.15 83.43 132.15 83.43 

 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2,336.32 429.34 1,896.54 81.18 2,325.88 99.55 

(2) ขอกฎหมายการเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้  1) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561              
มาตรา 43 การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณใด ใหกระทําได แตเฉพาะ
ภายในปงบประมาณนั้น ในกรณีที่ไมสามารถเบิกเงินจากคลังไดภายในปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงิน
จากคลังได เฉพาะในกรณทีี่หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไดมีการกันเงินไว
ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจายเงินจากคลังแลว การขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังตามวรรคสอง ใหขยาย
ออกไปไดอีกไมเกินหกเดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลา
ดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน  2) ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสง
คลัง พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพ่ิมเติม ขอ 105 หนวยงานของรัฐไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณและมี
วงเงินตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป หรือตามที่กระทรวงการคลังกําหนด กรณีที่ไมสามารถเบิกเงินไปชําระหนี้ได
ทันสิ้นปงบประมาณใหขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปตอไปไดอีกไมเกินหกเดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมี
ความจําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอ
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินหกเดือน 
(3) หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
0412.4/24800 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่อง การเรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลาง แจงผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในฐานะหัวหนาสวนราชการ                       
สังกัดสวนภูมิภาค กําชับเจาหนาที่ใหเรงรัดกอหนี้เบิกจายเงินงบประมาณฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2565 เพื่ อไม ให งบประมาณถูกพับไป และหากหนวยงานที่ ก อหนี้ ครบทุก โครงการ/รายการ                      
                            บรรลุ... 
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บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายผลผลิตแลวมีความจําเปนตองใชเงินเหลือจายดังกลาว ใหเรงโอนเปลี่ยนแปลง
รายการเพื่อไปดําเนินโครงการ/รายการที่มีความจําเปนดังกลาว โดยปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรง
ดําเนินกอหนี้และเบิกจายเงินงบประมาณฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 
0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซอมความเขาใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจางตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีใชจายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความรวดเร็ว และสามารถกอหนี้ผูกพัน    
และเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคลองกับนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงิน 
ของรัฐบาล ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด              
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 การที่จะถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 หมายความถึงเมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายหนวยงานของรัฐและมติเปนที่สิ้นสุดแลวกอนเสนอสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 (สภาผูแทนราษฎร มีมติรับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565)   กรณีไมไดใชจายเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ               
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2561                 
การที่จะถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ               
ขอ 11 หมายความถึง เมื่อหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือ              
ผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ 
ขอกําหนด หรือแนวทางปฏิบัติวาดวยงบประมาณของหนวยงานของรัฐนั้น ๆ  3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 346 ลงวันที่ 8 
กันยายน 2560 และ 4) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560 การอนุมัติยกเวนใหเชาหรือจางที่ตอง
กระทําตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม แตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน มีผลยอนหลัง และการเชาหรือ              
การจางเหมาบริการที่มีความจําเปนตอเนื่อง  กรณีหนวยงานของรัฐจะทําสัญญาเชาหรือสัญญาจางที่หนวยงาน
ของรัฐตางๆ มีความจําเปนตองเชาหรือจางตอเนื่องไปในปงบประมาณใหม ภายหลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุด              
กับผูใหเชาหรือผูรับจางเดิมหรือรายใหม แลวแตกรณี ที่หนวยงานของรัฐไดดําเนินการจัดหาไวแลว แตไม
สามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันที่  1 ตุลาคม หรือวันแรกของปงบประมาณของหนวยงานของรัฐ              
มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันอื่นที่เปนวันเริ่มตนงบประมาณ หรือวันที่มีการเชาหรือจางจริง 
ซึ่งการดําเนินการดังกลาวจะตองปรากฏวา หนวยงานของรัฐรูตัวผูใหเชาหรือผูรับจางที่จะลงนามเปนคูสัญญา
และผูอํานาจอนุมัติใหเชาหรือจางจากรายที่จัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ แตยังไมไดลงนามในสัญญา 
กรณีที่มี เหตุผลความจําเปนที่จะตองเชาพัสดุจากผู ให เชารายเดิมหรือจางผู ใหบริการรายเดิมตอเนื่อง                       
เพื่อประโยชนแกทางราชการ อยูในหลักเกณฑที่หัวหนาหนวยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดเชาหรือจัดจาง                
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 78 (ค) 
                  (4) โครงการ... 
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(4) โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ชี้แจงโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 ดังนี้ ดวยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในการดําเนิน โครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความแมนยําในการระบุตัวตน                    
ใหสามารถสะทอนขอมูลที่เปนปจจุบันของผูมีรายไดนอยใหมากยิ่งขึ้น และเปนฐานขอมูลในการออกแบบ
นโยบาย มาตรการ และสวัสดิการตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงเพื่อประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการ
ของภาครัฐ และนําไปสูการแกไขปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน โดยในป 2560             
จํานวน  ผูมีสิทธิบัตรสวัสดิการแหงรฐัของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 435,213 คน (ผูมีสิทธิที่ไดรับตามเกณฑ 
200 บาท จํานวน 114,388 คน และผูมีสิทธิที่ไดรับตามเกณฑ 300 บาท จํานวน 320,825 คน) 
ครอบคลุมทั้ง 25 อําเภอ ณ ปจจุบัน คงเหลือจํานวนผูมีสิทธิ 390,335 คน ซึ่งรายละเอียดของโครงการฯ มี
ดังนี้ คุณสมบัติผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565  หลักการ เปนการลงทะเบียนรายบุคคล                   
(ผูลงทะเบียน) และตรวจสอบรายบุคคลและครอบครัว (ครอบครัว คือ คูสมรส และบุตรโดยชอบดวยกฎหมาย
อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ตามขอมูลของกรมการปกครอง) คุณสมบัติของผูลงทะเบียน (1) มีสัญชาติไทย               
(2) มีอายุตั้งแต 18 ปบริบูรณขึ้นไป (3) ไมเปน ภิกษุ/สามเณร/นักพรต/นักบวช ผูตองขัง/ผูถูกกักกัน/                    
ผูตองกักขัง บุคคลที่อยูในสถานะสงเคราะหฯ ขาราชการ/พนักงานราชการ/พนักงาน/ลูกจาง/เจาหนาที่/
ผูปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ ผูรับบําเหน็จรายเดือน/ผูรับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากสวนราชการ 
ขาราชการการเมือง สส. สว. (4) บุคคล : รายไดตอป ไมเกิน 100,000 บาท และครอบครัว รายไดตอป
เฉลี่ยตอคนตอป ไมเกิน 100,000 บาท (ณ วันใดวันหนึ่ง) (5) ทรัพยสินทางการเงิน ไดแก เงินฝาก สลาก 
พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ บุคคล : ทรัพยสินทางการเงินตอป  ไมเกิน 100,000 บาท และครอบครัว :  
ทรัพยสินทางการเงินเฉลี่ยตอคนตอป ไมเกิน 100,000 บาท  (6) ไมมีวงเงินกู หรือ มีวงเงินกู ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง แตไมเกินหลักเกณฑ วงเงินกูบาน ไมเกิน 1.5 ลานบาท วงเงินกูรถ ไมเกิน 1 ลานบาท (7) ตองไมมี
บัตรเครดิต  (8) ไมมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 

 

อสังหาริมทรัพย กรณีผูลงทะเบียน   
ไมมีครอบครัว (โสด) 

กรณีผูลงทะเบียน 
มีครอบครัว 

หองชุด 
- กรณีเปนเจาของแยกจากกัน 
- กรณีเปนเจาของรวมกัน 

ไมเกิน 35 ตร.ม. ไมเกิน 35 ตารางเมตร
ตอคนไมเกิน 35 
ตารางเมตร 

ที่ดินแยกออกจากที่อยูอาศัย 
- กรณีที่ใชประโยชนที่ดินเพื่อการอื่นที่ไมใชเพื่อการเกษตร 
- กรณีท่ีใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตร 

 
ไมเกิน 1 ไร 
ไมเกิน 10 ไร 

 
ไมเกิน 2 ไร 
ไมเกิน 20 ไร 

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง (บานพรอมท่ีดิน) 
- บานเดี่ยว ทาวนเฮาส หองแถว และตึกแถว 
   * กรณีเปนเจาของแยกจากกัน 
   * กรณีเปนเจาของรวมกัน  
- ใชอยูอาศัยและใชประโยชนจากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  หรือกรณีท่ีใชประโยชนที่ดินเพื่อการอ่ืนที่ไมใชเพื่อ    
  การเกษตร 

 
ไมเกิน 25 ตารางวา 
 
 
ไมเกิน 10 ไร 
ไมเกิน 1 ไร 

 
 
ไมเกิน 25 ตารางวาตอคน 
ไมเกิน 25 ตารางวา 
ไมเกิน 20 ไร  
ไมเกิน 2 ไร 

ระยะเวลา ... 
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ระยะเวลาการลงทะเบียนตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2565 – 19 ตุลาคม 2565 (รวม 45 วัน) ชองทางการ
ลงทะเบียน 

การลงทะเบียน ผูลงทะเบียนไมมีครอบครัว 
(โสด) 

ผูลงทะเบียนมีครอบครัว 

1. ผานเว็บไซต 
https://บัตรสวัสดิการแหงรัฐ.mof.go.th 
หรือ http://welfare.mof.go.th 
*ตองมีบัตรแบบ Smart Card เทานั้น * 

ไมตองยื่นเอกสารประกอบใดๆ               
ที่หนวยรับลงทะเบียน (คนโสด
อายุ 18 ปขึ้นไป หรือผูที่มี
ครอบครัว แตไมไดจดทะเบียน
สมรสและไมมีบุตร) 

ตองนําแบบฟอรมการลงทะเบียน 
พรอมทั้งเอกสารประกอบไปยื่น
ที่หนวยรับลงทะเบียนที่ตนได
เลือกไวในเว็บไซต ยื่นภายในวัน
สุดทายที่รับลงทะเบียน 

2. หนวยรับลงทะเบียน 135 จุด 
ที่วาการอําเภอทั้ง 25 แหง ธนาคารกรุงไทย 
30 สาขา ธนาคารออมสิน 43 สาขา     
ธ.ก.ส. 36 สาขา และสํานักงานคลัง
จังหวัดเชียงใหม หรือจุดรับลงทะเบียนที่
กําหนด 

กรอกขอมูลตามแบบฟอรม 
ใหครบถวน และยื่นแบบฟอรม
ลงทะเบียน พรอมทั้งลงลายมือ
ชื่อผูลงทะเบียน 

กรอกขอมูลตามแบบฟอรมให
ครบถวน และยื่นแบบฟอรม
ลงทะเบียน พรอมทั้ง ลงลายมือ
ชื่อผูลงทะเบียน คูสมรส และ
บุตรที่ชอบดวยกฎหมาย และ
แนบเอกสารประกอบใหครบถวน 

 

การประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ             
ผูลงทะเบียนภายในเดือนมกราคม 2566 ผานเว็บไซต https://บัตรสวัสดิการแหงรัฐ.mof.go.th หรือ 
http://welfare.mof.go.th โดยมีรายละเอียด ดังนี้  (1) สําหรับผูลงทะเบียนที่ผานคุณสมบัติของโครงการฯ 
จะตองยืนยันตัวตนดวยบัตรประจําตัวประชาชน เพื่อเขารวมโครงการฯ ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน หรือ
ธนาคารกรุงไทยฯ โดยสามารถยืนยันตัวตนไดตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2566 เปนตนไป (2) สําหรับผูลงทะเบียน                 
ที่ไมผานคุณสมบัติของโครงการฯ สามารถดําเนินการยื่นเรื่องอุทธรณผานทางเว็บไซต https://บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ.mof.go.th หรือชองทางที่กระทรวงการคลังกําหนดไดตั้งแตวันที่ 9 - 31 มกราคม 2566 การใชสิทธิ
สวัสดิการแหงรัฐ ผูลงทะเบียนที่ผานคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบรอยแลว จะสามารถเริ่มใชสิทธิตาม
โครงการได โดยเปนการใชสิทธิผานบัตรประจําตัวประชาชน ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชนที ่             
บัตรประจําตัวประชาชนหมดอายุหรือมีบัตรประจําตัวประชาชนที่ไมใชแบบอเนกประสงค (Smart Card)                       
ใหเปลี่ยนเปนบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card) และในสวนของที่จะเริ่มใชสิทธิ
สวัสดิการแหงรัฐ กระทรวงการคลังจะประกาศใหทราบตอไป การขยายระยะเวลาการใชบัตรสวัสดิการแหงรัฐ
ป 2559 บัตรสวัสดิการแหงรัฐที่มีอายุการใชงาน 5 ป นับจากเดือน/ป ที่ผลิต ซึ่งระบุระยะเวลาหมดอายุ 
สามารถใชสิทธิบัตรสวัสดิการแหงรัฐอยางตอเนื่อง ภาครัฐจึงไดขยายระยะเวลาการใชบัตรฯ จนถึง 22.00 น. 
กอนเริ่มใชสิทธิใหมดวยบัตรประจําตัวประชาชน 

มติท่ีประชุม รับทราบ                   

    6.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด)  จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 13  โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จําแนกเปน  
                       งบลงทุน... 
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งบลงทุน จํานวน 271,026,347.58 บาท รอยละ 89.59  งบดําเนินงาน จํานวน 21,490,752.42 บาท   
รอยละ 7.10  และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท  รอยละ 3.31  
การใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 
274,442,450.51 บาท รอยละ 90.72 จําแนกเปน การเบิกจาย จํานวน 241,945,250.87 บาท รอยละ
79.98 และการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 32,497,199.64 บาท รอยละ 10.74 อยูระหวางการดําเนินโครงการ 
27,983,322.97 บาท รอยละ 9.25 มีเงินเหลือจาย 91,326.52 บาท รอยละ 0.03 โดยจังหวัดเชียงใหมมีผล
การใชจายงบประมาณอยูในลําดับที่ 15 ของประเทศ และมีผลการเบิกจายงบประมาณอยูในลําดับที่ 41 ของ
ประเทศ  ทั้งนี้ สํานักงานจังหวัดเชียงใหมขอใหสวนราชการที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการสงเอกสารหลักฐาน                
การเบิกจายงบประมาณใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม กอนวันที่ 15 กันยายน 2565 หากประเมินแลว                  
ไมสามารถจัดสงเอกสารไดทันภายในวันที่ 15 กันยายน 2565  และไมสามารถเบิกจายเงินงบประมาณไดทัน                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ใหยื่นความจํานงการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปในระบบ โดยใหจัดสงเอกสารหลักฐาน 
ใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565  หากไมดําเนินการแลวงบประมาณตกไป สวน
ราชการจะตองรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณมาเบิกจายทดแทนดวยตนเอง จึงขอใหหัวหนาสวนราชการ              
ไดกําชับเจาหนาที่การเงินดวย งบประมาณโครงการที่นากังวล คือ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประมาณ                    
28  ลานบาท และงบกลุมจังหวัด ประมาณ 5 ลานบาท ยังไมมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมปในระบบ ขอให            
สวนราชการที่ไดรับงบประมาณนี้ เรงสงเอกสารหลักฐานเพื่อขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปในระบบ หากไม
ดําเนินการแลวงบประมาณตกไป สวนราชการตองรับผิดชอบในการจัดหางบประมาณมาเบิกจายทดแทน          
ดวยตนเอง  การเตรียมการในการดําเนินงานดานงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขณะนี้งบประมาณ
ไดผานการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรแลว หากหนวยงานใดไดรับการประสานแจงยอดงบประมาณมาแลว 
ขอใหจัดเตรียมรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ แลวเสนอแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ใหทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดดําเนินการเสนอขอ
อนุมัติตอไป ทั้งนี้ สามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจางรอ หลังจากอนุมัติแผนงาน/โครงการแลว จะสามารถจัดหา 
ผูรับจางไดทันที เพื่อใหผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
6.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด

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

  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใตพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น                 
88,126,600 บาท แบงเปน งบดําเนินงาน จํานวน 16,832,800 บาท งบลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท            
และงบรายจายอื่น จํานวน 5,000,000 บาท แยกเปน งบลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท รอยละ 
75.23 ประกอบดวย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ culture & craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสูแหลงทองเที่ยว หมายเลข 1252 ตอนแมตอนหลวง -            
ขวงกอม กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท  โครงการแกไขปญหาฝุนควัน              
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาฝุนควันโดยการมีสวนรวมในที่เขตปาตนน้ํา               
 
             ปาอนุรักษ... 
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ปาอนุรักษพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 670 กิโลเมตร เปนเงิน 
3,443,800 บาท กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาพื้นที่ปาชุมชนกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จํานวน 120 แหง งบประมาณ 9,000,000 บาท ฝายกึ่งถาวร จํานวน 
110 แหง งบประมาณ 3,850,000 บาท ผลการเบิกจาย 7,826,517 รอยละ 11.81 กอหนี้ผูกพัน 
57,673,473 บาท รอยละ 87.00 การใชจายงบประมาณ 65,499,992 รอยละ 98.80 อยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 793,808  บาท รอยละ 1.20  งบดําเนินงาน จํานวน 16,832,800 บาท รอยละ 19.10 
ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ไดแก โครงการจัดแสดงนวัตกรรมแลจําหนายสินคา Lanna Expo 2012 

งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
6,565,100 บาท โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness งบประมาณ 702,500 บาท  
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการ
เสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท  
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี ของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท                
ผลการเบิกจาย 8,448,141.10 บาท รอยละ 50.19 กอหนี้ผูกพัน 5,250,000 บาท รอยละ 31.19           
การใชจายงบประมาณ 13,698,141.10 บาท รอยละ 81.38 อยูระหวางดําเนินการ 3,134,658.90 บาท                    
รอยละ 18.62 งบรายจายอื่น คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท รอยละ 5.67 เบิกจาย 3,409,670 บาท รอยละ 68.19 กอหนี้ผูกพัน 67,757 บาท 
รอยละ 1.36 การใชจายงบประมาณ 3,477,427 บาท รอยละ 69.55 อยูระหวางดําเนินการ 1,522,573 บาท 
รอยละ 30.45 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
   6.1.4 การสงเสริม การขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สําคัญดานวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  (นางสิริรัตน โอภาพ) แจงตอที่ประชุม ดังนี้ 
(1) การสงเสริมการแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นถิ่น 12 สิงหาคม วันผาไทยแหงชาติ สืบเนื่องจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหวันที่ 12 สิงหาคมเปนผาไทยแหงชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหมไดเชิญ
ชวนใหหนวยงาน องคกรตางๆ สวมใสผาไทย ผาพื้นถิ่น โดยไดมีการประชาสัมพันธไปในวงกวาง เมื่อวันที่              
11 - 14 สิงหาคม 2565 กระทรวงวัฒนธรรมไดจัดงานสานศิลปจากทองถิ่นสูสากล ไดรับเกียรติจาก
นายกรัฐมนตรีเปนประธานในพิธี ณ ศูนยการคาสยามพารากอน จังหวัดเชียงใหมไดนําผาลายหงสในโคมซึ่ง
เปนผาลายอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหมไปจัดแสดงภายในงาน พรอมทั้งไดนําผูประกอบการเกี่ยวกับผา              
นําผาไหม ผาลายอัตลักษณไปจําหนาย ซึ่งไดรับความสนใจ เกิดรายไดและสรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดเชียงใหม
ไดอยางมาก (2) โครงการยกยองเชิดชูพระเกียรติพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม 
พิธีบวงสรวงยื่นโยงโองการสักการะพญามังรายมหาราช ประจําป 2565 สืบเนื่องจากสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและกลุมสหพันธสืบสานประเพณี 720 ป เมือง
เชียงใหม ไดกําหนดจัดโครงการยกยองเชิดชูพระเกียรติพญามังรายมหาราช ปฐมกษัตริย นพบุรีนครพิงค
เชียงใหม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติและตามรอยบุคคลสําคัญของชาติ โดยไดรับการสนับสนุนจาก
จังหวัดเชียงใหมและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ภายในงานมีกิจกรรมขบวนแหเครื่องราชสักการะ  
และพิธีบวงสรวงพญามังรายมหาราช มีกิจกรรมฟอนถวาย กิจกรรมเสวนายกยองเชิดชูพระเกียรติ                                 
 
                  พญามังราย... 
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พญามังรายมหาราชและประวัติศาสตรการสรางเมืองเชียงใหม กําหนดจัดงานในวันที่ 10 กันยายน 2565    
ณ ลานหอคําพญามังราย ผูรวมงานและขบวน พรอมเวลา 07.30 น. ณ ลานประตูชางเผือก เวลา 08.09 น. 
เคลื่อนขบวนไปยังขวงหอคําพญามังราย เวลา 08.55 น. เริ่มพิธีสักการะบวงสรวงพญามังรายมหาราช 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.1.5 บําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากทางราชการ 
          คลังเขต 5 (นางสาววาสนา สมมุติ) ผลการอนุมัติสั่งจายบําเหน็จบํานาญ          

ผูเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2565 ของจังหวัดเชียงใหม ผูเกษียณอายุราชการ 1,207 ราย ไดรับอนุมัติ
อนุมัติสั่งจาย 811 ราย  รอยละ 67.19  ยังไมไดรับอนุมัติสั่งจาย 396ราย รอยละ 32.81  ยังไมไดยื่นแบบ 
128 ราย อยูระหวางการตรวจ 194 รายและแกไขจํานวน 74 ราย ปญหาอุปสรรค ไดแก หนวยงานที่
สวนกลางยังไมไดสงขอมูลในระบบฯ สํานักงานชลประทานที่ 1 ศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม ศูนยวิจัยขาว
เชียงใหม ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 เอกสาร/หลักฐานไมครบถวนถูกตอง 
ขอเสนอแนะ หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามหนังสือดวนที่สุด ที่ กค 0411.7/ว 14 ลงวันที่ 28 มกราคม 
2565 ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญไดลวงหนา 8 เดือน รายชื่อสวนราชการที่ยังไมไดยื่นแบบขอรับฯ จํานวน 
20 หนวยงาน 128 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565) ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธเขต 3 จํานวน 
15 คน มณฑลทหารบกที่ 33 จํานวน 2 คน สํานักงานชลประทานที่ 1 จํานวน 30 คน ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จํานวน 2 คน สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงใหม จํานวน 4 คน ศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวเชียงใหม จํานวน 3 คน ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 2 คน จํานวน 1 คน ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 คน สํานักศิลปกรที่ 7 เชียงใหม จํานวน 1 คน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 8 คน โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 สํานักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม 
สํานักงานสิ่งแวดลอมที่ 1 ศูนยวิจัยขาวเชียงใหม แหงละ 1 คน มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 10 คน และ            
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 41 คน สิทธิประโยชนอื่นกรณีเลือกรับบํานาญ ไดแก  
บําเหน็จตกทอด บําเหน็จดํารงชีพ บําเหน็จค้ําประกัน (ทําหนังสือฯ) เงินชวยพิเศษ (ทําหนังสือฯ) เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร และคาใชจายเดินทางกลับภูมิลําเนา 
(บําเหน็จและบํานาญ) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.1.6 การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนา
คนทุกชวงวัยอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ) จังหวัดเชียงใหม  

         พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ สีวาโย) รายงานความกาวหนา             
การขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ) จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2565 เปนภารกิจของทีมขับเคลื่อน
อําเภอที่ตองเขาไปสํารวจครัวเรือนยากจน จากการสํารวจขอมูลพบวาจังหวัดเชียงใหมมีครัวยากจน จํานวน 
30,052 ครัวเรือน เมื่อลงไปสํารวจทุกครัวเรือนแลวพบวาเสียชีวิตไปแลว 27 ครัวเรือน คงเหลือ 30,025 
ครัวเรือน แบงเปน 5 มิติ ไดแก มิติสุขภาพ มิติความเปนอยู มิติการศึกษา มิติดานรายได และมิติการเขาถึง
ภาครัฐ การขจัดปญหาความยากจนเปนการแกไขปญหาแบบชี้เปา ทีมอําเภอและทีมพี่เลี้ยงตองลงไปพบปะ
พูดคุยกับครัวเรือนยากจนเปาหมาย หาวิธีแกไขปญหารวมกัน ปจจุบันทีมอําเภอและทีมพี่เลี้ยงไดเขาไป                   
                  แกไข... 
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แกไขปญหาแลวครบทั้ง 5 มิติ เปนความรวมมือของทุกภาคสวน โดยมิติรายได ไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ และสํานักงาน กศน.อําเภอที่ปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ไดสนับสนุนพันธุพืช พันธุสัตว ปจจัยการผลิตใหกับครัวเรือนยากจนเหลานั้น เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพและสรางรายได มิติสุขภาพไดลงพื้นที่ไปใหความรูเรื่องสุขภาพ จัดหาอุปกรณ เชน รถเข็นผูพิการและ
เตียงใหกับผูพิการ บางอําเภอมอบถุงยังชีพใหกับครัวเรือนยากจน มิติความเปนอยู จังหวัดเชียงใหมไดจัดทํา
โครงการซอมสรางบานใหกับครัวเรือนยากจน ซึ่งไดรับความรวมมือจากหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม พอช. องคกรปกครองสวนทองถิ่น เหลากาชาดจังหวัด             
ฝายปกครอง ประชาชน  ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดทําขอตกลงรวมกับคณะสงฆจังหวัดเชียงใหมในการชวยเหลือ
ครัวเรือนยากจน ในพื้นท่ี 24 อําเภอ ยกเวนอําเภอเมืองเชียงใหมที่ไมมีครัวเรือนเปาหมาย ยอดเงินที่ไดรับการ
ชวยเหลือมาแลว 3,171,729 บาท การซอมสรางบานในแตละอําเภอจะมีจิตอาสาและประชาชนเขามาชวย
ดานแรงงานสําหรับภาคเอกชนจะชวยเหลือและสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณตางๆ ปจจุบันการซอมสรางบาน
ดําเนินการไปแลว 303 หลัง คงเหลือ 157 หลัง แยกเปน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 8 หลัง 
(เปาหมาย 14 หลัง) สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 17 หลัง พอช.ในพื้นที่
อําเภอเวียงแหง 159 หลัง องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 1 หลัง 
(เปาหมาย 7 หลัง) คณะสงฆจังหวัดเชียงใหม 28 หลัง (เปาหมาย 51 หลัง) เหลากาชาดจังหวัด 31 หลัง            
ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 32 หลัง ภาครัฐและภาคเอกชน 33 หลัง หากในปตอไปมีครัวเรือนยากจน
เพิ่มขึ้น ไดใหแนวทางการดําเนินการแกทีมอําเภอและทีมพี่เลี้ยง โดยจะตองลงไปสํารวจขอมูลใหมและ
ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติเชนป 2565        

มติท่ีประชุม รับทราบ 

6.1.7 ความกาวหนาในการดําเนินการจัดการสายไฟฟาและสายสื่อสาร 

       ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 (นายนันทศักดิ์ 
สุวรรณอัมพา) นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยสั่งการใหจังหวัดดูแลเรื่องการจัดการความเรียบรอย
ของสายสื่อสารและสายไฟฟา จังหวัดเชียงใหมโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดรับมอบนโยบายจึงจัดใหมี
การประชุมจังหวัด โดยมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นายวรญาณ บุญณราช เปนประธานการ
ประชุม พรอมกับหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม กิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม และภาคสวนที่เกี่ยวของ ประชุมหารือรวมกันในการจัดระเบียบ               
สายสื่อสาร แผนการดําเนินการ เริ่มจากกําหนดพื้นที่ เปาหมายที่มีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน                 
และบริเวณที่มีสายสื่อสารรกรุงรังในพื้นที่ที่อาจกอใหเกิดเหตุลัดวงจร เปนเหตุใหเกิดอัคคีภัย สรางความ
เสียหายตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชน มีการ Kick off การจัดระเบียบสายสื่อสารถนนวังสิงหคํา 
ปจจุบันดําเนินการคูขนานกับการวางสายลงใตดินและการจัดระเบียบสายใหเรียบรอย ถนนในพื้นที่มีจํานวน
มากและหลายเสนทาง ตองใชระยะเวลาในการดําเนินการและมีแผนดําเนินงานตอเนื่อง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  6.2  ดานกิจการพิเศษ 
         6.2.1 การจัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ํา เนื่องในวันประมงแหงชาติ ประจําป 2565  
         ประมงจังหวัดเชียงใหม (นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ) สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม รวมกับหนวยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมแตง และองคการบริหารสวนตําบลสันปายาง            
                      ไดกําหนด... 
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ไดกําหนดจัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเนื่องในวันประมงแหงชาติ ประจําป 2565 ณ อางเก็บน้ําหนองหลม              
บานสันปาตึง หมูที่ 3 ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 
10.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบหมายใหนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธานในพิธี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   6.2.2 ประชาสัมพันธการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
           หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) สถานกงสุล
อินเดียไดจัดทําวีดิทัศนในรูปแบบภาษาอินเดีย เพื่อประชาสัมพันธเชิญชวนนักทองเที่ยวชาวอินเดียใหเดินทาง
มาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม (รับชมวีดิทัศน)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  6.3  ดานความม่ันคง 
         6.3.1  สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนสิงหาคม 2565  
           รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย วรัญู จํานงประสาทพร) 
สถานการณโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม มีแนวโนมดีขึ้น สัปดาหที่ผานมาพบผูปวยยืนยันวันละไมถึง 
1,000 คน ซึ่งจากเดิมในเดือนกรกฎาคม 2565 พบผูปวยยืนยันประมาณวันละ 3,000 – 4,000 คน                       
สวนที่ลดลงมี 2 ประเด็น คือ (1) โรคอาการไมรุนแรงบางคนอาจจะไมไดตรวจจึงทําใหยอดผูปวยลดลง               
(2) ลดลงจากธรรมชาติของโรคที่จะเขาสูระยะหลังการระบาด แมจํานวนผูปวยจะลดลง แตปจจุบันยังมีผูปวย
ที่มีอาการรุนแรงยังคงเดิมอยูท่ี 20 กวาคน ผูปวยสีเหลืองประมาณ 150 - 160 คน อัตราปวยตายสวนใหญ
จะฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 นอยกวา 3 เข็ม ในผูสูงอายุและผูปวยโรคเรื้อรัง ทุกชวงอายุมีการเจ็บปวย
ใกลเคียงกัน แนวทางการรักษา ปรับรูปแบบเปน 5+5 คือ แยกกักรักษาตัว 5 วัน และสังเกตอาการ 5 วัน          
แตทั้งนี้ การแยกกักรักษาตัวหากมีความสําคัญตองออกจากบาน สามารถออกจากบานได แตตองสวมหนากาก
อนามัยตลอดเวลาและรักษาระยะหาง การรักษาจะรักษาตามอาการเปนหลัก เนื่องจากชวงหลังอาการไมคอย
รุนแรง ขอใหคนที่ยังฉีดวัคซีนไมครบ 3 เข็ม และคนที่ฉีดมานานแลวเกิน 4 – 6 เดือน มารับการฉีดวัคซีนเข็ม
กระตุนที่โรงพยาบาลทุกแหง  สถานการณโรคไขเลือดออก ในป 2565 จังหวัดเชียงใหมสถานการณดีขึ้น             
พบผูปวย 1,251 คน ยังไมพบผูเสียชีวิต มีแนวโนมลดลง พื้นที่ระบาดสวนใหญอยูในชุมชนพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหม เชียงดาว ฝาง หางดง เปนตน พื้นที่ระบาดตอเนื่อง ไดแก อําเภอฝาง เชียงดาว สันทราย หางดง 
จอมทอง รวม 12 หมูบาน จํานวนผูปวยไมมากนัก การปองกันและทําลายแหลงเพาะพันธุยุงมีความสําคัญ 
หากมีเชื้อเขาไปในพื้นที่อาจจะทําใหมีการแพรระบาดของโรคไดอีก สถานการณการเฝาระวัง การที่ผูปวยจะ
เขารับการรักษา การเขาถึงระบบบริการ และการแจงขอมูลไปยงัหนวยตองใชเวลา ทําใหมีการระบาดในชุมชน
ไปแลว ฉะนั้นเรื่องของการกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง หรือกําจัดยุงจะเปนการปองกันโรคที่ดีที่สุดในชวงเวลานี้ 
สถานการณโรคฝดาษวานรทั่วโลก พบผูปวยยืนยัน 48,445 คน จาก 99 ประเทศ และผูเสียชีวิต 15 คน  
ทั่วโลกมีแนวโนมพบผูปวยรายใหมคงตัวประมาณ 900 คน/วัน โดยเฉพาะแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา และพบ
ผูปวยประปรายในภูมิภาคอื่นท่ัวโลก และพบผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสวนใหญ ซึ่งมีโรคติดเชื้อ HIV ดวย ประเทศไทย
พบผูปวยแลว 7 ราย โดยทุกรายมีอาการผื่น รองลงมาคือตอมน้ําเหลืองโต โดยผานสวนใหญพบที่แขน          
สําหรับผูปวยรายที่คาดวานาจะติดเชื้อภายในประเทศ มีประวัติการสัมผัสแนบชิด ขณะมีเพศสัมพันธทั้งแบบ
สวมและไมไดสวมถุงยางอนามัย กับชาวตางชาติที่นาจะเปนสาเหตุการติดเชื้อ และโดยพบกันในสถานบันเทิง  
                  ขอเสนอแนะ... 
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ขอเสนอแนะ เนนการสื่อสารบุคลากรทางการแพทยที่เกี่ยวของ ในสถานพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาล
เอกชน คลินิก STD เพื่อใหการเฝาระวังตรวจวินิจฉัยและรายงานโรคทันเวลา และแนวทางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ การแยกกักผูปวย คนหาผูสัมผัสเสี่ยงสูง สื่อสารมาตรการปองกันโรค ในกลุมผูใหบริการทาง
เพศ พนักงานและผูใชบริการสถานบันเทิง รวมทั้งลดการตีตรา ซึ่งโรคนี้ ทุกเพศสามารถเปนได และสามารถ
ติดไดแมวามีเพศสัมพันธแบบปองกัน เนื่องจากเปนการติดตอจากการสัมผัสแนบชิด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

          6.3.2  สถานการณอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
          หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายอารุณ 
ปนตา) การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนกันยายน  2565 ภาคเหนือ ปริมาณฝนรวมจะใกลเคียงคาปกติ    
โดยมีปริมาณฝนรวมประมาณ  200 - 250 มิลลิเมตร อาจมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวในมหาสมุทรแปซิฟก
เหนือดานตะวันตก และเคลื่อนตัวไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือผานทะเลจีนใตและมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนตัว
ผานประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะทําใหบริเวณประเทศไทยมีฝน ตกหนาแนนเปนบริเวณกวาง กับมีฝนหนักถึง
หนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพะบริเวณที่พายุฯ เคลื่อนผาน กอใหเกิดน้ําทวมฉับพลัน น้ําปาไหลหลากรวมทั้ง          
น้ําลนตลิ่งในหลายพื้นที่ สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและขนาดกลาง  เขื่อนแมงัดสมบูรณชล              
มีปริมาณน้ํา 224.541 ลาน ลบ.ม. รอยละ 84.73 เขื่อนแมกวงอุดมธารา 155.330 ลานลูกบาศกเมตร                
รอยละ 59.06 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 13 แหง รวมจํานวน 77.804 ลานลูกบาศกเมตร รอยละ 75.61 
การดําเนินการเตรียมความพรอมรับมือกับสถานการณ  (1) กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม แจงอําเภอทุกอําเภอ เทศบาลนครเชียงใหม และเทศบาลเมืองทุกแหง ใหเตรียมความพรอม 
เฝาระวังและติดตามสถานการณ จัดทําแผนเผชิญเหตุ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย การระบายน้ํา โครงสรางของ
สถานที่เก็บกักน้ํา การแจงเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการรายงานสถานการณอุทกภัยใหกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมทราบ  (2)จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไข
ปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก และดินถลมป 2565 จังหวัดเชียงใหม โดยจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ ขึ้น               
ณ หองปฏิบัติการศูนยบัญชาการเหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก และดินถลม              
ป 2565 จังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการศูนยบัญชาการ
เหตุการณปองกันและแกไขปญหาอุทกภัย ป 2565 ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย              
พ.ศ. ๒๕๕๐ (3) แตงตั้งคณะทํางานติดตามสถานการณอุทกภัย ป 2565 ในการติดตามและประเมิน
สถานการณน้ํา และประสานการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
(4) แจงอําเภอทุกอําเภอ/ผูอํานวยการอําเภอ ในการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยในเขตชุมชน/เมือง              
โดยใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในเขตชุมชน/เมืองทุกแหง ดําเนินการลอกทอ/กําจัดสิ่งกีดขวาง   
ทางน้ําในทอระบายน้ํา/ทางน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา และพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจํา                
จุดเสี่ยง พื้นที่ปองกันอุทกภัยในเขตเมือง ทั้ง 10 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณดานหนามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน - 
เซ็นทรัล แอรพอรต จุดที่ 2 ถนนโชตนา บริเวณหนาสนามกอลฟลานนา จุดที่ 3 พื้นที่บริเวณถนนหวยแกว             
และพื้นที่บริเวณชางเคี่ยน จุดที่ 4 บริเวณหลังโรงแรมเชียงใหมภูคํา จุดที่ 5  สี่แยกตลาดตนพะยอม จุดที่ 6     
กาดกอม ชุมชนศรีปงเมือง  จุดที่ 7 สี่แยกขวงสิงห-บริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จุดที่ 8 ประตูน้ํา
ดอนชัย-พื้นที่เทศบาลตําบลปาแดด จุดที่ 9 สี่แยกบิ๊กซีแมเหียะ - โรงเรียนสารสาสนลานนา – รองเรือนคํา จุดที่ 10  
ชุมชนหมูบานดาราวดี การจัดการฝกศูนยบัญชาการณเหตุการณ ฯ กรณีอุทกภัย ประจําป 2565 ตามแผนเผชิญ 
    
                    เหตุอุทกภัย... 
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เหตุอุทกภัยของจังหวัด เพื่อทําการฝกในรูปแบบการฝกบนโตะ (Table Top Exercise : TTX) วันที่ 26 
สิงหาคม 2565 นําสถานการณการเกิดอุทกภัย จากพายุ “มูหลาน” มากําหนดเปนสถานการณสมมติในการฝก
สถานการณอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/ประการเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 23 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 รวมพื้นที่ไดรับผลกระทบ 119 
ตําบล 1003 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 91,547 ครัวเรือน บานเรือน 12,059 หลังคาเรือน พื้นที่
การเกษตร 34,129 ไร สถานการณอุทกภัย น้ําปาไหลหลาก น้ําลนตลิ่ง และดินสไลดในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมตั้งแตวันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2565 ที่ผานมา อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น "มูหลาน" สงผลกระทบ
ตอพ้ืนที่ 9 อําเภอ 36 ตําบล 264 หมูบาน ไดแก อําเภอฝาง แมอาย เชียงดาว เวียงแหง สะเมิง ไชยปราการ 
พราว แมแตง และอําเภอสันทราย ทั้งนี ้อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 
ไดบรรเทาความเดือดรอนโดยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคสูบน้ําทวมขัง และใหเจาหนาที่ลางทําความสะอาด
บานเรือนที่ไดรับผลกระทบ ตลอดจนซอมแซมถนนที่ชํารุด ซึ่งในขณะนี้สถานการณคลี่คลายเขาสูสภาวะปกติแลว
การประกาศเขตพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย จากอิทธิพลของ พายุ มูหลาน จังหวัดเชียงใหม ไดประกาศเขตพื้นที่
ประสบสาธารณภัยไปแลว 4 อําเภอ 25 ตําบล 245 หมูบาน ประชาชนไดรับผลกระทบ 15,913 ครัวเรือน 
ไดแก (1) อําเภอแมอาย 7 ตําบล 82 หมูบาน ราษฎรไดรับความเสียหาย 1,880 ครัวเรือน 5,740 คน 
บานเรือนเสียหาย 870 หลัง พื้นที่การเกษตร 10,500 ไร สิ่งสาธารณประโยชน 38 แหง (2) อําเภอฝาง             
8 ตําบล 69 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 3,520 ครัวเรือน 12,199 คน บานเรือนเสียหาย 150 หลัง 
พื้นที่ทางการเกษตร 4,395 ไร สิ่งสาธารณประโยชน 34 แหง (3) อําเภอเชียงดาว 7 ตําบล 71 หมูบาน 
ราษฎรไดรับความเดือดรอน 9,513 ครัวเรือน 34,182 คน บานเรือนเสียหาย 1,760 หลัง พื้นที่ทาง
การเกษตร 4,603 ไร ปศุสัตว 30 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน 51 แหง (4) อําเภอเวียงแหง 3 อําเภอ 23 หมูบาน 
ราษฎรไดรับความเดือดรอน 1,000 ครัวเรือน 1,300 คน บานเรือนเสียหาย 8 หลัง พื้นที่ทางการเกษตร 
1,976 ไร ประมง 30 บอ สิ่งสาธารณประโยชน 54 แหง 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 6.4 ดานสังคม 
       6.4.1 ผลการดําเนินงานของศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 

          หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) สรุปผลการ
ดําเนินงานศูนยดํารงธรรมประจําปงบประมาณ 2565 สรุปผลการดําเนินการ ดําเนินงานศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2565 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 11 สิงหาคม 2565 มีเรื่อง
รองเรียนทั้งหมด 1901 เรื่อง ยุติแลว 1698 เรื่อง รอยละ 89.32 กําลังดําเนินการ 203 เรื่อง รอยละ 10.68 
แยกเปน (1) แจงเบาะแสกระทําผิด 39 เรื่อง ยุติแลว 37 เรื่อง กําลังดําเนินการ 2 เรื่อง (2) เรื่องเดือดรอน
ทั่วไป 172 เรื่อง ยุติแลว 146 เรื่อง กําลังดําเนินการ 26 เรื่อง (3) รองเรียนหนวยงาน/เจาหนาที่รัฐ 84 
เรื่อง ยุติเรื่อง 47 เรื่อง กําลังดําเนินการ 37 เรื่อง (4) รองเรียนปญหาที่ดิน 33 เรื่อง ยุติเรื่อง 19 เรื่อง กําลัง
ดําเนินการ 14 เรื่อง (5) ขอความชวยเหลือ 254 เรื่อง ยุติเรื่อง 176 เรื่อง กําลังดําเนินการ 78 เรื่อง                
(6) สคบ. 129 เรื่อง ยุติเรื่อง 83 เรื่อง กําลังดําเนินการ 46 เรื่อง (7) บัตรสนเทหมีมูล 2 เรื่อง ยุติเรื่อง 2 เรื่อง  
 
                                        (8) บัตร... 
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(8) บัตรสนเทหไมมีมูล 57 เรื่อง ยุติเรื่อง 57 เรื่อง (9) เรื่องทั่วไป ขอขอมูล ปรึกษา 1,131 เรื่อง ยุติเรื่อง 
1,131 เรื่อง  ในวันนี้ขอนําเสนอตัวอยางผลการดําเนินงานแกไขปญหาเรื่องรองเรียนของศูนยดํารงธรรม
จังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ 2565 จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้  (1) รองเรียนโรงงานแหงหนึ่งปลอยน้ําเสียลง
สูลําเหมืองสาธารณะ กรณี ผูรองรองเรียนวาไดรับผลกระทบจากการปลอยน้ําเสียของโรงงานแหงหนึ่งในพื้นที่
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวา พื้นที่การเกษตรของผูรองอยูบนพื้นที่ต่ําระดับ
กวาที่ตั้งของโรงงาน โดยระหวางพื้นที่ตั้งโรงงานและที่สวนของผูรองมีสวนลําไยของเกษตรกรรายอื่นคั่นอยู 
กรณี ผูรองอางวาโรงงานปลอยน้ําเสีย จึงเปนเหตุใหที่ดินติดลําเหมืองสาธารณะพังทลาย ผลการตรวจสอบ
เบื้องตนพบวาที่ดินของผูรองมีลักษณะสูงชันกวาลําเหมือง คาดวาการพังทลายของดินเกิดจากปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ ที่ประชุมไดแนะนําใหผูรองปลูกตนไมหรือพืชคลุมดินที่มีรากยาวและระบบรากแนนเรื่องการ
ปลอยน้ําเสียของโรงงานลงสูลําเหมืองสาธารณะและพื้นที่การเกษตรของผูรอง ไมพบกลิ่นเหม็นจากน้ําเสียลํา
เหมืองสาธารณะและพืชผลทางเกษตรโดยรอบเจริญเติบโตสมบูรณดี โดยที่ประชุมไดมอบหมายใหสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม จัดเก็บตัวอยางน้ําจากบริเวณบอพักน้ําเสียของโรงงาน และบริเวณลําเหมือง
สาธารณะ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํา ซึ่งภายหลังการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งอยูในเกณฑดี และผูรองพึงพอใจ
ผลการตรวจสอบขอเท็จจริง  (2) รองเรียนโรงงานปลอยสารแอมโมเนียรั่วไหล กรณี ผูรองรองเรียนวาไดรับ
ผลกระทบจากการประกอบกิจการโรงงานน้ําแข็งแหงหนึ่งในตําบลปาตัน อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งทางโรงงานแจงวา ไดมีการยายเขามาดําเนินกิจการกอน ตอมาชุมชนไดมีการขยายเขามากอสราง
ที่พักอาศัย ทางโรงงานจึงมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อลดปญหาผลกระทบตอชุมชน กรณี มลภาวะทาง
เสียง เบื้องตนสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมและเทศบาลนครเชียงใหม ใหโรงงานแกไข ยาย
เครื่องจักรเขาไปภายในตัวอาคารเพื่อลดความดังของเสียง และปญหากลิ่นแอมโมเนียรั่วไหลพบวาปญหากลิ่น
แอมโมเนียภายในโรงงานเกิดจากการซอมบํารุงเครื่องจักร ซึ่งมีแอมโมเนียปะปนกับน้ํามันเครื่องยนตที่เปลี่ยน
ถายขณะซอมบํารุง โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหมและเทศบาลนครเชียงใหม ไดแจงใหทาง
โรงงานฯ เรงดําเนินการแกไขปญหา โดยจะเขามาตรวจสอบอีกครั้ง หากยังไมไดรับการแกไข จะไมทําการตอ
ใบอนุญาตฯ ในปตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 6.5 นําเสนอโดยเอกสาร 
  6.5.1 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม รณรงคประชาสัมพันธหนวยงานภาครัฐ
รวมเปนเครือขายในการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงาน สามารถลดการใชพลังงานในหนวยงานใหได               
อยางนอยรอยละ 20 เพื่อลดภาระการใชจายและเปนแบบอยางที่ดีใหแกภาคเอกชนและประชาชน 
(สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 6.6 เรื่องอื่นๆ  
       ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ไพศาล นันตา) แจงเตือน 2 เรื่อง ดังนี้ 
(1) อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ปจจุบันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคลทําไดงาย ขอแจงเตือนอยาหลงเชื่อและ            
ทํากิจกรรมทางการเงินผานระบบ call center ที่โทรศัพทมา เชน หลอกวามีพัสดุตกคางที่ไปรษณียไทย                 
แจงหมายเลขโทรศัพทโดนอายัติ ซึ่งมีกลโกงที่หลากหลาย อยาไดหลงเชื่อ เพราะปจจุบันมีผูสูญเสียทรัพยสิน
เปนจํานวนมาก (2) การบังคับใชกฎหมายทางการจราจร ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายบังคับใหม ี
            สวมหมวก... 




