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รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

คร้ังที่ 7/2565 
ในวันอังคารท่ี 26  กรกฎาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ท่ีเขาประชุม  
1. นายประจญ ปรชัญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายวรญาณ บุญณราช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวรวิทย ชัยสวัสดิ ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
5. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
6. นายวีรพงศ ฤทธ์ิรอด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
7. พ.ต.อ.ดําเนิน กันออง (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
8. นายณัฏฐ อุทธัญกุลพิทกัษ (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
9. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 

10. พ.ท.ชรินทร กันธาซาว (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
11. นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม 
12. นายจักรพงศ สิทธิหลอ (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
13. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
14. นายสุรพล ปุสุรินทรคํา (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
15. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม) 
16. นายอิสระ ศิริไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
17. นางธีราพร วิชิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม 
18. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
20. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
21. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
22. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
23. นายปรีชา พรหมดี (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
25. นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงมหาดไทย  
26. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
27. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
28. นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

               29. นายอารุณ... 
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29. นายอารณุ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม 

30. วาที่ พ.ต.วรวิทย พันธุรตัน (แทน) ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
31. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5 
32. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
33. นางเสาวรส คงทวีศักดิ ์ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
34. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา

เชียงใหม 
35. ดร.ทองศุกร วงศโสภา (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
36. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
37. นายสรศกัดิ์ วจีสัตย (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
38. นายกฤษณ นันทะเรอืน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
39. พ.จ.อ.ชัยกฤต เมนขาว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
40. นายวิรัช โชติธนาภิรัตน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
41. นายชรินทร แกวนํา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
42. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
43. นายศราวุธ ทังดิน ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
44. นายธนากร พรหมดวง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
45. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
46. นางสาวอรุณี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
57. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
อําเภอ 
48. นายอภิชาต เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
49. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
50. นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป นายอําเภอดอยสะเก็ด 
51. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอสารภี 
52. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอําเภอสันกําแพง 
53. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
54. นายมีชัย จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอแมแตง 
55. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
56. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอําเภอเชียงดาว 
57. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอฝาง 
58. นายชลิต ทิพยคาํ นายอําเภอแมออน 
59. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 

                          60.  นายสิทธิ์... 
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60. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอําเภอแมอาย 
61. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอหางดง 
62. นางสาวภัชรีภรณ ทาวด ี (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
63. นางจริยา วงคสุวรรณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
64. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา นายอําเภอแมแจม 
65. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 
66. นายสิทธิ์ วงศมาน นายอําเภอฮอด 
67. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
68. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
69. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
70. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอไชยปราการ 
71. นายพีระศกัด์ิ ธีรบด ี นายอําเภอแมวาง 
72. นายวรศักดิ์ พานทอง นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

สํานักงานอยัการสูงสุด 
73. นางศศิธร จิรัฐิติเจรญิ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
74. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศริิ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชยีงใหม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
75. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

76. พ.ต.ท.สุขสวัสดิ ์ ไชยสา (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
77. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
78. พ.ต.ท.ธงชัย พวงพิลา (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
79. พ.ต.ท.หญิง ศริิกุล สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
80. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
81. นางนันทนา อินหล ี (แทน) ผู อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
 82. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
83. พ.ต.หญิง วิษา เตชะกัน (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร) 
84. นางสาวพรนิภา พักตรฟอง ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจร จังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงกลาโหม 
85. ร.ท.สุทธิศักดิ์ แสงสวาง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
86. น.อ.อํานาจ กอนเครือ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงคมนาคม 
87. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 

88. นายอนันต... 
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88. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
89. นายอนันต เกษียร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
90. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
91. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศนูยควบคุมการบินเชียงใหม 
92. นางลมัย รุงทรัพยรังสี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
93. นายวิทยา ไชยนันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
94. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 

กระทรวงการคลัง 
95. นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5  
96. นางพรทิพา สาระพันธ (แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม 
97. นายสวาง จิโน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
98. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพื้นท่ีเชียงใหม 
99. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 

100. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 
101. นางสาวนาถญา ศิริสายัณห (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม) 
102. นายสมลาภ พรหมศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
103. นางสาวสริณีย สาลีวรรณ (แทน) นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
104. นายไชยทัต นิวาศะบุตร นายดานศุลกากรเชียงดาว 
กระทรวงการตางประเทศ 
105. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
106. ผศ.พิมภา อ่ิมสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจํา

วิทยาเขตเชียงใหม 
107. นางสาวจุฑามาส ประจักษศิลป (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย 
108. นางสาวนภาลัย หลักมั่น (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
109. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผู อํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนที่สูงจังหวัด

เชียงใหม 
110. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
111. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
112. นางศุภกานต อินทุทรัพย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
113. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
114. นายสุกิตติ์ รักชาต ิ ผูอํานวยการศนูยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
115. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
 

กระทรวง... 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
116. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
117. นางจันนิภา ศรีชัยวาลย (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
118. นายวิศณุพร รัตนตรยัวงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
119. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
120. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
121. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
122. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
123. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
124. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
125. นายพินิจชัย รัตนวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่  7 
126. นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
127. นางสาวจงรัก อ่ิมใจ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
128. นางสาวศิวาพร วังสมบัต ิ ผูอํานวยการศนูยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
129. นายนาวิน อินทจักร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 6 เชียงใหม 
130. นายฐาปนพันธ สุรจิต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว         

น้ําจืดเชียงใหม 
131. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
132. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
133. นางหทัยกาญจน ประไพพานิช (แทน) ผูอํานวยการศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
134. นางสาวชลาลัย ฟาภูเจรญิ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม 
135. นางสาวธิรดา วงษกุดเลาะ (แทน) ผู อํานวยการศูนยส งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร               

ดานแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
136. นายภูวดล ไชยมงคล (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
137. นางปยนุช อาษากิจ (แทน) ผู อํานวยการศูนยส งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร              

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
138. นายดรุตร ชูจันทร ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
139. นายอนุ สุวรรณโฉม (แทน) ผูอํานวยการศนูยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
140. นายกฤษฎา แกวบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 
141. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
142. นางสาวกัญญาภัค คําเปงปภาวี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
143. นายเอกกมล ปญจรัตน (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
144. นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
145. นางสุมาลี บินดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
            กระทรวง... 
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กระทรวงยุติธรรม 
146. นายธงชัย จันทรฉลอง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
147. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
148. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
149. นายชานนท หันสวาสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
150. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 5 
กระทรวงแรงงาน 
151. รอยเอก จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
152. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
153. นายเอกลักษณ อุนภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
154. นางสาวนงนุช ปญญาวงค (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
155. นายสายชล อกนิษฐวงศ ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
กระทรวงวัฒนธรรม 
156. นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
157. นางธัญพร สุภาพันธ (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 

กระทรวงศกึษาธิการ 
158. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
159. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
160. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
161. นายชัยนนท นิลพัฒน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
162. นายวิรัตน คงดี (แทน) ผู อํานวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
163. นางสาวปภัสนันท สุริยะ (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
164. นายอัษฎอาณิก กัณฑทวีชัย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
165. นายปฐินนท จันทรรตัน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
166. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  
167. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 

กระทรวงสาธารณสุข 
168. นางสาวศุภลักษณ ชัยยา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
169. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
170. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
 

171. นางรัตนา... 
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171. นางรัตนา จันทรแจม (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
172. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรงุ 
173 วาที่ ร.ท.โฆษิต กัลยา ผูอํานวยการศนูยสุขภาพจิตที่ 1  

กระทรวงอตุสาหกรรม 
174. นางสาวอารี แกวนอย (แทน) ผูอํานวยการศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
175. นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
176. นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
177. นายภาคภูมิ หมุนด ี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
178. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
179. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

หนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ  
180. นายพงษศักดิ์ สุระประสิทธิ์  (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 
181. นายนพดล สุยะ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
182. นางสุรางครัตน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
183. นางบูชิตา เลิศพูนวิไลกุล (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
รัฐวิสาหกิจ 
184. นายกนกศักดิ์ ธราวรรณ (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
185. นายวชิร รัชตวรคุณ (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
186. นายศรศลิป ปนทอง หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 

ภาคเอกชน 
187. นายจุลนิตย วังวิวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 

เจาหนาท่ีทีเ่ขารวมประชุม  
188. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
189. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
190. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
191. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
192. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
193. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
194. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
195. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

เร่ืองระเบียบ... 
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เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 

2.1 การมอบโลประกาศเกียรติคณุใหแกศูนยเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ตนแบบ  
      ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมูบานตนแบบประชาธิปไตยดีเดน ประจําป 2565 (ที่ทํา   
      การปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
2.3 การมอบเกียรติบัตรใหแกกิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเดนระดับจังหวัดเชียงใหม ประจําป 

2565 (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
2.4 การมอบเกียรติบัตรใหแกหมูบานที่มีความโดดเดนตามแนวพระราชดําริ ในโครงการ 

9,10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ตอยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจําป 2565 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.5 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติใหแกชุมชนคุณธรรม ท่ีไดรับการยกยองเปนชุมชนคุณธรรม
ฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 

3. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล)  จํานวน 4 เรื่อง ดังน้ี 
   2.1.1 ทุกภาคสวนตองทํางานรวมกัน เปาหมายที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหมคือการ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
   2.1.2 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงตองเฝาระวังและรับมือ
กับสถานการณอยางตอเนื่อง 
   2.1.3 การแกไขปญหาคลองแมขา องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการตอง
บูรณาการการทํางานรวมกัน และใหชวยกันจัดหางบประมาณเพ่ือนําไปพัฒนาคลองแมขาใหสวยงาม  
   2.1.4 การขยายผลเก่ียวกับหนังสือประวัติศาสตรชาติไทยตามขอสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดกิจกรรมเผแพรพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ
พญามังราย และเมืองเชียงใหม  ในวันที่ 4 กันยายน 2565  

2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ บุญณราช) จํานวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 2.2.1 การเรงรัดการเบิกจาย ขอให หัวหนาสวนราชการที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณใหความสําคัญ และกํากับติดตามการเบิกจายและการใชจายเงินใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 2.2.2 การจัดระเบียบสายไฟฟาและสายสื่อสารในพ้ืนที่ โดยเฉพาะเขตอําเภอเมือง

เชียงใหม ไดจัดกิจกรรม Kick off แลว จะมีการดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจะเลือกเสนทางที่เปนเขตชุมชน
หนาแนนกอน ขอความรวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของที่มีสายไฟฟาและสายสื่อสารพาดผานสํานักงาน                           
ใหความสําคัญและใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน 

                     2.2.3 การเตรียม... 
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 2.2.3 การเตรียมความพรอมการประชุมเจาหนาที่ระดับสูงเอเปค ระหวางวันที่         
16 – 30 สิงหาคม 2565 สถานที่จัดประชุมหลัก 3 แหง ไดแก โรงแรมมีเลียเชียงใหม โรงแรมเลอเม
อริเดียนเชียงใหม โรงแรมแซงกรี-ลา เชียงใหม และสถานที่ท่ีใหความสําคัญ ไดแก ทาอากาศยานเชียงใหม 
และสถานท่ีศึกษาดูงาน ในหวงเวลาเดียวกันจะมีการจัดประชุมเอเปคระดับรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เก่ียวกับ
ปาไม                     21 เขตเศรษฐกิจ การประชุมประเด็นที่เก่ียวของกับ ปปช. และการประชุมดานการ
ปองกันและบรรเทา                     สาธารณภัย ขอใหสวนราชการใหความสําคัญ และเปนเจาบานที่ดี  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินปรับปรุง                    ภูมิทัศนใหสวยงาม 

2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช) จํานวน 3 เรื่อง 
ดังน้ี 

      2.3.1 รายงานความกาวหนาการพัฒนาคลองแมขา  ในการดานปรับปรุงภูมิทัศน
และการจัดทาํระบบทอสงน้ําเสียเพ่ือเชื่อมตอกับทอสงน้ําเสียของเทศบาลนครเชียงใหม ระยะทาง 785 เมตร 
ดําเนินการแลวเสร็จรอยละ 95   

 2.3.2 การแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหมไดพาแกนนําชุมชนบริเวณสองฝงคลองแมขาไปศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 18 – 20 
กรกฎาคม 2565 ณ คลองลาดพราว และคลองเปรมประชา ซึ่งเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
และการนํากระบวนการเขาสูบานมั่นคงมาใช ท้ังนี้ จะไดนํามาปรับใชกับคลองแมขา และจะไดจัดทําประชาคม
กับประชาชนสองฝงคลองแมขาตอไป  

 2.3.3 การแกไขปญหาน้ําเสียจากครัวเรือน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
ไดมอบถังดักไขมัน จํานวน 200 ใบ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 แหง ๆ ละ 50 ใบ เพ่ือนําไปติดตั้ง 
ขณะนี้การติดตั้งใกลเสร็จแลว ขอใหนายอําเภอแมริม เมืองเชียงใหมและหางดง ไดประชาสัมพันธใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติการบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยลงสูลําน้ําสาธารณะ  

  2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
           2.4.1 สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ทรงตัวยังคงตองใชมาตรการ     
ในการปองกันและเฝาระวัง  สําหรับโรคฝดาษวานรไดแจงหนวยงานที่เก่ียวของเฝาระวังสถานที่จุดเสี่ยง                         
สวนกลางแจงใหจังหวัดดําเนินการเฝาระวังและคัดกรองผูที่เดินทางมาจากประเทศกลุมเสี่ยง และบริเวณ
ชายแดน 
     2.4.2 สถานการณอุทกภัย สวนราชการและอําเภอใหบูรณาการการทํางาน
รวมกัน เฝาระวังและแกไขปญหาในพื้นที่โดยเรงดวน 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  คร้ังที่ 6 /2565   เมื่อวันจันทรที่ 27 มิถุนายน  2565  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธ์ิรอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
6/2565  เมื่อวันจันทรที่ 27 มิถุนายน  2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 17 หนา 
โดยมี  นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต 
 
                 จังหวัด... 
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จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา   
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 6/2565 เปนที่
เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง สืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 

 ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 การมอบตราสัญลักษณ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (นางสาวชนิสา ชมศิลป)  เน่ืองในโอกาสมหามงคล                          
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตและพระราชวินิจฉัย ใหรัฐบาลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใชชื่อภาษาไทยวา                  
“การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง                       
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565” และใชชื่อภาษาอังกฤษวา 
“Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 
90th Birthday Anniversary 12th August 2022” โดยจัดใหมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯตลอดทั้งป 2565 นี้ 

นอกจากนี้ยังทรงพระราชทานตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา                         
12 สิงหาคม 2565 เพ่ือใชประดับตกแตงอาคารบานเรือน สถานที่ราชการ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาง ๆ 
ที่หนวยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนท่ีพรอมใจกันจัดข้ึนทั่วประเทศ ตลอดป 2565 
ความหมายของตราสัญลักษณพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
อักษรพระนามาภิไธย ส.ก. อยูภายในกรอบรูปหัวใจพื้นสีฟา อักษร “ส” สีฟา เปนสีประจําวันพระราชสมภพ 
อักษร “ก” สีขาวเปนสีเดชของวันพระราชสมภพ พื้นกรอบสีชมพูลายดอกมะลิ สีชมพูเปนสีแหงศรีของวัน        
พระราชสมภพ ดอกมะลิเปนดอกไมมงคลสัญลักษณวันแมแหงชาติ ดานบนเปนพระมหามงกุฎ ภายใน
ประดิษฐานพระแสงจักรและพระแสงตรี สื่อถึงทรงอยูในพระบรมราชจักรีวงศ ขนาบซาย ขวา พระมหามงกุฎ
ดวยพระสัปตปฎลเศวตฉัตร ฉัตรขาว ๗ ชั้น เปนฉัตรประกอบพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง การนําดอกมะลิมารอยเรียงเปนมาลัยลายเกลียวรูปหัวใจ      
รอบอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. สื่อถึงการรอยเรียงดวงใจอยางกลมเกลียวถวายพระองคผูทรงเปนแมของ
แผนดิน ผูทรงเปนศูนยรวมดวงใจชาวไทยทั้งชาติ และผูทรงพระคุณ อันประเสริฐยิ่งตอลูกคือประชาชนชาว
ไทยทุกหมูเหลาใหพนจากความทุกขยาก และมีอาชีพเลี้ยงตน รูปลายหงสประคองฉัตร ซาย ขวา หมายถึง    
พระสิริโฉมสงางามสูงคาดังหงส ลวดลายไทย หมายถึงพระปรีชาชาญยิ่งดานศิลปวัฒนธรรม พระราชทาน
กําเนิดศิลปาชีพ และทรงสงเสริมเอกลักษณของชาติไทยใหเปนท่ีรูจักแพรหลายทั้งในและตางประเทศ เลขไทย 
๙๐ ภายใตมาลัยหัวใจ หมายถึงเลขมงคลอันเปนอภิลักขิตสมัยที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาบรรจบครบ                       
 

            90 พรรษา... 
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๙๐ พรรษา ผาแพรแถบสีฟาอักษรบอกชื่องาน พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา                     
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.2  ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 
5.2.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต  สิงหสุทธิจันทร) สํานักงานคลังจังหวัด

เชียงใหม รายงานการรับจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  รายงานผลการเบิกจายและ
การใชจายงบประมาณ และหนังสือเวียนเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ บทวิเคราะหรายงานการรับจายเงิน
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการวิเคราะหรายงานการรับจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 รายรับท่ีรัฐบาลไดรับรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,172,228.48 ลานบาท 
ประกอบดวยรายไดแผนดินจํานวน 2,437,525.08 ลานบาท และเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
จํานวน 734,703.40 ลานบาท  รายจายตามงบประมาณของรัฐบาลรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,208,642.11 
ลานบาท ประกอบดวยรายจายตามงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 3,012,144.82 ลานบาท 
และรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป (เงินงบประมาณปกอน) จํานวน 196,497.29 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
รายรับประเภทรายไดแผนดิน จํานวน 2,437,525.08 ลานบาทกับรายจายตามงบประมาณประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จํานวน 3,012,144.82 ลานบาท ทําใหรายไดแผนดินต่ํากวารายจายตามงบประมาณประจําป
จํานวน 574,619.74 ลานบาท ประกอบกับรัฐบาลมีรายรับประเภทเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
จํานวน 734,703.40 ลานบาท จึงทําใหรายรับรวมทั้งสิ้นสูงกวารายจายตามงบประมาณประจําปจํานวน 
160,083.66 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบรายรับรวมทั้งสิ้น จํานวน 3,172,228.48 ลานบาท กับรายจาย
ตามงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 และรายจายจากเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 3,208,642.11                 
ลานบาท จึงทําใหรายรับต่ํากวารายจายทั้งสิ้น จํานวน 36,413.63 ลานบาท การวิเคราะหรายรับดานรายได
แผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายรับของรัฐบาลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายไดแผนดิน
และเงินกูเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ โดยรัฐบาลไดประมาณการรายไดแผนดิน จํานวน 2,677,000 
ลานบาท จัดเก็บและนําสงจํานวน 2,437,525.08 ลานบาท ต่ํากวาประมาณการ จํานวน 239,474.92 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.95 รายละเอียดตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดรายไดแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  หนวย : ลานบาท                                                                           

ประเภทรายได ประมาณการ รับจริง 
สูง(ต่ํา)กวา

ประมาณการ 
รอยละ 

1. รายไดภาษีอากร 2,917,637.89  2,637,808.92 (279,828.97) (9.59) 
  1.1 ภาษีทางตรง 1,168000.00 1,080,603.49 (87,396.51) (7.48) 
        ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 370,800.00  340,441.44 (30,358.56) (8.19) 
        ภาษีเงินไดนิติบุคคล  714,700.00 689,553.79 (25,146.21) (3.52) 
        ภาษีเงินไดปโตรเลียม   70,500.00 50,188.60  (20,311.40) (28.81) 
        ภาษีการเดินทางออกนอก 
        ราชอาณาจักร 

 
12,000.00 

 
- 

 
(12,000.00) 

 
(100) 

        ภาษีมรดก - 419.66 419.66 100 
                                  ประเภท... 
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ประเภทรายได ประมาณการ รับจริง 
สูง(ต่ํา)กวา

ประมาณการ 
รอยละ 

  1.2 ภาษีทางออม  1,749,637.89 1,557,205.43 (192,432.46) (11.00) 
        1.2.1 ภาษีการขายทั่วไป  916,900.00 842,773.81 (74,126.19) (8.08) 
                ภาษีมูลคาเพ่ิม 839,200.00 771,452.19 (67,747.81) (8.07) 

                ภาษีธุรกิจเฉพาะ  61,100.00 56,614.94 (4,485.06) (7.34) 
                อากรแสตมป  16,600.00 14,706.58 (1,893.42) (11.41) 
                ภาษีการขายทั่วไปอื่น  - 0.10 0.10 100.00 
        1.2.2 ภาษีการขายเฉพาะ  677,988.30 563,339.35 (114,648.95) (16.91) 
        1.2.3 ภาษีสินคาเขา - ออก 102,500.00 100,321.97 (2,178.03) (2.12) 
        1.2.4 ภาษีลักษณะอนุญาต  52,249.59 50,770.30 (1,479.29) (2.83) 
2. การขายสิ่งของและบริการ  33,119.07  16,013.26  (17,105.81)  (51.65) 
3. รัฐพาณิชย  159,800.00  160,069.85  269.85  0.17 
4. รายไดอื่น  46,343.04  64,907.25  18,564.21  40.06 
รวมรายได  3,156,900.00  2,878,799.28  (278,100.72)  (8.81) 
หัก ถอนคืนรายไดแผนดิน  479,900.00  441,274.20  (38,625.80)  (8.05) 
รายไดสุทธิ  2,677,000.00  2,437,525.08  (239,474.92)  (8.95) 

สรุปผลการวิเคราะหดานรายไดแผนดิน รายไดแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการจัดเก็บและ
นําสงไดต่ํากวาประมาณการ รอยละ 8.95 โดยหนวยงานจัดเก็บรายไดจัดเก็บไดต่ํากวาประมาณการ 
เนื่องจากภาษีสรรพสามิต ภาษีเงินไดนิติบุคคลและภาษีมูลคาเพิ่มไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เปนสําคัญ แตการจัดเก็บรายไดของหนวยงานอ่ืน  

และการนําสงรายไดประเภทรัฐพาณิชยของหนวยงานรัฐวิสาหกิจยังสามารถจัดเก็บไดสูงกวาประมาณการ 
โดยเฉพาะรายไดจากกิจการท่ีกระทรวงการคลังถือหุนต่ํากวารอยละ 50.00 รายไดจากสํานักงานสลาก                 
กินแบงรัฐบาล และรายไดจากองคการของรัฐสาขาสื่อสารที่สามารถจัดเก็บไดสูงกวาประมาณการ ทั้งนี้ รัฐบาล
ไดมีการจัดทําแผนการคลังระยะปานกลาง (ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568) โดยรัฐบาลวางแผนการ
จัดทํางบประมาณแบบขาดดุลเพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและเพ่ือเรงการฟนฟูเศรษฐกิจ ดังน้ัน การจัดเก็บรายไดของรัฐบาล

จึงมีความสําคัญมากที่จะตองทําใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและควรมีการตดิตามการจัดเก็บรายไดของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีและรายไดดานอ่ืนๆ โดยควรมีการกําหนดเปาหมายในการจัดเก็บ มีการรายงาน
ผลการจัดเก็บ และในกรณีที่ มีสถานการณอันเปนเหตุที่มีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล ควรมี
มาตรการในการแกไขปญหา เชน การขยายฐานภาษีใหครอบคลุม การจัดหาแหลงรายไดใหม และการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุและการจัดเก็บ
รายไดจากท่ีราชพัสดุ เพื่อใหรัฐบาลมีรายไดที่สามารถตอบสนองความตองการใชจายตามยุทธศาสตรของ
ประเทศ การวิเคราะหรายจายตามงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 รายจายตามงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของรัฐบาล ประกอบดวย 3 ประเภทรายจายไดแก รายจายตามงบประมาณ 
รายจายชําระคืนตนเงินกู และรายจายเพ่ือชดใชเงินคงคลัง โดยมีประมาณการรายจายงบประมาณประจําป 
 
                    งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กําหนดไว จํานวน 3,285,962.48 ลานบาท และรายจายจริง จํานวน 
3,250,737.12 ลานบาท รายละเอียดตามตารางที่  2  

ตารางท่ี 2  ตารางแสดงรายละเอียดรายจายตามงบประมาณประจําป จําแนกตามงบรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                                                                                                             หนวย : ลานบาท 

รายการ 

งบประมาณ
รายจาย 
(หลังโอน

เปลี่ยนแปลง) 

รายจายจริง 
30 กนัยายน2564 

เงินกนัไว 
เบิกเหลื่อมป 

รวมรายจายจริง 
และเงินกนั 

ไวเบกิเหลื่อมป 
รอยละ 

1. รายจาย
งบประมาณ  3,216,649.60 2,942,831.94 238,592.30 3,181,424.24 98.90 
   งบกลาง  608,356.29  535,616.11  54,567.92  590,184.03  97.01 
   งบบุคลากร  632,139.34  630,395.03  6.15  630,401.18  99.73 
   งบดําเนินงาน  145,948.03  132,872.22  9,855.57  142,727.79  97.79 
   งบลงทุน  437,647.80  321,007.71  113,128.64  434,136.35  99.20 
   งบอุดหนุน  747,705.22  716,999.14  26,022.52  743,021.66  99.37 
   งบรายจายอื่น  644,852.92  605,941.73  35,011.50  640,953.23  99.40 
2. รายจายชําระ
คืนตนเงินกู  

69,312.88  69,312.88  -  69,312.88  100 

รวม 3,285,962.48  3,012,144.82  238,592.30  3,250,737.12  98.93 
ภาพรวมของการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จําแนกตามประเภทงบรายจายรวม
งบประมาณรายจายทั้งสิ้น จํานวน 3,285,962.48 ลานบาท ซึ่งประกอบดวยรายจายตามงบประมาณ 
จํานวน 2,942,831.94 ลานบาท และรายจายชําระคืนตนเงินกู จํานวน 69,312.88 ลานบาท โดยมี
รายจายจริงทั้งสิ้น จํานวน 3,012,144.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91.67 และมีการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป 
ของงบประมาณประจําป พ.ศ. 2564 จํานวน 238,592.30 ลานบาท รวมรายจายจริงและเงินกันไวเบิก
เหลื่อมป จํานวน 3,250,737.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.93 งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจายเงินงบประมาณรวมรายจายจริงและเงินกันไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 
3,250,737.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.93 ของวงเงินงบประมาณ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทุกภาคสวนไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) 

สงผลในการเบิกจายงบลงทุนสามารถเบิกจายไดรอยละ 73.35 ของเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและเมื่อ
รวมยอดเงินท่ีมีการกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป คิดเปนรอยละ 99.20 ของเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ซึ่งสาเหตุ
ดังกลาวสงผลกระทบตอการเบิกจายเงินงบประมาณ  ดังนี้ (1) การจัดซื้อจัดจางของหนวยรับงบประมาณ                
ไมสามารถลงนามในสัญญาหรือกอหนี้ผูกพันไดตามแผนการปฏิบัติงานหรือเปาหมายที่กําหนดไว หรือบาง
รายการสามารถกอหนี้ผูกพันไดแตยังไมสามารถกอสรางหรือดําเนินงานได รวมถึงไมสามารถตรวจรับงานได
เนื่องจากไมสามารถเขาพื้นที่ดําเนินการไดตลอดจนปญหา การหามเคลื่อนยายแรงงาน การขาดแคลนแรงงาน 
และการไมสามารถขนสงเคร่ืองจักรเขาพ้ืนที่กอสรางได  การเบิกจายตามงวดงานจึงเกิดความลาชา (2) กรณี 
 
               หนวยรับ... 
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หนวยรับงบประมาณกอหนี้หรือเบิกจายรายจายงบลงทุนลาชาไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางหนวยรับงบประมาณมีการปรับปรุงแกไขรางขอบเขตของงาน (TOR) 
และแบบรูปรายการหลายคร้ัง เมื่อเขาสูขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางไมมีผูประกอบการย่ืนเสนอราคาหรือย่ืนเสนอ
ราคาเพียงรายเดียว มีการอุทธรณผลการประกวดราคาประกอบกับครุภัณฑบางรายการมีคุณลักษณะเฉพาะ
หรอืตองนําเขามาจากตางประเทศ สําหรับกรณีการเบิกจายลาชาพบวา ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และหรือขอขยายระยะเวลาในการดําเนินงานกรณีงานกอสรางปเดียวผูรับจางจะ
ดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงใหแลวเสร็จกอนแลวจึงจะขอเบิกจายเงินตามสัญญาในคราวเดียวงาน                    
ผูกพันใหมจะดําเนินการกอหนี้และเบิกจายคางานตามใบแจงหนี้ของผูรับจาง นอกจากนี้ยังพบปญหา                       
ของหนวยรับงบประมาณในพ้ืนที่จังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน การขออนุญาตการเขาใช
พื้นท่ีดําเนินการมีความซ้ําซอนทําใหการจัดซื้อจัดจางลาชาไมเปนไปตามแผนหรือเปาหมายที่ กําหนด                      
(3)  กรณีรายการผูกพันใหมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินเกิน จํานวน 1,000 ลานบาท 
เนื่องจากเปนรายการผูกพันใหมที่มีวงเงินสูง มีขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ขั้นตอน
การดําเนินการคอนขางซับซอน จึงเปนเหตุใหเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจาง การกอหนี้ และการเบิกจายมี
ความลาชา มาตรการที่ไดดําเนินการเพ่ือแกไขการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดดําเนินการออกมาตรการเพ่ือแกไขปญหาการกอหนี้และการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้  (1) ใหหนวยงานเจาของงบประมาณ
กําชับเจาหนาที่บริหารจัดการเพื่อเรงรัดการดําเนินการในการกอหนี้และเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 เพ่ือมิใหเงินงบประมาณถูกพับไป สําหรับหนวยงานที่ดําเนินการกอหน้ีครบทุกโครงการ/
รายการ และหรือดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายผลผลิตท่ีไดรับจัดสรรเงินงบประมาณแลว มีเงิน
งบประมาณเหลือจายจากการใชวงเงินไดต่ํากวาวงเงินที่ไดรับจัดสรรสามารถนําเงินเหลือจายดังกลาวเพ่ือไป
ดําเนินโครงการ/รายการที่มีความจําเปน ไดแก การจัดหา ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) สําหรับ
เจาหนาที่ของสวนราชการในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด ที่จําเปนตองมาปฏิบัติงาน ที่ตองมีการตรวจ                   
คัดกรองดวยชุดตรวจ ATK กอนเขามาปฏิบัติงานที่สวนราชการตามมาตรการที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) (ตามนัยหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ 

กค 0412.4/31596 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.4/ 
35378 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564)  (2) กรณีไมสามารถจัดซื้อจัดจางหรือตรวจรับพัสดุได เนื่องจากตอง
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ดวยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) เพื่อลดการแพร
ระบาดของโรค ไดกําหนดแนวทางการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจางของ
หนวยงานของรัฐ กรณีการประชุมพิจารณาเอกสารการจัดซื้อจัดจางหรือการนําเสนองานหรือการประชุม
พิจารณาพัสดุไมจําเปนตองจับตองหรือตรวจรับทางกายภาพของตัวพัสดุที่สงมอบนั้น เชน การประชุม
พิจารณาเอกสารของคณะกรรมการเพื่อจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
การประชุมพิจารณาเอกสารของผูยื่นขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผล เปนตน เพ่ือใหการดําเนินการ
ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางเปนไปอยางคลองตัวอันจะสงผลใหมีเม็ดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจตามเปาหมายที่
กําหนด (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด             
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)  (3) กําหนดแนวทางปฏิบัติการใชลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสในกระบวนการจัดซื้อจัดจางซึ่งประกอบดวย ขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือ 
 
                              รายละเอียด... 
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รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ การเชิญชวนและการยื่นขอเสนอการพิจารณาผลและการจัดทํารายงานผล
การพิจารณา การรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ การเสนอ
รายงานผล การตรวจรับพัสดุตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ การทําสัญญาและการตรวจสอบรับพัสดุ เพ่ือเปน
ทางเลือกใหหนวยงานของรัฐนําไปใชในกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพ่ิมความคลองตัวลดข้ันตอน สะดวก และ
รวดเร็ว (ตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด                   
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564    
    ผลการใชจายเงินงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังส ือ                      
สําน ักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตรี ด วนที ่ส ุด ที ่ นร 0505/ว 3476 ลงว ันที ่ 22ธันวาคม 2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื ่อวันที่                    
21 ธันวาคม 2564 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจาย
ภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19                    

โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส 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 15 กรกฎาคม 2565 จํานวน 
27,040.12 ลานบาท จําแนกตามประเดน็ยุทธศาสตร ดังนี้                                  หนวย : ลานบาท                                   

ลําดับ 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 
รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย 
รอยละ 
ใชจาย 

งบประมาณ  27,040.12 22,814.93 94.37 24,792.71 91.69 

1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนา
และเสรมิสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

10,484.19 9,433.78 89.98 9,949.70 94.90 

2 ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม 

4,279.92 3,488.41 81.51 3,729.19 87.13 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

3,611.99 2,858.51 79.14 3,258.19 90.20 

4 ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

3,076.05 2,378.00 77.31 2,837.63 92.25 

 

                ลําดับ... 
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ลําดับ 

ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย 
รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย 
รอยละ 
ใชจาย 

งบประมาณ  27,040.12 22,814.93 94.37 24,792.71 91.69 

5 ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครฐั 

2,762.35 2,473.19 89.53 2,542.46 92.04 

6 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1,874.61 1,367.49 72.95 1,632.99 87.11 

7 รายการคาดําเนินการภาครฐั 951.00 815.55 85.76 842.54 88.60 

ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ดังน้ี 

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  27,036.42  1,977.77   22,814.93  84.39  93 -8.61 24,792.71  91.70  100 -8.30 

ประจํา  17,638.37      86.75  16,138.47  91.50  98 -6.50  16,225.23  91.99  100 -8.01 

ลงทุน    9,398.05  1,891.02  6,676.46  71.04  75 -3.96 8,567.48  91.16  100 -8.84 
. 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมไดรับจัดสรร 
27,036.42 ลานบาท เบิกจาย 22,814.93 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.39 ต่ํ ากวา เป าหมายที่ 
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 8.61 เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ ผลการใชจาย 24,792.71 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 91.70 ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 8.30 เปนลําดับท่ี 3 ของประเทศ  ผลการใช
จายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,398.05 
ลานบาท เบิกจาย 6,676.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 71.04 ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 
3.96 เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ ผลการใชจาย 8,567.48 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 91.16 ต่ํากวาเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 8.84 เปนลําดับท่ี 11 ของประเทศ หนวยเบิกจายท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนมีท้ังสิ้น 
132 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 122 หนวยงาน องคการมหาชน 
จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหว ัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจํานวน                              
1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระการประชุม การเบิกจาย
คาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   หนวย : ลานบาท  

รายการ งบประมาณ 
สํารองเงนิ 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม 3,002.42 8.88 158.89 2,595.93 86.46 2,763.69 92.05 

  เงินกู 2,464.19 0.00 158.89 2,101.46 85.28 2,260.35 91.73 

รายการ... 
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รายการ งบประมาณ 
สํารองเงนิ 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

     ป 2563 24.02 0.00 0.00 24.02 100.00 24.02 100.00 

     ป 2564 1,774.57 0.00 1.06 1,701.90 95.91 1,702.96 95.96 

     ป 2565 665.60 0.00 157.83 375.53 56.42 533.36 80.13 

  งบกลาง ป 
2564 

538.23 8.88 0.00 494.47 91.87 503.35 93.52 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2,318.65 519.68 1,795.07 77.42 2,314.75 99.83 
 

หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ  ไดแก หนังสือกรมบัญชีกลางดวนท่ีสุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่                        
29 มิถุนายน 2565 เรื่อง ซอมความเขาใจเตรียมการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สรุปดังนี้  (1) กรณี
ใชจายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เน่ืองจากขณะนี้รางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ดังนั้น เพ่ือให
หนวยงานของรัฐสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางเปนไปดวยความรวดเร็ว และสามารถกอหนี้ผูกพันและ                   
เบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคลองกับนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงิน                      
ของรัฐบาล จึงขอใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง                     
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ท้ังนี้ การที่จะ
ถือวาหนวยงานของรัฐได รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 หมายความถึง                 
เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                    
พ.ศ. 2566 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566                          
รายหนวยงานของรัฐและมีมติเปนที่สิ้นสุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2  (2)  กรณีที่
ไมไดใชจายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 การท่ีจะถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ ขอ 11 หมายความถึง เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับ                    
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณจากหนวยงานที่เก่ียวของหรือผูมีอํานาจในการพิจารณางบประมาณตามที่
กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ ขอกําหนด หรือแนวทางปฏิบัติวาดวย
งบประมาณของหนวยงานของรัฐน้ันๆ แลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

                     5.2.2 การ... 
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    5.2.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด)  จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จําแนกเปน 
งบลงทุน จํานวน 271,322,904.30 บาท รอยละ 89.69  งบดําเนินงาน จํานวน 21,194,195.7 บาท รอย
ละ 7 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท  รอยละ 3.31  การใช
จายงบประมาณ ณ วันท่ี  22 กรกฎาคม  2565 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 
265,321,527.28 บาท รอยละ 87.70 จําแนกเปน การเบิกจาย จํานวน 172,236,470.62 บาท รอยละ
56.93 และการกอหนี้ผูกพัน จํานวน 93,085,056.66 บาท รอยละ 30.77 ยังไมไดเบิกจาย จํานวน
37,195,572.72 บาท รอยละ 12.30  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
5.2.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด

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

  ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง)  กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 
88,126,600 บาท ภาพรวมเบิกจาย 12,955,978.90 บาท รอยละ 14.70 กอหนี้ผูกพัน 61,310,028 
บาท รอยละ 69.57 อยูระหวางดําเนินการ 13,860,593.10 บาท รอยละ 15.73 แยกเปน งบลงทุน 
จํานวน 66,293,800 บาท รอยละ 75.22 ประกอบดวย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ culture & craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสูแหลงทองเที่ยว หมายเลข 
1252 ตอนแมตอนหลวง - ขวงกอม กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท  โครงการ
แกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาฝุนควันโดยการมีสวน
รวมในที่เขตปาตนน้ําปาอนุรกัษพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทําแนวกันไฟ จํานวน 670 กิโลเมตร 
เปนเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาพ้ืนที่ปาชุมชนกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จํานวน 120 แหง งบประมาณ 9,000,000 บาท ฝายก่ึงถาวร 
จํานวน 110 แหง งบประมาณ 3,850,000 บาท ผลการเบิกจาย 3,652,864 รอยละ 5.51 กอหนี้ผูกพัน 
55,392,028 บาท รอยละ 83.56 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 7,248,908 บาท รอยละ 10.93                     
งบดําเนินงาน จํานวน 16,832,800 บาท รอยละ 19.10 ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ไดแก 
โครงการจัดแสดงนวัตกรรมแลจําหนายสินคา Lanna Expo 2012 งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการ

แกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท โครงการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ wellness งบประมาณ 702,500 บาท  โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติ งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนา
สูการแขงขันดานการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท  โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี    
ของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท ผลการเบิกจาย 6,643,190.90 บาท รอยละ 39.47  
 
                 กอหนี้... 
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กอหนี้ผูกพัน 5,918,000 บาท รอยละ 35.16 อยู ระหวางดําเนินการ 4,271,609.10 บาท                    
รอยละ 25.37 งบรายจายอื่น คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท รอยละ 5.67 เบิกจาย 2,659,924 บาท รอยละ 53.20 อยูระหวางดําเนินการ 
2,340,076 บาท รอยละ 46.80 

มติท่ีประชุม รับทราบ   
   5.2.4 การสงเสริม การขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สําคัญดานวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  (นางสิริรัตน โอภาพ) แจงตอที่ประชุม ดังนี้                      
(1) จังหวัดเชียงใหมไดเชิญชวนสวนราชการแตงกายดวยผาลายหงสในโคม ลายผาอัตลักษณประจําจังหวัด
เชียงใหม โดยสามารถสแกน QR Code สั่งซื้อโดยตรงกับผูประกอบการ ตามเอกสารประชาสัมพันธที่แจก                      
(2) สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดเชียงใหมไดจัดทําโครงการยกยองเทิดทูนพญามังราย                     
ปฐมกษัตริยเมืองเชียงใหม และตามรอยประวัติศาสตรการสรางเมืองเชียงใหม เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว 
กระตุนเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ผานกิจกรรม 3 กิจกรรม ไดแก การจัดทําหนังสือพระ
ราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพญามังราย พิธีแหเคร่ืองราชสักการะและเครื่องบวงสรวงพญามังราย 
การแสดงละครอิงประวัติศาสตร แสง สี เสียง เก่ียวกับพระราชประวัติของพญามังรายและเมืองเชียงใหม โดย
จะจัดกิจกรรม ณ บริเวณขวงวัฒนธรรมหอพญามังราย และโบราณสถานเวียงกุมกาม อําเภอสารภี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3  ดานกิจการพิเศษ 

    -  

  5.4  ดานความมั่นคง 
         5.4.1 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
          นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน ) 
สถานการณโรคโควิด-19 ไมมีคลัสเตอรใหญๆ สวนใหญเปนการติดเชื้อใน ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565                
พบผูติดเชื้อรายวันเฉลี่ย 27 คน เขาขายเฉลี่ย 1,086 คน เปนผูปวยที่ตองใชเครื่องชวยหายใจ 13 คน ผล
การฉีดวัคซีน ฉีดไปแลว 1,687,900 คน คิดเปนรอยละ 90.64 จากประชากรตามสิทธิการรักษา เข็มที่ 1 
จํานวน 1,687,900 โดส เข็มที่ 2 จํานวน 1,635,161 โดส เข็มที่ 3 จํานวน 741,000 โดส และเข็มที่ 4 
จํานวน 144,189 โดส การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดระลอกใหม (1) ขอสั่งการ PHEOC จังหวัด 
ใหทีม Hospital Unit (โรงพยาบาลนครพิงค) จัดเตรียมแผนรองรับผูปวยเหลือง แดง พรอมปฏิบัติทันที              
จะนําเสนอแผนฯ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 พรอมออกเปนขอสั่งการทันที) สถานบริการทุกแหง (รัฐ รัฐนอก
สังกัด เอกชน) เตรียมความพรอม 3 พอ ไดแก เตียงพอ ยาพอ หมอพอ (2) ขอสั่งการคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดเชียงใหม ใหศูนยปฏิบัติการอําเภอ ตรวจสอบการเปดบริการของสถานประกอบการ ผับ บาร                  
คาราโอเกะ ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคอยางเครงครัด และตองเสนอขอเปดผานคณะกรรมการ
โรคติดตอกอนทุกแหง  ใหสํานักงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกอําเภอ ติดตามสถานการณการระบาด
อยางใกลชิด ถาพบผิดปกติใหแจงสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมพรอมนําเสนอในท่ีประชุม  
 
                คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการโรคติดตอทุกสัปดาห  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมติดตามการระบาดในโรงเรียน และ
รายงานทุกสัปดาห สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานสงเสริม
การปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม  ตรวจสอบศูนยพัฒนาเด็กในสังกัด และขออนุญาตเปดดําเนินการตอ
คณะกรรมการโรคติดตอทุกแหง  ใหทุกอําเภอรณรงคฉีดวัคซีนเข็มกระตุนอยางตอเน่ือง พรอมมอบรางวัลให
อําเภอที่มียอดการฉีดเข็มกระตุนเพ่ิมสูงสุดในเดือนกันยายน 2565  สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัด
เชียงใหมมีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกตอแสนประชากรเปนลําดับท่ี 4 ของประเทศ และเปนลําดับที่ 3                
ของเขตบริการสุขภาพที่ 1  ถัดจาก จังหวัดแมฮองสอน และนาน จํานวนผูปวยสะสมถึงสัปดาหที่ 30 จํานวน 
768 คน ยังไมพบผูเสียชีวิต พ้ืนที่ระบาดตอเนื่องสัปดาหระบาดท่ี 30 ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงดาว 
เวียงแหง สันกําแพง สันทราย แมแจม แมแตง พราว หางดง ฮอด อมกอย การเฝาระวัง แยกเปนเฝาระวัง 
กลุมอาการไข พื้นที่ที่ไมพบผูปวยและพ้ืนที่ควบคุมการระบาดสําเร็จจะสุมสํารวจทุกสัปดาหเนนสถานที่สําคัญ 
เชน วัด โรงเรียน ตลาด คนหาผูปวยเชิงรุกพื้นที่เฝาระวังการระบาด จะทําการพนสารเคมีกําจัดยุงตัวแกรัศมี 
100 เมตร ในวันที่ 1,7,14 สํารวจทั้งหยอมบานทุก 3-5 วัน จนเปน 0 เฝาระวังพ้ืนที่ระบาดตอเน่ืองทําการ
พนสารเคมีกําจัดยุงตัวแกทุกสัปดาห สํารวจท้ังหยอมบานทุก 3-5 วัน จนเปน 0 สถานการณโรคฝดาษวานร         
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ยอดผูติดเชื้อทั่วโลก 12,608 ราย กระจาย 66 ประเทศ ผูปวยรายแรกในไทย 
มีผูสัมผัสเสี่ยงสูง 2 ราย กักตัว 21 วัน รอผลตรวจยืนยัน เปนผูปวยเพศชาย อายุ 27 ป สัญชาติในจีเรีย 
อาชีพนักธุรกิจ เดินทางจากประเทศไนจีเรียเขามาประเทศไทยวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และอาศัยอยูจนถึง
ปจจุบัน ประมาณชวง 18 – 25 มิ ถุนายน 2565 (2 - 3 สัปดาหกอนมีอาการ) มีเพศสัมพันธกับ
นักทองเที่ยวหญิงไมทราบสัญชาติ วันท่ี 9 กรกฎาคม 2565 มีอาการไข ไอ เจ็บคอ ตอมน้ําเหลืองโต มีผื่น
แดง ตุมนูนแดง เปลี่ยนเปนตุมน้ําใส ตอมาเปนตุมหนอง และแตกออกเปนแผลลึก เร่ิมจากอวัยวะเพศ ลามไป
ในหนา ลําตัว แขน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลแพทยสงสัยโรคฝดาษวานรและ           
สงตรวจ  วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผลตรวจพบเชื้อ มาตรการการเฝาระวังโรคฝดาษวานรจังหวัดเชียงใหม 
ปจจุบัน ยังไมมีเที่ยวบินตรงจากประเทศที่พบผูติดเชื้อ มีเพียงเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่อง เชน บินจากยุโรปมา
เปลี่ยนเคร่ืองที่สิงคโปร แลวตอมาลงที่เชียงใหม ดังนั้น แนวทางการเฝาระวังของจังหวัดจึงดําเนินการ                 
2 รูปแบบ คือ  (1) ทาอากาศยานเชียงใหม ดานควบคุมโรคติดตอไดจัดตั้งจุดสแกนไข และตรวจเอกสาร               
ถาพบผูมีอุณหภูมิรางกายมากกวา 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทําการ
แยกเพื่อสอบสวนและเฝาระวัง พรอมแจกบัตรคําแนะนํา ใหผูเดินทางเฝาระวังอาการขณะที่อยูในเชียงใหม 
และสงรายชื่อใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมติดตาม (2) โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหมจัดประชุมวาง
แนวทางการเฝาระวังผูมีอาการเขาขายแลว โดยใหโรงพยาบาลจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ ท่ีตั้ง ถาพบผูมีอาการเขา
ขายใหเก็บตัวอยางสิ่งสงตรวจ พรอมประสานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ลงสอบสวนโรค และสงสิ่ง
สงตรวจเพื่อหาเชื้อโรคฝดาษวานร ไปที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข หรือโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ การกํากับดูแล กัญชา กัญชง ดวยกระทรวงสาธารณสุขไดมีประกาศ เรื่องระบุชื่อยาเสพติดใหโทษ
ในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งไดแก พืชฝน เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย 
สารสกัดจากทุกสวนของพืชกัญชาหรือกัญชง ยกเวนสารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลไมเกิน
รอยละ 0.2 โดยน้ําหนัก เฉพาะท่ีไดรับอนุญาตใหสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกภายในประเทศ สารสกัด
จากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ไดจากการปลูกภายในประเทศ  การขออนุญาตกัญชา กัญชงตลอดโซ
อุปทาน หลังวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กําหนดไววาการปลูก การนําเขาพืชกัญชา กัญชงไมไดอยูภายใตตามกฎหมายวาดวย                      
 
                       ยาเสพติด... 
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ยาเสพติด แตอยูภายใตการกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติพันธุพืช 
พ.ศ. 2518 ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ การสกัด การผลิตสารสกัดหยาบหรือสาร
สกัดบริสุทธิ์จากทุกสวนของพืชกัญชากัญชง (ยกเวนเมล็ด) ตองขออนุญาตผลิตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด 
การนําเขาสารสกัดตองมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาวิจัยวิเคราะหหรือประโยชนราชการ การขออนุญาตนําเขา
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด การผลิต นําเขา สงออก ขาย ผลิตภัณฑสมุนไพร ยา อาหาร และ
เครื่องสําอาง ที่มีกัญชา กัญชง หรือสารสกัดจากพืชกัญชา กัญชงเปนสวนประกอบ การขออนุญาตใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยยา ผลิตภัณฑสมุนไพร อาหาร หรือเครื่องสําอาง แลวแตกรณี กัญชาเปนสมุนไพรควบคุม                      
ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ตั้งแตวันที่ 17 มิถุนายน 
2565 ตั้งแตวันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผูประกอบธุรกิจ หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนสามารถปลูกกัญชา กัญชง เพ่ือใชสําหรับดูแลสุขภาพ หรือเพื่อจําหนายเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรมได 
เพื่อการศึกษาวิจัยโดยใหแจงขอมูลการปลูกแกองคการอาหารและยา สามารถลงทะเบียนผานแอพพลิเคชัน 
“ปลูกกัญ” การสกัดสารจากทุกสวนของพืชกัญชา กัญชง ตองขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด                    
หามนําเขาสารสกัด ยกเวนกรณี เพ่ือการศึกษาวิจัย หรือ เปนหนวยงานรัฐเพ่ือประโยชนทางการแพทย กัญชา
เปนสมุนไพรควบคุม ตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542                  
การผลิตผลิตภัณฑสุขภาพ ขึ้นกับ กฎหมายที่เก่ียวของ ไดแก พระราชบัญญัติอาหาร พระราชบัญญัติเคร่ืองสําอาง 
พระราชบัญญัติยา หรือ พระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร กัญชาเปนสมุนไพรควบคุมอนุญาตใหผูที่มีอายุ
ตั้งแต 20 ปขึ้นไปสามารถครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา ขนยาย จําหนายได หามสูบในที่สาธารณะ 
หามจําหนายใหกับผูที่มีอายุต่ํากวา 20 ป หามจําหนายใหกับสตรีมีครรภหรือสตรีใหนมบุตร ผูปวยที่หามใช
กัญชา ผูที่มีประวัติแพกัญชา เปนโรคหัวใจและหลอดเลือดข้ันรุนแรงไมสามารถคุมอาการได มีประวัติ               
ความผิดปกติทางจิตเวช สตรีมีครรภใหนมบุตร ผูปวยที่ใชยาวารฟาริน อาการไมพึงประสงคที่พบบอย                   
ปากแหง คอแหง งวงนอน คลื่นไส อาเจียน เดินเซ ควบคุมตัวเองไมได หัวใจเตนเร็ว ความดันโลหิตลดลง 
หลังจากใชกัญชาแลวภายใน 6 ชั่วโมง  ไมควรขับรถ หรือทํางานเก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองจักร 
 

มติท่ีประชุม รบัทราบ 

 5.5 ดานสังคม 
  -   
 5.6 นําเสนอโดยเอกสาร 
  5.6.1 การรายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีขาดบัญชี หรือเจาหนาที่ของรัฐ
ทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 6   เร่ืองวาระงานสําคญัของจังหวัดเชียงใหมในเดือนสิงหาคม 2565  

วันท่ี เวลา งาน สถานที่ 
1- 31 สิงหาคม 2565  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 ไดแก  

ที่ตั้งหนวยงาน 
 
 

                 การจัด... 
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วันท่ี เวลา งาน สถานที่ 
  - การจัดโตะหมูประดิษฐานพระฉายาลักษณสมเด็จ-    

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง พรอมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคาร
สํานักงาน  
- การประดับธงชาติไทยคูกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก.
และธงตราสัญลักษณพระราช พิ ธีมหามงคลเฉลิ ม                     
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
พรอมประดับผาระบายสีฟารวมกับผาระบายสีขาว 
บรเิวณร้ัวอาคารสํานักงาน 

 

5-10 สิงหาคม 2565  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จฯ 
พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ      
มหาวชิโรตตมางกูร สิรวิิบูลยราชกุมาร ไปทรงทัศนศึกษา 
เสนทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานที่ทองเท่ียว  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ประทับแรม ณ กรนีเลค รีสอรท 
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม                 

เปนการสวน
พระองค 
 
 
 
 

12  สิงหาคม 2565   การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

 

16 สิงหาคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองคไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีลานนา ประจําปการศึกษา 2562  และเสด็จฯ                  
ไปทรงเปดอนุสาวรียสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
โรงเรียนเทพศิรินทร เชียงใหม พรอมทั้งทอดพระเนตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

 - หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
- โรงเรยีนเทพศิรนิทร 
อําเภอสันปาตอง 

16-30 สิงหาคม 2565  การประชุมเจาหนาที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่  3 และการ
ประชุมที่เก่ียวของ  

 

30 สิงหาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา  
ศูนยราชการ 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม คร้ังที่ 
7/2565 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา                 
ศูนยราชการ 

                      13.00 น. 

... 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา                  
ศูนยราชการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ  
                       7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
เชียงใหม) 
     ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม                      
(นายนพดล สุยะ) ตามที่ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 
1 แทนกรณีตําแหนงท่ีวาง 1 คน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคการ
บริหาร สวนจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการรวบรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ 1 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลว ดังนี้ จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ
เลือกต้ัง จํานวน 24,447 คน จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตน 12,517 คน จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ไดรับ
มาทั้งหมด 25,680 บัตร จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ใชลงคะแนน 12,517 บัตร จํานวนบัตรดี 10,229 บัตร 
จํานวนบัตรเสีย 980 บัตร จํานวนบัตรเลือกตั้งที่ทําเคร่ืองหมายไมเลือกผูสมัครผูใด 1,308 บัตร จํานวนบัตร
เลือกตั้งท่ีเหลือ 13,163 บัตร ผูสมัครรับเลือกตั้งไดคะแนนเรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวผูสมัคร                       
ลําดับที่ 1 นายการุณย คูเจริญชัยกุล หมายเลขประจําตัวผูสมัคร 1 ไดคะแนน 10,229 คะแนน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 7.2 การสงเสริมการจําหนายสินคาชุมชนผานแพลตฟอรมของไปรษณียไทย 
(สํานักงานไปรษณีย เขต 5)  

  ผูแทนสํานักงานไปรษณีย เขต 5 (นายวชิร รัชควรคุณ) ไปรษณียไทยไดรับมอบ
นโยบายจากรัฐบาลใหเปนหนวยงานที่สงเสริมการจําหนายสินคาชุมชนจากท่ัวประเทศ หนวยงานราชการ
สามารถนําสินคาในพ้ืนที่ลงจําหนายในแพลตฟอรม Thailandpostmart ของไปรษณียไทย   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 7.3 กําหนดการจัดพิธีปลอยพันธุสัตวน้ําเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม                            
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  (สํานักงาน
ประมงจังหวัดเชียงใหม) 

  ประมงจังหวัดเชียงใหม (นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ) จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัด
พิธีปลอยพันธุสัตวน้ํ า เฉลิมพระเกียรติ  เนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม  2565 เวลา 10.00 น.                          
 

                         ณ แกม... 
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ณ แกมลิงหนองแฝก หมูที่ 1 ตําบลหนองแฝก อําเภอสารภี โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานใน
พิธี  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม 12.00 น.   
     วัลยา  สิปปพันธ  ผูจดรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
      เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
     สุชญา  จายหลวง ผูตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสุชญา จายหลวง) 
       นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
 
 
 


