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ดวนที่สุด
ที่ ชม ๐๐๑๗.๓/ว 17596

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐
22 มิถุนายน 2565

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมหัวหน.าสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2565
เรียน รองผู. วาราชการจั งหวัด เชี ย งใหม คณะกรมการจั งหวัดเชี ยงใหม หั วหน. าสวนราชการ หั ว หน. า หนวยงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ นายอำเภอ นายกองค9 ก ารบริ ห ารสวนจั งหวั ด เชี ย งใหม นายกเทศมนตรี น ครเชี ย งใหม
นายกเทศมนตรีเมืองทุกแหง ผู.บริหารสถาบันการศึกษา และผู.บริหารองค9กรภาคเอกชน
อ.างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0017.3/ว 14810, ว 14811, ว14812
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ9 2565
สิ่งที่สงมาด.วย สำเนารายงานการประชุมฯ

จำนวน 1 ชุด

ตามที่จังหวัดเชียงใหมได.จัดประชุมหัวหน.าสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันจันทร9ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห.อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย9ราชการจังหวัดเชียงใหม นั้น
ฝH า ยเลขานุ ก ารได. จั ด ทำรายงานการประชุ ม หั ว หน. า สวนราชการประจำจั ง หวั ด เชี ย งใหม
และการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 5/2565 เสร็ จ เรี ย บร. อ ยแล. ว จำนวน 18 หน. า
จึ งขอให. ท านตรวจสอบรายงานการประชุ ม และรั บ รองรายงานการประชุ ม ดั งกลาวผานชองทาง QR Code
ด.านท.ายหนังสือนี้ ภายในวันศุกร9ที่ 24 มิถุนายน 2565 หากพ.นกำหนดถือวาทานรับรองรายงานการประชุม
ครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาด.วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานจังหวัด
กลุมงานอำนวยการ
โทรศัพท9 ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘
โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7

1
รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5/2565
ในวันจันทร$ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย$ราชการจังหวัดเชียงใหม
--------------------------ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ที่เขาประชุม
1. นายประจญ
ปรัชญสกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายวรญาณ
บุญณราช
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายประสงค
หลาออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีรพงศ
ฤทธิ์รอด
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวชนิสา
ชมศิลป2
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. นางปลื้มจิต
สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม
8. นายสมคิด
ป8ญญาดี
(แทน) ผู อำนวยการสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
9. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
10. นางสิริรัตน
โอภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
11. นางกัญญชลา
สุขิตรกูล
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
12. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
13. นายณวรา
ชัยชนะ
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
14. นางธีราพร
วิชิตป8ญญา
สถิติจังหวัดเชียงใหม
15. นายชำนาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
16. นางพนิดา
วาณิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
17. นางศิริพร
ศิริโสดา
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
18. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงมหาดไทย
19. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
20. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
21. นายวิรัช
ตั้งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
22. นายอารุณ
ปEนตา
หั ว หนาสำนั ก งานปF อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
23. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
24. นายสุภาพ
...
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24. นายสุภาพ

ชมภูมิ่ง

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

คงทวีศักดิ์
ศิริบวรเดช
วงศโสภา
สมบัตินันท
สุนทร
ทาวคำมา
จะงาม
โชติธนาภิรักษ
สามนต
พรหมดวง

นางเสาวรส
นายอนุชา
นายทองศุกร
นายอัครพล
นางสาววราศิณี
นายเอกชัย
นางสาวนรัมภา
ร.ต.วิโรจน
นายประสิทธิ์
นายธนากร

35. นายศเนติ

จิรภาสอังกู

36. นายพิพัฒนพงษ
37. นางสาวอรุณี
38. นางสาวดวงกมล

พุทธวงค
โปธา
โกศลกาญจน

อำเภอ
39. นายอภิชาติ
40. นายศิวะ
41. นายธนกฤต
42. นายเลอยศ
43. นายภิญโญ
44. นายมานิตย
45. นายชัยณรงค
46. นายทรงศักดิ์
47. นายสงัด
48. นายจิระชาติ
49. นายชลิต
50. นางวาสนา
51. นายสิทธิศักดิ์
52. วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ

เหมือนมนัส
ธมิกานนท
ฉันทะจำรัสศิลป2
พุทธชิโนรสสกุล
พัวศรีพันธุ
ไหวไว
นันตาสาย
วลัยใจ
บูรณภัทรโชติ
ซื่อตระกูล
ทิพยคำ
บุญธรรมชวย
อภิกุลชัยสุทธิ์
วินัยพานิช

ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
เชียงใหม
ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม
ผูจัดการการไฟฟFาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
จัดการการไฟฟFาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ผู อำนวยการกลุ มงานยุ ท ธศาสตรและขอมู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม
นายอำเภอเมืองเชียงใหม
นายอำเภอสันทราย
นายอำเภอดอยสะเก็ด
นายอำเภอสารภี
นายอำเภอสันกำแพง
(แทน) นายอำเภอแมริม
นายอำเภอแมแตง
นายอำเภอพราว
นายอำเภอเชียงดาว
นายอำเภอฝาง
นายอำเภอแมออน
นายอำเภอดอยหลอ
นายอำเภอแมอาย
นายอำเภอหางดง
53. วาที่ ...

3
53. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล
54. นายยุทธพงศ
ไชยศร
55. นายวิศิษฐ
ทวนชีพ
56. นายณฐกร
ภัทรวนนท
57. นายสิทธิ์
วงศมาน
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
59. นายนิติปกรณ
แสงสุวรรณ
60. นายถนอม
กุยแกว
61. นายวัชระ
เทพกัน
62. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
63. นายวรศักดิ์
พานทอง
สำนักงานอัยการสูงสุด
64. นางศศิธร
จิรัฐิติเจริญ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
65. นางจุรีรัตน
ใจแข็ง
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
66. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ตวนชะเอม
67. ร.ต.อ.ปEQน
ป8ญญารัตน
68. พ.ต.ท.ธีรศักดิ์
หอมมาก
69. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สวางวโรรส
สำนักนายกรัฐมนตรี
70. นายสมรัตน
มะลิลา
71. นางเหมือนใจ
วงศใหญ
72. นายธนดล
กระทรวงกลาโหม
73. พ.อ.ธีระ
74.
75.
76.
77.
78.

พ.ท.วัชรินทร
น.อ.วงศวิวัติ
ร.ท.วิทยา
น.อ.อำนาจ
วาที่ ร.ท.สุทธิศักดิ์

อุตสาคต
ผดุงสุนทร
ไทยแกว
วัฒนวรางกูร
วิริยะ
กอนเครือ
แสงสวาง

นายอำเภอสันปMาตอง
นายอำเภอจอมทอง
(แทน) นายอำเภอแมแจม
นายอำเภอสะเมิง
นายอำเภอฮอด
นายอำเภออมกPอย
นายอำเภอดอยเตา
นายอำเภอเวียงแหง
นายอำเภอไชยปราการ
นายอำเภอแมวาง
นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
(แทน) ผูกำกับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูกำกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3
ผู อำนวยการสถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ นแหงประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ภาค 1
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 / รองผูอำนวยการ
กองอำนวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(ทหาร)
ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
ผูบังคับการกองบิน 41
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม
กระทรวง...
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กระทรวงคมนาคม
79. นางวราภรณ
80. นายฉัตรชัย
81. นางสาวปEยฉัตร

วรพงศธร
จอมเดช
ชาญไววิทย

82. นางอภิญญา
มหาวันไชย
83. นายนิคม
เทพบุตร
84. นายวารินทร
ดำศรีใจ
85. นายพงษชัย
มูลรินทร
กระทรวงการคลัง
86. นางชฎาพันธ
โสมิยะ
87. นายกรจักร
ชูทิพย
88. นายพรศักดิ์
นวลคำ
89. นางวิไลวรรณ
ขันทะยา
90. นายประจักษ
เลิศรุง
91. นายธีระยุทธ
เหลมประวัติ
92. นายอำนาจ
เรืองแสง
93. นายวิสูตร
อิ่มแกว
94. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
95. นายไชยทัต
นิวาศะบุตร
96. นางดรุณี
จารุภูมิ
กระทรวงการตางประเทศ
97. นางสาวรณพพัณณ กปEตถัย
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
98. ผศ.พิมภา
อิ่มสำราญรัชต

ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผู อำนวยการสำนั ก งานเจาทาภู มิ ภ าคที่ 1 / (แทน)
ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) คลังเขต 5
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

(แทน) รองอธิการบดี มหาวิทยาลั ยการกี ฬาแหงชาติ ประจำ
วิทยาเขตเชียงใหม
99. นายวัชรายุธ
กัววงศ
ผูอำนวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม
100. นายวัลลภ
สวางพงษ
ผู อำนวยการสำนั ก งานการกี ฬ าแหงประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย$
101. นางสาวนภาลัย
หลักมั่น
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม
102. นางสาวพิมผกา
โรยพริกไทย
(แทน) ผู อำนวยการศู น ยพั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
เชียงใหม
. นางพรจันทร์...
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103. นางพรจันทร

เกียรติศิริโรจน

104. นางเพทาย
105. นางสาวอภิรชญา

เมฆี
ชัยติกุล

106.
107.
108.
109.

ประสงคทรัพย
วงษรักษ
จักรผันชีวี
อารียเกิดเพียร

นางสาวกาญจนา
นางสาวณิชากร
นางสาวอิสรีย
นางแสงดาว

110. นายรักษชาติ
ริ้วทอง
111. นางสาวพิมพพร
เหลาไชย
112. นางจิดาภา
สุภาสอน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ$
113. นายเจริญ
พิมพขาล
114. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
115. นายวิศณุพร
รัตนตรัยวงศ
116. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล
117. นายอนุสรณ
หอมขจร
118. นายถาวร
มีชัย
119. นายอุดม
มาเมือง
120. นางสาวอาภาพัชร นาทอง
121. นางพิสมัย
อรรถธรรมสุนทร
122. นางประภาพรรณ นอยทะนะ
123. นางวาริศา
กมลรัตน
124. นางสุนีย

กันธิยาใจ

125. นางสาวสิริลักษณ

กมล

126. นางเจนธิชา
127. นายประสาน

ชัยชาญ
พรโสภิณ

128. นายนิพนธ
129. นายคณยศ

บุญมี
กาวิละ

(แทน) ผูอำนวยการศูน ยพั ฒ นาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
ผูอำนวยการศูน ยพั ฒ นาการจัด สวัสดิ การสังคมผู สูงอายุบ าน
ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกำแพง อำเภอแมออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(แทน) หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒ นาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ผู อำนวยการศู น ยวิ จั ย และพั ฒ นาการเพาะเลี้ ย งสั ต วน้ ำ จื ด
เชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
103 นางเสาวนีย...
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130. นางเสาวนีย
131. นางสาวชลาลัย

อภิญญาณุวัฒน
ฟFาภูเจริญ

132. วาที่ ร.ต.หญิง เกศนาฏ กลิ่นทอง
133. นางสาวพรพรรณ

จำปา

134. นายดรุตร
ชูจันทร
135. นายวิโรจน
บรรเจิดฤทธิ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
136. นายกฤษฎา
แกวบุตร
137. นายสุรศักดิ์
นัสบุสย
138. นายประดิษฐ
สีใส
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
139. นางสาวพะเยาว
เมืองงาม
140. นางสุมาลี
บินดอน
141. นายมนตชัย
ณ ลำพูน
กระทรวงยุติธรรม
142. นางอาจารี
ศรีสุนาครัว
143. นายเทิดธรรม
อดิศัยเดชรินทร
144. นางสาวสุมาลี
145. นายกิตติพศ
146. นางสาวสุวิพา
147. นายสมชาย
148. นางสาวเยาวณา
กระทรวงแรงงาน
149. จ.ส.อ.ปรีชา
150. รอยเอก จรัญ
151. นางจริยา
152. นายเอกลักษณ
153. นายประภัสสร
154. นางสาววราภรณ

ผูอำนวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
(แทน) หั ว หนาสำนั ก งานกองทุ น ฟYZ น ฟู แ ละพั ฒ นาเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผู อำนวยการศู น ยสงเสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผู อำนวยการศู น ยสงเสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรดาน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
ผูอำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปMาไมที่ 1 (เชียงใหม)
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ผูอำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3

ญาณภาพ
ตันประเสริฐ
สุขสวัสดิ์
ติไชย
เชื้อเมืองพาน

ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยฝ[กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
ผูบัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม

จันทรศรี
คุณยศยิ่ง
กาวิลเครือ
อุนภักดิ์
วงศรักษา
รินยานะ

(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 19 เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยฟYZนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
155.นางสาว...

7
155. นางสาวอักขณา

รุงเรือง

ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ

กระทรวงวัฒนธรรม
156. นางสาวนาตยา
ภูศรี
(แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
157. นางกษมา
ประสงคเจริญ
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม
158. นายธรรมนูญ
นวมอนงค
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
กระทรวงศึกษาธิการ
159. นางพันธุทิพย
โลราช
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
160. นายปEยเชษฐ
โกย
(แทน) ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
161. นางสาวเทพี
กับปุละวัน
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
162. นายพิชิตชัย
อินทรภูวงศ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
163. นางพรทิพย
วรรณทวีเกียรติ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
164. นายสุวิทย
ยาประสิทธิ์
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
165. นายชัยนนท
นิลพัฒน
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
166. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ผูอำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
167. นางปริศนา
วรรณารักษ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงใหม
168. นายอรุณไสว
ปEนอินต\ะ
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
169. นายกรมิษฐ
รัตนา
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
170. นางพวงทอง
ศรีวิลัย
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
171. นางสุชานาถ
ยอดอินทร
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
กระทรวงสาธารณสุข
172. นางมณทิรา
เมธา
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
173. แพทยหญิง หทัยชนนี บุญเจริญ
ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
174. นางภัทรวดี
แกวมา
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
กระทรวงอุตสาหกรรม
175. นายบุญสม
ธัญญานิธิวัฒน
(แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
176. นายดุสิต
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176. นายดุสิต

จันทรกานต

177. นายวรชาติ
ชูชม
หนวยงานพิเศษ/องค$กรอิสระ
178. นางสุรางครัตน
ณ ลำปาง
179. นายนพดล
สุยะ
180. นางสาวศวราณี
เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
181. นางสาวชญานนันท
182. นางสาวสุชญา
183. นางวัลยา
184. นายสมศักดิ์
185. นายกิตติ
186. นางสาวนาตยา
187. นางสาวสุดาทิพย
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ผูอำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3
ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1

ศรีโพธิ์

หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผู อำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจำ
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8

ศิริประภานนทกุล
จายหลวง
สิปปพันธ
ดิเรกโภค
ลอยมาปEง
อินต\ะขัติย
ณ เชียงใหม

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ
1.1 การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรใหกับนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬาและนันทนาการ
ผูสูงอายุแหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำป^ 2565 ทุงฟFาเกมส จำนวน 20 คน (สำนักงานการทองเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)
2. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม
2.1 นายนิคม
เทพบุตร
ตำแหนงป8จจุบัน
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
ตำแหนงเดิม
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
3. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญ$สกุล) มอบนโยบายและขอสั่งการ
ดังนี้
2.1.1 แนวโนมสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 มีแนวโนมดีขึ้น แตทั้งนี้
ยังคง...
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ยังคงดำเนินชีวิตความดวยระมัดระวัง และตองปFองกันตนเอง จังหวัดเชียงใหมยังคงมีการรณรงคใหประชาชน
ฉีด วัด ซี น เข็ มกระตุ นใหไดมากที่ สุ ด จั งหวัด เชี ย งใหมเป` น 1 ใน 17 จั งหวั ด นำรองดานการทองเที่ ย วในพื้ น ที่
25 อำเภอ รานอาหารไดมีการผอนคลายใหจำหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลได ผับ บาร คาราโอเกะ อาบอบนวด
หากตองการเปEดใหบริการตองสงขอมูลใหคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ถึงจะเปEดบริการได
2.1.2 ดานการสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหมไดมีการแตงตั้งคณะทำงานดานการปFองกัน
สาธารณภัยในเขตเมือง ซึ่งดำเนินการได 10 จุด
2.1.3 การแกไขป8 ญ หาความเดื อ ดรอนของประชาชน ที่ ท ำการปกครองจั ง หวั ด
เชียงใหม และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมไดมีการสำรวจขอมูลป8ญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไปแลว จะมีการลงขอมูลผานระบบแอพพลิเคชั่น จากนั้นหนวยงานราชการจะลงพื้นที่ไปชวยเหลือ ตองขอความ
รวมมือสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกขจากประชาชนผานทุกชองทาง ชวยดำเนินการ
แกไขป8ญหาในเชิงรุก หากไมสามารถดำเนินการไดใหรีบรายงานจังหวัดทราบทันที
2.1.4 กิจกรรมเชียงใหมเมืองงาม ขอใหสวนราชการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกลาว เพื่อให
จังหวัดเชียงใหมเป`นเมืองที่สวยงาม นาทองเที่ยว
2.1.5 การรณรงคแตงกายชุ ด พื้ น เมื อง ผาสี ป ระจำจั งหวัด เชี ย งใหม และผาลายขอ
พระราชทานตางๆ เพื่อสงเสริมรายไดใหกับกลุมทอผาในพื้นที่
2.2 รองผู วาราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม (นายวรญาณ บุ ญ ณราช) มอบนโยบายและ
ขอสั่งการ ดังนี้
2.2.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมหลังสถานการณการแพรระบาดของ
โรคโควิด – 19 ทุกภาคสวนตองประชุมหารือรวมกันในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม
อยางเป`นระบบผานคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม
2.2.2 โครงการเมืองอัฉริยะ ไดมีการวางพื้นฐานมาอยางตอเนื่อง แตตองหยุดชะงักบาง
ในชวงของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากนี้จะไดมีการขับเคลื่อนโครงการ โดยจะมีการประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ smart city เพื่อขับเคลื่อนโครงการตอไป
2.2.3 ศูนยอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกชวงวัย (ศจพ.) มีระบบของ
การเก็บ ขอมูล และกระบวนการแกไขป8ญ หา ขณะนี้อยู ระหวางการขั บเคลื่อนของสวนราชการตางๆ ซึ่ งตองมี
การบู ร ณาการการทำงานรวมกั น ขอใหสวนราชการเขาไปชวยแกไขป8 ญ หาในพื้ น ที่ แบบเชิ งรุ ก ป8 ญ หาหลั ก ๆ
ที่รัฐบาลใหความสำคัญ 5 ประเด็น ไดแก (1) ป8ญ หาที่อยูอาศัย (2) ป8ญ หาสุขภาพ (3) ป8ญ หาดานการศึกษา
(4) ป8ญหาการเขาถึงบริการแหงรัฐ (5) ป8ญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ โดยมีเปFาหมายที่จะดำเนินการ
ใหเสร็จสิ้นหรือบรรเทาความทุกขรอน ใหเห็นผลเป`นรูปธรรมภายในสิ้นป^งบประมาณ พ.ศ. 2565
2.2.4 งานศูนยดำรงธรรม ภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19
เริ่ มคลี่ ค ลาย คาดวาป8 ญ หาขอรองเรีย นในระดั บ พื้ น ที่ จ ะมี เพิ่ ม ขึ้ น ขอความกรุ ณ าสวนราชการในระดั บ พื้ น ที่
ดำเนินการแกไขป8ญหา บรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชน ทำงานในรูปแบบเชิงรุก
2.3 รองผูวา...

10
2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช)
2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์)
2.5 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีระพันธ ดีออน)
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร$ที่ 29 เมษายน 2565
หั ว หนาสำนั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหมไดจั ด ประชุ ม หั ว หนา
สวนราชการประจำจั ง หวั ด เชี ย งใหม และการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 4/2565
เมื่ อ วั น ศุ ก รที่ 2 9 เมษายน 25 65 เวลา 0 9.30 น. ณ หองประชุ ม 3 ชั้ น 3 อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom Meeting
เลขานุ ก ารไดจั ด ทำรายงานการประชุ ม ประกอบดวยเอกสาร 19 หนา โดยมี นายประจญ ปรั ช ญสกุ ล
ผู วาราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป` น ประธานการประชุ ม ซึ่ ง ไดนำลงเผยแพรในเว็ บ ไซตจั ง หวั ด เชี ย งใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4/2565 เป`นที่เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจ
4.1.1 สรุ ป การเบิ ก จายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ยงใหม ประจำปL
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
คลั งจั งหวั ด เชี ยงใหม (นางปลื้ มจิต สิ งหสุ ทธิจั น ทร) สำนั กงานคลั งจังหวั ด
เชี ยงใหม รายงานผลการเบิ กจายและการใชจายงบประมาณ และหนั งสื อเวียน เพื่ อทราบและถือปฏิ บั ติ ดังนี้
(1) เปF า หมายการเบิ ก จายและการใชจายเงิน งบประมาณประจำป^ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนั ง สื อ
สำนักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวัน ที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเป`นแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การฟYZนตัว...
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การฟYZนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดเปFาหมายการเบิกจาย
และการใชจายเป`นรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
เบิกจาย
ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย
ใชจาย เบิกจาย ใชจาย
ภาพรวม 30.00
34.08 51.00 56.24 72.00
81.74 93.00 100
ประจำ
34.00
35.33 57.00 55.78 79.00
81.76 98.00 100
ลงทุน
13.00
28.96 29.00 58.15 46.00
81.65 75.00 100
(2) ผลการใชจายเงิน งบประมาณประจำป^ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดั งนี้ ผลการเบิ กจายและการใชจายเงิน
งบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจำป^ ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จั ง หวั ด เชี ย งใหม ณ วั น ที่
20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
เปMาหมาย Q
รายการ
งบประมาณ
สูงกวาเปMาหมาย
3
จำนวน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23,146.30 17,863.85 77.18
72.00
5.18
ประจำ
13,897.85 12,290.03 88.43
79.00
9.43
ลงทุน
9,248.45
5,573.82 60.27
46.00
14.27
การใชจาย
เปMาหมาย
รายการ
งบประมาณ
สูงกวาเปMาหมาย
Q3
จำนวน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23,146.30 20,378.62 88.04
81.74
6.30
ประจำ
13,897.85 12,361.55 88.95
81.76
7.19
ลงทุน
9,248.45
8,017.07 86.69
81.65
5.04
ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจำป^ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ไดรั บ จั ดสรร
23,146.30 ลานบาท เบิ กจาย 17,863.85 คิดเป` นรอยละ 77.18 สูงกวาเปF าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
รอยละ 5.18 เป`นลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 20,378.62 ลานบาท คิดเป`นรอยละ 88.04 สูงกวาเปFาหมาย
ที ่ค ณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดรอยละ 6.30 เป` น ลำดั บ ที่ 6 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ
(Function) ประจำป^ ป^ ง บประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น ไดรั บ จั ด สรร 9,248.45 ลานบาท เบิ ก จาย
5,573.82 ลานบาท คิ ด เป` น รอยละ 60.27 สู ง กวาเปF า หมายที่ คณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดรอยละ 14.27
เป`นลำดับ...
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เป`นลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 8,017.07 ลานบาท คิดเป`นรอยละ 86.69 สูงกวาเปFาหมายที่คณะรัฐมนตรี
กำหนดรอยละ 5.04 เป`นลำดับที่ 8 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 131 หนวยงาน
ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จำนวน 121 หนวยงาน องคการมหาชน จำนวน 2 หนวยงาน
กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริห ารสวนจังหวัด เชีย งใหมจำนวน 1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน
5 หนวยงาน โดยมีรายละเอียดการเบิกจายตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม สำหรับการเบิกจายคาใชจาย
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
การใชจาย
สำรองเงิน
รายการ
งบประมาณ
PO
มีหนี้
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
ภาพรวม
2,810.89
18.19 204.48 2,278.37 81.06 2,501.04 88.98
เงินกู
2,473.34
0.00 204.48 1,989.72 80.45 2,194.20 88.71
ป^ 2563
25.88
0.00
0.00
24.02 92.80
24.02 92.80
ป^ 2564
1,778.64
0.00
1.06 1,701.93 95.69 1,702.99 95.75
ป^ 2565
668.82
0.00 203.42 263.77 39.44 467.19 69.85
งบกลางป^ 2564
337.55
18.19
0.00 288.65 85.51 306.84 90.90
การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป^ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
2,305.90

PO
671.42

เบิกจาย
จำนวน
1,632.59

รอยละ
70.80

หนวย : ลานบาท
การใชจาย
จำนวน
รอยละ
2,304.00
99.92

มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปLของจังหวัดเชียงใหม
ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัดเชียงใหม
ไดรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำป^ ข องจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจำป^
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพั ฒนาจังหวัด) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเป` น
งบลงทุน จำนวน 272,781,534.50 บาท รอยละ 90.17 งบดำเนินงาน จำนวน 19,735,565.50 บาท
รอยละ 6.52 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท รอยละ 3.31
การใชจายงบประมาณ ณ วัน ที่ 27 พฤษภาคม 2565 จั งหวัด เชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ จำนวน
258,467,456.85 บาท รอยละ 85.44 จำแนกเป`น การเบิกจาย จำนวน 105,030,321.41 บาท
รอยละ
...
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รอยละ34.72 และการกอหนี้ผูกพัน จำนวน 153,437,135.44 บาท รอยละ 50.72
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การดำเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจำปL ข องกลุ มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตร$กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)
ผู อำนวยการกลุ มงานบริ หารยุ ทธศาสตร$ กลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน ๑
(นายธนากร พรหมดวง) กลุ มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ไดรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจายโครงการ
ตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจำป^ ประจำป^ งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบดวย 8 โครงการ 13 กิ จ กรรม
งบประมาณ 88,126,600 บาท ภาพรวมเบิ กจาย 3,810,482 บาท คิ ด เป` น รอยละ 4.32 กอหนี้ ผู ก พั น
2,623,392 คิ ด เป` น รอยละ 2.98 อยู ระหวางดำเนิ น การ 81,692,726 บาท คิ ด เป` น รอยละ 92.70
แยกเป`นงบลงทุน งบประมาณ 66,293,800 บาท คิดเป`นรอยละ 75.23 ผลการเบิกจาย จำนวน 462,600
บาท กอหนี้ผูกพัน จำนวน 2,477,592 บาท อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 63,353,608 บาท ประกอบดวย
2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก (1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสูแหลงทองเที่ยว หมายเลข 1252 ตอนควบคุม 0200 ตอน.แมตอนหลวง - ขวงกอม
เป` น ชวงๆ อยู ในเขตพื้ น ที่ ตำบลแจซอน อำเภอเมื อ งปาน จั งหวั ด ลำปาง งบประมาณ 50,000,000 บาท
(2) โครงการแกไขป8ญหาฝุMนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย กิจกรรมปFองกันและแกไขป8ญหา
ฝุM น ควั น โดยการมี ส วนรวมในเขตปM า ตนน้ ำปM า อนุ รัก ษพื้ น ที่ กลุ มจั งหวั ด ภาคเหนื อตอนบน 1 จั ด ทํ าแนวกั น ไฟ
จํานวน 670 กิโลเมตร เป`น เงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปFองกัน และแกไขป8 ญ หาหมอกควันไฟปM าในพื้น ที่
ปMาชุมชนกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จํานวน 120 แหง เป`นเงิน 9,000,000 บาท
ฝายกึ่งถาวร จํานวน 110 แหง เป`นเงิน 3,850,000 บาท งบดำเนินงาน งบประมาณ 16,832,800 บาท
คิด เป` น รอยละ 19.10 ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิ จกรรม ผลการเบิ กจาย จำนวน 1,360,660 บาท
อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 15,472,140 บาท ประกอบดวย (1) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหนาย
สิ น คา Lanna Expo 2022 งบประมาณ 6,000,000 บาท (2) โครงการแกไขป8 ญ หาฝุM น ควั น กลุ มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท (3) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness
งบประมาณ 702,500 บาท (4) โครงการยกระดั บ ศั ก ยภาพผู ประกอบการอุ ต สาหกรรมเซรามิ กและหั ต ถ
อุตสาหกรรมสูสากล งบประมาณ 2,090,600 บาท (5) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ลานนาสู การแขงขั น ดานการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท (6) โครงการเพิ่ มศั กยภาพการผลิ ต โคเนื้ อ
คุณ ภาพดีของกลุมภาคเหนื อตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท งบรายจายอื่น คาใชจายในการบริหาร
จัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท คิดเป`นรอยละ 5.67 ผลการเบิกจาย จำนวน
1,987,222 บาท กอหนี้ผูกพัน จำนวน 145,800 บาท อยูระหวางดำเนินการ จำนวน 2,866,978 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
5.1.4 การสงเสริม..
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5.1.4 การสงเสริม ขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สำคัญดานวัฒนธรรม
วั ฒ นธรรมจั งหวั ดเชี ยงใหม (นางสิ ริ รั ตน โอภาพ) นำเสนอดั งนี้ (1) จั งหวั ด
เชี ยงใหม โดยสำนั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ดเชี ยงใหมไดดำเนิ นโครงการสื บสานอนุ รั กษศิ ลป2 ผาถิ่ น ไทย ดำรงไว
ในแผนดิน โดยการรณรงคเชิญชวนหนวยงานภาครัฐสวมใสผาไทย ผาพื้นถิ่นของจังหวัดเชียงใหมตลอดป^เพื่อกระตุน
เศรษฐกิ จ ฐานรากใหกั บ ผู ประกอบการผา ทั้ ง ดานการผลิ ต การออกแบบ การตั ด เย็ บ และการจำหนาย
(2) รายงานความกาวหนาการขับเคลื่อนลายผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมไดมีการสงเสริม
การสวมใสผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม โดยผูสนใจสามารถสั่งซื้อไดที่เว็บไซตและ facebook สำนักงาน
วัฒ นธรรมจังหวัด เชี ยงใหม (3) การขับ เคลื่ อนแผนแมบทสงเสริมคุ ณธรรมจังหวัด เชียงใหมสูจั งหวัด คุ ณ ธรรม
ตนแบบประจำป^ พ.ศ.2565 ในป^ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงใหมมีอำเภอคุณธรรมตนแบบ จำนวน 2 อำเภอ ไดแก
อำเภอสั น ปM าตอง และอำเภอสารภี สำหรับ ป^ พ.ศ. 2565 จั งหวัด เชี ย งใหมจะยกระดั บ ใหอำเภอทุ กอำเภอ
เป`นอำเภอคุณธรรมตนแบบ ขณะนี้หมดเขตยื่นแบบประเมินเป`นที่เรียบรอยแลว สำหรับรางวัลอำเภอคุณธรรม
ตนแบบโดดเดน ในป^ พ.ศ. 2564 อำเภอสารภีไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเป`นอำเภอคุณธรรมตนแบบโดดเดน
และในป^ พ.ศ. 2565 จั งหวัด เชี ยงใหมไดเสนอชื่ อใหอำเภอสั น ปM าตองเป` น ตั วแทนของอำเภอเพื่ อเขารับ การ
พิจารณาคัดเลือกเป`นอำเภอคุณธรรมตนแบบโดดเดน ผลการพิจารณาเป`นเชนไรจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
รางวัลองคกรคุณ ธรรมตนแบบโดดเดนของจังหวัดเชียงใหม ป^ พ.ศ. 2564 ไดแก ทัณ ฑสถานหญิ งเชียงใหม
ในป^ พ.ศ. 2565 มี อ งคกรใหความสนใจเป` น อยางมาก จะมี ก ารประชุ ม คณะกรรมการแผนแมบทแหงชาติ
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะสงผลการประเมินใหคณะกรรมการระดับชาติตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ดานกิจการพิเศษ
5.2.1 รายงานสถานการณ$น้ำและการบริหารจัดการน้ำ
ผูแทนโครงการชลประทานเชี ยงใหม (นายอุดม มาเมื อง) สถานการณ
น้ำทาในแมน้ำปEงมีแนวโนมลด-ลง ปริมาณน้ำอางเก็บน้ำขนาดใหญ คือ เขื่อนแมงัดสมบูรณชลและเขื่อนแมกวง
อุดมธารา มีปริมาณน้ำ 217.401 ลาน ลบ.ม. คิดเป`นรอยละ 41.17 อางเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13 แหง
มีปริมาณน้ำ 59.625 ลาน ลบ.ม. คิดเป`นรอยละ 52.15 อางขนาดเล็ก 117 แหง มีปริมาณน้ำ 277.053
ลบ.ม. คิดเป`นรอยละ 43.91 สถานการณอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม หวงวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สาเหตุ
เกิดจากฝนตกหนักตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ตอเนื่องถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ทำใหเกิดเหตุการณ
น้ำไหลหลากเขาทวมหลายพื้นที่ วัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง สถานีวัดปริมาณฝนกิ่วแมปาน 200 มม. สถานี
ดอยอินทนนท 200 มม. สถานีดอยสุเทพ-ปุย 160 มม. สถานีหนวยจัดการตนน้ำแมกลาง 191.4 มม. สถานี
อุ ท ยานแหงชาติ ด อยฟF า หมปก 180 มม. และสถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเชี ย งใหม 115.6 มม. พื้ น ที่ ป ระสบภั ย
ในอำเภอเมื อ งเชี ย งใหม จอมทอง ดอยหลอ สั น ปM าตอง อมกP อย ฮอด แมแจม แมวาง แมอาย พราว สะเมิ ง
ไชยปราการ หางดง เวียงแหง ฝาง ป8จจุบันพื้นที่อำเภอดังกลาวเขาสูภาวะปกติ การใชความชวยเหลือ สำนักงาน
ชลประทานที่ 1 โครงการชลประทานเชี ย งใหมไดออกสำรวจความเสี ย หายของอาคารชลประทานและพื้ น ที่
ประสบภัย เพื่อพิจารณาแนวทางการชวยเหลือดานตางๆ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเรงระบายน้ำออกจากพื้นที่
ใหกับสู...
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ใหกั บ สู ภาวะปกติ และไดดำเนิ น การเพิ่ มการระบายน้ ำ แมน้ ำปE งที่ ป ระตู ระบายน้ ำแมสอย เพื่ อใหน้ ำ แมกลาง
สามารถระบายลงสูแมน้ำปEงไดอยางรวดเร็ว พรอมกับใหเจาหนาที่ลงสำรวจพื้นที่และใหการชวยเหลือประชาชน
รวมกับหนวยงานตางๆ ตอไป แนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานที่ 1 ไดมีการดำเนินการ
ดั งนี้ (1) จั ด ตั้ งศู น ยปฏิ บั ติ การน้ ำ อั จ ฉริ ย ะ (2) ตรวจสอบสภาพอาคารในลำน้ ำ สายหลั กรวมทั้ งคั น พนั งและ
ความมั่นคงของอางเก็บน้ำตางๆ (3) ตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ (4) การบริหารจัดการน้ำในอางเก็บน้ำ
ตามเกณฑที่ ก ำหนด (5) การจั ด ประชุ ม ชี้ แ จง JMC และผู ไดรั บ บผลกระทบทั้ ง ในดานเหนื อ และทายน้ ำ
(6) การแจงเตือนประชาสัมพันธสถานการณน้ำในพื้นที่ (7) การเตรียมความพรอมเครื่องจักร/เครื่องผลักดันน้ำ
เครื่องสูบน้ำ 78 เครื่อง เครื่องจักร - เครื่องมือ 68 หนวย (8) การประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการจัดการน้ำ ผลการดำเนินการตรวจสภาพความพรอมใชงานของอาคารชลประทานหลัก ในการระบายน้ำ
ป^ 2565 จำนวน 57 แหง พรอมใชงานทั้ง 57 แหง ในป^ 2565 ไดจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 – 12 นิ้ว
เพื่ อชวยเหลื อพื้ น ที่ เพาะปลู ก ฤดู ฝ น และไดจั ด เตรี ย มรถขุ ด 5 คั น รถบรรทุ ก 25 คั น รถบรรทุ ก น้ ำ 16 คั น
รถบรรทุกติดเครน 3 คัน รถแทรกเตอร 1 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอื่น 12 หนวย เครื่องสูบน้ำสำรอง 6 หนวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2.2 รายงานสภาพภูมิอากาศ
ผู อำนวยการศู น ย$ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคเหนื อ (นางสาวพะเยาว เมื อ งงาม)
การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในชวงครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต
ที่พัดปกคลุมมีกำลังคอนขางแรงประกอบกับรองมรสุมยังคงพาดผานบริเวณภาคเหนือ ทำใหภาคเหนือยังคงมี
ฝนตกชุ กและตอเนื่ อง สวนใหญ รอยละ 40-60 ของพื้ น ที่ และมี ฝนตกหนั กเกิด ขึ้ นได หลั งจากนั้ น ครึ่งหลั ง
ของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และอาจจะเกิดฝนทิ้งชวงได เนื่องจากมรสุมที่พัดปกคลุมจะมี
กำลังออนลง ประกอบกั บ รองมรสุมจะเลื่ อนขึ้ นไปพาดผานตอนใตของประเทศจี น ปริมาณฝนเดื อนมิ ถุน ายน
ภาคเหนือ 130-220 มม. เชียงใหม 130-170 มม. คาปกติ เชียงใหม 124.5 มม. ภาคเหนือสูงกวาคาปกติ
รอยละ 10เชียงใหม สูงกวาคาปกติรอยละ 5-10 ขอควรระวัง ในชวงครึ่งแรกของเดือน บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตอง
เฝFาระวังสภาวะฝนตกหนักซึ่งอาจทำใหเกิดน้ำทวมฉับพลันและน้ำปMาไหลหลากได ในชวงครึ่งหลังของเดือนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะลดลง หรืออาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งชวงได ซึ่งจะสงผลใหเกิดการขาดแคลนน้ำในดาน
การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ดานความมั่นคง
5.3.1 การขับเคลื่อนงานศูนย$อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายประสงค หลาออน) การขับเคลื่อนงานศูนยอำนวยการ
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
เชียงใหม รวมกับศูนยอำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ และสวนราชการ ทหาร ตำรวจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน และประชาชนจิตอาสา ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อยางตอเนื่อง จำนวน
การจัด...
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การจัดกิจกรรม 48 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน แยกเป`น (1) จิตอาสาพัฒนา ประกอบดวย กิจกรรม
ปลูกตนไม สรางฝาย พัฒนาแมน้ำ คู คลอง พัฒนาสถานที่ราชการ วัด ที่สาธารณประโยชนฯลฯ (2) จิตอาสาภัยพิบัติ
ในหวงระหวางวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 โดยกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 33รวมกับอำเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ เขาชวยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย พื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม สารภี หางดง
สันปMาตอง ดอยหลอ และจอมทอง ผลการปฏิบัติ - เป`นไปดวยความเรียบรอย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3.2 สถานการณ$ ก ารแพรระบาดโรคติ ด เชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิ ด – 19)
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม.
นายแพทย$ ส าธารณสุ ขจั งหวั ด เชี ยงใหม (นายแพทย จตุ ชัย มณี รั ตน) การ
เตรีย มพรอมเขาสูระยะ Post-pandemic Covid-19 (Endemic approach) ระดั บ จั งหวัด มิ ติ ด านการแพทย
และสาธารณสุขไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงานทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชน เพื่อ
ปF องกัน และควบคุมโรคไมใหแพรกระจายในวงกวางกัน อยางเต็ มที่ โดยวิธี การดู แนวโนมการติ ดเชื้ อ แนวโนม
จำนวนผูปM วยอาการหนั ก อัตราการครองเตียงระดับ 2 – 3 การฉีดวัคซีนครอบคลุมในประชากรรวม ฉีดเข็ม
กระตุนไดมากกวารอยละ 60 ของประชากรตามสิทธิการรักษา ผูสูงอายุ 60 ป^ขึ้นไปไดรับการฉีดวัคซีนอยางนอย
1 เข็ ม เกิ น รอยละ 80 จากประชาชนตามสิ ท ธิรักษา ไดรับ เข็มกระตุ นมากกวารอยละ 60 ขึ้ น ไป กอนวั น ที่
1 กรกฎาคม 2565 จำนวนผูเสียชีวิตมีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต กรณี 1 การเสียชีวิตจากโควิด - 19
กรณี 2 การเสียชีวิตรวมกับการติ ดเชื้ อโควิด – 19 อั ตราปMวยตายจากโควิด – 19 นอยกวารอยละ 0.1 ราย
สัปดาห สรุปการใหบริการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 29 พฤษภาค 2565 ฉีดไป 1,678,829 คน คิด
เป`นรอยละ 90.15 ของประชากรตามสิทธิการรักษา สถานการณโรคไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหมมีจำนวน
ผูปMวยลำดับที่ 56 ของประเทศ ลำดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ถัดจากแมฮองสอน เชียงราย นาน ในป^
2565 พบผู ปMวย 20 ราย ป8ญ หาและอุป สรรค ไดแก (1) มีการสนับ สนุ นทรัพยากรจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกตำบลโดยกองทุน สปสช. แตยังขาดเครื่องพน ULV ในบางองคกรปกครองสวนทองถิ่น (2) ในผูปMวยบาง
รายการดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ยังไมครบถวน (3) ประชาชนขาดความรู/ความตระหนัก/ความรวมมือใน
การปF องกัน ควบคุ มโรคไขเลือดออกดวยตนเอง (4) ครัวเรือนบางหลั งยังไมใหความรวมมื อในการควบคุมโรค
ไขเลื อดออกหรือการจัด การแหลงเพาะพั น ธุ ของยุงลาย สถานการณโรคฝ^ ด าษลิ ง เป` น โรคที่ เกิ ด จากเชื้ อไวรั ส
orthopoxvirus ติ ดตอระหวางสั ตวและคนที่ พบไดนอย พบมากในแอฟริกากลาง และตะวัน ตำ มั กพบในสัต ว
ตระกูลลิงและสัตวฟ8นแทะหลายชนิด เชน หนู กระรอก กระตาย ติดตอในมนุษยจาการสัมผัสโดยตรงกับเลือด
สิ่งคัดหลั่ง หรือตุมหนองของสัตวที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตวที่มีเชื้อกัด อาการของโรค ไดแก (1) มีไข หนาวสั่น
(2) ปวดหัว เจ็บคอ ตอมน้ำเหลืองโต (3) นวดกลามเนื้อ ปวดหลัง (4) ออนเพลีย (5) วันที่ 1 – 3 จะมีผื่นขึ้น
(6) จากผื่นจะกลายเป`นตุมหนอง อาการปMวยในคนจะคอยๆ หาย ไดเอาหลังจากผานไปประมาณ 2 – 4 สัปดาห
หากอาการไมดีขึ้นใหพบแพทย มาตรการปFองกันของจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมยังไมมีเที่ยวบินจากประเทศ
ที่พบการติดเชื้อ มีเพียงเที่ยวบินเปลี่ยนเครื่อง แลวตอมาลงที่เชียงใหม จึงมีแนวทางการเฝFาระวัง 2 รูปแบบ คือ
(1) ทาอากาศยานเชี ย งใหม ดานควบคุ มโรคติ ด ตอไดจั ด ตั้ งจุด สแกนไข และตรวจเอกสาร ถาพบผูมี อุณ หภู มิ
รางกาย...
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รางกายมากกวา 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทำการแยกเพื่อสอบสวนและ
เฝFาระวัง พรอมแจกบัตรคำแนะนำ ใหผูเดินทางเฝFาระวังอาการขณะที่อยูในเชียงใหม และสงรายชื่อใหสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมติดตาม (2) โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหมจัดประชุมวางแนวทางการเฝFาระวังผูมีอาการ
เขาขายแลว โดยใหโรงพยาบาลจัด ตั้ งจุด คั ด กรอง ณ ที่ ตั้ ง ถาพบผู มี อาการเขาขายใหเก็ บ ตั ว อยางสิ่ งสงตรวจ
พรอมประสานสำนั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหมลงสอบสวนโรค และสงที่ ส งตรวจเพื่ อ หาเชื่ อ ไปที่
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3.3 การแกไขปUญหาไฟปWาและฝุWนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม
ผูแทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายสมคิด
ป8ญญาดี) สถานการณหมอกควันไฟปMาและฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 2565 พบจุด Hotspot
2,565 พื้นที่เผาไหม 380,192 ไร คาฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 40 วัน การยื่นคำรองขอ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงผ$านแอพพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล FireD (ไฟดี)
ป^ 2565 ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 มีการลงทะเบียนคำรอง 268,373.7 ไร 10,853
รายการ อนุ มัติ ดำเนิ นการ 217,4096 ไร คิ ดเป` นรอยละ 81 รายงานผลการดำเนิ นงาน 111,512.4 ไร
คิดเป`นรอยละ 51 จังหวัดเชียงใหมจัดทำโครงการแกไขป8ญหาฝุMนควันไฟปMาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน
โดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทำเป` นเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอัดแทงใชในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟFาชุมชน
จังหวัด เชียงใหม Chiang Mai Model การเปE ดศูน ยรับ ซื้อเศษวัส ดุเหลือใชทางการเกษตรนำรอง เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนยรับซื้อวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตร ตำบลบานกาด อำเภอแมวาง โดยกำหนดการรับ
ซื้อและสงมอบงวดแรกใหกับ SCG ในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 จำนวน 25 ตัน และไดทำการปEดศูนยบัญชาการ
ปFองกันนและแกไขป8ญหาไฟปMาและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม ไปแลวเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ดานสังคม
5.4.1 การขั บ เคลื่ อ นนโยบายและมาตรการสำคั ญ ของกรมขนสงและจั ง หวั ด
เชียงใหมที่สวนราชการและประชาชนควรรับทราบ
ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นางวราภรณ วรพงศธร) ขอแจงเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ
หลอกทำใบขั บ ขี่ ป ลอมบนโลกออนไลน ประชาชนอยาหลงเชื่ อโดยการใชบั ต รประชาชนหรื อเอกสารสำคั ญ
ที่มีขอมูลสวนบุคคลแกผูอื่น เพราะจะทำใหเสียเอกสารสำคัญ สูญเสียเงิน และใบอนุญาตขับรถปลอมมีความผิด
กฎหมาย หากพบเห็ น บุ ค คลมี พ ฤติ กรรมไมนาวางใจหรือ ไดรั บ การติ ด ตออาสาดำเนิ น การแทน สามารถแจง
เจาหนาที่เพื่อใหความชวยเหลือประชาชนไดทันทวงที โทรสายดวน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อยาหลงเชื่อโฆษณา
ขายปFายแดงในสื่อออนไลน ปFายแดงไมมีขาย ซื้อปFายแดงปลอมไปใชถือวาผิดกฎหมายอาญามีโทษถึงขั้นจำคุก
ปFายแดงตองใชคู กับสมุดคูมื อประจำรถ อนุ โลมใหใชปF ายแดงเป` นการชั่วคราวไมเกิน 30 วัน นับจากวันรับ รถ
ประชาสัมพันธเจาของรถยนตอายุการใชงานเกิน 7 ป^ รถจักรยานยนตอายุการใชงานเกิน 5 ป^ นำรถเขาตรวจสภาพ
กับ ตรอ. ...
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กับ ตรอ.กอนชำระภาษีออนไลนผานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ไดทั นที รอรับเครื่องหมาย
การเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณี ย เพิ่มความสะดวกสบาย สำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม แหงที่ 1
(หนองหอย) ใหบริการ Drive thru for tax เลื่อนลอตอภาษี ในวันเสาร - อาทิตย เวลา 08.30 – 15.30 น.
หยุ ด พั ก เที่ ย ง เวลา 12.00 - 13.00 น. ขอเชิ ญ รวมประมู ล ทะเบี ย นรถเลขสวย รถเกP ง รถแวน รถตู VIP
รถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษร งฉ มั่งมีเงินทอง ฉลองโชค จำนวน 301 หมายเลข โดยประมูลทางอินเตอรเน็ต
www.tabicnrod.com ในวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมิถุนายน 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
2 มิถุนายน 2565
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)
เดินทางมาตรวจราชการ
3 มิถุนายน 2565
การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
หองราชพฤกษ
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
ศูนยประชุมและ
08.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
แสดงสินคานานาชาติ
19.00 น. - พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุม
เฉลิมพระเกียรติ
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
7 รอบ พระชนมพรรษา
(เริ่มวางพานพุมเงิน -พุมทอง เวลา 17.30 น.)
อำเภอเมืองเชียงใหม
3 มิถุนายน 2565
การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี
8 มิถุนายน 2565
พิธีปลอยพันธุสัตวน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม อางเก็ บน้ำโปMงจอ
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี หมูที่ 7 ตำบลสันติสุข
3 มิถุนายน 2565
อำเภอดอยหลอ
12 – 16 มิถุนายน
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟFาจุฬาภรณวลัยลักษณ
2565
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
วัลยา สิปปพันธ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุชญา จายหลวง
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวสุชญา จายหลวง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

