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รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 3/2565
ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting
--------------------------ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
1. นายประจญ
ปรัชญสกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายวรวิทย
ชัยสวัสดิ์
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายประสงค
หลาออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีรพงศ
ฤทธิ์รอด
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวชนิสา
ชมศิลป
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
7. นางปลื้มจิต
สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม
8. นายอิสระ
ศรีไสยาสน
ผูอำนวยการสำนักงานทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอ ม
จังหวัดเชียงใหม
9. นางสิริรตั น
โอภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
10. พ.ต.อ.ปยะพันธ
ภัทรพงศสนิ ธุ
(แทน) ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
11. นางพนิดา
วานิชรัตน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
12. นางยุพิน
บัวคอม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการและนายอำเภอ ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
13. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
14. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
15. นายอารุณ
ปนตา
หั ว หนา สำนัก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวั ด
เชียงใหม
16. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
เชียงใหม
17. นายอำนาจ
เรืองแสง
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
18. นางสาวพะเยาว
เมืองงาม
ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
19. นายกิตติพศ
ตันประเสริฐ
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
20. นายอภิชาติ
เหมือนมนัส
นายอำเภอเมืองเชียงใหม
21. นายศิวะ
ธมิกานนท
นายอำเภอสันทราย
22. นายธนกฤต
ฉันทะจำรัสศิลป นายอำเภอดอยสะเก็ด
23. นายเลอยศ
พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี
24. นายภิญโญ
พัวศรีพันธุ
นายอำเภอสันกำแพง
25. นายภัควัต...
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

นายภัควัต
นายชัยณรงค
นายทรงศักดิ์
นายสงัด
นายจิระชาติ
นายชลิต
นางวาสนา
นายสิทธิศักดิ์
วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ
วาที่ ร.ต.นพรัตน
นางจริยา
นายวรรธน
นายณฐกร
นายสิทธิ์
วาที่ ร.ต.อดิศกั ดิ์
นายนิติปกรณ
นายมานิตย
นายวัชระ
นายพีระศักดิ์
นายวรศักดิ์
นายธนากร

ขันธหิรัญ
นันตาสาย
วลัยใจ
บูรณภัทรโชติ
ซื่อตระกูล
ทิพยคำ
บุญธรรมชวย
อภิกุลชัยสุทธิ์
วินัยพานิช
ศุภกิจโกศล
วงษสุวรรณ
ฉายอภิรกั ษ
ภัทรวนนท
วงศมาน
ดวงจินดา
แสงสุวรรณ
ไหลไว
เทพกัน
ธีรบดี
พานทอง
พรหมดวง

นายอำเภอแมริม
นายอำเภอแมแตง
นายอำเภอพราว
นายอำเภอเชียงดาว
นายอำเภอฝาง
นายอำเภอแมออน
นายอำเภอดอยหลอ
นายอำเภอแมอาย
นายอำเภอหางดง
นายอำเภอสันปาตอง
(แทน) นายอำเภอจอมทอง
นายอำเภอแมแจม
นายอำเภอสะเมิง
นายอำเภอฮอด
นายอำเภออมกอย
นายอำเภอดอยเตา
(แทน) นายอำเภอเวียงแหง
นายอำเภอไชยปราการ
นายอำเภอแมวาง
(แทน) นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
46. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอำนวยการกลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
47. นายพิพัฒนพงษ
พุทธวงค
ผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
48. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม
49. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุมผานระบบ Zoom Meeting
50. นางนภวรรณ
โกละกะ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
51. นายชำนาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
52. นายนิทัศน
ปญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
53. นายแพทย กิตติพันธุ ฉลอม
(แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ศิริโสดา
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
54. นางศิริพร
55. นายโชติวิทย
ธิมาทาธีรโรจน (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
56. ร.ท.นพดล
ชุบชูวงศ
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
57. นางธีราพร
วิจิตปญญา
สถิติจังหวัดเชียงใหม
58. นายพงษพินันท...
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58. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1
59. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการที่เขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting
สำนักงานอัยการสูงสุด
60. นายประทีป
ศรีสิงห
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
61. นางศศิธร
จิรัฐิตเิ จริญ
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
62. พ.ต.ท.เรืองชัย
เรืองไพศาล
(แทน) ผู  ก ำกั บ การด า นตรวจคนเข า เมื อ งท า อากาศยาน
เชียงใหม
63. พ.ต.ต.ณัฐพล
ทาชุม
(แทน) ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
สำนักนายกรัฐมนตรี
64. นางสาวมัณฑนา
อาษากิจ
ผูอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
65. นายสุพัฒน
เลาหกมล
(แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
66. นายแสงทอง
อนันตภักดิ์
ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3
67. วาที่ ร.ท.สุทธิศักดิ์ แสงสวาง
(แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ ส.ทร. 11
(เชียงใหม)

68. นายวรชาติ
69. พันเอก ธีระ

ชูชม
ผดุงสุนทร

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
70. นางจุรีรัตน
ใจแข็ง
กระทรวงกลาโหม
71. น.อ.อำนาจ
กอนเครือ
กระทรวงการคลัง
72. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
73. นางสาววาสนา
สมมุติ
74. นางวิไลวรรณ
ขันทะยา
75. นายวีระชัย
ศิริพานกุล
76. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
77. นายประจักษ
เลิศรุง
78. นายกรจักร
ชูทิพย
79. นายสมลาภ
พรหมศรี

ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม (ทหาร)
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
คลังเขต 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
(แทน) สรรพากรภาค 8
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
กระทรวง...
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
80. นายวัชรายุธ
กัววงธ

(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สำนักงานเชียงใหม
81. นายจารุวัฒน
สัตยานุรักษ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
82. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
83. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
84. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
85. นายอนิรุจน
อวดแรง
(แทน) ผูอำนวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกำแพง อำเภอแมออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
86. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สูงอายุบ าน
ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
87. นางสาวกศิธิชา
ดวงพัตรา
ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
88. นางสาวพิมพพร
เหลาไชย
ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน
89. นายสุกิตติ์
รักชาติ
ผูอำนวยการศูนยคมุ ครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
90. นางพรจันทร
เกียรติศริ ิโรจน
(แทน) ผูอำนวยการศูนยพั ฒนาศั กยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม
91. นางเสาวนีย
เรือนมูล
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม
92. นายรักษชาติ
ริว้ ทอง
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
93. นายเจริญ
พิมพขาล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
94. นายรังสรรค
บุศยเมือง
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
95. นายนิยม
สุวรรณประภา
หัว หนา สำนัก งานกองทุน ฟ น ฟูแ ละพั ฒ นาเกษตรกรจังหวั ด
เชียงใหม
96. นายประสาน
พรโสภิณ
ผูอ ำนวยการศูนยว ิจั ยและพัฒ นาการเพาะเลี ้ย งสั ตว น ้ ำ จื ด
เชียงใหม
97. นางอาทิตยา
แสงมณี
ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด
เชียงใหม
98. นายวิโรจน
บรรเจิดฤทธิ์
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
99. นายถาวร
มีชัย
ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
100. นางสาวรัตนา
นึกเร็ว
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
101. นางสาวสิริลักษณ กมล
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 เชียงใหม
102. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
103. นางกิ่งกาญจน
ชัยการ
(แทน) ผูอ ำนวยการศูน ย สงเสริ มเทคโนโลยีก ารเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
104. นางหทัยกาญจน ประไพพานิช
(แทน) ผูอำนวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
105. นางสุนีย...
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105. นางสุนีย

กันธิยาใจ

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

จำปา
มาเมือง
รักษาสุข
วงศวิเศษ
ชัยชาญ
นาคแกว
เพชรายุทธกุล
โนวัฒน
บุญบันดาร
ชูจันทร
ปญญาเพิ่ม
กาวิละ

นายสุบรรณ
นายอุดม
นายวุฒิชัย
นางสาวชุติมา
นางเจนธิชา
นายสุรกิจ
นางสาวมะลิวัลย
นายขจร
นางผองภัณณ
นายดรุตร
นายอนันต
นายคณยศ

118. นางสาวจงรัก
119. นางสาวพรพรรณ

อิ่มใจ
จำปา

กระทรวงคมนาคม
120. นางวราภรณ
วรพงศธร
121. นายสมพงษ
มอญแกว
122. นายพงษชัย
มูลรินทร
123. นางลมัย
รุงทรัพยรังษี
124. นายภัทรนิธิ
ประสาทกุลพิสิฐ
125. นายจเรเมธ
จันทรจร
126. นายธนธัญ
ธิกันทา
127. นางภาวิณี
มะโนคำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
128. นายประดิษฐ
สีใส
129. นายอิศเรศ
สิทธิโรจนกุล
130. นางสาวสกาวเดือน กิ่งแกว
131. นางกรองแกว
ทัปนวัชร
กระทรวงมหาดไทย
132. นายดำรง
เมืองมูล
133. นายวัชระ
การะยะ
134. นางวราภรณ
ชาวสกุล

(แทน) ผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอำนวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผูอ ำนวยการศูน ยส งเสริ มเทคโนโลยีก ารเกษตรด าน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10
(แทน)ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาศูนยทะเบียนภาค 5
135. นางเสาวรส...
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135. นางเสาวรส
136. นายเฉลิมชัย

คงทวีศักดิ์
สิงหศรี

137. นายอัครพล
138. นางทิพวรรณ
139. นางณันธณภัทร
140. นายชรินทร
141. นางภควรรณ
142. นางสมจิตร
กระทรวงการตางประเทศ
143. นางสาวรณพพัณณ
กระทรวงแรงงาน
144. นางพิมพาภรณ

สมบัตินันท
รังษีภโนดร
อุนเมืองทอง
แกวนำ
สุรวิชิตกร
จันทรสำเภา

(แทน) ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9
(แทน) ผู  จ ัด การการประปาส ว นภูม ิ ภาค (ชั ้น พิเ ศษ) สาขา
เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา

กปตถัย

หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

ธรรมวัตร

(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับ
อุตสาหกรรม บริการสุขภาพ
(แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม

145. นางสาวสรัลรัศมิ์ พัฒนาเศรษฐ
146. นายวินัย
ทองอุบล
147. นายวาธิต
วงศสุเทพทวี
148. รอยเอก จรัญ
คุณยศยิ่ง
กระทรวงวัฒนธรรม
149. นางสาวนาตยา
ภูศรี
(แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
150. นายรักษชาติ
ริ้วทอง
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
151. นางศิรประภา
ชัยเนตร
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
152. นายธรรมนูญ
นวมอนงค
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
153. นางศิริเพ็ญ
ผอนจัตุรัส
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
154. ผศ.ดร.ปทมาวรรณ จินดารักษ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
กระทรวงศึกษาธิการ
155. นางพันธุทิพย
โลราช
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
156. นางสาวเทพี
กับปุละวัน
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
157. นายพิชิตชัย
อินทรภูวงศ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
158. นางพรทิพย
วรรณทวีเกียรติ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 3
159. นายประสิทธิ์...
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159. นายประสิทธิ์
160. นายสุวิทย
161. นายสุทธิดล
162. นางมงคลทิพย
163. นายกรมิษฐ
164. นางสุชานาถ
165. นายเจษฎา
กระทรวงสาธารณสุข
166. นางสาวศุภลักษณ
167. นางศรีพรรณ
168. นายอภิชาติ
169. นางภัทรวดี
170. นายสังคม
กระทรวงยุติธรรม
171. นางสาวสุมาลี
172. นางอาจารี
173. นางอาทิตยา

เมืองไสย

(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
ยาประสิทธิ์
ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 5
พุทธรักษ
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
บุญสันท
(แทน) ผู  อ ำนวยการสำนั ก งานการศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
รัตนา
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัด
เชียงใหม
ชนะเดช
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
ชัยยา
สวางวงศ
มูลฟอง
แกวมา
วิทยนันทน

(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม

ญาณภาพ
ศรีสุนาครัว
หมื่นเทพ

ผูอำนวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

178. นายเจริญ
นอยพินิจ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสุมาลี
ปนดอน
กระทรวงอุตสาหกรรม
179. นายดุสิต
จันทรกานต
180. นางสาวพรนิภา

พักตรผอง

181. นางธนาภรณ
องคกรอิสระ
182. นายนพดล

เจริญสุข

183. นายพงษศักดิ์
184. นายมนตชัย
185. นางสุรางครัตน

สุระประสิทธิ์
ณ ลำพูน
ณ ลำปาง

สุยะ

รก. ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
เขต 3
ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือ
ตอนบน 1
(แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ผู  อ ำนวยการสำนั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง ประจำ
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8
ผูอำนวยการ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม)
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูเขารวม...
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ผูเขารวมประชุมผานระบบ Zoom Meeting
186. นายนิธิมา
ศรีโยทัย
รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
187. นายมานิตย
แกวแสน
นายกองคการบริหารสวนตำบลแชชาง
188. นายดิลกรัฐ
สงวนสัตย
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว
189. นายจำรัส
คำราพิศ
นายกเทศมนตรีตำบลทาศาลา
190. นายสุพจน
ลิ้มวณิชยกุล
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
เจาหนาที่ที่เขารวมประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3
191. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
192. นางสาวสุชญา
จายหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
193. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
194. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
195. นายกิตติ
ลอยมาปง
นายชางไฟฟาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
196. นางสาวนาตยา
อินตะขัติย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
197. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม ดังนี้
1.1 นางสาวพะเยาว
เมืองงาม
ตำแหนงปจจุบัน
ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ตำแหนงเดิม
ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก
1.2 น.อ.อำนาจ
กอนเครือ
ตำแหนงปจจุบัน
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
ตำแหนงเดิม
หั ว หนา กองบริก ารการเดิ น เรือ กรมอุ ทกศาสตร
กองทัพเรือ
1.3 นายกิตติพศ
ตันประเสริฐ
ตำแหนงปจจุบัน
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ตำแหนงเดิม
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
2. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565 (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมดีขึ้น ไดมีการขอความรวมมือลดการเผา
ในพื้นที่ การเกษตร เพื่อไมใหมีการสะสมของหมอกควัน สำหรับพื้นที่ปามี การจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจ
ปองปราม ผูที่เขาไปหาของปาเพื่อไมใหมีการเผาปา ไดรบั ความรวมมืออยางดี ทั้งนี้ ตองดำเนินการตอไป สำหรับ
อำเภอใหมีการจัดชุดระดมปองปรามการจุดไฟปา ขอบคุณทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในภารกิจนี้
2. สถานการณ...
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2. สถานการณโรคโควิ ด – 19 ขอเชิญชวนและรณรงค ใหเขารั บการฉีดวั คซีนเข็ มที่ 3
เพื่อสรางภูมิตานทานใหกับรางกายใหมากที่สุด
3. คลองแมข า ไดม ีการจั ดประชุม โดยจะมี การพั ฒนาและปรั บปรุ งคลองแมข  าให มี
ความสวยงาม โดยใหเห็นผลสำเร็จอันรวดเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินการใหใชงบประมาณเหลือจาย และงบประมาณ
ที่ ไดรับการสนับสนุนจากองค การบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
4. ขอความร ว มมื อ ติ ด บั ต รแสดงตนในการเดิ น ทางเข า – ออก อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจั งหวัดเชียงใหม โดยหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอที่เดินทางมาติดตอราชการเป นประจำ
ให สงเอกสารขอทำบั ตรไดท่ีสำนั กงานจังหวัดเชี ยงใหม สำหรั บข าราชการและบุ คลากรของหนวยงานให
หัวหนาสวนราชการนั้นๆ เปนผูออกบัตรให
5. การแตงกายตามที่จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือซักซอมเรื่องการแตงกาย โดยในวันจันทร
ใหแตงกายเครื่องแบบขาราชการ สำหรับวันอังคาร - วันศุกร ขอเชิญชวนแตงกายชุดพื้นเมือง เพื่อเป น การ
สงเสริมและสรางรายไดใหกับผูทอผาในทองถิ่น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่
2/2565 เมื่อวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และการประชุ มผา นระบบ Zoom
Meeting เลขานุ การได จ ั ด ทำรายงานการประชุ ม ประกอบดว ยเอกสาร 18 หน า โดยมี นายประจญ
ปรัช ญ สกุล ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดน ำลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
จั งหวัดเชียงใหม เพื่ อใหหัวหนาสวนราชการดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2565 เปนที่เรียบรอยแลว
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.4 ดานเศรษฐกิจ
4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร) สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และหนังสือเวียน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) เปาหมาย...
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(1) เปาหมายการเบิกจายและการใชจ ายเงิน งบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนั งสื อ
สำนั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด ว นที ่ ส ุ ด ที ่ นร 0505/ว 3476 ลงวั น ที ่ 22ธัน วาคม 2564
คณะรัฐมนตรีม ีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่ อวั นที ่
21 ธัน วาคม 2564 เพื่อใหห นวยรับ งบประมาณใชเปนแนวทางในการเร งรัดการเบิกจายและการใชจาย
ภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ ไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19
โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย
ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100
ประจำ 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100
ลงทุน
13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100
(2) ผลการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจายและการใชจายเงิน
งบประมาณของสว นราชการ (Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวั ดเชีย งใหม ณ วั นที่
18 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้
หนวย : ลานบาท
รายการ

งบประมาณ

ภาพรวม
ประจำ
ลงทุน

20,421.39
11,266.58
9,154.81

PO

จำนวน

2,743.47 12,686.60
45.43 8,439.25
2,698.04 4,247.35

รอยละ
62.12
74.91
46.39

เบิกจาย
เปาหมาย Q 2 สูงกวาเปาหมาย
รอยละ
รอยละ
51.00
11.12
57.00
17.91
29.00
17.39

การใชจาย
เปาหมาย Q 2 สูงกวาเปาหมาย
รายการ งบประมาณ
PO
จำนวน
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม 20,421.39 2,743.47 15,430.06 75.56
56.24
19.32
ประจำ
11,266.58
45.43 8,484.68 75.31
55.78
19.53
ลงทุน
9,154.81 2,698.04 6,945.39 75.87
58.15
17.72
ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ไดรับจัดสรร
20,421.39 ลานบาท เบิกจาย 12,686.60 คิดเปนรอยละ 62.12 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
ร อยละ 11.12 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 15,430.06 ลานบาท คิดเป นรอยละ 75.56 สูงกว า
เปาหมาย...
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เป า หมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 19.32 เปนลำดับที่ 26 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ
สวนราชการ (Function) ประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,154.81 ลานบาท
เบิ ก จ า ย 4,247.35 ล า นบาท คิ ด เป น ร อ ยละ 46.39 สู ง กว า เป า หมายที่ คณะรั ฐ มนตรี ก ำหนด
ร อยละ 17.39 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจา ย 6,945.39 ลานบาท คิ ดเปนรอยละ 75.87 สูงกวา
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 17.72 เปนลำดับที่ 16 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรร
งบลงทุนมีทั้งสิ้น 127 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จำนวน 117 หนวยงาน
องคการมหาชน จำนวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จำนวน 1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน 5 หนวยงาน โดยมีรายละเอียดการเบิกจายตามเอกสารที่แนบในวาระ
การประชุ ม สำหรับ การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติ ดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
การใชจาย
สำรองเงิน
รายการ
งบประมาณ
PO
มีหนี้
จำนวน
รอยละ
จำนวน รอยละ
ภาพรวม
2,756.17
23.77 99.45 2,141.19 77.69
2,264.41 82.16
เงินกู
2,394.56
0.00 99.23 1,804.63 75.36
1,903.86 79.51
ป 2563
26.62
0.00 0.00
24.04 90.30
24.04 90.30
ป 2564
1,807.91
0.00 5.96 1,659.85 91.81
1,665.81 92.14
ป 2565
560.03
0.00 93.27 120.74 21.56 214.01 38.21
งบกลางป 2564
361.61
23.77 0.22 336.55 93.07 360.55 99.71
การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
การใชจาย
งบประมาณ
PO
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
2,273.07
737.52
1,435.38
63.15
2,172.90
95.61
หนั ง สื อ เวี ย นเพื ่ อ ทราบและถือปฏิ บ ัต ิ จำนวน 2 ฉบั บ ไดแ ก 1) หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที ่ สุด
ที่ กค 0402.5/31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิ กจาย
งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 ที่ไดรับอนุมัติ
ให ก ัน เงิ น ไวเบิกเหลื่อ มปแลวและยังคงมีหนี้ ผู กพันอยู ถึงวันทำการสุดทายของเดื อน กั น ยายน 2565
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ (1) ใหหนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และ/
หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจาย งบประมาณในระบบ GFMIS สำหรับหนวยงาน
ของรัฐที่เปนสว นราชการและเปนหนวยงานผูเบิกที่มีสำนักงานอยูในภูมิภาคต องดำเนินการเลือก (LIST)
ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และ/หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณในระบบ
GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิ กจา ย งบประมาณกอ นแจง ให ส ว นราชการเจ า ของ
งบประมาณ...
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งบประมาณ หรื อ หน ว ยงานผู เ บิ ก แทนเป น ผู  ร วบรวมและยื น ยั น ข อ มู ล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS
(2) การขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณผานระบบ GFMIS ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากไมดำเนินการเลือก (LIST)
และยืน ยันขอมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS ภายใน
ระยะเวลาที ่ก ำหนด งบประมาณดัง กลา วตองถูก พับ ไป โดยผลของกฎหมาย (3) กรณีห น วยงานของรัฐ
หรือหนวยงานผูเบิกแทน ประสงคจะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหจัดทำ
หนั ง สื อ ถึ ง กรมบัญ ชี ก ลาง (กองบริ ห ารการรั บ – จา ยเงิน ภาครัฐ ) กอ นวั น ที ่ 31 มี น าคม 2565 ทั ้ งนี้
ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทนเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแลวเสร็จ ภายใน
วันทำการสุดทายของเดือนกันยายน 2565 หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกลาว
ตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่
15 มีน าคม 2565 หลักเกณฑและวิธ ีปฏิบ ัติใ นการปฏิบ ัต ิง านผานระบบบริ ห ารการเงิ นการคลังภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสใหม กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑและวิธ ีป ฏิบัติ งานผานระบบบริห ารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) เพื่อใหหนวยงานผูเบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง
รั บเงิ น จา ยเงิน และนำเงินสงคลังในระบบ New GFMIS Thai พรอมกันทุกหนวยงานทั่ วประเทศ ในวันที่
4 เมษายน 2565 ขาวประชาสัมพันธ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง
การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ผานระบบ Microsoft
Teams เมื่ อวัน จัน ทรท ี่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมี ห นว ยงานผู  เบิ ก จำนวน
210 หนวยงาน เขารวมการประชุม ประกอบดวย สวนราชการ จำนวน 199 หนวยงาน องคการมหาชน
จำนวน 2 หนวยงาน รัฐ วิสาหกิจ จำนวน 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมจำนวน 1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน 5 หนวยงาน เพื่อใหหนวยงานผูเบิกจายเงิน รับเงิน
และนำเงินสงคลัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอคลาดเคลื่อนจากการยกยอดจากระบบเดิม
สูระบบใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
หั ว หน า สำนัก งานจัง หวั ด เชี ย งใหม (นายวี ร พงศ ฤทธิ ์ ร อด) จั งหวั ด
เชี ยงใหมไดรับ จัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบ ัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ
302,517,100 บาท จำแนกเป น งบลงทุ น จำนวน 270,985,000 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 89.58
งบดำเนินงาน จำนวน 21,532,100 บาท คิดเปนรอยละ 7.11 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวั ด
แบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท ผลการดำเนินโครงการ งบลงทุน จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ
จำนวน 270,985,000 บาท ไดรับจัดสรรทั้งหมด เบิกจายแลว 41,525,063.71 บาท กอหนี้ผูกแลว
178,697,470.79 บาท ยังไมไดเบิกจาย 50,762,465.50 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 21,532.100 บาท
เบิกจายแลว 4,644,337 บาท ยังไมไดเบิกจาย 16,887,763 บาท งบบริหารจัดการ จำนวน 10,000,000 บาท
เบิกจายแลว 2,998,769.66 บาท ยังไมไดเบิกจาย 7,001,230.34 บาท รวมงบประมาณ 302,517,100 บาท
เบิกจาย...
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เบิกจายแลว 49,168,170.37 บาท คิดเปนรอยละ 16.25 กอหนี้ผูกพัน 178,697,470.79 บาท คิดเปน
รอยละ 59.07 ยังไมไดเบิกจาย 74,651,458.84 คิดเปนรอยละ 24
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัต ิร าชการประจำปของกลุมจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
(นายธนากร พรหมดวง) กลุ ม จั ง หวัด ภาคเหนือ ตอนบน 1 ได ร ับ จั ด สรรงบประมาณรายจา ยโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ
88,126,600 บาท ภาพรวมเบิกจาย 1,749,079 บาท คิดเปนรอยละ 1.98 กอหนี้ผูกพัน 25,194 บาท
คิ ดเปน ร อยละ 0.03 คงเหลือ 86,356,227 บาท คิดเปนรอ ยละ 97.99 แยกเปน งบลงทุน จำนวน
66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.22 ประกอบดวย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริม
การทอ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒนธรรมและธรรมชาติ culture & craft กิ จ กรรมพั ฒ นาทางหลวงสู แ หล งทอ งเที่ ย ว
หมายเลข 1252 ตอนแมตอนหลวง - ขวงกอม กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท
โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาฝุนควันโดยการ
มีสวนรวมในที่เขตปาตนน้ำปาอนุรักษพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 670
กิโ ลเมตร เปนเงิน 3,443,800 บาท กิจ กรรมป องกัน และแกไ ขปญ หาหมอกควัน ไฟป าพื ้น ที่ป า ชุม ชน
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จำนวน 120 แหง งบประมาณ 9,000,000 บาท
ฝายกึ่งถาวร จำนวน 110 แหง งบประมาณ 3,850,000 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 16,832,800 บาท
คิดเปน รอยละ 19.10 ประกอบดว ย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ไดแก โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและ
จำหน า ยสิ น ค า Lanna Expo 2012 งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการแก ไ ขป ญ หาฝุ  น ควั น
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
wellness งบประมาณ 702,500 บาท โครงการยกระดับ ศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก
และหัตถกรรมสูสากล งบประมาณ 2,090,600 บาท โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพ
สูลา นนาสูการแขงขันดา นการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
คุ ณ ภาพของกลุ  มจั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท ผลการเบิก จ า ย จำนวน
397,920 บาท คิดเปนรอยละ 2.36 คงเหลือ 16,434,880 บาท คิดเปนรอยละ 97.64 งบรายจายอื่น
จำนวน 5,000,000 บาท ใช จ  า ยในการบริ ห ารงานแบบบู ร ณากลุ  ม จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1
ผลการเบิกจาย 1,35,159 บาท คิดเปนรอยละ 27.20 กอหนี้ผูกพัน จำนวน 25,294 บาท คิดเปนรอยละ 0.5
คงเหลือ 3,623,547 บาท คิดเปนรอยละ 72.47
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 รายงานสถานการณ ร าคาสิ น ค า การเกษตรและมาตรการช ว ยเหลื อ
(สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
พาณิชยจ ังหวัดเชียงใหม (นางพนิดา วานิชรัตน ) สินคาเกษตรที ่สำคัญ
ของจังหวัดเชียงใหม ไดแก กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ลำไย และมะมวง มีรายละเอียดดังนี้
สินคา...
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สินคา
กระเทียม
หอมแดง
หอมหัวใหญ
มะมวง
ลำไยในฤดู

พื้นที่ปลูก
เวียงแหง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ สะ
เมิง
แมแจม ดอยเตา ฮอด จอมทอง
แมวาง ฝาง สันปาตอง พราว
เชียงดาว พราว ฝาง แมอาย
จอมทอง พราว ดอยเตา

ป 2565

เทียบปกอน เก็บเกี่ยวแลว
(รอยละ)
70,143 ตัน
- 4.27 56,114 ตัน

36,326 ตัน
+37.03 17,034 ตัน
25,613 ตัน
+0.23 22,219 ตัน
65,332 ตัน
+0.96
285,170
+16.27
ตัน
ลิ้นจี่
ฝาง แมอาย ไชยปราการ
20,605
+3.35
มาตรการชวยเหลือของจังหวัดเชียงใหม ไดแก (1) โครงการชวยเหลือผานกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร
(คชก.) โดยคณะกรรมการเพื่ อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)
(2) โครงการคูขนานตามมาตรการในการแกไขปญหา ภาวะการคากระเทียม ผลผลิตกระเทียมภาคเหนือเริ่มทยอย
ออกสูตลาดแลวทั้งในจังหวัดเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม โดยมีพอคาจากจังหวัดลำพูนเขาไปรับซื้อผลผลิต
ในพื้นที่ เพื่อรวบรวมเขาโรงดอง และแขวนรอจำหนายเปนกระเทียมแหง และกระเทียมแหงออกสูตลาดชวงปลาย
เดือนมีนาคม ราคาที่เกษตรกรขายไดในชวงสัปดาหนี้ (28 มีนาคม 2565) ณ ไรนาอยูที่ 10 – 13 บาท/
กิโลกรัม ราคาทรงตัว มัดจุดคละ (แหง) 41 – 42 บาท/กิโลกรัม ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแลวกวารอยละ 80 โครงการ
ชวยเหลือผานกองทุน คชก. ไดแก (1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการคุณภาพและกระจาย
ผลผลิตออกนอกจังหวัด แหลงผลิต วงเงิน 4,500,000 บาท เปาหมาย 1,500 ตนสด (2) โครงการสนับสนุน
คาบริหารจัดการเก็บสตอกกระเทียม ป 2565 ของกรมการคาภายใน งบประมาณ 1,000,000 บาท เปาหมาย
500 ตันแหง โดยเก็บกระเทียมสดแขวนเปนกระเทียมแหงไมนอยกวา 60 วัน จึงสามารถจำหนายตอไปได
การวางแผนเชิงรุกรองรับ การแกไขปญหาสินคาเกษตร (กระเทียม) การเชื่อมโยงตลาดโดยนำผูประกอบการเขาไป
รับซื ้ อจากกลุ มเกษตรกรโดยตรง การตรวจสอบการลั กลอบนำเขา กระเที ยมจากต างประเทศอย างจริ งจั ง
และเขมงวด การสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ/การกระจายผลผลิ ตผ านสถานีบริการน้ ำมั นเชื ้อเพลิง
หอมหัวใหญ มาตรการเพื่อรองรับปญหา สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดจั ดทำโครงการเพื่ อช วยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ จำนวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการรวบรวมและรักษา
คุ ณภาพเก็ บสต อกในห องเย็น สนั บสนุ นคาใชจ ายไมเกิน 2 บาท/กิโลกรั ม ให ผู  ประกอบการที ่ม ีห  องเย็ น
หรือมีสัญญาเชาหองเย็นในการเก็บสตอกหอมหัวใหญอยางนอย 4 เดือนขึ้นไป โดยซื้อจากเกษตรกรในราคา
นำตลาดไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม เปาหมาย 5,000 ตัน วงเงิน 10,000,000 บาท ผูสมัคร จำนวน
1 ราย แผนการรวบรวมและเก็บสตอก ปริมาณ 550 ตัน (2) โครงการกระจายผลผลิต สนับสนุนการกระจาย
ผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ของกรมการคาภายใน โดยใหผูเขารวมโครงการรับซื้อหอมหัวใหญจากเกษตรกร
ผูปลูกหอมหัวใหญในราคานำตลาดไมต่ำกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม เปาหมาย 1,000 ตัน วงเงิน 3,000,000 บาท
ผูสมัคร จำนวน 16 ราย ขณะนี้ยังไมเริ่มรับซื้อตามโครงการเนื่องจากราคาหอมเบอร 1 ยังสูงกวาเป าหมาย
นำที่ 9.32 บาท/กิโลกรัม หอมแดง จังหวัดเชียงใหมไดจัดทำโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2565
ของกรมการคาภายใน สินคาหอมแดง จังหวัดเชียงใหมสนั บสนุ นค าใชจ ายในการบริหารจั ดการคุ ณภาพ
และกระจาย...
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และกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 1,500,000 บาท ไม มี ผู สมัครเขารวมโครงการ
เมื่ อวั นที ่ 24 มีนาคม 2565 นำผูประกอบการเขาเจรจารับซื้อหอมแดงสดของเกษตรกรอำเภอแม แจ ม
ในราคาสูงกวาตลาดทั่วไป เพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกหอมแดงดานราคาและเพิ่มชองทางการจำหนาย เบื้องตน
เจรจาซื้อขายหอมแดงสด จำนวน 35 ตัน สงมอบสินคารอบแรกภายในเดือนมีนาคมนี้ มะมวง เกษตรกรคาดวา
ปริมาณผลผลิตจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออำนวย ขณะนี้เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดเชียงใหมยังไมได
เก็บเกี่ยวผลผลิต มีเพียงบางสวนที่ปลูกมะมวงพันธุแฟนซีเริ่มเก็บเกี่ยวและจำหนายผลผลิตแลว โครงการกระจาย
ผลผลิตมะมวงจังหวัดเชียงใหม ป 2565 ขออนุมัติใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เพื่อสนับสนุน
คาบริหารจัดการผลผลิตมะมวงในการรวบรวมและคัดคุณภาพ เพื่อกระจายออกนอกแหลงผลิตในอัตราไมเกิน
กิโลกรัมละ 3 บาท ใหกับสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการรวบรวมผลผลิตมะมวง ที่รับซื้อจากเกษตรกร
ในราคานำตลาด ไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม ที่คุณภาพการคาปกติ เปาหมายการรับซื้อและกระจายผลผลิต
5,000 ตัน ในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ลำไย สภาวะตลาดสงออกยังมีความตองการต อเนื ่ อง
แตเกษตรกรและล งส งออกต องรั กษามาตรฐานตามข อกำหนดของประเทศจี น ทั้ งนี ้ ป จจั ยที ่ตองติ ดตาม
คือการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ปญหาคุณภาพจากเพลี้ยแปง ความเขมงวดของดานนำเขาของจีนและมาตรการ
ควบคุมโควิด และคาเงินบาทที่ออนตัว ซึ่งตองบริหารจัดการราคาใหสมดุลระหวางเกษตรกร ผูขาย และผูบริโภค
โครงการสนับสนุนจุดรวบรวม และคัดคุณภาพลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหลงผลิต จังหวัดเชียงใหม ป 2565
รออนุมัติจาก คพจ. แผนดำเนินการ รับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนคาบริหารจัดการ
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ไมเกิน 3 บาท/กิโลกรัม โดยมี เงื ่อนไขใหรับซื้อจากเกษตรกร
ในราคานำตลาดไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม เปาหมายรับซื้อ 3,000 ตัน วงเงินชวยเหลือ 15 ลานบาท
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 สถานการณราคาปุ ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช/
ป อ งกั นโรคพื ช เจา หนา ที่มีการตรวจสอบรานคา จำหนา ยในอำเภอเมือ งเชียงใหมแ ละอำเภออื ่น ๆ รวม
20 อำเภอ เพื ่ อ สำรวจปริ มาณและราคาจำหนา ย จากภาวะการค า ชะลอตั ว เนื ่ อ งจากกำลั ง ซื ้ อ และ
ความตองการใชลดลง ไมพบการกักตุนของสินคา รานคาปดปายแสดงราคาชัดเจน ปริมาณสินคายั งคง
มีเพียงพอตอความตองการ ไมพบวาขาดแคลน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2564 และ
กำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบฯ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2)
สรรพากรพื้น ที่เ ชีย งใหม 2 (นายอำนาจ เรื อ งแสง) ภ.ง.ด.91 เงิน ได
มาตรา 40 (1) ประเภทเดียว เชน เงินเดือน/คาจาง/โบนัส/คาลวงเวลา ฯลฯ เงินไดมาตรา 40(1) – (8)
หรือมีเงิ นไดอื่น เชน คา นายหนา/คา เชา/รับจางทำของ/ขายของออนไลน ฯลฯ กำหนดยื่นแบบกระดาษ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ยื่นแบบฯ ออนไลน ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 กรมสรรพากรไดจัดทำระบบ
สำหรับตรวจสอบขอมูล และบริการที่เกี่ยวของกับการยื่นแบบภาษีเงินไดของผูเสียภาษี ผานระบบ My Tax Account
ซึ่งใหบริการตรวจสอบเงินได 40(1) และภาษีหัก ณ ที่จาย บริการตรวจสอบขอมูลลดหยอนภาษี บริการ
เตรียมขอมูลในแบบ ตรวจสอบสถานการณคืนภาษีและนำสงเอกสาร ตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ 90/91
3 ปภาษี รวมปภาษีปจจุบัน บริการพิมพขอมูลภาพแบบและใบเสร็จรับเงินปภาษีปจจุบันกรณียื่นแบบผาน
e-Filing หากยื่นแบบฯ พนกำหนดเวลาจะตองมีโทษทางอาญาและทางแพง
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สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 ไดมีหนังสือประชาสัมพันธ
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับปภาษี 2564 ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตไปยังหัวหนาสวนราชการ โดยขอความรวมมือในการประชาสัมพันธใหขาราชการและบุคลากรใน
สังกัดที่มีหนาที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 ป 2564 และชำระภาษี
(ถามี ) ไดที่เว็บไซตของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งจะไดร ับ ยกเวน
คาธรรมเนียมการใชบริการชำระภาษีออนไลนจากธนาคารที่รวมโครงการ กรณี ชำระภายในกำหนดเวลา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 จัดใหมีทีม e-marketing และ
คณะทำงานประชาสัม พันธการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเ งินไดบ ุคคลธรรมดา ปภ าษี 2564 ผ า นทาง
อินเทอรเน็ต รวมทั้งทีม e-marketing ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พรอมใหคำปรึกษาและแนะนำการ
ยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดำเนิน งานของหนว ยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัดเชียงใหม (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
หั ว หน า สำนั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายวี ร พงศ ฤทธิ ์ ร อด) ITA
เปนเครื่องมือในเชิงบวกชวยพัฒนาระบบราชการไทย การประเมิน ITA มี 3 ประเภท คือ 1) การประเมิน
โดยผู มีสวนได สว นเสียกั บบุคคลภายใน Internal ITA คือ ทุกสวนราชการต องกำหนดให ข าราชการและ
บุคลากรของหนวยงานนำเขาขอมูลในระบบตามตัวชี้วัดที่ ป.ป.ช.กำหนด 2) การประเมินโดยผูมีสว นได
สวนเสียภายนอก External ITA และ 3) การนำเขาขอมูล Open Data ITA เพื่อใหประชาชน/สวนราชการ
ไดเขาไปดูรายละเอียด การประเมินจะทำการประเมิน ดังนี้ 1) สวนราชการสวนกลาง 2) จังหวัดซึ่งหมายความ
ถึงสวนราชการทุกสวนราชการในจังหวัด รวมถึงอำเภอทุกอำเภอ 3) องคกรปกครองสวนท องถิ่น ระดั บ
การผานเกณฑประเมินตองไมต่ำกวา 85 คะแนน ในสวนของจังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ไดมีหนังสือใหทุกสวนราชการใหความสำคัญในเรื่องดังกลาว ขณะนี้การนำเขาขอมูลของจังหวัดไดดำเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว ตองขอขอบคุณสวนราชการและอำเภอที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 รายการความคื บ หน า การจั ด กิ จ กรรมขั บ เคลื ่ อ นวาระ “เชี ย งใหม
เมืองสะอาด (Chiang Mai Clean City)” ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” ครั้งที่ 2 (สำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่ไดมีการ
จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด (Chiang Mai Clean City)” ภายใตยุทธการ
“เจียงใหมเมืองงาม” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ใหหนวยงานดำเนินกิจ กรรม 5 ส. Big Cleaning Day
ณ ที่ตั้งของหนวยงาน และไดขอรวมมือจากหนวยงาน สวนราชการในการดำเนินกิจกรรม พัฒนา ปรับภูมิทัศน
บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตองขอขอบคุณหนวยงานที่รวมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
ไดแก องคการบริหารสว นจังหวัดเชียงใหม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
สำนักงาน...
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สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง (สาขาเชียงใหม) โครงการชลประทานเชียงใหม และเทศบาล
นครเชียงใหม และขอบคุณหนวยงานที่มีการรายงานผลการจัดกิจกรรมใหจังหวัดเชียงใหมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.8 แนวทางและมาตรการรณรงคเพื่อสืบสานคุณคาทางวัฒนธรรมเนื่องใน
ประเพณีสงกรานต พุทธศักราช 2565 “สงกรานตวิถีใหม สืบสานวัฒนธรรมไทย” (สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) แนวทางและมาตรการ
รณรงคเพื่อดำเนินการประเพณีสงกรานต พุทธศักราช 2565 ขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
จัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานตแบบ New Normal โดยเนนเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี การทองเที่ยวและ
สุขภาพ สืบสานประเพณีสงกรานตตามขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ขอความรวมมือประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ
และใชถนนหนทางใหปฏิบัติตามกฎหมาย กฎจราจรอยางเครงครัด รวมถึงชวยสอดสอง หรือแจงเจาหนาที่
ในกรณีพบเห็นผูที่ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ดำเนินกิจกรรมสงกรานตใหสอดคลองกับแนวทางมาตรการเทศกาล
สงกรานต 2565 ของ ศบค. และมาตรการความปลอดภั ย ในช ว งเทศกาลของกรมอนามั ย กระทรวง
สาธารณสุข มาตรการสำหรับการรวมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสงกรานต อันไดแก กิจกรรมการทำบุญ
ที่วัด การสรงน้ำพระพุทธรูป การตักบาตร และการขนทรายเขาวัด มีขอควรปฏิบัติ คือ พระภิกษุสงฆ บุคลากร
ในวัดและประชาชนที่ไปทำบุญตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่กำหนด และตองปฏิบัติตาม COVID
Free Setting อยางเขมงวด มีการเวนระยะหาง สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล
มาตรการสำหรับการรวมกิจกรรมในครอบครัว ไดแก กิจกรรมกราบไหวขอพรพอแม ญาติผูใหญที่เคารพนับถือ
รดน้ำดำหัวญาติผูใหญ มีขอควรปฏิบัติ คือ สมาชิกในครอบครัวทุกตองตองไดรบั วัคซีนครบตามเกณฑที่กำหนด
โดยเนนย้ำใหผูสูงอายุ และผูมีโรคประจำตัวตองไดรับวัคซีนครบตามที่กำหนด ใหตรวจ ATK สวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงรวมกิจกรรมสังสรรคและสัมผัสใกลชิดลูกหลาน หรือรับประทานอาหารรวมกัน
มาตรการสำหรับ การเขารว มกิจ กรรมหรือจัด กิจ กรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต มี ขอควรปฏิบั ติ คือ
กอนเขารวมงานขอใหประเมินตนเองดวยแบบประเมิน TST และตรวจ ATK สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา
ควบคุมพื้นที่ไมใหแออัด จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูหรือเจลแอลกอฮอล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.9 การต อ ยอดลายผ า “หงส ใ นโคม” ลายผ า ประจำจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) สำนักงานวั ฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหมไดตอยอดลายผา “หงสในโคม” ลายผาประจำจังหวัดเชียงใหม โดยไดเชิญชวนกลุมผูทอผา
ใหนำ “หงสในโคม” ลายผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม ไปผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งในขณะนี้
ไดมีกลุ มผูทอผา ไดนำลายผาดังกลาวไปตอยอด ทอบนผืนผาแลว อาทิ เชน กลุมผูทอผ าจากผา ซิ ่น ตี น จก
โดยนางวิไล แกวชมภู ตำบลทาผา อำเภอแมแจม กลุมผูทอผาจาก ผายอมสีธรรมชาติ กลุมผาฝายบานเชิงดอย
โดยนางสาวสุพรรณี เผาพงษ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ขอเชิญชวนทุกทานสวมใสผาลาย “หงสในโคม”
ลายผาประจำจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.10 การรณรงค...
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4.1.10 การรณรงคการแตงกายดวยผาไทยหรือผาพื้นเมือง ในชวงเทศกาล
ประเพณีสงกรานต (ปใหมเมือง) ประจำป 2565 (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) ดวยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เห็นชอบใหกระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานเจาภาพหลักรวมกับกระทรวง
วัฒนธรรม ในการดำเนินการตามมาตรการสงเสริมและสนับสนุนการใชและสวมใสผาไทย เปนนโยบายของ
รัฐบาล ผานโครงการ “สืบสาน อนุรักษศิลป ผาถิ่นไทย ดำรงไวในแผนดิน ” ในการสงเสริมใหขาราชการ
ประชาชน แตงกายดวยผาไทยตามความเหมาะสมของทองถิ่นเพิ่มขึ้น หรืออยางนอยสัปดาหละ ๒ วัน รวมถึง
ในทุกๆ โอกาส เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนารูปแบบการแตงกายผาไทยและผาพื ้น เมื อง ใหเกิดกระแส
การสวมใสผาไทยในชีวิตประจำวัน จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญชวนใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
รวมรณรงคสงเสริมการแตงกายดวยผาไทยหรือผาพื้นเมือง ตลอดเดือน เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเปนการอนุรักษ
สืบสานมรดกภูมิปญญาของคนไทย รวมถึงอนุรกั ษประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม สรางความภาคภูมิใจใหกับ
คนรุ น ใหม สร า งความประทั บใจให ก ับ นัก ท อ งเที ่ ย ว ตลอดจนเป น การสง เสริ ม ทางด านเศรษฐกิ จ และ
การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม อีกดวย การแตงกายภาคเหนือ ปจจุบันการแตงกายแบบพื้นเมืองไดรับ
ความสนใจมากขึ้น แตเนื่องจากในทองถิ่นนี้มีผูคนหลากหลายชาติพันธุอาศัยอยู เชน ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน
ไทใหญ และอิ ท ธิ พ ลจากละครโทรทั ศ น ทำให ก ารแต ง กายแบบพื ้ น เมื อ งมี ค วามสั บ สนเกิ ด ขึ้ น
โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมไดเคยจัดทำหนังสือ "นุงหยอง
คนเมืองเชีย งใหม" เมื ่อครั้งเฉลิมฉลองเชี ยงใหม 700 ป เมื่อ พ.ศ. 2537 มีก ารจำแนกเปน ชุดพิ ธี การ
ชุดลำลอง ซึ่งการแตงกายชุดพิธีการสวนมากจะแตงกายดวยผาไหม สวนบุรุษ เสื้อคอตั้ง (คอจีน) สำหรับสตรี
จะหมสไบ การแตงกายแบบลำลอง เสื้อผาที่ใสไปวัดและ ชุดลำลองทั้งบุรุษและสตรีสวนมากจะแตงกายดวย
ผาฝาย รูปแบบพื้นเมือง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 มาตรการชวยเหลือดานพลังงานจากภาครัฐ (สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม)
พลังงานจังหวัดเชียงใหม (นายชำนาญ กายประสิทธิ์) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์) มาตรการชวยเหลือประชาชนเรงดวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2565 อนุมัติ 10 มาตรการ ชวยเหลือประชาชนเรงดวนเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ดังนี้
(1) เพิ่มเงินชวยเหลือซื้อกาซหุงตม สำหรับผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐจากเดิม 45 บาท เปน 100 บาท/3 เดือน
(2) สวนลดซื้อกาซหุงตม 100 บาท/เดือน สำหรับผูคาหาบเร แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 5,500 แหง
(3) ชวยเหลือจักรยานยนตรับจางที่ขึ้นทะเบียนกับกรมขนสงทางบก 1.57 แสนคน ลดคาน้ำมันแก็สโซฮอล
250 บาท/เดื อน (4) คงราคาขายปลีก NGV ไวที่ 15.59 บาท/กิโ ลกรั ม (5) แท็ กซี่ ภายใตโ ครงการ
ลมหายใจเดียวกันสามารถ ซื้อกาซ NGV ไดในราคา 13.62 บาท/กิโลกรัม (6) ลดราคาไฟฟาสำหรับผูใช
ไฟฟา ไมเกิน 300 หนวย/เดือน ลดคา Ft ลง 22 สตางค/หนวย ชวงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565
(7) ตรึงราคาดีเซล 30 บาท/ลิตร จนถึง เดือน เมษายน 2565 หลังจากนั้นจะเขาชวยเหลื อสว นที่ ดีเซล
ปรับราคาขึ้นครึ่งหนึ่ง (8) กำกับดูแลราคากาซหุงตม ชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 โดยใหกองทุน
น้ำมันชวยลดผลกระทบไมใหราคาสูงเกินไป (9) ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม นายจาง - ลูกจาง ม.33
จากร อ ยละ 5 ลดเหลื อ ร อ ยละ 1 และ (10) ลดอั ต ราเงิ น สมทบผู  ป ระกั น ตน ม.39 จากร อ ยละ 9
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เหลือรอยละ 1.9 และม.40 เหลือ 42 – 180 บาท/เดือน นอกจากนั้น ยังมีมาตรการอื่น ๆ ที่กระทรวง
พลังงานและเครือขายขับเคลื่อนในการลดภาระคาใชจายดานพลังงานดวยการลดใชพลังงาน ดังนี้ (1) รวมพลัง
คนไทย ลดใชพลังงาน หาร 2 โดยความรวมมือของทุกหนวยงานทั้งในสังกัดกระทรวงพลังงาน และ กฟน.
กฟภ. ร ว มกั นจัดนิ ทรรศการเผยแพรใ หความรูเรื่อ งการประหยั ดพลังงานสำหรับ ประชาชนทั่ว ไป และ
ขอ แนะนำการประหยั ด พลัง งานสำหรั บ ผู ป ระกอบการโรงงานอุ ต สาหกรรม รวมถึ งหน ว ยงานภาครั ฐ
ซึ่งกำหนดใหหนวยงานเพิ่มความเขมขนในการประหยัดพลังงานมากขึ้นจากเดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 20
รวมทั้ง สงเสริมการประหยัดพลังงานในระดับธุรกิจผานกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เชน โครงการ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยใชงบประมาณ
รวม 400 ลานบาท และโครงการเงินสนับสนุนเพื่อลดการใชพ ลังงานแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม
ภาคธุรกิจ และผูประกอบการขนสง งบประมาณรวม 600 ลานบาท (2) สงเสริมประหยัด-จูนอัพเครื่องยนต
โดย ปตท. สื่อสารการรณรงคป ระหยัดพลังงานดวยสื่อหลายรูป แบบในทุกชองทาง พรอมทั้งจัดใหมีการ
ตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร เพื่อให
เครื่องยนตมีความสมบูรณ ชวยลดการใชเชื้อเพลิง จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ณ FIT Auto สถานีบริการน้ำมัน
PTT Station ที ่ ร  ว มรายการทั ่ ว ประเทศ (3) ล า งแอร ช  ว ยชาติ - มอบส ว นลดเบอร 5 โดย กฟผ.
มอบ 10,000 สิ ท ธิ ์ใ ห ป ระชาชนทั ่ ว ประเทศลา งแอร ฟ รี โดยสามารถลงทะเบี ย นรั บสิท ธิ์ ไ ดท ี ่ เ ว็ บ ไซต
www.egat.co.th ตั ้ ง แต วั น ที ่ 18 เมษายน 2565 เป น ต น ไป และมอบส ว นลด 500 บาท สำหรั บ
ซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 มูลคา จำนวน 10,000 สิทธิ์ ใหกับประชาชนทั่วประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 มูลคา
1,000 บาทขึ้นไป โดยเริ่มใชสทธิ์ไดที่หางสรรพสินคาและรานคา Green Shop ที่เขารวมกิจกรรมตั้งแตวันที่
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 (4) สนับสนุนกลุมเศรษฐกิจฐานราก การสนับสนุนกลุมอาชีพเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ เพื่อลดตนทุนพลังงาน ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางรายไดหมุนเวียน โดยผานกองทุน
เพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจำปงบประมาณ 2565 ซึ่งมีสวนของงบประมาณที่จะใชในการสนับสนุน
โครงการภายใตกลุมงานสงเสริมอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก โดยเทคโนโลยีที่ใหการ
สงเสริมสนับสนุนแบบออกเปน 4 กลุมใหญ ดังนี้ (1) สถานีพลังงานชุมชน ประกอบไปดวย ระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตยแบบเคลื่อนที่ ประกอบดวย แบบรถเข็น ขนาดแผงโซลาเซลล ไมนอยกวา 340 วัตต แบบ
ลากจูง ขนาดแผงโซลาเซลล ไมนอยกวา 3,060 วัตต เตาชีว มวลประสิทธิภาพสูง ชุดครอบหัวเตาแกส
ประสิทธิภาพสูง พรอมหัวเตาแกสประหยัดพลังงาน ระบบอบแหงพลังงานแสงอาทิตย แบบตูอบแหงขนาด
2 x 2 เมตร โรงอบแหงขนาด 3 x 4 เมตร โรงอบแหงขนาด 6 x 8.20 เมตร โรงอบแหงขนาด 8 x 12.40 เมตร
โรงอบแหงขนาด 8 x 20.80 เมตร ระบบผลิตแกสชีวภาพจากของเสีย กำลั งผลิต ขนาด 100 - 500 ลบ.ม.
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับหองเย็น (2) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย สำหรับบอบาดาล
ขนาดแผงโซล า เซลล ไมนอ ยกว า 2.5 กิ โ ลวัตต และถัง พั ก ขนาดบรรจุ ไมน  อยกว า 20 ลูกบาศก เ มตร
(3) ระบบสูบ น้ ำ พลัง งานแสงอาทิ ต ย สำหรั บ แหล ง กัก เก็ บ น้ ำ ผิว ดิ น ขนาดแผงโซล า เซลล ไม น  อยกว า
25 กิโลวัตต (4) ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับพื้นที่หางไกลทุรกันดารที่ไฟฟายังเขาไมถึ ง/
ไมมีไฟฟา (Off Grid) ไดแก บานที่พักอาศัย โรงพยาบาลสงเสริ มสุขภาพตำบล ศูน ย สุขภาพชุม ชน และ
โรงเรี ยนในสัง กั ดของรัฐบาล ประกอบดว ยระบบผลิ ตไฟฟ า เพื่อ ชุ มชนพึ ่ง พาตนเอง (Mini/Micro Grid)
(ทุกครัวเรือนใชระบบและแบตเตอรี่รวมกัน) ระบบผลิตไฟฟาเพื่อบานพักอาศัย (Solar home) ขนาดแผง
โซลาเซลล ไมนอยกว า 600 วัตต แบตเตอรี่ล ิเธี ยม ไมน อยกวา 120 แอมปแ ปร-ชั ่ ว โมง (1 ระบบตอ
ครัวเรือน) ระบบผลิตไฟฟาเพื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยสุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัด
ของรัฐบาล...
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ของรัฐบาล สำหรับจังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุ นเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลัง งาน กลุมงานสงเสริ มอนุรั กษ พลังงานและพลั งงาน
ทดแทนเศรษฐกิ จฐานราก ปงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 9 มีน าคม 2565 เปดรับ
ขอ เสนอโครงการฯ ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ 9 มี นาคม 2565 ไปจนถึง วัน ที ่ 31 มี น าคม 2565 เวลา 16.30 น.
และรวบรวมขอเสนอโครงการเขาสูที่ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานพลังงานเชิงพื้นที่
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 จากนั้นนำสนอผลการประชุมตอที่ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดเชียงใหม ประมาณวันที่
11 - 12 เมษายน 2565 เพื่อขอมติเห็นชอบขอเสนอโครงการฯ แลวแจงผลการพิจารณาของ ก.บ.จ.จังหวัด
เชี ยงใหมไปยั งสำนักงานบริห ารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุร ักษ พลังงาน (ส.กทอ.) และแจงผู ข อรั บ การ
สนับสนุน กรอกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ภายในวันที่ 19 30 เมษายน 2565 โดยผู  ข อรั บ การสนั บ สนุ น (อปท/ส ว นราชการ) ยื ่ น ข อ เสนอโครงการ ในระบบ
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส ภายในวั นที่ 30 เมษายน 2565 วันที ่ 15 พฤษภาคม 2565 ส.กทอ.สงผลการคั ดแยก
ขอเสนอโครงการใหจังหวัดเพื่อยืนยัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสงผลการยืนยันการคัดแยกขอเสนอ
กลับ ไปยั ง ส.กทอ. เดื อนมิถ ุนายน 2565 ทาง ส.กทอ. จะนำเสนอคณะอนุ กรรมการพิจ ารณาเห็นชอบ
วัน ที ่ 25 กรกฎาคม 2565 ส.กทอ.นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ในวั นที่ 1 สิ งหาคม 2565
ส.กทอ.แจงมติตอผูที่ไดรับการสนับสนุนและจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผูที่ไดรับการสนับสนุน
จะตองลงนามยืนยันกับ ส.กทอ. และภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 เพื่อเริ่มตนโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 ดานความมั่นคง
4.3.๑ สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม.(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
ผูแ ทนสำนัก งานสาธารณสุขจัง หวัดเชียงใหม (นายแพทย กิ ตติ พันธุ
ฉลอม) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 สะสม 154,306 ราย ปจ จุบ ันความเสี่ยงของผูติดเชื ้อในเชียงใหม
สัมผัสในครอบครัว รอยละ 28.7 สัมผัสในชุมชน รอยละ 14.7 สัมผัสในที่ทำงาน รอยละ 10.9 ระหวาง
การสอบสวนโรค รอยละ 6.6 สัมผัสในกลุมอื่นๆ รอยละ 6.1 สถานที่ระบาดในตางจังหวัด ร อยละ 2.1
สัมผัสในสถานบันเทิง รอยละ 1.4 ไมแนใจ รอยละ 28.9 สถานการณ Home Isolation/OP-Self Isolation
ยอดสะสม 155,721 คน อยูระหวา งรัก ษา 21,404 คน Community Isolation จำนวนเตีย งทั ้ง หมด
4,065 อยู ระหวา งการรักษา 1,265 คน ความกาวหนาในการฉีดวัคซีน ปองกัน โรคโควิด – 19 จังหวัด
เชียงใหม เปาหมาย 1,729,353 คน ฉีดแลว 1,434,088 คน จังหวัดมีการรณรงคฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุม
608 รั บ เทศกาลสงกรานต การทำวั ค ซี น พาสปอร ต ออนไลน ส ามารถยื่ น คำขอได ส องทาง คื อ
http://yellowbook.chiangmaihealth.go.th และ QR Code
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
ผูอ ำนวยการสำนัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายอิ สระ ศิริไสยาสน) สถานการณหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด
เชียงใหม 2565 พบจุด Hotspot 1,751 จุด โครงการเชียงใหมโ มเดลมุง เนนนำเอาวัตถุดิบ เหลือใชทาง
การเกษตร...
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การเกษตร ที่เปนตนเหตุของการเผาและกอเกิดปญหาหมอกควันไฟปา รวมถึง PM 2.5 เชน ตนขาโพด กิ่งกาน
ใบลำไย และไมผลอื่นๆ ที่จังหวัดเชียงใหมมีปริมาณมากถึง 900,000 ตันตอป ไปใชเปนพลังงานทดแทน
ใหกับกลุมอุตสาหกรรมดั้งเดิม เชน โรงอบลำไย โรงผลิตปูซีเมนต (SCG) ปจจุบันนำรองเปดศูนยรับซื้อเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร 1 ศูนย ณ อำเภอสันปาตอง ผลการดำเนินการที่หวงเดือนมีนาคม 2565 คณะกงสุล
ตางประเทศประจำจังหวัดเชียงใหมรวมหารือกับทุกหนวยงานแกไขมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชีย งใหม
และสนั บ สนุ น อุ ป กรณ แ ละเครื ่ อ งมื อ จำเป น เพื่ อ ช ว ยสนั บ สนุน ภารกิ จ ดั บ ไฟปา ของนั ก ประจญเพลิ ง
และอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผูอำนวยการศูนยอำนวยการใหญ
จิตอาสาพระราชทาน และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ผลการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน และผลการ
แกไขปญหาและพัฒนาคลองแมขา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 สมาคมกีฬากอลฟอาชีพอาวุโส รวมกับ
สมาคมกีฬากอลฟอาชีพอาวุโสไทย ภาคเหนือบริจาคเงินสมทบทุน ใหแกมูลนิธิดับไฟปา จังหวัดเชียงใหม
เปน เงิน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมเพื่อติดตามปฏิบัติการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ณ คลั บ เฮาล สนามกอล ฟ อัลไพน กอลฟ รีส อรท ผลการดำเนินงานหว งระหว างวัน ที่ 1 มกราคม –
28 มีนาคม 2565 ดังนี้ การตรวจควันคำ โดยสำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม จำนวน 7,320 คัน พบรถที่มี
ควันดำ 1,056 คัน ดำเนินการรองทุกขและลงบันทึกประจำวัน จำนวน 2 ครั้ง ในพื้น ที่อำเภอแมออน
การทำแนวกันไฟ รวม 11,333.5 กิโลเมตร โดยสำนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) จำนวน 1,300
กิโลเมตร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 จำนวน 10,033.5 กิโลเมตร ชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปา
และหมอกควัน เชียงใหม จำนวน 24 ชุด ปฏิบัติการ รวม 240 นาย ชุดลาดตระเวนในพื้นที ่ปาอนุรักษ
1,770 นาย ชุดลาดตระเวนในเขตปาสงวนฯ 24 ชุด 24 อำเภอ ชุดปฏิบัติการพิเศษ เหยี่ยวไฟ 44 นาย
ชุดปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 40 นาย ตั้งสินบน นำจับ กรณี ผู แจงเบาะแสและไดตัวผูต องหา
คดีละ 5,000 บาท สรุปคำรองขอบริห ารจัดการเชื้อเพลิง ลงทะเบียน 248,308.5 ไร อนุมัติทั้ ง หมด
196,678.7 ไร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 สถานการณภัยแลงการชวยเหลือ (สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายอา
รุณ ปนตา) สถานการณน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ำ 96.824
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 36.47 เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 82.230 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ
31.27 อางเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13 แหง รวม 52.333 ลาน ลบ.ม. รอยละ 50.86 สถานการณภัย
แลงในจังหวัดเชียงใหม ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยแลง) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 จำนวน
2 อำเภอ ไดแก อำเภอเชียงดาว ตำบลเมืองงาย 1 ตำบล 5 หมูบาน 1,130 ครัวเรือน 2,368 คน และ
อำเภอแมริม ตำบลโปงแยง 1 ตำบล 10 หมูบาน 200 ครัวเรือน 1,500 คน โครงการสูบน้ำ ระยะไกล
เพื่อเตรียมสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง ป พ.ศ.2565 รัฐบาลไดเล็งเห็นการใชประโยชนจากปริมาณน้ำในพื้น ที่
ตางๆ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง จึงใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภั ย
สั่งการใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมประสานการปฏิบัติและจัดทำโครงการฯ
เพื่อให...
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เพื่อใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นำเครื่องสูบสงน้ำระยะไกลมาสนับสนุนในพื้นที่
ที่ ขาดแคลนน้ำ เพื่อชวยเหลือประชาชนในการกักเก็บน้ ำไวสำหรับ อุป โภคบริ โภคและน้ ำเพื่อการเกษตร
ในชวงฤดูแลงตอไป จังหวัดเชียงใหมไดใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
วงเงิน 10 ลานบาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการ จำนวน 2,031,500 บาท ดังนี้ อำเภอ
เวี ย งแหง โครงการสูบ น้ ำ เพื ่ อ เตรี ย มสำรองไวใ ช ใ นฤดูแ ลง ป 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน
360,000 ดำเนินการเสร็จแลว อำเภอเชียงดาว โครงการสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองไวใชในฤดูแลง ป 2565
จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 22,900 บาท ดำเนินการเสร็จ แลว อำเภอดอยหล อ โครงการสู บ น้ ำ
เพื่อเตรียมสำรองไวใชในฤดูแลง ป 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,598,500 บาท ดำเนินการ
เสร็จแลว อำเภอเวียงแหง เชียงดาว ดอยหลอ โครงการสนับสนุนการดำเนินการสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองไวใช
ในฤดูแลง ป 2565 เพื่อเปนคาซอมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ ซึ่งชำรุดเสียหายในระหวาง
ปฏิบัติงานตามความจำเปน จำนวนเงิน 50,000 บาท ดำเนินการเสร็จแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต
ป 2565 (สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)
หั วหน าสำนั กงานป องกั นและบรรเทาสาธารณภั ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายอารุณ ปนตา) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม มาตรการหลัก
ในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดำเนินการ ดังนี้ ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาล
ของจังหวัดและอำเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งคณะทำงานตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และสามารถปรับเปลี่ยน
ตามบริบทของพื้นที่ วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม
จั ดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 กิจกรรมศาสนา ดำเนินมาตรการองคกร เนนย้ำหนวยงานราชการ สถานศึกษา
ให เ ป น ตน แบบของประชาชน ดำเนิน การ ด า นชุ มชน ด า นครอบครั ว การลดป จ จัย เสี ่ ย งทางถนนและ
สภาพแวดลอม ดำเนินการ ดังนี้ ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กำหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนน
ทางตรงยาวและทางโคง จัดทำแผนอำนวยความสะดวกจราจร สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง
ปรับปรุงสัญญาณต าง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุง
ภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ำ - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ำใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล
มาตรการลดปจจัยเสี ่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถต อ งมี แอลกอฮอล
ตอ งเป นศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคั นให มีค วามปลอดภั ยกอนการเดิ น ทางทุ ก ครั้ ง
โดยดำเนินการ ดังนี้ รถโดยสาร – ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ รถขนสง - ใหรถบรรทุก
หยุดใหบริการ เลี่ยงบรรทุกน้ำหนักเกิน รถตู – ใหมีการทำประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS การรณรงค –
ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดำเนินการ ดังนี้
บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการอยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทาง
ประชารัฐ – โดยการมีส วนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เน น หามขับรถเร็วเกิน กำหนด
เมาไมขับ ใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การดูแลนักทองเที่ยว เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ
โดยเฉพาะ...
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โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาฯ เปนหัวหนาคณะทำงาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง
และดอยคำ ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสำคัญ กำหนดเวลาขึ้ น ลงดอย
มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดำเนินการ ดังนี้ เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล
บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่ วโมง สำรองโลหิตฉุกเฉิ น
อบรมเจ า หน า ที่ ก ารแพทย ฉ ุ ก เฉิน ให มี ค วามพรอ มเนน ย้ ำ ความปลอดภั ข องรถฉุ ก เฉิ น มาตรการพิ เ ศษ
กำหนดการดำเนิ น งานอย า งเข ม ข น กั บ อำเภอกลุ  ม เสี ่ ย งที ่ ม ี ส ถิ ต ิ ก ารเกิ ด อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างถนนสู ง อาทิ
การดำเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทำสถานการณแยกเปนรายตำบล
พรอมทั ้ง แนวทางการแกไขปญ หาและจัด การความเสี่ย ง ใชป ระชาชนจิต อาสาภั ยพิ บ ั ติ ร ว มดำเนิ น การ
กับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนักงานจราจร หามรถโดยสาร
ขนาดใหญ ข ึ ้ น แหล ง ทอ งเที่ ย วที ่ เ ป น ดอย เนื ่ อ งจากอาจจะเกิ ด อุ บ ั ต ิเ หตุ ไ ด ง า ย จำนวน 4 ดอย ได แ ก
ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ โดยมีรองผูว าราชการจั งหวัด เชียงใหม เปน หัวหน า
คณะทำงานทั้ง 4 ดอย เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนำเทคโนโลยี AI
มาชวยตรวจจับผูไมสวมหมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อำเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม
สันทราย หางดง สันกำแพง สารภี การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จำนวน 10 จุด
บนถนนสาย 118 เชียงใหม – เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกล องตรวจจับ
ความเร็วแบบมือถือ จำนวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม นำนวัตกรรมกลองตรวจจั บการฝาฝนสัญญาณไฟ
ตามแยกใหญในเมืองเชียงใหม มาชาวงบังคับใชกฎหมาย ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการจำหนาย ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน
เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือนประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ทางถนนในชวงเทศกาล
ปใหม ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กำหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city
โดยกำหนดความเร็ว ในพื้น ที่ช ั้นในคูเมือ งเชีย งใหมไมเกิน 40 กม./ชม ให องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ การดำเนินงานควบคูกับมาตรการ
การป อ งกัน โรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 แจกหนา กากอนามัย ให ก ั บ ผู  โ ดยสารรถสาธารณะทุ ก คน
การเขมงวดการตรวจแอลกอฮอล อุปกรณทุกชิ้นตองปลอดภัย ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญหนา
ของเจาหนาที ่ดวยกลอง CCTV ใชระบบประชุมทางไกลกับศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ
เพื่อวางแผน ติดตามและประสานการปฏิบัติงานในชวงเทศกาลปใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 ดานสังคม
4.4.1 การบังคับใชกฎหมาย นโยบายที่สำคัญ และการใหความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินแกประชาชน (ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม)
ผูแทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พันตำรวจเอก ปยะพันธ ภัทรพงศ
สินธุ) เจาหนาที่ตำรวจจะใชกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แกไขฉบับเพิ่มเติมใหมลาสุด 2565 ในการ
ปฏิบ ั ติ ห นาที ่ บังคั บใชก ฎหมาย กฎหมายที่เ กี่ยวของในเทศกาลสงกรานต ใหดำเนิ น การประชาสัมพันธ
ทางสื่อมวลชนทุกแขนง ใหประชาชนไดรบั ทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลง 23 กรกฎาคม 2555
เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบ นทาง พ.ศ.2555 ซึ่งกำหนดหามผู ใด
บริโภค...
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บริโ ภคเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล บนทางในขณะขับขี ่หรือ ในขณะโดยสารอยู ในรถหรื อ บนรถ และประกาศ
สำนัก นายกรัฐ มนตรีฉ บับ ลง 5 กุมภาพันธ 2558 เรื ่อง กำหนดสถานที่ ห รื อบริเวณห า มขายเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทาง พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดหามผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางตามกฎหมายวาด วย
การจราจรทางบก และหากฝาฝนมีโทษตามมาตรา 42 ใหระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน
10,00 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอสั่งการจากการประชุมบริหารจราจรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอมเทศกาลสงกรานต 2565 ใหเตรียมความพรอมดานกำลังพลวัสดุอุ ปกรณ
เตรียมความพรอมดานการอำนวยการจราจร การเตรียมความพรอมดานฐานขอมูล 2) มาตรการบังคับ ใช
กฎหมายชวงเทศกาลสงกรานต 2565 3) กรณีคดีอุบัติเ หตุจราจรที่มีคูกรณี หรือมีผูไดรับบาดเจ็บ หรือ
เสี ยชี ว ิ ต ช วง 7 วัน ควบคุมเขมขน ตองทำการตรวจวัดปริม าณแอลกอฮอล /ตรวจวั ด การมี สารเสพติ ด
ในรา งกายผูขับขี่ทุกราย 4) ชองการติดตอสื่อสารและบูรณาการการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัดตำรวจ
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2565 กลุมไลน “ทีมบริหารจราจร ตร.” เพจ facebook ตำรวจทางหลวง
ศู น ย ควบคุ มและสั่งการจราจร บก.ทล.( 1193) (ภาพรวมทั่ว ประเทศ) ศูน ยค วบคุม และสั่ ง การจราจร
บก.02 (1197) พื้นที่ กทม.และปริ มณฑล 5) การขับ เคลื่อนงานของศูน ย บริห ารงานจราจรทุ กหนวย
ตองมีคณะทำงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ ศจร.แตละดาน 6) โครงการ อาสาตาจราจร นายกรัฐมนตรี
สั ่ ง การในตำรวจดำเนิ น การโครงการเสริ ม สร า งจิ ต สำนึ ก และเห็ น ชอบกั บ โครงการอาสาตาจราจร
ที ่ ใ หป ระชาชนส งคลิ ป กล อ งหน า รถ/กลองโทรศั พ ทม ื อ ถื อ ที ่บ ั น ทึก การกระทำผิด กฎจราจร/อุ บ ัติเหตุ
โดยจะมอบรางวัลใหคลิ ปที่ไดรับคัดเลือก กำชับทุกหนวยกรณีที่ไดรับการประสานจาก ศจร.ตร.ขอใหเรง
ดำเนินการสืบสวนสอบสวน ติดตามผูขับขี่ที่กระทำผิดในคลิปมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ประชาชนสามารถ
แจงความรองทุกขผานระบบบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี www.thaipoliceonline.com
ไดตลอด 24 ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 นำเสนอโดยเอกสาร
4.5.1 การขอใชพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป
2565 (สำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม) รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
2 เมษายน 2565 0900 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา ณ หองประชุม ชั้น 15
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- อาคาร 90 ป
ราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ราชภัฏเชียงใหม
2 เมษายน 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (ศูนยเวียงบัว)
ตำบลชางเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม
วันที่...

25
วันที่
6 เมษายน 2565

25 เมษายน 2565

29 เมษายน 2565

เวลา
งาน
สถานที่
09.00 น. การจัดพิ ธี ว ั นพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ า- ณ หองประชุม
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
สภาองคการบริหาร
บรมราชวงศ ประจำป 2565
สวนจังหวัดเชียงใหม
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม
09.00 น. การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร ณ พระสถูปเจดีย
มหาราช ประจำป 2565
สมเด็จพระนเรศวร
มหาราชานุสรณ
ตำบลเมืองงาย
อำเภอเชียงดาว
08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุม 1 ชั้น 2
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อาคารอำนวยการ
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด หองประชุม 3 ชั้น 3
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด อาคารอำนวยการ
เชียงใหม ครั้งที่ 4/2565
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม
และผานทางระบบ
Zoom Meeting

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

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ไมมี
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
สุชญา จายหลวง
(นางสาวสุชญา จายหลวง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม
...................................หน.สนจ .............................
..................................ผอ.กลุม ...............................
..................................หน.งาน.................................
................................. จนท.......................................

