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รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 3/2565 
ในวันพุธที่  30  มีนาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุม 3 ชั้น  3  อาคารอำนวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting 

--------------------------- 
ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ท่ีเขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3    

1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายวรวิทย ชัยสวัสดิ ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวชนิสา ชมศลิป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม 
8. นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
9. นางสิริรตัน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

10. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสนิธุ (แทน) ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
11. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
12. นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการและนายอำเภอ ที่เขาประชุม ณ หองประชุม 3 ชั้น 3    
13. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
14. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
15. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหวัด

เชียงใหม 
16. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
17. นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 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. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแมริม 
26. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอำเภอแมแตง 
27. นายทรงศกัดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพราว 
28. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว 
29. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอฝาง 
30. นายชลิต ทิพยคำ นายอำเภอแมออน 
31. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอำเภอดอยหลอ 
32. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอำเภอแมอาย 
33. วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 
34. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันปาตอง 
35. นางจริยา วงษสุวรรณ (แทน) นายอำเภอจอมทอง 
36. นายวรรธน ฉายอภิรกัษ นายอำเภอแมแจม 
37. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอำเภอสะเมิง 
38. นายสิทธิ์ วงศมาน นายอำเภอฮอด 
39. วาที่ ร.ต.อดิศกัดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมกอย 
40. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเตา 
41. นายมานิตย ไหลไว (แทน) นายอำเภอเวียงแหง 
42. นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ 
43. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอำเภอแมวาง 
44. นายวรศกัดิ์ พานทอง (แทน) นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 
45. นายธนากร พรหมดวง 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 
54. นางศริิพร ศิริโสดา ผูอำนวยการสำนักงานคมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
55. นายโชติวิทย ธิมาทาธีรโรจน (แทน) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
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 

หัวหนาสวนราชการท่ีเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting 

สำนกังานอัยการสูงสุด 
60. นายประทีป ศรีสิงห อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
61. นางศศธิร จิรัฐิตเิจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สำนกังานตำรวจแหงชาติ 
62. พ.ต.ท.เรอืงชัย เรืองไพศาล (แทน) ผ ู กำกับการดานตรวจคนเข าเม ืองทาอากาศยาน

เชียงใหม 
63. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 

สำนกันายกรัฐมนตรี 
64. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
65. นายสุพัฒน เลาหกมล (แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
66. นายแสงทอง อนันตภักดิ์ ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3 

67. วาที่ ร.ท.สุทธิศักดิ์ แสงสวาง (แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยเุสียงจากทหารเรือ ส.ทร. 11 
(เชียงใหม) 

68. นายวรชาติ ชูชม ผูอำนวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  

69. พันเอก ธีระ ผดุงสุนทร รองผูอำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม (ทหาร) 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

70. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม  

กระทรวงกลาโหม 

71. น.อ.อำนาจ กอนเครอื หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงการคลัง 
72. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
73. นางสาววาสนา สมมตุ ิ คลังเขต 5 
74. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
75. นายวีระชัย ศิริพานกุล (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5  
76. นายจีระยุทธ เหลมประวัต ิ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
77. นายประจักษ เลิศรุง (แทน) สรรพากรภาค 8 
78. นายกรจักร ชูทิพย ธนารักษพื้นที่เชียงใหม 
79. นายสมลาภ พรหมศร ี (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 

 

กระทรวง... 
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
80. นายวัชรายุธ กัววงธ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สำนักงานเชียงใหม 
81. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดมีหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
82. นางรชยา  ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
83. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยจังหวัดเชียงใหม 
84. นางเพทาย เมฆ ี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
85. นายอนิรุจน อวดแรง (แทน) ผูอำนวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ

สันกำแพง อำเภอแมออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม 
86. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผูอำนวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
87. นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม 
88. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
89. นายสุกิตติ์ รักชาติ ผูอำนวยการศูนยคุมครองคนไรที่พ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
90. นางพรจันทร เกียรตศิริิโรจน (แทน) ผูอำนวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
91. นางเสาวนีย เรือนมลู (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
92. นายรักษชาติ ริว้ทอง ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
93. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
94. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
95. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหนาสำนักงานกองทุนฟ นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม 
96. นายประสาน พรโสภิณ ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำจืด

เชียงใหม 
97. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัด

เชียงใหม 
98. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ ์ ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
99. นายถาวร มีชัย ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  

100. นางสาวรัตนา นึกเร็ว (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
101. นางสาวสิริลักษณ กมล (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 6 เชียงใหม 
102. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
103. นางก่ิงกาญจน ชัยการ (แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
104. นางหทัยกาญจน ประไพพานิช (แทน) ผูอำนวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 

 

105. นางสุนีย... 
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105. นางสุนีย กันธิยาใจ (แทน) ผูอำนวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
จังหวัดเชียงใหม 

106. นายสุบรรณ จำปา (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
107. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
108. นายวุฒิชัย รักษาสุข (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 
109. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
110. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
111. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
112. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
113. นายขจร โนวัฒน (แทน) ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
114. นางผองภัณณ บุญบันดาร (แทน) หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
115. นายดรุตร ชูจันทร ผูอำนวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
116. นายอนันต ปญญาเพ่ิม ผูอำนวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
117. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
118. นางสาวจงรัก อ่ิมใจ ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
119. นางสาวพรพรรณ จำปา (แทน) ผู อำนวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงคมนาคม 
120. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
121. นายสมพงษ มอญแกว ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
122. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
123. นางลมัย รุงทรัพยรังษี (แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
124. นายภัทรนิธิ ประสาทกุลพิสิฐ (แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
125. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 
126. นายธนธัญ ธิกันทา (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10  
127. นางภาวิณี มะโนคำ (แทน)ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
128. นายประดิษฐ สีใส ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
129. นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16 
130. นางสาวสกาวเดือน ก่ิงแกว (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
131. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอำนวยการสวนสัตวเชียงใหม 
กระทรวงมหาดไทย 
132. นายดำรง เมืองมูล (แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
133. นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม  
134. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยทะเบียนภาค 5 

              135. นางเสาวรส... 
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135. นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ (แทน) ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9 
136. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผู จ ัดการการประปาสวนภูม ิภาค (ชั ้นพิเศษ) สาขา

เชียงใหม 
137. นายอัครพล สมบัตินันท (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
138. นางทิพวรรณ รังษีภโนดร (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
139. นางณนัธณภัทร อุนเมืองทอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
140. นายชรนิทร แกวนำ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
141. นางภควรรณ สุรวิชิตกร (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
142. นางสมจิตร จันทรสำเภา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
กระทรวงการตางประเทศ 
143. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
กระทรวงแรงงาน 
144. นางพิมพาภรณ ธรรมวัตร (แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับ

อุตสาหกรรม บริการสุขภาพ 
145. นางสาวสรัลรศัม์ิ พัฒนาเศรษฐ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
146. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
147. นายวาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอำนวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
148. รอยเอก จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
149. นางสาวนาตยา ภูศร ี (แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
150. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพ้ืนที่สูง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
151. นางศริประภา ชัยเนตร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
152. นายธรรมนูญ นวมอนงค (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
153. นางศริิเพ็ญ 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 เมืองไสย (แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4 

160. นายสุวิทย ยาประสิทธิ์ ผู อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5 

161. นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
162. นางมงคลทิพย บุญสันท (แทน) ผ ู อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
163. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอำนวยการโรงเรยีนกาวิละอนุกูล 
164. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอำนวยการโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัด

เชียงใหม 
165. นายเจษฎา ชนะเดช (แทน) ผูอำนวยการโรงเรยีนศรสีังวาลยเชียงใหม 
กระทรวงสาธารณสุข 
166. นางสาวศุภลักษณ ชัยยา (แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
167. นางศรีพรรณ สวางวงศ (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
168. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
169. นางภัทรวดี แกวมา (แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม 
170. นายสังคม วิทยนันทน ผูอำนวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
กระทรวงยุติธรรม 
171. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอำนวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
172. นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
173. นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผูอำนวยการสถานพินิจและคุ มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
178. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 นางสุมาล ี ปนดอน รก. ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
179. นายดุสิต จันทรกานต ผูอำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
180. นางสาวพรนิภา พักตรผอง ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือ

ตอนบน 1 
181. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสรมิอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
องคกรอิสระ  
182. นายนพดล สุยะ ผู อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเล ือกตั ้งประจำ

จังหวัดเชียงใหม 
183. นายพงษศักดิ ์ สุระประสิทธิ ์ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
184. นายมนตชัย ณ ลำพูน ผูอำนวยการ  กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม)  
185. นางสุรางครัตน ณ ลำปาง 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 
เจาหนาที่ท่ีเขารวมประชุม ณ หองประชุม 3 ช้ัน 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   ดังน้ี 

1.1  นางสาวพะเยาว เมืองงาม 
 ตำแหนงปจจุบัน ผูอำนวยการศนูยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
 ตำแหนงเดิม ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันออก 
1.2 น.อ.อำนาจ กอนเครือ 
 ตำแหนงปจจุบัน หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 
 ตำแหนงเดิม หัวหนากองบริการการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร

กองทัพเรือ 
1.3  นายกิตติพศ ตันประเสริฐ 
 ตำแหนงปจจุบัน ผูอำนวยการสำนักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม 
 ตำแหนงเดิม ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 

 2. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2565  (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. สถานการณหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหมดีขึ้น ไดมีการขอความรวมมือลดการเผา         

ในพื้นที่การเกษตร เพื ่อไมใหมีการสะสมของหมอกควัน สำหรับพื้นที่ปามีการจัดชุดลาดตระเวนออกตรวจ                 
ปองปราม ผูที่เขาไปหาของปาเพื่อไมใหมีการเผาปา ไดรบัความรวมมืออยางดี ทั้งนี้ ตองดำเนินการตอไป สำหรับ
อำเภอใหมีการจัดชุดระดมปองปรามการจุดไฟปา ขอบคุณทุกภาคสวนที่มีสวนรวมในภารกิจนี้ 
 

2. สถานการณ... 
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2. สถานการณโรคโควิด – 19 ขอเชิญชวนและรณรงคใหเขารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3                    
เพ่ือสรางภูมิตานทานใหกับรางกายใหมากที่สุด 

3. คลองแมขา ไดมีการจัดประชุม โดยจะมีการพัฒนาและปรับปรุงคลองแมขาใหมี                
ความสวยงาม โดยใหเห็นผลสำเร็จอันรวดเร็ว ทั้งนี้ การดำเนินการใหใชงบประมาณเหลือจาย และงบประมาณ                  
ที่ไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม และองคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น 

4. ขอความร วมมือติดบัตรแสดงตนในการเดินทางเข า – ออก อาคารอำนวยการ                         
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยหัวหนาสวนราชการและนายอำเภอที ่เดินทางมาติดตอราชการเปนประจำ                 
ใหสงเอกสารขอทำบัตรไดที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม  สำหรับขาราชการและบุคลากรของหนวยงานให                
หัวหนาสวนราชการนั้นๆ เปนผูออกบัตรให 

5. การแตงกายตามที่จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือซักซอมเรื่องการแตงกาย โดยในวันจันทร               
ใหแตงกายเครื ่องแบบขาราชการ  สำหรับวันอังคาร - วันศุกร ขอเชิญชวนแตงกายชุดพื้นเมือง เพื่อเปนการ
สงเสริมและสรางรายไดใหกับผูทอผาในทองถ่ิน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 2/2565   เม่ือวันศุกรท่ี 25  กุมภาพันธ  2565 

หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 
2/2565  เมื่อวันศกุรท่ี  25 กุมภาพันธ 2565  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ 
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  อำเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
Meeting เลขานุการไดจัดทำรายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 18 หนา โดยมี นายประจญ                
ปรัชญสกุล ผู ว าราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ ่งไดนำลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัด
เชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
จังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 2/2565 เปนที่เรียบรอยแลว                        
จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี 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) เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ                  
สำน ัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด วนที ่ส ุด ท ี ่  นร  0505/ว 3476 ลงว ันที ่  22ธันวาคม 2564 
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่อวันที ่              
21 ธันวาคม 2564 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจาย
ภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19                

โดยกำหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจำ 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 

ลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

(2) ผลการใชจายเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจายและการใชจายเงิน
งบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่                        
18 กุมภาพันธ 2565 ดังนี้ 
 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ PO 

เบิกจาย 

จำนวน รอยละ 
เปาหมาย Q 2 

รอยละ 

สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 

ภาพรวม 20,421.39     2,743.47  12,686.60  62.12 51.00 11.12 

ประจำ 11,266.58         45.43   8,439.25  74.91 57.00 17.91 

ลงทุน 9,154.81   2,698.04   4,247.35  46.39 29.00 17.39 
 

รายการ งบประมาณ PO 

การใชจาย 

จำนวน รอยละ 
เปาหมาย Q 2 

รอยละ 

สูงกวาเปาหมาย
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                    
รอยละ 11.12 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 15,430.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.56 สูงกวา 
 
              เปาหมาย... 
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เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 19.32 เปนลำดับที่ 26 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ      
สวนราชการ (Function) ประจำป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 9,154.81 ลานบาท 
เบ ิกจ าย 4,247.35  ล านบาท ค ิดเป นร อยละ 46.39 ส ูงกว าเป าหมายที่  คณะร ัฐมนตร ีกำหนด                   
รอยละ 17.39 เปนลำดับที่ 1 ของประเทศ ใชจาย 6,945.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 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
การประชุม สำหรับการเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส                 
โคโรนา 2019 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
สำรองเงนิ 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจาย การใชจาย  

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 

  งบกลาง ป 2564 361.61 23.77 0.22 336.55 93.07 360.55 99.71 

การเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจาย การใชจาย  

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

2,273.07   737.52 1,435.38 63.15 2,172.90 95.61 

หนังสือเวียนเพื ่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 2 ฉบับ ไดแก 1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที ่สุด                      
ที่ กค 0402.5/31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณ ป พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 ที่ไดรับอนุมัติ              
ใหกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลวและยังคงมีหนี้ผูกพันอยู  ถึงวันทำการสุดทายของเดือน กันยายน 2565                
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ ดังนี้ (1) ใหหนวยงาน              
ของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ดำเนินการเลือก (LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และ/
หรือเอกสารสำรองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจาย งบประมาณในระบบ GFMIS สำหรับหนวยงาน
ของรัฐที่เปนสวนราชการและเปนหนวยงานผูเบิกที่มีสำนักงานอยูในภูมิภาคตองดำเนินการเลือก (LIST)               
ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) และ/หรอืเอกสารสำรองเงินทุกประเภทท่ีตองการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณในระบบ 
GFMIS และตรวจสอบรายงานการขอขยายเวลาเบิกจาย งบประมาณกอนแจงใหสวนราชการเจาของ 
                    งบประมาณ... 
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งบประมาณ หรือหนวยงานผู เบ ิกแทนเปนผู รวบรวมและยืนยันข อมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS                
(2) การขอขยายเวลาเบิกจายงบประมาณผานระบบ GFMIS ใหหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน 
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ หากไมดำเนินการเลือก (LIST) 
และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ใบสั ่งซื ้อสั่งจาง (PO) และ/หรือ เอกสารสำรองเงินในระบบ GFMIS ภายใน
ระยะเวลาที ่กำหนด งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไป โดยผลของกฎหมาย (3) กรณีหนวยงานของรัฐ                  
หรือหนวยงานผูเบิกแทน ประสงคจะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ GFMIS ใหจัดทำ
หนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารการรับ – จายเง ินภาครัฐ) กอนวันที ่ 31 มีนาคม 2565 ทั ้งนี้                         
ใหหนวยงานของรัฐ หรอืหนวยงานผูเบิกแทนเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหแลวเสร็จ ภายใน
วันทำการสุดทายของเดือนกันยายน 2565 หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกลาว
ตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 34 ลงวันที่             
15 มีนาคม 2565 หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ               
แบบอิเล็กทรอนิกสใหม กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงิน              
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) เพ่ือใหหนวยงานผูเบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง 
รับเงิน จายเงิน และนำเงินสงคลังในระบบ New GFMIS Thai พรอมกันทุกหนวยงานทั่วประเทศ ในวันที่               
4 เมษายน 2565  ขาวประชาสัมพันธ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง                
การขึ้นระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) ผานระบบ Microsoft 
Teams เมื ่อวันจันทรที ่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยมีหนวยงานผู เบิก จำนวน               
210 หนวยงาน เขารวมการประชุม ประกอบดวย สวนราชการ จำนวน 199 หนวยงาน องคการมหาชน 
จำนวน 2 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมจำนวน 1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน 5 หนวยงาน เพื่อใหหนวยงานผูเบิกจายเงิน รับเงิน 
และนำเงนิสงคลัง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ลดขอคลาดเคลื่อนจากการยกยอดจากระบบเดิม
สูระบบใหม  

มติที่ประชุม รับทราบ  

    4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ ์รอด) จังหวัด
เชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 10 โครงการ 40 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 
302,517,100 บาท จำแนกเปน งบลงทุน จำนวน 270,985,000 บาท คิดเปนรอยละ 89.58                     
งบดำเนินงาน จำนวน 21,532,100 บาท คิดเปนรอยละ 7.11 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด             
แบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท ผลการดำเนินโครงการ งบลงทุน จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 
จำนวน 270,985,000 บาท ไดรับจัดสรรทั ้งหมด 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... 



 

13 
 

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 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัด

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

 ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง)  กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดร ับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการ                    
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 
คิดเปนรอยละ 0.03 คงเหลือ 86,356,227 บาท คิดเปนรอยละ 97.99 แยกเปนงบลงทุน จำนวน 
66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.22 ประกอบดวย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ culture & craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู แหลงทองเที ่ยว 
หมายเลข 1252 ตอนแมตอนหลวง - ขวงกอม กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท  
โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาฝุนควันโดยการ
มีสวนรวมในที่เขตปาตนน้ำปาอนุรักษพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 670 
กิโลเมตร เปนเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาพื ้นที ่ป าชุมชน                   
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จำนวน 120 แหง งบประมาณ 9,000,000 บาท 
ฝายก่ึงถาวร จำนวน 110 แหง งบประมาณ 3,850,000 บาท  งบดำเนินงาน จำนวน 16,832,800 บาท 
คิดเปนรอยละ 19.10 ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ไดแก โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและ
จำหนายสินคา Lanna Expo 2012 งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการแกไขปญหาฝ ุ นควัน                  
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
wellness งบประมาณ 702,500 บาท โครงการยกระดับศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก              
และหัตถกรรมสูสากล งบประมาณ 2,090,600 บาท โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพ             
สูลานนาสูการแขงขันดานการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท ผลการเบิกจาย จำนวน 
397,920 บาท คิดเปนรอยละ 2.36 คงเหลือ 16,434,880 บาท คิดเปนรอยละ 97.64 งบรายจายอ่ืน 
จำนวน 5,000,000 บาท ใช จ ายในการบริหารงานแบบบูรณากล ุ มจ ังหวัดภาคเหนือตอนบน 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 รายงานสถานการณราคาสินคาการเกษตรและมาตรการชวยเหลือ 

(สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 
 พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางพนิดา วานิชรัตน) สินคาเกษตรที ่สำคัญ                    

ของจังหวัดเชียงใหม ไดแก กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ ลำไย และมะมวง มีรายละเอียดดังนี้ 
                สินคา... 
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สินคา พ้ืนที่ปลูก ป 2565 เทียบปกอน 
(รอยละ) 

เก็บเก่ียวแลว 

กระเทียม  เวียงแหง เชียงดาว ฝาง ไชยปราการ สะ
เมงิ 

70,143 ตัน - 4.27  56,114 ตัน 

หอมแดง แมแจม ดอยเตา ฮอด จอมทอง 36,326 ตัน +37.03  17,034 ตัน 
หอมหัวใหญ แมวาง ฝาง สันปาตอง พราว 25,613 ตัน +0.23 22,219 ตัน 
มะมวง เชียงดาว พราว ฝาง แมอาย 65,332 ตัน +0.96 - 
ลำไยในฤดู จอมทอง พราว ดอยเตา 285,170 

ตัน 
+16.27 - 

ลิ้นจี่ ฝาง แมอาย ไชยปราการ 20,605 +3.35 - 
มาตรการชวยเหลือของจังหวัดเชียงใหม ไดแก (1) โครงการชวยเหลือผานกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) โดยคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.)                  
(2) โครงการคูขนานตามมาตรการในการแกไขปญหา ภาวะการคากระเทยีม ผลผลิตกระเทียมภาคเหนือเริ่มทยอย
ออกสูตลาดแลวทั้งในจังหวัดเชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม โดยมีพอคาจากจังหวัดลำพูนเขาไปรับซื้อผลผลิต               
ในพ้ืนที่ เพื่อรวบรวมเขาโรงดอง และแขวนรอจำหนายเปนกระเทียมแหง และกระเทียมแหงออกสูตลาดชวงปลาย
เดือนมีนาคม ราคาที ่เกษตรกรขายไดในชวงสัปดาหนี้ (28 มีนาคม 2565) ณ ไรนาอยูที ่ 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              
การวางแผนเชิงรุกรองรบั การแกไขปญหาสินคาเกษตร (กระเทียม) การเชื่อมโยงตลาดโดยนำผูประกอบการเขาไป
รับซื ้อจากกลุ มเกษตรกรโดยตรง การตรวจสอบการลักลอบนำเขากระเทียมจากตางประเทศอยางจริงจัง                   
และเขมงวด การสงเสริมการบริโภคภายในประเทศ/การกระจายผลผลิตผานสถานีบริการน้ำมันเชื ้อเพลิง 
หอมหัวใหญ มาตรการเพื่อรองรับปญหา สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดจัดทำโครงการเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ จำนวน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการสนับสนุนคาใชจายในการรวบรวมและรักษา
คุณภาพเก็บสตอกในหองเย็น สนับสนุนคาใชจายไมเกิน 2 บาท/กิโลกรัม ใหผู ประกอบการที ่มีหองเย็น                  
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 ขณะนี้ยังไมเริ ่มรับซื้อตามโครงการเนื ่องจากราคาหอมเบอร 1 ยังสูงกวาเปาหมาย               
นำที่ 9.32 บาท/กิโลกรัม หอมแดง จังหวัดเชียงใหมไดจัดทำโครงการบริหารจัดการการตลาดพืชหัว ป 2565 
ของกรมการคาภายใน สินคาหอมแดง จังหวัดเชียงใหมสนับสนุนคาใชจ ายในการบริหารจัดการคุณภาพ                     
 
                     และกระจาย... 
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และกระจายผลผลิตออกนอกจังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 1,500,000 บาท ไมมีผู สมัครเขารวมโครงการ               
เมื ่อวันที ่ 24  มีนาคม 2565 นำผู ประกอบการเขาเจรจารับซื ้อหอมแดงสดของเกษตรกรอำเภอแมแจม              
ในราคาสูงกวาตลาดทั่วไป เพื่อชวยเหลอืเกษตรกรผูปลูกหอมแดงดานราคาและเพิ่มชองทางการจำหนาย เบ้ืองตน
เจรจาซื้อขายหอมแดงสด จำนวน 35 ตัน สงมอบสินคารอบแรกภายในเดือนมีนาคมนี้ มะมวง เกษตรกรคาดวา 
ปรมิาณผลผลิตจะลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไมเอื้ออำนวย ขณะนี้เกษตรกรสวนใหญในจังหวัดเชียงใหมยังไมได             
เก็บเก่ียวผลผลิต มีเพียงบางสวนที่ปลูกมะมวงพันธุแฟนซีเริ่มเก็บเก่ียวและจำหนายผลผลิตแลว โครงการกระจาย
ผลผลิตมะมวงจังหวัดเชียงใหม ป 2565 ขออนุมัติใชเงินกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร เพื่อสนับสนุน               
คาบริหารจัดการผลผลิตมะมวงในการรวบรวมและคัดคุณภาพ เพื่อกระจายออกนอกแหลงผลิตในอัตราไมเกิน
กิโลกรัมละ 3 บาท ใหกับสถาบันเกษตรกร และผูประกอบการรวบรวมผลผลิตมะมวง ที่รับซื้อจากเกษตรกร             
ในราคานำตลาด ไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม ท่ีคุณภาพการคาปกติ เปาหมายการรับซื้อและกระจายผลผลิต 
5,000 ตัน ในชวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565 ลำไย สภาวะตลาดสงออกยังมีความตองการตอเนื ่อง               
แตเกษตรกรและลงสงออกตองรักษามาตรฐานตามขอกำหนดของประเทศจีน ทั้งนี ้ ปจจัยที ่ตองติดตาม                 
คือการขาดแคลนตูคอนเทนเนอร ปญหาคุณภาพจากเพลี้ยแปง ความเขมงวดของดานนำเขาของจีนและมาตรการ
ควบคุมโควิด และคาเงินบาทที่ออนตัว ซึ่งตองบริหารจัดการราคาใหสมดุลระหวางเกษตรกร ผูขาย และผูบริโภค 
โครงการสนับสนุนจุดรวบรวม และคัดคุณภาพลำไย เพ่ือกระจายออกนอกแหลงผลิต จังหวัดเชียงใหม ป  2565 
รออนุมัติจาก คพจ. แผนดำเนินการ รับสมัครผูประกอบการเขารวมโครงการ โดยรัฐสนับสนุนคาบริหารจัดการ
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ไมเกิน 3 บาท/กิโลกรัม โดยมีเงื ่อนไขใหรับซื้อจากเกษตรกร                
ในราคานำตลาดไมนอยกวา 1.50 บาท/กิโลกรัม เปาหมายรับซื้อ 3,000 ตัน วงเงินชวยเหลือ 15 ลานบาท 
ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 สถานการณราคาปุยเคมีและยาปราบศัตรูพืช/
ปองกันโรคพืช เจาหนาที ่มีการตรวจสอบรานคาจำหนายในอำเภอเมืองเชียงใหมและอำเภออื ่นๆ รวม                  
20 อำเภอ เพื ่อสำรวจปริมาณและราคาจำหนาย จากภาวะการคาชะลอตัว เนื ่องจากกำลังซื ้อและ                   
ความตองการใชลดลง ไมพบการกักตุนของสินคา รานคาปดปายแสดงราคาชัดเจน ปริมาณสินคายังคง                    
มีเพียงพอตอความตองการ ไมพบวาขาดแคลน  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    4.1.5 การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2564 และ
กำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นแบบฯ (สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2)  
              สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (นายอำนาจ เรืองแสง) ภ.ง.ด.91 เงินได                 
มาตรา 40 (1) ประเภทเดียว เชน เงินเดือน/คาจาง/โบนัส/คาลวงเวลา ฯลฯ เงินไดมาตรา 40(1) – (8)                  
หรือมีเงินไดอื่น เชน คานายหนา/คาเชา/รับจางทำของ/ขายของออนไลน ฯลฯ กำหนดยื่นแบบกระดาษ                 
ภายในวันท่ี 31 มนีาคม 2565  ยื่นแบบฯ ออนไลน ถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 กรมสรรพากรไดจัดทำระบบ
สำหรับตรวจสอบขอมูล และบริการท่ีเก่ียวของกับการยื่นแบบภาษีเงินไดของผูเสียภาษี 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      
           



 

16 
 

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) ไดที ่เว็บไซตของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที ่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งจะไดร ับยกเวน
คาธรรมเนียมการใชบริการชำระภาษีออนไลนจากธนาคารที่รวมโครงการ กรณีชำระภายในกำหนดเวลา 
สำนักงานสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม 1 และสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชยีงใหม 2 จัดใหมีทีม e-marketing และ
คณะทำงานประชาสัมพันธการยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ปภาษี 2564 ผานทาง
อินเทอรเน็ต รวมทั้งทีม e-marketing ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา พรอมใหคำปรึกษาและแนะนำการ
ยื่นแบบผานอินเทอรเน็ต  

มติที่ประชุม รับทราบ 

4.1.6 การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส            
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวัดเชียงใหม  (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม) 

ห ัวหน าสำน ักงานจ ังหว ัดเช ียงใหม (นายว ีรพงศ  ฤทธ ิ ์รอด) ITA                      
เปนเครื่องมือในเชิงบวกชวยพัฒนาระบบราชการไทย การประเมิน ITA มี 3 ประเภท คือ 1) การประเมิน              
โดยผู มีสวนไดสวนเสียกับบุคคลภายใน Internal ITA คือ ทุกสวนราชการตองกำหนดใหขาราชการและ
บุคลากรของหนวยงานนำเขาขอมูลในระบบตามตัวชี ้วัดที่ ป.ป.ช.กำหนด  2) การประเมินโดยผูมีสวนได                
สวนเสียภายนอก External ITA และ 3) การนำเขาขอมูล Open Data ITA เพื่อใหประชาชน/สวนราชการ             
ไดเขาไปดูรายละเอียด การประเมินจะทำการประเมนิ ดังนี้ 1) สวนราชการสวนกลาง 2) จังหวัดซึ่งหมายความ
ถึงสวนราชการทุกสวนราชการในจังหวัด รวมถึงอำเภอทุกอำเภอ 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับ             
การผานเกณฑประเมินตองไมต่ำกวา 85 คะแนน  ในสวนของจังหวัดเชียงใหม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม          
ไดมีหนังสือใหทุกสวนราชการใหความสำคัญในเรื่องดังกลาว ขณะนี้การนำเขาขอมูลของจังหวัดไดดำเนินการ
เสร็จเรียบรอยแลว ตองขอขอบคณุสวนราชการและอำเภอที่ใหความรวมมือเปนอยางดี   

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.7 รายการความคืบหนาการจัดกิจกรรมขับเคลื ่อนวาระ “เชียงใหม                  

เมืองสะอาด  (Chiang Mai Clean City)” ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” ครั้งที่ 2  (สำนักงาน
จังหวัดเชียงใหม)  

  หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามท่ีไดมีการ
จัดกิจกรรม Kick off การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด (Chiang Mai Clean City)”  ภายใตยุทธการ  
“เจียงใหมเมืองงาม” เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ใหหนวยงานดำเนินกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day               
ณ ที่ตั้งของหนวยงาน และไดขอรวมมือจากหนวยงาน สวนราชการในการดำเนินกิจกรรม พัฒนา ปรับภูมิทัศน 
บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตองขอขอบคุณหนวยงานที่รวมขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในครั้งน้ี 
ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 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 หรือแจงเจาหนาท่ี             
ในกรณีพบเห็นผูที่ปฏิบัติตนไมเหมาะสม ดำเนินกิจกรรมสงกรานตใหสอดคลองกับแนวทางมาตรการเทศกาล
สงกรานต 2565 ของ ศบค. และมาตรการความปลอดภัยในชวงเทศกาลของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข มาตรการสำหรับการรวมกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันสงกรานต อันไดแก กิจกรรมการทำบุญ            
ที่วัด การสรงน้ำพระพุทธรูป การตักบาตร และการขนทรายเขาวัด มีขอควรปฏิบัติ คือ พระภิกษุสงฆ บุคลากร
ในวัดและประชาชนที่ไปทำบุญตองไดรับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑที่กำหนด และตองปฏิบัติตาม COVID 
Free Setting อยางเขมงวด มีการเวนระยะหาง สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 
มาตรการสำหรับการรวมกิจกรรมในครอบครวั ไดแก กิจกรรมกราบไหวขอพรพอแม ญาติผูใหญที่เคารพนับถือ 
รดน้ำดำหัวญาติผูใหญ มีขอควรปฏิบัติ คือ สมาชิกในครอบครัวทุกตองตองไดรบัวัคซีนครบตามเกณฑท่ีกำหนด 
โดยเนนย้ำใหผูสูงอายุ และผูมีโรคประจำตัวตองไดรับวัคซีนครบตามที่กำหนด ใหตรวจ ATK สวมใสหนากาก
อนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงรวมกิจกรรมสังสรรคและสัมผัสใกลชิดลูกหลาน หรือรับประทานอาหารรวมกัน 
มาตรการสำหรับการเขารวมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต มีขอควรปฏิบัติ คือ                  
กอนเขารวมงานขอใหประเมินตนเองดวยแบบประเมิน TST และตรวจ ATK สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา 
ควบคุมพื้นที่ไมใหแออัด จัดใหมีจุดลางมือดวยสบูหรอืเจลแอลกอฮอล  

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.1.9 การตอยอดลายผา “หงสในโคม” ลายผาประจำจังหวัดเชียงใหม 

(สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม) 
    วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) สำนักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหมไดตอยอดลายผา “หงสในโคม” ลายผาประจำจังหวัดเชียงใหม  โดยไดเชิญชวนกลุมผูทอผา 
ใหนำ “หงสในโคม” ลายผาอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม ไปผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งในขณะน้ี 
ไดมีกลุมผูทอผา ไดนำลายผาดังกลาวไปตอยอด ทอบนผืนผาแลว อาทิ เชน กลุ มผูทอผาจากผาซิ ่นตีนจก                     
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 ้นเมือง ใหเกิดกระแส              
การสวมใสผาไทยในชีวิตประจำวัน จังหวัดเชียงใหมจึงขอเชิญชวนใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
รวมรณรงคสงเสริมการแตงกายดวยผาไทยหรือผาพื้นเมือง ตลอดเดือน เมษายน ๒๕๖๕  เพ่ือเปนการอนุรักษ 
สืบสานมรดกภูมิปญญาของคนไทย รวมถึงอนุรกัษประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม  สรางความภาคภูมิใจใหกับ
คนรุ นใหม สรางความประทับใจใหกับนักทองเที ่ยว ตลอดจนเปนการสงเสริมทางดานเศรษฐกิจและ                
การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม อีกดวย การแตงกายภาคเหนือ ปจจุบันการแตงกายแบบพื้นเมืองไดรับ
ความสนใจมากขึ้น แตเนื่องจากในทองถิ่นนี้มีผูคนหลากหลายชาติพันธุอาศัยอยู เชน ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน             
ไทใหญ   และอ ิทธ ิพลจากละครโทรท ัศน  ทำให การแต  งกายแบบพื ้น เม ืองม ีความส ับสนเก ิดขึ้น                       
โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมไดเคยจัดทำหนังสือ "นุงหยอง 
คนเมืองเชียงใหม" เมื ่อครั ้งเฉลิมฉลองเชียงใหม 700 ป เมื ่อพ.ศ. 2537 มีการจำแนกเปน ชุดพิธีการ                    
ชุดลำลอง ซึ่งการแตงกายชุดพิธีการสวนมากจะแตงกายดวยผาไหม สวนบุรุษ เสื้อคอตั้ง (คอจีน) สำหรับสตรี
จะหมสไบ การแตงกายแบบลำลอง เสื้อผาที่ใสไปวัดและ ชุดลำลองทั้งบุรุษและสตรีสวนมากจะแตงกายดวย      
ผาฝาย  รูปแบบพ้ืนเมือง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

                       4.2 ดานกิจการพเิศษ 
  4.2.1 มาตรการชวยเหลือดานพลังงานจากภาครัฐ (สำนักงานพลังงานจังหวัด
เชียงใหม) 
                พลังงานจังหวัดเชียงใหม (นายชำนาญ กายประสิทธิ์) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
(นายชำนาญ กายประสิทธิ์) มาตรการชวยเหลือประชาชนเรงดวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 
2565 อนุมัติ 10 มาตรการ ชวยเหลือประชาชนเรงดวนเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ดังน้ี 
(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/เดือน  (4) คงราคาขายปลีก NGV ไวที ่ 15.59 บาท/กิโลกรัม  (5) แท็กซี ่ภายใตโครงการ                  
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 จนถึงเดือน เมษายน 2565 หลังจากนั ้นจะเขาชวยเหลือสวนที่ดีเซล               
ปรับราคาขึ้นครึ่งหนึ่ง  (8) กำกับดูแลราคากาซหุงตม ชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565 โดยใหกองทุน
น้ำมันชวยลดผลกระทบไมใหราคาสูงเกินไป  (9) ลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม นายจาง - ลูกจาง ม.33 
จากรอยละ 5 ลดเหลือร อยละ 1 และ (10) ลดอัตราเง ินสมทบผู ประกันตน ม.39 จากรอยละ 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. รวมกันจัดนิทรรศการเผยแพรใหความรู เร ื ่องการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชนทั่วไป และ
ขอแนะนำการประหยัดพลังงานสำหรับผู ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงหนวยงานภาครัฐ                       
ซึ่งกำหนดใหหนวยงานเพิ่มความเขมขนในการประหยัดพลังงานมากขึ้นจากเดิมรอยละ 10 เปนรอยละ 20 
รวมท้ัง สงเสรมิการประหยัดพลังงานในระดับธุรกิจผานกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เชน โครงการ
สนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงาน โดยใชงบประมาณ
รวม 400 ลานบาท และโครงการเงินสนับสนุนเพื่อลดการใชพลังงานแกผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม                
ภาคธุรกิจ และผูประกอบการขนสง งบประมาณรวม 600 ลานบาท  (2) สงเสริมประหยัด-จูนอัพเครื่องยนต 
โดย ปตท. สื ่อสารการรณรงคประหยัดพลังงานดวยสื่อหลายรูปแบบในทุกชองทาง พรอมทั ้งจัดใหมีการ                 
ตรวจเช็กสภาพเครื่องยนต โดย บริษัท ปตท. น้ำมันและการคาปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร เพื่อให
เครื่องยนตมีความสมบูรณ ชวยลดการใชเชื้อเพลิง จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ ณ FIT Auto สถานีบริการน้ำมัน 
PTT Station ที ่ร วมรายการท ั ่วประเทศ  (3) ล างแอรช วยชาต ิ - มอบสวนลดเบอร   5 โดย กฟผ.                      
มอบ 10,000 สิทธิ ์ใหประชาชนทั ่วประเทศลางแอรฟร ี โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ ์ไดที ่เว็บไซต 
www.egat.co.th ตั ้งแต ว ันที ่ 18 เมษายน 2565 เปนตนไป และมอบสวนลด 500 บาท สำหรับ                        
ซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 มูลคา จำนวน 10,000 สิทธิ์ ใหกับประชาชนทั่วประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑเบอร 5 มูลคา 
1,000 บาทขึ้นไป โดยเริ่มใชสทธ์ิไดที่หางสรรพสินคาและรานคา 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
พลังงานแสงอาทติยแบบเคลื่อนที่ ประกอบดวย แบบรถเข็น ขนาดแผงโซลาเซลล ไมนอยกวา 340 วัตต แบบ
ลากจูง ขนาดแผงโซลาเซลล ไมนอยกวา 3,060 วัตต  เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง  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 กำลังผลิต ขนาด 100 - 500 ลบ.ม.  
ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับหองเย็น (2) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย สำหรับบอบาดาล 
ขนาดแผงโซลาเซลล ไมนอยกวา 2.5 กิโลวัตต และถังพักขนาดบรรจุไม นอยกวา 20 ลูกบาศกเมตร                   
(3) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย สำหรับแหลงกักเก็บน้ำผิวดิน ขนาดแผงโซลาเซลลไมนอยกวา                         
25 กิโลวัตต (4) ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย สำหรับพื้นที่หางไกลทุรกันดารที่ไฟฟายังเขาไมถึง/                
ไมมีไฟฟา (Off Grid) ไดแก บานที่พักอาศัย โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยสุขภาพชุมชน และ
โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล ประกอบดวยระบบผลิตไฟฟาเพื ่อชุมชนพึ ่งพาตนเอง (Mini/Micro Grid)                   
(ทุกครัวเรือนใชระบบและแบตเตอรี่รวมกัน) ระบบผลิตไฟฟาเพื่อบานพักอาศัย (Solar home) ขนาดแผง                 
โซลาเซลล ไมนอยกวา 600 วัตต แบตเตอรี ่ล ิเธียม ไมนอยกวา 120 แอมปแปร-ชั ่วโมง (1 ระบบตอ
ครัวเรอืน)  ระบบผลิตไฟฟาเพื่อโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ศูนยสุขภาพชุมชน และโรงเรียนในสังกัด 
            ของรัฐบาล... 
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ของรัฐบาล สำหรับจังหวัดเชียงใหม ไดมีประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง เปดรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนเพื ่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กลุมงานสงเสริมอนุรักษพลังงานและพลังงาน
ทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปงบประมาณ 2565 ของจังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เปดรับ
ขอเสนอโครงการฯ ตั ้งแตวันที ่ 9 ม ีนาคม 2565 ไปจนถึงว ันที ่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.                  
และรวบรวมขอเสนอโครงการเขาสูที่ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตรดานพลังงานเชิงพื้นท่ี 
ในวันที่ 7 เมษายน 2565 จากนั้นนำสนอผลการประชุมตอที่ประชุม ก.บ.จ. จังหวัดเชียงใหม ประมาณวันที่ 
11 - 12 เมษายน 2565 เพื่อขอมติเห็นชอบขอเสนอโครงการฯ แลวแจงผลการพิจารณาของ ก.บ.จ.จังหวัด
เชียงใหมไปยังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ส.กทอ.) และแจงผู ขอรับการ
สนับสนุน กรอกขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ภายในวันที่ 19 - 
30 เมษายน 2565 โดยผ ู ขอร ับการสนับสนุน (อปท/สวนราชการ) ย ื ่นขอเสนอโครงการ ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ภายในวันที ่ 30 เมษายน 2565 วันที ่ 15 พฤษภาคม 2565 ส.กทอ.สงผลการคัดแยก
ขอเสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือยืนยัน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 จังหวัดสงผลการยืนยันการคัดแยกขอเสนอ
กลับไปยัง ส.กทอ. เดือนมิถุนายน 2565 ทาง ส.กทอ. จะนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเห็นชอบ                  
วันที ่ 25 กรกฎาคม 2565 ส.กทอ.นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบ ในวันที ่ 1 สิงหาคม 2565                 
ส.กทอ.แจงมติตอผูที่ไดรับการสนับสนุนและจังหวัด ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผูที่ไดรับการสนับสนุน
จะตองลงนามยืนยันกับ ส.กทอ. และภายในวันที่ 1 กันยายน 2565 เพ่ือเริ่มตนโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3 ดานความม่ันคง 

   4.3.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม.(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)     

    ผู แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย กิตติพันธุ 
ฉลอม) ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 สะสม 154,306 ราย ปจจุบันความเสี่ยงของผูติดเชื ้อในเชียงใหม               
สัมผัสในครอบครัว รอยละ 28.7 สัมผัสในชุมชน รอยละ 14.7 สัมผัสในที่ทำงาน รอยละ 10.9 ระหวาง             
การสอบสวนโรค รอยละ 6.6 สัมผัสในกลุมอื่นๆ รอยละ 6.1 สถานที่ระบาดในตางจังหวัด รอยละ 2.1     
สัมผัสในสถานบันเทิง รอยละ 1.4 ไมแนใจ รอยละ 28.9 สถานการณ Home Isolation/OP-Self Isolation   
ยอดสะสม 155,721 คน อยู ระหวางรักษา 21,404 คน Community Isolation จำนวนเตียงทั ้งหมด 
4,065 อยูระหวางการรักษา 1,265 คน ความกาวหนาในการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 จังหวัด
เชียงใหม เปาหมาย 1,729,353 คน ฉีดแลว 1,434,088 คน จังหวัดมีการรณรงคฉีดวัคซีนเข็ม 3 กลุม 
608 ร ับเทศกาลสงกรานต   การทำว ัคซ ีนพาสปอร ตออนไลน สามารถย่ืนคำขอได สองทาง คือ 
http://yellowbook.chiangmaihealth.go.th และ QR Code   

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 

(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
   ผู อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายอิสระ ศิริไสยาสน) สถานการณหมอกควันไฟปาและฝุ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด

เชียงใหม 2565 พบจุด Hotspot 1,751 จุด โครงการเชียงใหมโมเดลมุงเนนนำเอาวัตถุดิบเหลือใชทาง 
           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
ตางประเทศประจำจังหวัดเชียงใหมรวมหารือกับทุกหนวยงานแกไขมลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม            
และสนับสนุนอุปกรณและเครื ่องมือจำเปน เพื ่อชวยสนับสนุนภารกิจดับไฟปาของนักประจญเพลิง                       
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              
เปนเงิน 50,000 บาท เมื ่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมเพื่อติดตามปฏิบัติการควบคุมสถานการณไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  

ณ คลับเฮาล สนามกอลฟ อัลไพน กอลฟ รีสอรท  ผลการดำเนินงานหวงระหวางวันที ่ 1 มกราคม –                  
28 มีนาคม 2565 ดังนี้ การตรวจควันคำ โดยสำนักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม จำนวน 7,320 คัน พบรถที่มี
ควันดำ 1,056 คัน ดำเนินการรองทุกขและลงบันทึกประจำวัน จำนวน  2 ครั้ง ในพื้นที ่อำเภอแมออน               
การทำแนวกันไฟ รวม 11,333.5 กิโลเมตร โดยสำนักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 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 กรณีผู แจงเบาะแสและไดตัวผูตองหา               
คดีละ 5,000 บาท สรุปคำรองขอบริหารจัดการเชื้อเพลิง ลงทะเบียน 248,308.5 ไร อนุมัติทั้งหมด 
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 โครงการสูบน้ำระยะไกล               
เพื่อเตรียมสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง ป พ.ศ.2565 รัฐบาลไดเล็งเห็นการใชประโยชนจากปริมาณน้ำในพื้นที่
ตางๆ เพื่อเตรียมสำรองน้ำไวใชในฤดูแลง จึงใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย               
สั่งการใหสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมประสานการปฏิบัติและจัดทำโครงการฯ  
                 เพ่ือให... 
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เพื่อใหศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง นำเครื่องสูบสงน้ำระยะไกลมาสนับสนุนในพื้นที่              
ที่ขาดแคลนน้ำ เพื่อชวยเหลือประชาชนในการกักเก็บน้ำไวสำหรับอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร               
ในชวงฤดูแลงตอไป จังหวัดเชียงใหมไดใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
วงเงิน 10 ลานบาท ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อเปนคาใชจายในการดำเนินโครงการ จำนวน 2,031,500 บาท ดังนี้ อำเภอ
เวียงแหง โครงการสูบน้ำเพื ่อเตรียมสำรองไวใชในฤดูแลง ป 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 
360,000 ดำเนินการเสร็จแลว  อำเภอเชียงดาว โครงการสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองไวใชในฤดูแลง ป 2565 
จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 22,900 บาท ดำเนินการเสร็จแลว อำเภอดอยหลอ โครงการสูบน้ำ                 
เพื่อเตรียมสำรองไวใชในฤดูแลง ป 2565 จำนวน 2 โครงการ จำนวนเงิน 1,598,500 บาท ดำเนินการ
เสร็จแลว อำเภอเวียงแหง เชียงดาว ดอยหลอ โครงการสนับสนุนการดำเนินการสูบน้ำเพื่อเตรียมสำรองไวใช
ในฤดูแลง ป 2565 เพ่ือเปนคาซอมแซมเครื่องมือ เคร่ืองจักรกล และยานพาหนะ ซึ่งชำรุดเสียหายในระหวาง
ปฏิบัติงานตามความจำเปน จำนวนเงิน 50,000 บาท ดำเนินการเสร็จแลว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3.4  การดำเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต                   
ป 2565 (สำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
    หัวหนาสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                
(นายอารุณ ปนตา) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลของจังหวัดเชียงใหม มาตรการหลัก
ในชวงเทศกาล แบงออกเปน 5 ดาน คือ ดานบริหารจัดการ ดำเนินการ ดังนี้ ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาล
ของจังหวัดและอำเภอ มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทำแผนปฏิบัติการ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งคณะทำงานตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ และสามารถปรับเปลี่ยน
ตามบริบทของพื้นที่ วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม 
จัดกิจกรรม 1 อำเภอ 1 กิจกรรมศาสนา ดำเนินมาตรการองคกร เนนย้ำหนวยงานราชการ สถานศึกษา                
ใหเปนตนแบบของประชาชน ดำเนินการ ดานชุมชน ดานครอบครัว การลดปจจัยเสี ่ยงทางถนนและ
สภาพแวดลอม ดำเนินการ ดังนี้ ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กำหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนน
ทางตรงยาวและทางโคง จัดทำแผนอำนวยความสะดวกจราจร สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง 
ปรับปรุงสัญญาณตาง ๆ ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุง              
ภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ำ - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเที่ยวทางน้ำใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล 
มาตรการลดปจจัยเสี ่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอล              
ตองเปนศูนย มีการตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทางทุกครั้ง                
โดยดำเนินการ ดังนี ้รถโดยสาร – ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ท้ังรถและคนขับ รถขนสง - ใหรถบรรทุก
หยุดใหบรกิาร เลี่ยงบรรทุกน้ำหนักเกิน รถตู – ใหมีการทำประกันภัยภาคบังคบั และระบบ GPS การรณรงค – 
ประชาสัมพันธตรวจสภาพรถกอนเดินทาง มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดำเนินการ ดังนี้ 
บังคับใชกฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการอยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทาง
ประชารัฐ – โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน หามขับรถเร็วเกินกำหนด               
เมาไมขับ ใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การดูแลนักทองเที่ยว เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเที่ยวเปนพิเศษ  
 
            โดยเฉพาะ... 
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โดยเฉพาะ 4 ดอย มอบหมายรองผูวาฯ เปนหัวหนาคณะทำงาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง 
และดอยคำ ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสำคัญ กำหนดเวลาขึ้นลงดอย 
มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดำเนินการ ดังนี้ เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย โรงพยาบาล 
บุคลากร เครื ่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สำรองโลหิตฉุกเฉิน              
อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมเนนย้ำความปลอดภัของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ 
กำหนดการดำเนินงานอยางเขมขนกับอำเภอกลุ มเส ี ่ยงที ่ม ีสถิต ิการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง อาทิ                         
การดำเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทำสถานการณแยกเปนรายตำบล
พรอมทั ้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี ่ยง ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติรวมดำเนินการ                 
กับอาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนักงานจราจร หามรถโดยสาร
ขนาดใหญขึ ้นแหลงทองเที่ยวที ่เปนดอย เนื ่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จำนวน 4 ดอย ไดแก                    
ดอยอินทนนท ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนา
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 รวมถึงกลองตรวจจับ
ความเร็วแบบมือถือ จำนวน 16 ตัวทั่วจังหวัดเชียงใหม นำนวัตกรรมกลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟ   
ตามแยกใหญในเมืองเชียงใหม มาชาวงบังคับใชกฎหมาย ขอความรวมมือผูประกอบการ งดจำหนายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการจำหนาย ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน 
เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือนประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาล              
ปใหม ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กำหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city 
โดยกำหนดความเร็วในพื้นที ่ช ั ้นในคูเมืองเชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 
เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนที่ การดำเนินงานควบคูกับมาตรการ
การปองกันโรคติดเช ื ้อไวรัสโคโรนา 2019 แจกหนากากอนามัยใหกับผู โดยสารรถสาธารณะทุกคน                    
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
ปฏิบัติหนาที ่บังคับใชกฎหมาย กฎหมายที ่เกี่ยวของในเทศกาลสงกรานต ใหดำเนินการประชาสัมพันธ                  
ทางสื่อมวลชนทุกแขนง ใหประชาชนไดรบัทราบ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับลง 23 กรกฎาคม 2555                   
เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทาง พ.ศ.2555 ซึ่งกำหนดหามผู ใด 
 
                บรโิภค... 
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บริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล บนทางในขณะขับขี ่หรือในขณะโดยสารอยู ในรถหรือบนรถ และประกาศ                 
สำนักนายกรัฐมนตรีฉบับลง 5 กุมภาพันธ 2558 เรื ่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณหามขายเครื ่องดื่ม
แอลกอฮอลบนทาง พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดหามผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลบนทางตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก และหากฝาฝนมีโทษตามมาตรา 42 ใหระวางโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน
10,00 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ขอสั่งการจากการประชุมบริหารจราจรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 
ดังนี้ 1) การเตรียมความพรอมเทศกาลสงกรานต 2565 ใหเตรียมความพรอมดานกำลังพลวัสดุอุปกรณ 
เตรียมความพรอมดานการอำนวยการจราจร การเตรียมความพรอมดานฐานขอมูล 2) มาตรการบังคับใช
กฎหมายชวงเทศกาลสงกรานต 2565  3) กรณีคดีอุบัติเหตุจราจรที่มีคูกรณี หรือมีผูไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต ชวง 7 วันควบคุมเขมขน ตองทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล/ตรวจวัดการมีสารเสพติด                 
ในรางกายผูขับขี่ทุกราย 4) ชองการติดตอสื่อสารและบูรณาการการปฏิบัติของหนวยงานในสังกัดตำรวจ              
ชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2565 กลุ มไลน “ทีมบริหารจราจร ตร.” เพจ facebook ตำรวจทางหลวง                 
ศูนยควบคุมและสั ่งการจราจร บก.ทล.( 1193) (ภาพรวมทั่วประเทศ) ศูนยควบคุมและสั ่งการจราจร                           
บก.02 (1197) พื้นที ่ กทม.และปริมณฑล 5) การขับเคลื ่อนงานของศูนยบร ิหารงานจราจรทุกหนวย                 
ตองมีคณะทำงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของ ศจร.แตละดาน 6) โครงการ อาสาตาจราจร นายกรัฐมนตรี  
ส ั ่งการในตำรวจดำเน ินการโครงการเสร ิมสรางจ ิตสำนึก และเห็นชอบกับโครงการอาสาตาจราจร                       
ที ่ใหประชาชนสงคลิปกลองหนารถ/กลองโทรศัพทมือถือที ่บันทึกการกระทำผิดกฎจราจร/อุบัติเหตุ                  
โดยจะมอบรางวัลใหคลิปที่ไดรับคัดเลือก กำชับทุกหนวยกรณีที่ไดรับการประสานจาก ศจร.ตร.ขอใหเรง
ดำเนินการสืบสวนสอบสวน ติดตามผูขับขี่ที่กระทำผิดในคลิปมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ประชาชนสามารถ
แจงความรองทุกขผานระบบบริหารจัดการคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  www.thaipoliceonline.com        
ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  4.5 นำเสนอโดยเอกสาร 
              4.5.1  การขอใชพ้ืนที่สำหรับจัดกิจกรรมในชวงเทศกาลสงกรานต ประจำป 
2565  (สำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม) รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เร่ืองวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน  2565  
วันท่ี เวลา งาน สถานที ่

2  เมษายน  2565  0900 น. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกุมารี เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ  
2 เมษายน 2565 

ณ หองประชุม ชั้น 15 
อาคาร 90 ป  
ราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ-
เชียงใหม (ศูนยเวียงบัว) 
ตำบลชางเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม  

 

วันท่ี... 
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วันท่ี เวลา งาน สถานที ่
6  เมษายน  2565  09.00 น. การจัดพิธีว ันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา-            

จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลกึมหาจักรี 
บรมราชวงศ  ประจำป 2565  

ณ หองประชุม 
สภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเชยีงใหม 
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม    

25 เมษายน  2565 09.00 น.  การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  ประจำป  2565 

ณ พระสถูปเจดีย 
สมเด็จพระนเรศวร 
มหาราชานุสรณ  
ตำบลเมืองงาย  
อำเภอเชยีงดาว 

29 เมษายน  2565 08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 1 ชั้น 2  
อาคารอำนวยการ  
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม  

09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่  4/2565 

หองประชุม 3 ชั้น 3  
อาคารอำนวยการ  
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม                 
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2  
อาคารอำนวยการ  
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม                 
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6    แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 ไมมี 
เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
       วัลยา  สิปปพันธ  ผูจดรายงานการประชุม 
    (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
        เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
       สุชญา จายหลวง  ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นางสาวสุชญา จายหลวง) 
           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

...................................หน.สนจ ............................. 

..................................ผอ.กลุม ............................... 

..................................หน.งาน................................. 
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