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สําเนารายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 12/2565 
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองราชพฤกษ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
กรมการจังหวัดเชียงใหม ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีเ่ขาประชุม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 

1. นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5. นางศศิธร สุดเจริญ ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
6. พ.อ.ชยุต เทพทิพย สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
7. นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม 
8. วาที่ ร.อ.สันติพงศ บุลยเลิศ ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
9. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

10. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
11. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)  
12. นางสาววิมลชญาน สถิตสุนทรพันธ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
13. นางธีราพร วิจิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม 
14. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
15. นางสาวศศิธร ริ้วทอง (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
16. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
17. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
19. นางจินดา กําลังประสิทธิ์ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
20. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
21. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการ   
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
22. นายชัชวาล ปญญา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
23. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายอํานาจ ทองออน (แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
25. นายประยุกต สุดธัญญรัตน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 27. นายอารุณ... 
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27. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
28. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
29. นายพิภพ อินจันทร (แทน) ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เขต 7 เชียงใหม 
30. นางอลงกรณ จันทรกระจาง (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
31. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
32. นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป นายอําเภอดอยสะเก็ด 
33. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภ ี
34. นายศิริพงษ นําภา (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
35. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
36. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมแตง 
37. นายวสันต มหานาม (แทน) นายอําเภอพราว 
38. นายณรงคฤทธิ์ จันทรพานิชย (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
39. วาที่ ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอําเภอฝาง 
40. นายชลิต ทิพยคํา นายอําเภอแมออน 
41. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 
42. นางสลีลญา คําภาแกว นายอําเภอแมอาย 
43. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอหางดง 
44. นางสาวภัชรีภรณ ทาวดี (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
45. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
46. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา นายอําเภอแมแจม 
47. นายธาดา สุพพัตกุล (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
48. นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ นายอําเภอฮอด 
49. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
50. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
51. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
52. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
53. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม (แทน) นายอําเภอแมวาง 
54. นายปณิธาน แกวติ๊บ (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
55. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
56. นายพงษศักดิ ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
57. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
58. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล (แทน) รก.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
59. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
60. นายธนากร พรหมดวง ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
สังกัด... 



3 
 

สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
61. นายณัฐเมธส สิริไตรรัตนกุล อัยการจังหวัดเชียงใหม 
62. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
63. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศิร ิ อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
64. นางสาวอนงค จันทรฉอง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

65. พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
66. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
67. พ.ต.ท.ธีรศักดิ์ หอมมาก (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
68. พ.ต.ท.หญิง ศิรินุช สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
69. นางสุพิน จินดาหลวง (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
70. นางเหมือนใจ วงศใหญ ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
72. ร.ท.มานัส ฝกฝาย (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ทหาร) 
73. นายวรชาติ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
74. นางสาวพรนิภา พักตรฟอง ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
75. พ.ท.กชกร ปนทราช (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
76. ร.อ.ชิษณ ศรไชย (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
77. น.อ.จาริต มังคละศิร ิ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
78. วาที่ น.ต.นิพันธ พงษแดง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
79. น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการคลัง 
80. นางชฎาพันธ โสมิยะ (แทน) คลังเขต 5 
81. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
82. นายสารีรักษ ดวงยาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
83. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
84. นายจีระยุทธ เหลมประวัต ิ (แทน) สรรพากรภาค 8 
85. นางสาวอรพันธ กันทะไพ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
89. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
90. นางกาญจนา ศรีคราม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
91. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
92. นางสาวลักษมีกานต กาบคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 

93. นางสาว... 
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93. นางสาวลลิตา อรรถพิมล นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
94. นางสาวกรรณิการ ภุมรินทร (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 

สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
95. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
96. ดร.จารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต

เชียงใหม 
97. นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
98. นายธนู ธิแกว ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 เชียงใหม 
99. นางสาวปติพร โนจนานฤดม (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 

100. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม 

101. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พ่ึงสันมหาพน 
102. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
103. นายอํานาจ เคยเจริญ (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
104. นางสาวกนกกาญจน ศีละวงษเสรี ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
105. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
106. นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
107. นายสุกิตติ ์ รักชาติ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
108. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง

อําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
109. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
110. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
111. นายชํานาญ บุญประเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
112. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
113. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
114. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
115. นางสาวณัฏวด ี แซลิ้ม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
116. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
117. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
118. นายวุฒิชัย คําด ี (แทน) ปศุสัตวเขต 5  
119. นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
120. นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
121. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
122. นางอาทิตยา แสงมณ ี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

123.นาย... 
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123. นายจาตุรนต สุวรรณพันท (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร              
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 

124. นายฐาปนพันธ สุรจิต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด
เชียงใหม 

125. นางสาวบุษกร มงคลพิทยาธร รก. ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
126. นางเตือนจิตร สมบัตินันทน (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
127. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่อง  

มาจากพระราชดําริ 
128. นางสาวชลาลัย ภูฟาเจริญ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร                 

สาขาเชียงใหม 
129. นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
130. นายนุกุล แสนหมื่นแกว (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
131. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผู อํ านวยการสํ านั กงานจัดรูปที่ ดิ นและจั ดระบบน้ํ าเพื่ อ

เกษตรกรรมที่ 1 
132. นายจตุรงค อาจเอ่ียม ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
133. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
134. นายสมพงษ มอญแกว ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
135. นายภูเมศ สุขมวง ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1  
136. นายพงษธร ชํานิกุล ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
137. นางอภิญญา มหาวันไชย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
138. นางลมัย รุงทรัพยรังษ ี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
139. นายวิทยา ไชยนันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
140. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
141. นายสมศักดิ์ มั่งม ี (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
142. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
143. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 1 

(เชียงใหม) 
144. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
145. นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
146. นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
147. นางสุมาลี ปนดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงพลังงาน 

-    
           สังกัด... 
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สังกัดกระทรวงพาณิชย 
148. นายคมเพชร สําลีเติมศิร ิ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
149. นายบรรทัศน ทาอีนคํา (แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
150. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
151. นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
152. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  
153. นางสาวรวิพันธุ บังเกิง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
154. นายชานนท หันสวาสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
155. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
156. ร.อ.จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
157. นางสาวสรัลรัศมิ ์ พัฒนาเศรษฐ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
158. นายเอกลักษณ อุนภักดิ ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
159. นางบุษบา บุญศรี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
160. นายวาธิต วงศสุเทพทว ี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
161. นางกรรณิกา ธงยศ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
162. นางเกษราภรณ กุณรักษ หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
163. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
164. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
165. นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
166. นางสายฤดี มารังค (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
167. นางสาวพรทิพย ทวีวัฒนโสภา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
168. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
169. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม 
170. นางปริศนา จรรณารักษ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม 
171. นายอิษฎอาณิก กัณฑทวีชัย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
            172. นาง... 
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172. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

173. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
174. นางจิรพรรณ บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
175. นายแพทย ดลสุข พงษนิกร ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  
176. นางสาวทัณทิมา ขัติยา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
177. นายยุทธพงษ พรหมเสนา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
178. นางภัทรวดี แกวมา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
179. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
180. นายจักรพงษ ใจสักเสริญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
181. นางสาวอาร ี แกวนอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
182. นายดุสิต จันทรกานต ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

เขต 3 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
183. นายธรรมนูญ นวมอนงค (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
184. นางพัชรี คํารินทร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
185. นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สังกัดหนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ 
186. นายพงษศักดิ ์ สุระประสิทธิ์ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
187. นายนพดล สุยะ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
189. นายมานพ ไชยประสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
190. นางสาวมิ่งขวัญ มวงอยู รก.หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
191. นายจิรวัฒน ภูงาม (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
สังกัดรัฐวิสาหกิจ 
192. นายนิรัญ เจริญ (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
193. นายศุภกฤษณ จันทรศุภเสน (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม 
194. นายวิคม หงสพิน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
195. นายวชิร รัชตวรคุณ (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
196. นายศรศิลป ปนทอง หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
197. นายพิชัย เลิศพงศอดิศร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  
198. นางสาวนรัมภา จะงาม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
199. นายสุรศักดิ ์ ภีระคํา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
200. นายสมศักดิ ์ บุญตันจีน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
201. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 

ภาคเอกชน... 
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ภาคเอกชน 
202. นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
ผูเขารวมประชุม 
203. พ.ต.ท.อรุณศักดิ ์ ทารักษ สารวัตรฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
204. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
205. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
206. นายคมสัน สนัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
207. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
208. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
209. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
210 นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
211. นายวสันต วรรณแกว เจาหนาทีพ่ัสด ุสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
212. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
213. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
214. นายปราชญา ปนประสพ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
215. นางสาวนันธิกา กิจปาโล นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
216. นายวัชรพงษ ยะเมญ นักสื่อสารมวลชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. แนะนําผูบริหารและหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม     

1.1 นายชัชวาลย ปญญา 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปลัดจังหวัดตาก 
1.2 นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด 
 ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
1.3 นายอรรถวุฒ ิ พึ่งเนียม 
 ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอเมืองอุทัยธานี  
1.4 นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานพัฒนาและสงเสริมการบริหาร

ราชการจังหวัด สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด 

 

            1.5 วาที่ ... 
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1.5  วาที่ ร.อ.สันติพงศ บุลยเลิศ 
 ตําแหนงปจจุบัน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร 
1.6 นางศิริรัตน ตัณฑศิริ 
 ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดยะลา 
1.7 นายชํานาญ  บุญประเสริฐ 
 ตําแหนงปจจุบัน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ 
1.8 นายอรรถพล คนเพียร 
 ตําแหนงปจจุบัน ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ธนารักษพ้ืนที่เชียงราย 
1.9 นายภูวเมศ สุขมวง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 3 
1.10 นายแพทย ดลสุข พงษนิกร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงพยาบาลเวชชารักษลําปาง 
1.11 นายเกรียงศักดิ์ พยุงแสนกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูจัดการองคกรอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนางานสวนปาทุงเกวียน 

2. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2565 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) มอบหมายนโยบายการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังนี้   

2.1.1 จังหวัดเชียงใหมมีภารกิจในแตละเดือนเปนจํานวนมาก สวนราชการตอง
รวมมือกัน หากไดรับหนังสือเชิญไปรวมกิจกรรมตางๆ ขอใหเขารวมดวย   

2.1.1 การจัดกิจกรรมตางๆ ภาคเอกชนและประชาชนสามารถดําเนินการ             
ไดตามปกติ ในสวนของภาครัฐใหพิจารณาจัดกิจกรรมไดตามความเหมาะสม   
        2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) มอบหมายนโยบายการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังนี้  

          2.2.1 จัดงานรื่นเริงในเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม กระทรวงมหาดไทย                 
ไดเนนย้ําในเรื่องของสถานบริการ สถานประกอบ การเปด – ปดการใหบริการ ขอใหนายอําเภอและหนวยงาน
ที่เก่ียวของดูแลดานความมั่นคง และดูรายละเอียดใหถูกตองตามกฎหมายในเรื่องของการนําอาวุธปน เรื่องของ 
 
              ยาเสพติด... 
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ยาเสพติด ตลอดจนเรื่องของการจัดงานซึ่งอาจจะมีการจุดพลุ ใหดูทางเขา – ออก ความเรียบรอยและความ
ปลอดภัย ขอแจงผูประกอบการกําหนดจํานวนผูใชบริการไมใหหนาแนนเกินไปจนเกิดปญหา  มาตรการของ
การปองกันโรคไวรัสโควิด – 19 ยังจําเปนตองถือปฏิบัติ รัฐบาลใหความสําคัญ ไมไดหามแตตองอยูภายใตการ
กํากับดูแลของสวนราชการที่เก่ียวของ 

 2.2.2 การขับเคลื่อนโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องของการดําเนินการใหนักเรียนพูดได เขียนและอานภาษาไทยได ขอให
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 – 6  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน ชวยกันขับเคลื่อนโครงการ ขอนายอําเภอชวยสํารวจและติดตามความคืบหนาของโรงเรียนในพื้นที ่
  2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) มอบหมายนโยบายการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังนี้  
          2.3.1 การประเมิน PMQA ขอความรวมมือทุกสวนราชการ สืบเนื่องจากป 2566 
จังหวัดเชียงใหมจะเขารับการประเมิน PMQA ขณะนี้สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดสํารวจขอมูลผลงานของ            
แตละหนวยงานที่ดําเนินการในรอบปที่ผาน เปนงานที่ประสบผลสําเร็จ ขอความกรุณาสวนราชการกรอก
ขอมูลแบบสํารวจ ซึ่งจังหวัดเชียงใหมจะไดรวบรวมผลสําเร็จในภาพรวมของจังหวัดทั้งหมดมาเปนขอมูลในการ
จัดทําใบสมัครเพื่อสงเขารับการประกวดเพื่อรับรางวัลในปนี้   ขอความรวมมือสงขอมูลภายในวันที่                    
30 ธันวาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 11 /2565 เมื่อวันพุธที่  30 พฤศจิกายน  2565 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศักดาวุธ ศักดิเศรษฐ) ตามที่จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
11/2565  เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ              
80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงาน
การประชุม ประกอบดวยเอกสาร 31 หนา โดยมี นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ 
ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการ          
ทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุม              
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2565 เปนที่เรียบรอยแลว  จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566   

  
            คลังจังหวัด... 
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ผูแทนสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางลักษณา พงศภิญโญโอภาส ) สํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ ผลการ               
ใชจายเงินงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปาหมายการเบิกจายและ   
การใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด 
ที่ นร 0505/ว 427 ลงวันที ่ 28 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 
รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ  ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจาย
และการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ 
COVID - 19 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 32.00 34.08 52.00 56.24 75.00 81.74 93.00  100.00  

ประจํา 35.00 35.33 55.00 55.78 80.00 81.76 98.00  100.00  

ลงทุน 19.00 28.96 39.00 58.15 57.00 81.65 75.00  100.00  

ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 จํานวน 
16,926.86 ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

ลําดับ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 16,926.86 7,953.77 46.99 10,156.98 60.01 
1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 

6,628.06 4,296.10 64.82 4,691.44 70.78 

2 ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

3,084.64 742.24 24.06 1,255.48 40.70 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

2,562.89 1,280.92 49.98 1,284.92 50.14 

4 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

2,327.34 518.29 22.27 1,658.18 71.25 

5 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 1,176.84 746.98 63.47 779.19 66.21 
 

            ลําดับ... 
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ลําดับ ยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจัดสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 16,926.86 7,953.77 46.99 10,156.98 60.01 
6 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
1,145.03 367.23 32.07 485.75 42.42 

7 รายการคาดําเนินการภาครัฐ 2.06 2.02 97.81 2.02 97.81 
ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่  22 ธันวาคม  2565  ดังนี้                         หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 

เบิกจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 

สูง/ต่ํากวา
เปาหมายรอย

ละ 

ภาพรวม 16,926.86 7,953.77 46.99 32 14.99 

ประจํา 8,026.47 6,012.56 74.91 35 39.91 

ลงทุน 8,900.39 1,941.22 21.81 19 2.81 
 

 รายการ งบประมาณ 

การใชจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 

สูง/ต่ํากวา
เปาหมายรอย

ละ 

ภาพรวม 16,926.86 10,156.98 60.01 34.08 25.93 

ประจํา 8,026.47 6,079.67 75.75 35.33 40.42 

ลงทุน 8,900.39 4,077.31 45.81 28.96 16.85 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ไดรับจัดสรร  
16,926.86  ลานบาท เบิกจาย 7,953.77  คิดเปนรอยละ 46.99  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
รอยละ 14.99 เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ ใชจาย 10,156.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.01 สูงกวา
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 25.93 เปนลําดับที่ 4 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ                
สวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนไดรับจัดสรร 8,900.39  ลานบาท 
เบิกจาย 1,941.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.81  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 2.81
เปนลําดับที่ 6 ของประเทศ ใชจาย 4,077.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.81 สูงกวาเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 16.85 เปนลําดับที่ 19  ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น             
134 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 123 หนวยงาน องคการมหาชน 
จํานวน 2 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมจํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2565 
                หนวย... 
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หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม 3,339.28 3,061.36 91.68 3,080.48 92.25 

  เงินกู 2,801.79 2,528.94 90.26 2,548.00 90.94 

   ป 2563 24.02 24.02 100.00 24.02 100.00 

   ป 2564 1,772.42 1,708.52 96.40 1,709.58 96.45 

   ป 2565 837.60 654.44 78.13 672.43 80.28 

   ป 2566 167.76 141.96 84.62 141.96 84.62 

  งบกลาง 537.48 532.42 99.06 532.49 99.07 

   ป 2564 384.19 379.14 98.68 379.19 98.70 

   ป 2565 153.29 153.28 99.99 153.29 100.00 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 22 
ธันวาคม  2565 

หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 
เบิกจาย คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน 

คงเหลือสวนราชการ
อยูระหวางดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 
ใบสั่งซื้อเหลื่อมป 

(PO) 
สํารองมีหนี้ 

 

1,560.44 520.90 33.38 803.69 235.31 0.54 

การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0410.3/ว 160 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2565 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมบัญชีกลางไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี   
ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่อง คือ ความถูกตอง ความโปรงใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิผล สํานักงาน
คลังจังหวัดเชียงใหมไดสรุปผลรอยละของจํานวนหนวยเบิกจายภายในจังหวัดที่สามารถจัดทําบัญชีไดตาม
เกณฑประเมินผลการดําเนินงานภายในกรมบัญชีกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 -
กันยายน 2565)  

จํ านวนหน วย เบิ กจ าย
ทั้งหมดในจังหวัด 

จํานวนหนวยเบิกจายตาม
เกณฑการประเมินผล 

จํานวนหนวยเบิกจายที่ผานเกณฑการประเมิน 

ครบทุกขอ ไมครบทุกขอ 

206 177 156 88.14 21 11.86 

 
           หนวยเบิกจาย... 
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หนวยเบิกจายในจังหวัดเชียงใหมที่ไมผานเกณฑการประเมินผล จํานวน 21 หนวย สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหมไดทําหนังสือใหหนวยเบิกจายดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม ที่ ชม 0003/ว 576 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย สํานักงานสรรพากรภาค 8 สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1          
สํานักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2  มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1 
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 1 สํานักงานขนสง
จังหวัดเชียงใหม สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  สํานักงาน                  
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงใหม เขต 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว  วิทยาลัยการอาชีพ
จอมทอง วิทยาลัยการอาชีพฝาง โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม สํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  และจังหวัดเชียงใหม  ขอความกรุณาหัวหนาสวนราชการทั้ง 21 หนวยงาน
ดังกลาวติดตามเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ใหปรับปรุงแกไขบัญชีใหถูกตองเปนไปตามเกณฑประเมินผล  

มติท่ีประชุม รับทราบ  

5.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศักดาวุธ  ศักดิเศรษฐ) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 
17 โครงการ 56 กิจกรรม งบประมาณ 340.7356 ลานบาท จําแนกเปน งบลงทุน 293.5638 ลานบาท                
งบดําเนินงาน 37.1718 ลานบาท คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10 ลานบาท ผลการ
เบิกจาย 1,369,062.77  บาท ขณะนี้อนุมัติโครงการแลว 23 กิจกรรม อยูระหวางอนุมัติโครงการ                 
32 กิจกรรม อยูระหวางทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ  1 กิจกรรม สําหรับกลุมจังหวัดภาคเหนือ          
ตอนบน 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดรับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 11 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณ 104.5499 ลานบาท 
จําแนกเปน งบลงทุน 74.6020 ลานบาท งบดําเนินงาน 24.9479 ลานบาท คาใชจายในการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 5 ลานบาท  การอนุมัติโครงการ 9 โครงการ 15 กิจกรรมหลัก การเบิกจาย                  
งบดําเนินงาน จํานวน 0.3854 ลานบาท ขอใหสวนราชการที่ไดรับงบประมาณเบิกจายตามกรอบระยะเวลา 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.3 สถานการณโรคสําคัญจงัหวัดเชียงใหม เดือนธันวาคม 2565  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นพ.จตุชัย มณีรัตน) รายงานการติดเชื้อ
โรคโควิด-19 ประจําสัปดาหที่ 51 ระหวางวันที่ 19 - 25 ธันวาคม 2565 คาเฉลี่ยผูติดเชื้อรายวันประมาณ 
450 คน/วัน มีผูเสียชีวิต 5 คน จากโรคโควิด-19 โดยตรง 3 คน ซึ่งไมไดฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19              
2 คน และจากโรคอื่นตรวจพบโรคโควิด -19 รวมดวย 2 คน สําหรับคนที่ยังไมไดฉีดวัคซีนจะตองทยอย              
ติดเชื้อไปเรื่อยๆ แตอยางใดอัตราการปวยตายของผูปวยที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 อยูที่รอยละ 0.07                  
ซึ่งต่ํากวาโรคไขหวัดใหญ ซึ่งจะมีอัตราการปวยตายอยูที่รอยละ 0.1 การรณรงคฉีดวัคซีนในชวง 2 เดือน              
ที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมฉีดได 23,782 เข็ม ซึ่งถือวานอยเมื่อเทียบกับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม                     
 
                 สาเหตุ... 



15 
 

สาเหตุเกิดจากความนิยมของประชาชนลดลง จึงไดจัดแคมเปญกระตุนการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ขึ้น กิจกรรม              
Kick Off เปนแคมเปญที่ อสม.ชวนกลุม 608 ฉีดวัคซีน และการมอบวัคซีนใหกับโรงพยาบาลสังกัดทุกแหง
สําหรับบริการประชาชน สามารถฉีดไดทุกวันทําการ  มาตรการปองกันโรคโควิดก็ยังเปนมาตรการ                 
ที่เวนระยะหางแลวก็สวมหนากากอนามัย การสวมหนากากอนามัยยังเปนความสมัครใจ เมื่อตัวเองเสี่ยง เชน 
ไมแนใจวาติดเชื้อหรือไม เปนหวัด หรือเขาไปในพื้นที่เสี่ยงก็ควรจะใสหนากากอนามัย การลางมือยังอยากจะ
ใหคงไว เพื่อลดโรคติดเชื้ออื่นๆ แตการลางมือที่เราทํากันมากๆชวงโควิด พบวาโรคทองเดินเชียงใหมลดลง                
เปนอยางมาก  ซึ่งโรคทองเดินเปนโรคที่เมืองทองเที่ยวควรที่จะลดใหต่ําที่สุด การลางมือนาจะคงไวในทุกแหง 
เรื่องของการตรวจ ATK ขอแนะนําลาสุดก็คือใหตรวจ ATK เฉพาะคนที่มีอาการ ถาไมมีอาการไมตองตรวจ ยกเวน
วากลุมเสี่ยงในบานตองตรวจ  ถามีอาการตรวจ ATK หากติดเชื้อไดกินยา นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  
ในป 2566 ประชาชนทุกคนควรจะไดรับวัคซีนอยางนอย 4 เข็ม ซึ่งจะสามารถลดการติดเชื้อไดประมาณ               
รอยละ 70 และลดการปวยหนัก ลดการเสียชีวิต รอยละ 98 - 100 ถาฉีด 2 เข็ม สามารถลดการปวยหนัก              
ลดการเสียชีวิตประมาณ รอยละ 90 - 92 หากเข็มสุดทายเกิน 4 เดือนควรจะไดรับเข็มกระตุน เราจะเรียก
เข็มที่เกินเข็ม 2 วาเข็มกระตุนทั้งหมด  โรงพยาบาลนครพิงค  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 1 
เชียงใหม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม  และโรงพยาบาลของรัฐทุกแหงทุกอําเภอ บริการฉีดทุกวันทําการ                     
สวนโรงพยาบาลเอกชนไดมอบวัคซีนไปแลว แลวขอความรวมมือใหบริการฉีดวัคซีนไดตามที่รองขอ 
สถานการณโควิดโดยภาพรวมไมไดเปนภัยคุกคามกับเรื่องของเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมอีกตอไป               
สามารถที่จะตอบรับการทองเที่ยวแลวขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของเชียงใหมไดอยางเต็มที ่

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

5.4 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนธันวาคม 2565          
             หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายอารุณ 
ปนตา)  การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนมกราคม  2566 ประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็น
โดยทั่วไป โดยเฉพาะบริ เวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับมีหมอกหนาหลายพื้นที ่              
ในบางชวง สําหรับบริเวณยอดดอย ยอดภู รวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ําคางแข็ง
เกิดข้ึนไดในบางชวง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทย
ตอนบนเปนระยะๆ โดยจะมีกําลังคอนขางแรงถึงแรงและตอเนื่อง ขอควรระวัง เดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลม
ตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมาผานประเทศไทยตอนบน ทําใหบริเวณดังกลาวมีฝนฟาคะนอง ลมกระโชกแรง
บางแหง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได สถานการณน้ําในเขื่อนงัดสมบูรณชลมีปริมาณน้ํา 274.938 ลาน ลบ.ม. 
รอยละ 103.75  เขื่อนแมกวงอุดมธารามีปริมาณน้ํา 256.846 ลาน ลบ.ม. รอยละ 97.66 อางเก็บน้ํา
ขนาดกลาง จํานวน 13 แหง รวมจํานวน 100.872 ลาน ลบ.ม. รอยละ 98.03  

การใหความชวยเหลือภัยหนาว (1) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา               
โปรดเกลาฯ ใหนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รวมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ              
เชิญผาหมกันหนาว พรอมชุดยาและเวชภัณฑพระราชทาน เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ไปมอบใหแก
ราษฎรผูประสบภัยหนาวพื้นที่ 10 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอสะเมิง อําเภอกัลยาณิวัฒนา อําเภอแมอาย 
อําเภอฝาง อําเภอดอยหลอ อําเภอฮอด อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว และอําเภอไชยปราการ รวมจํานวน 
3,500 ชุด (2) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให พลเอก ไพบูลย คุมฉายา 
องคมนตรี เดินทางไปปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปใหม ๒๕๖๖ มอบแกเจาหนาที ่             
 
                    ที่ปฏิบัติงาน... 
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ที่ปฏิบัติภารกิจกองกําลังชายแดน (กองทัพภาคที่  3) เมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2565 จํานวน 50 ถุง                    
(3) โครงการจิตอาสาตํารวจสอบสวนกลางรวมใจสูภัยหนาว มอบผาหมกันหนาวใหแกราษฎรผูประสบภัยหนาว 
จํานวน 800 คน/ผืน ณ บานหวยบง ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย (4) ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน) 
มอบผาหมกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัยหนาวในทองถิ่นชนบทหางไกล ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 จํานวน 400 ผืน การจายเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในชวงฤดูฝน 
ป 2565 (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565) เงื่อนไขการจายเงิน ตองเปนบานที่อยู
อาศัยประจําในพื้นที่ที่ไดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและหรือประกาศเขตการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และมีหนังสือรับรองผูประสบภัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นออกให            
ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 30  ตองผานการประชาคมหมูบาน
ของแตละพ้ืนที่ประสบสาธารณภัย ตองผานการตรวจสอบและยืนยันขอมูลจังหวัดจาก ก.ช.ภ.อ. และ ก.ช.ภ.จ.
กรณีที่ประสบภัยหลายครั้ง ใหไดรับความชวยเหลือเพียงครั้งเดียว อัตราจายเงิน ครัวเรือนละ 5,000 บาท             
น้ําทวมขังตั้งแต 1 วัน (24 ชั่วโมง) แตไมเกิน 7 วัน และทรัพยสินเสียหาย น้ําทวมขังติดตอกัน เกินกวา 7 วัน 
แตไมเกิน 30 วัน ครัวเรือนละ 7,000 บาท น้ําทวมขังติดตอกัน เกินกวา 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน ครัวเรือนละ 
9,000 บาท น้ําทวมขังติดตอกัน เกินกวา 60 วัน ขึ้นไป ลักษณะที่อยูอาศัยประจํา ตามหลักเกณฑการจายเงินฯ 
ที่อยูอาศัยที่มีทะเบียนบาน หลักฐานประกอบการพิจารณาคือ บัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน              
บานเชา ผูเชาเปนผูไดรับเงินชวยเหลือกรณีบานพักอาศัย/บานเชามีหลายชั้น ใหไดรับเงินชวยเหลือเฉพาะชั้นที่
น้ําทวมถึงเทานั้น  หลักฐานประกอบการพิจารณาคือ บัตรประชาชน และสัญญาเชา/หนังสือรับรองการเชา
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่อยูอาศัยอื่น ๆ ซึ่งประสบภัย เชน บานพักอาศัยอยูเปนประจําแตไมมี
ทะเบียนบาน หลักฐานประกอบการพิจารณาคือ บัตรประชาชน และใหกํานัน/ผูใหญบาน ผูบริหารทองถิ่น 
รวมกับผูนําชุมชน ลงนามรับรองรวมกันอยางนอย 2 ใน 3 ไมรวมถึงบานพักที่หนวยงานราชการจัดให 
ขัน้ตอนการจายเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในชวงฤดูฝน ป 2565 (จังหวัด) ดังนี้ (1) กรม ปภ. จัดประชุม
ชี้แจงจังหวัด (2) กรม ปภ. จัดทําแนวทางใหจังหวัดใชในการปฏิบัติงาน (3) จังหวัดจัดประชุมชี้แจงในพื้นที ่
อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (4) อําเภอแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบแตละหมูบาน/ชุมชนที ่            
ประสบภัย พรอมทั้งแจงประชาชน ลงทะเบียน prompt pay (5) ประชุม ก.ช.ภ.อ.นายอําเภอรับรองแบบ อ.1 และ
แนบแบบ ท. 1 สง ก.ช.ภ.จ. (6) ประชาคมหมูบาน/ชุมชน ผูบริหารทองถิ่นลงนามรับรองแบบ ท.1 (7) คณะทํางาน
สํารวจตามแบบ ท.1 (8) ประชุม ก.ช.ภ.จ. ผวจ.รับรองแบบ จ.1 แนบรายชื่อผูประสบภัย และเอกสารที่กําหนด             
สง กรม ปภ. (9) กรม ปภ. รวบรวมรายชื่อ ผูประสบภัยจากจังหวัด สงใหธนาคารออมสินเพื่อจายเงิน (10) จังหวัด
แตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบความถูกตอง การซ้ําซอนและการรองเรียน (11) คณะทํางานตรวจสอบขอรองเรียน
พรอมทั้งหาวิธีชวยเหลือประชาชน 
   รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปองกันตนเองจากโรคที่มากับภัยหนาว เชน โรคไขหวัด             
โรคเจ็บคอ หรือโรคที่มีอาการคลายโรคโควิด-19  อําเภอใหสํารวจเครื่องนุมหมกันหนาววาพื้นที่ใดไดรับไปแลว 
และพื้นที่ใดมีความตองการโดยเฉพาะพื้นที่หางไกล  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 

                5.5 มาตรการ... 
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4.5  มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม 2566        
     หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (นายอารุณ 
ปนตา) มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566 (1) ชวงดําเนินการ ดังนี้    
ชวงกอนควบคุมเขมขน ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 28 ธันวาคม 2565 ชวงรณรงคเขมขน         
ระหวางวันที่ ๒9 ธันวาคม ๒๕๖5 – 4 มกราคม 2566 ชวงหลังการรณรงค ระหวางวันที่ 5 มกราคม 2566 –  
11 มกราคม 2566 (2) มาตรการหลัก 5 ดาน ไดแก ดานบริหารจัดการ การลดปจจัยเสี่ยงของถนนและ
สภาพแวดลอม การลดปจจัยเสี่ยงของยานพาหนะ ดานผูใชรถใชถนนปลอดภัย ดานการตอบสนองหลังการเกิด
อุบัติเหตุ (3) มาตรการพิเศษ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ กรวยยาง บริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเตือนผูใชรถใชถนน               
ใหระมัดระวัง ดําเนินการเขมขนในอําเภอเสี่ยง โดยการจัดทํามาตรการชุมชน วิเคราะหสถานการณแยกเปน
รายตําบล เพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงประเด็น ใชจิตอาสาภัยพิบัติ รวมกับ อสม. ดูแลประชาชน
ในชุมชน ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถขนาดใหญขึ้นดอย รวมถึงแหลงทองเที่ยวที่มีประชาชนสัญจร
เปนจํานวนมาก เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายดวยนวัตกรรม ดังนี้ กลองจับความเร็วอัตโนมัติ              
กลองจับผูไมสวมหมวกนิรภัยอัตโนมัติ กลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟอัตโนมัติ เพิ่มความปลอดภัย              
ในสถานที่เฉลิมฉลอง ขอความรวมมืองดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลประชาสัมพันธสรางความตระหนัก            
ทุกชองทาง และตั้งจุดบริการ จุดอํานวยความสะดวก จุดพักรถ (4) เปาหมายหลัก โดยมีเปาหมายใหจํานวน
ครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลงไมนอยกวา รอยละ 5 เมื่อเทียบ
กับสถิติในชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ปยอนหลัง 

(5) เปาหมายรอง 

    รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) นโยบายของพลเอกอนุพงษ 
เผาจินดา ที่ตองการใหพี่นองประชาชนอยูบานใหไดมากที่สุด เพราะฉะนั้นดานครอบครัวเปนดานที่สําคัญ                
พี่นองประชาชนที่อยูในบานเดียวกันตองชวยตักเตือนหากเมาแลวใหอยูบาน หนวยงานที่ที่รับผิดชอบดานตรวจ/  
                        ดานชุมชน... 

ปใหม พ.ศ. จํานวน (ครั้ง) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 
2563 104 104 14 
2564 115 117 11 
2565 96 93 12 

เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 105 105 12 
เปาหมายลดลงรอยละ 5 100 99 12 

เปาหมาย ไมเกิน 
เสียชีวิต/บาดเจ็บ ที่เปนเยาวชนเมาแลวขับ ลดลง 3 คน 
เสียชีวิต/บาดเจ็บ ที่เปนเยาวชน ไมสวมหมวกนิรภัย ลดลง 13 คน 
เสียชีวิต/บาดเจ็บ จากการไมสวมหมวกนิรภัย ลดลง 76 คน 
เสียชีวิต/บาดเจ็บ บนทางขาม ลดลง 0 คน 

 
เสียชีวิต 

อําเภอสีแดง ลดลง 

สันทราย 3 คน 
เมืองเชียงใหม 2 คน 

สันปาตอง 2 คน 
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ดานชุมชน/จุดบริการประชากรในชวงเทศกาลปใหมขอใหเขมงวดโดยเฉพาะมาตรการเมาแลวไมขับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.6 การเตรียมความพรอมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  
     ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมจั งหวัดเชียงใหม               
(นางสาววิมลชญาน สถิตสุนทรพันธ) การเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาหมอกควันไฟปาของจังหวัด
เชียงใหม ซึ่งสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมในฐานะฝายเลขา ไดทําหนังสือถึง
นายอําเภอทุกอําเภอในการจัดทําขอมูล เพื่อเตรียมการในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน              
และฝุนละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5  โดยขอใหนายอําเภอดําเนินการดังตอไปนี้  (1) ใหนายอําเภอที่มีพื้นที่

บริหารจัดการพิเศษ จํานวน 8 พื้นที่ สํารวจรายชื่อหมูบาน (2) ใหนายอําเภอที่มีพื้นที่รอยตอกับจังหวัด
ขางเคียง สํารวจรายชื่อหมูบาน ซึ่งมีทั้งหมด 12 อําเภอ 20 พื้นที่ และ (3)  ขอใหแจงใหทุกหมูบานจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แลวเพิ่มเติมงบประมาณที่ในบางพื้นที่ที่งบประมาณยังไมเพียงพอ 
แลวก็ขอใหแตละอําเภอจัดสงขอมูลใหสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมซึ่งเปน
ฝายเลขา ภายในวันที่ 28 ธันวาคม  2565 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สืบเนื่องจากการประชุม               
เวทีโลก ของ COP26  ซึ่งทานนายกรัฐมนตรี ไดกลาวถอยแถลงวาประเทศไทยจะยกระดับในการแกไขปญหา

สภาพภูมิอากาศอยางเต็มที่ดวยทุกวิถีทาง เพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายความเปนกลางทางคารบอน
ภายในป 2050  แลวก็บรรลุเปาหมายในเรื่องของการปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิ ในป 2065  ดวยการ
สนับสนุนทางดานเงินทุน เทคโนโลยี อยางเต็มที่แลวก็เทาเทียมกัน รวมทั้งเสริมสรางขีดความสามารถ               
จากความรวมมือระหวางประเทศแลวก็ภายใตกรอบอนุสัญญา เพื่อใหประเทศไทยนี้ มีความเชื่อมั่น วาประเทศไทย
จะสามารถยกระดับเปาหมายในการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 ไดจะทําใหการปลอย
กาซเรือนกระจกสุทธิของไทยเปนศูนยไดภายในป 2050 และประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                 
20 ธันวาคม 2565  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมข้ึน เพื่อรับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับถอยแถลงของนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อครั้งการประชุมรัฐภาคี ณ เมืองกลาสโกว สหราชอาณาจักร และ
เปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มอบใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เตรียมการดําเนินการตามภารกิจเพื่อใหประเทศไทยบรรลุเปาหมายในเรื่องของการลดกาซเรือนกระจก 
นอกจากนี้ก็คือในเรื่องของการเสริมสรางภูมิคุมกันในเรื่องของรถผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยการตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ (1) ปรับปรุงหนาที่และ
อํานาจหนาที่และเปลี่ยนชื่อ กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เปน “กรมการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และสิ่งแวดลอม” (2) ตัดโอนหนวยงานระหวางกรมในกระทรวง ตัดโอนกองประสานการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไป กรมการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม  หนาที่ในระดับจังหวัด ดังนี้ (1) จัดทําบัญชีกาซเรือนกระจก
ของประเทศ และสนับสนุนการทําบัญชีกาซเรือนกระจก  (2) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบาย แผน และมาตรการดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และจัดทํารายงานสถานการณดานการเปลี่ยนแปลง               
 
                  สภาพ... 
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สภาพภูมิอากาศของประเทศ (3) ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองคกรระหวาง
ประเทศ และตางประเทศ ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
(4) รวบรวมจัดทําและใหบริการขอมูลและขอสนเทศดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม
ดวยเทคโนโลยีตางๆ (5) สงเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ พัฒนาศักยภาพ สงเสริมกลไกการบริหารจัดการ 
สิ่งแวดลอมเมืองสรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใหพรอมรับ                
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอม (6) ศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอดและสงเสริมเทคโนโลยีการ
จัดการดานการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสิ่ งแวดลอม รวมทั้งศูนย เทคโนโลยีสะอาดและ                     
ศูนยปฏิบัติการอางอิงดานสิ่งแวดลอม (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที ่               
ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  ในสวนของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัด จะเปนหนวยงานที่สําคัญในการขับเคลื่อนและบูรณาการการสรางความรวมมือกับทุกภาคี
เครือขาย ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายในจังหวัด ใหสามารถรับมือ               
สรางภูมิคุมกันตอสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งสอดคลองความสัมพันธ             
กับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องของรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 13  ในมิติที่ 3 วาดวยความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนคารบอนต่ํา ดวยบีซีจีโมเดล แลวก็หมุดหมายที่ 11 ในเรื่องของ            
ลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ภายใตแผนปฏิบัติการเรือนกระจก                
จะมีทั้งหมด 4 สาขาดวยกัน ไดแก สาขาพลังงาน สาขาขนสง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมฯ รวมถึง 
น้ําเสียอุตสาหกรรม และสาขาการจัดการของเสีย ดวย 2 มาตรการใหญๆ ดวยกัน มาตรการแรก คือ 
มาตรการลดการปลอยกาซเรือนกระจกตามสาขา ทั้ง 4 สาขา และมาตรการที่สอง คือ การเพิ่มขึ้นที่สีเขียว
เพื่อที่จะมาดูดกลับกาซคารบอน เพื่อใหบรรลุเปาหมายการปลอยกาซเรือนกระจกของไทย ใหเปนศูนยใหได
ภายในป 2050  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ ) ทางพื้นที่โดยเฉพาะ
นายอําเภอ เมื่อวันกอนไดมีโอกาสไปนําเสนอการแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน ในนามขอ กอ.รมน.ภาค 3               
ตอนายกรัฐมนตร ีไดรับทราบแนวนโยบายของเชียงใหมโมเดล สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเปนการแกไขปญหา Zero 
Burning หัวใจสําคัญอยูที่การบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ถาพี่นองประชาชนมีวัสดุเหลือใช             
ทางการเกษตรไมวาจะเปนกิ่งลําไย ตอซังหรือตนขาวโพด หากไมใหเผาเราจะตองหาวิธีการแปรสภาพวัสดุ
เหลานั้น ตามแนวทางการขับเคลื่อนปที่ผานมา สวนหนึ่งตองเขาใจในบริบทจากพื้นที่ พี่นองประชาชน                
บางพื้นที่ที่เปนพื้นที่หางไกลยากลําบากในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงก็ใหเผาได แตตองขออนุญาตนายอําเภอกอน            
สําหรับในปนี้ไดกําหนดยุทธศาสตรมาเปนปญหา Zero Burning คือ ไมเผาเลย แตตองใหทางออกกับพี่นอง
ประชาชนมีองคความรูการทําเปนวัสดุเชื้อเพลิงไดเชื้อเพลิงอัดแทง เพื่อจําหนายใหกับโรงแรมอุตสาหกรรม 
โรงไฟฟาชุมชน ซึ่งทาง กอ.รมน.ภาค 3 ไดนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เห็นชอบ ในเรื่องของการผลักดัน
โรงไฟฟาชุมชนซึ่งก็จะกระจายอยูแตละจุดของแตละอําเภอ เปนโซนใต โซนกลาง และโซนเหนือ 45 จุด               
ถาทําสําเร็จจะเปนการกระตุนการสรางงานสรางรายได ในการที่บริหารจัดการวัสดุเหลือใชและการเกษตร  
คํานวณแลวมีประมาณ 900,000 ตัน ถาตันละประมาณ 200 - 300 บาท ในการที่จะไปบริหารจัดการ
หนาโรงงานก็จะมีสภาพประมาณ 270 ลานบาท เปนสิ่งที่อยากใหอําเภอและสวนที่เกี่ยวของขับเคลื่อน              
ในป 2566 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีนโยบายใหกําหนดพื้นที่ที่ตองดูแลเปนพิเศษ ซึ่งเปนพื้นที ่                    
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ที่ไฟไหมเปนประจําทุกป เพื่อใหพื้นที่เหลานี้ถูกดูแลเปนพิเศษ รวมทั้งไดกําหนดแนวทางการจัดการไฟปา            
แบบไรรอยตอรวมกับผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเปนครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทาง 
การแกไขปญหาไฟปาและลงนามรวมแกไขปญหาในบริเวณพื้นที่รอยตอ ในป 2566 ซึ่งตอเนื่องมาจาก                
ป 2565 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนใหแกประชาชน จํานวน              
644 หมูบานๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งในพื้นที่เสี่ยงหรือ 8 พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ที่เปนรอยตอจังหวัดที่สําคัญ
ลําดับตน จะไดรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แผนการดําเนินงานประจําป 2566 
แบงเปน กอนวิกฤต เปนการเตรียมการ/ปองกัน หวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 ชวงวิกฤต เปนการ
เผชิญเหตุ หวงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 และหลังวิกฤต เปนชวงของการฟนฟูสรางความยั่งยืน              
หวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2566 ขอใหอําเภอสงรายชื่อหมูบานที่เปนพื้นที่บริหารจัดการพิเศษ                
และเปนพ้ืนที่รอยตอระหวางจังหวัด เพื่อจะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม พื้นที่บริหารจัดการเขตพิเศษ ไดแก พื้นที่รอยตอระหวางอําเภอแมออน รอยตอระหวางอําเภอ              
สันกําแพง พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนแมกวงอุดมธารา พื้นที่ของอําเภอแมแจมรอยตออําเภอแมลานอย                
พื้นที่อําเภอสะเมิง พื้นที่ตําบลบานปง อําเภอหางดง เปนพื้นที่ที่มีไฟไหมประจําทุกป พื้นที่ตําบลเมืองนะ 
อําเภอเชียงดาว  อําเภอฮอดรอยตออําเภอดอยเตา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

     5.7 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการ ป 2566 

          ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล) ขณะนี้             
แมน้ําสายหลักและแมน้ําสายรองมีแนวโนมลดลง ตนน้ําปงตอนนี้มีน้ําไหลอยูวันละประมาณ 240,000 ลบ.ม. 
กลางน้ําในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม วัดที่สถานี P1 สะพานนวรัฐ มีน้ําไหลเขาเมือง วันละประมาณ 

3,715,000 ลบ.ม. และที่ปลายน้ําอําเภอจอมทอง มีน้ําไหลอยูตามธรรมชาติของแมน้ําปงอยูประมาณ 
1,800,000 ลบ.ม. สําหรับเขื่อนแมงัดสมบูรณชล วันนี้มีน้ําอยู 274 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 103               
เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ําอยูที่ 253 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 97 และน้ําใชการไดของจังหวัด
เชียงใหม ในปนี้มีปริมาณมากทุกระดับไมวาจะเปนเขื่อนขนาดใหญ น้ําใชการไดมีมากกวา 500 ลาน ลบ.ม. 
ขนาดกลาง มีน้ําใชการได 97 ลาน ลบ.ม. และอางเก็บน้ําขนาดเล็ก 117 แหง มีน้ําใชการไดอยูที่ 49 ลาน ลบ.ม.                
ซึ่งเปนผลมาจากฝนสะสมที่ในปนี้มีคอนขางมาก สําหรับแผนการใชน้ําในฤดูแลงป 2565/66 มีการวางแผน             
การใชน้ําทั้งหมด 552 ลาน ลบ.ม. แบงเปน น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การผลิตน้ําประปา ปริมาณ 25 ลาน ลบ.ม. 
สําหรับรักษาระบบนิเวศในน้ําปงและในลําน้ําตางๆ ประมาณ 90 ลาน ลบ.ม. ในปนี้โครงการชลประทาน
เชียงใหมและโครงการตางๆ ไดพยายามสงเสริมใหเกษตรกรมีการปลูกพืชเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีน้ําจํานวนมาก             
โดยจะจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรประมาณเกือบ 400 ลาน ลบ.ม. ในชวงเทศกาลสงกรานตและเทศกาลอื่นๆ              
มีการสํารองน้ําเพื่อการทองเที่ยว ประมาณ 43 ลาน ลบ.ม. ซึ่งในปนี้แผนการเพาะปลูกพืชไดวางแผนในสวน
ของขาวประมาณ 120,000 กวาไร พืชไรประมาณ 21,000 ไร และสนับสนุนน้ําสําหรับไมผลประมาณ 
118,000 ไร การเตรียมความพรอมในการชวยเหลือหากเกิดภัย ไมวาจะเปนในสวนของพื้นที่นอกเขต
ชลประทานหรือพื้นที่ที่ประสบภัยแลงมีการเตรียมเครื่องสูบน้ําไวขนาดตั้งแต 8 นิ้วถึง 12 นิ้ว จํานวน               
61 เครื่อง เครื่องจักรเครื่องมือ รถขุด รถบรรทุกน้ําและตลอดจนรถบรรทุกตางๆ เตรียมไวจํานวน 59 หนวย 
สําหรับสถานการณภัยแลงและการชวยเหลือสามารถประสานงานไดที่โครงการชลประทานตางๆ ในพื้นท่ี  
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5.8 การขับเคลื่อน... 
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 5.8 การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
มาตรการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความความสงบเรียบรอย และการดูแลอํานวย              
ความสะดวกดานการจราจร การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในหวงเทศกาลปใหม 
  ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร) ผลการจับกุม              
ยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหมในชวงเดือนธันวาคม 2565 จะเห็นวาผลการจับกุมทุกขอหาและทั้งหวงเดือน
ธันวาคมแลวก็หวงปงบประมาณตั้งแต 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ผลการปฏิบัติเมื่อเทียบ
กับปที่ผานมาจะเปนผลการปฏิบัติลดลงซึ่งในสวนนี้ ก็เกิดขึ้นเนื่องจากวามีการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ              
ยาเสพติด มีการรวมกฎหมายยาเสพติดหลายฉบับมาเปนประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งในเนื้อหาที่สําคัญ              
ก็คือ ถือวาผูเสพเปนผูปวย เพราะฉะนั้นในการจับกุมดําเนินคดีปที่ผานมา คดีสวนใหญจะเปนคดีเพื่อเปนการ
แกไขกฎหมาย คดีเสพลดลงจะเหลือเพียงเล็กนอยสําหรับผู เสพที่ไมสมัครใจเขาบําบัด เพราะฉะนั้น                
ในภาพรวม ผลการปฏิบัติของปนี้เมื่อเทียบกับปที่ผานมาก็จะลดลง สําหรับเรื่องของกลางในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหมมีมาก คือ ยาบากับยาไอซ ตัวยาไอซตรวจพบตามแนวชายแดน ในรอบเดือนธันวาคมที่ผานมา
มีคดียาเสพติดรายใหญที่หนาสนใจทั้งหมดอยู 3 คดี เกิดขึ้นในพื้นที่อําเภอแมอาย อําเภอสารภีและอําเภอฝาง 
ในสวนของอําเภอแมอายและอําเภอฝางเปนสวนของการปฏิบัติของเจาหนาที่ทหาร ตรวจพบบริเวณชายแดน  
แลวก็นําสงพนักงานสอบสวน โดยไมสามารถจับตัวผูกระทําผิดได ในสวนพื้นที่อําเภอสารภีจะเปนการลอซื้อ 
ของชุดปราบปรามยาเสพติดของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม แตผูตองหาเครือขายไดเอายาบาไปวางไวริมถนน 
โดยไมปรากฏตัว ขณะนี้ระหวางการติดตามสืบสวนขยายผลหาตัวผูกระทําผิดซึ่งรูตัวผูกระทําผิดแลว                 
อยูระหวางขอหมายจับแลวดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ มาตรการการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม
รักษาความสงบเรียบรอยในหวงเทศกาลปใหม เนื่องจากวาในชวงปใหมจะมีการเดินทางกลับภูมิลําเนา                
ของประชาชนในพื้นที ่เพื่อกลับมาเยี่ยมพี่นอง และจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ซึ่งในป
ที่ผานมามีผลกระทบกับการสัญจรไปมาของประชาชนโดยปกติ อาจจะเกิดปญหาความไมปลอดภัย             
ในชีวิตและทรัพยสิน อาจจะมีความไมสงบเกิดขึ้นได จังหวัดเชียงใหมจึงไดออกแผนกําหนดมาตรการในการ
ปองกันและปราบปราม รักษาความสงบเรียบรอยในหวงเทศกาลปใหม โดยออกมาตรการทั้งหมด 3 มาตรการ   
ไดแก (1) มาตรการในการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อรองรับชวงวันหยุดยาว ชวงวันที่ 20- 29 
ธันวาคม  2565 จํานวน 10 วันกอนถึงเทศกาลปใหม ไดกําหนดใหหนวยในปกครองกําหนดเปาหมาย ระดม
กวาดลางอาชญากรรมทั่วไปในพื้นที่ตางๆ แลวก็ในชวงวันหยุดยาว ก็จะมีการปองกันปราบปรามคดีความผิด
เกี่ยวกับการประทุษรายตอทรัพยที่อาจเกิดขึ้นไดตามสถานีขนสง สนามบิน สถานีรถไฟ รวมถึงมีการตรวจสอบ
ติดตามจับกลุมบุคคลที่มีหมายจับครั้งเกาที่อาจจะเดินทางกลับภูมิลําเนา แลวก็จะมีการปราบปรามบุคคลผูมี
อิทธิพลผูที่กระทําผิดเกี่ยวกับการปลอยเงินกูนอกระบบ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวังสืบสวนหาขาวใหเพิ่ม
ความเขมในการตรวจยานพาหนะ แลวก็มีการตรวจหลังจากกลุมผูเลนดอกไมเพลิง พลุ ประทับ ในลักษณะที่
เกิดความเดือดรอนรําคาญหรืออาจจะเกิดอันตราย มีการปองกันการแขงรถในทางสาธารณะโดยไมคํานึงถึง
ความปลอดภัยของผูอื่น มีการปองกันการกอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายกันในหวงเทศกาลปใหม
โดยเฉพาะมีการเพิ่มมาตรการในการปองกันการกอเหตุในสถานพยาบาล แลวก็กําชับใหเจาหนาที่สายตรวจ
ของแตละสถานีตํารวจออกตรวจในพื้นที่เสี่ยง สถานีขนสงสาธารณะ เพื่อปองกันการมั่วสุม หากพบบุคลที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงก็จะใหมีการถายภาพ จัดทําขอมูลเก็บไวเบื้องตน แลวก็จะใหมีการกวดขันเพิ่มการออกตรวจ
สถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ คาราโอเกะ ขอความ 
 
                          รวมมือ... 
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รวมมือผูประกอบการหางสรรพสินคา รานคาหมูบานจัดสรรใหตรวจสอบความพรอมของกลองวงจรปด 
รวมทั้งมีการแนะนําการสังเกตจดจําตําหนิรูปพรรณ หากพบความผิดปกติใหแจงเจาหนาที่โดยเร็ว และ             
โครงการประชารัฐรวมใจดูแลความปลอดภัยบานประชาชนชวงเทศกาลสําคัญ เปนโครงการฝากบานไวกับ
ตํารวจ สามารถแจงความประสงคไดท่ีสถานีตํารวจทุกแหง (2) เปนมาตรการปองกันเหตุการณกอความไมสงบ
ในพื้นท่ี ไดกําหนดแผนเผชิญเหตุ และจัดกําลังชุดเคลื่อนที่เร็วชุดปฏิบัติการพิเศษชุดเก็บกูวัตถุระเบิดชุดพิสูจน
หลักฐานเตรียมพรอมไวสําหรับปฏิบัติหนาที่เมื่อมีเหตุ  (3) มาตรการบังคับใชกฎหมายและอํานวยความสะดวก
ดานการจราจร สั่งการใหมีการสํารวจเครื่องหมายและสัญญาณจราจรระบบไฟฟาสองสวางในพื้นที่ใหอยูในสภาพ  
ที่พรอมใชงาน ใหมีการสํารวจทางเลี่ยง ทางรอง ทางลัดและประชาสัมพันธใหกับผูใชรถใชถนน โดยมีการติดปาย
เสนทางเลี่ยงเสนทางรอง และทางลัด ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อมุงเนนการลดอุบัติเหตุทางถนนตาม
มาตรการ 10 ขอหาหลักโดยมีการตั้งจุดตรวจวินัยจราจรในบริเวณที่มีปจจัยเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหต ุ 
 สารวัตรฝายอํานวยการ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ ทารักษ)
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมมีการประชาสัมพันธทางสื่อออนไลนของตํารวจภูธรเชียงใหมโดย มุงเนนไปที่ 7 วัน
อันตราย 7 วันขับขี่ปลอดภัยในหวง 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 กรณีนี้เกิดอุบัติเหตุ             
ในพื้นที่บนถนนก็จะมีชุดขึ้นที่เร็ว เตรียมพรอมในการปฏิบัติในการนําผูปวยสงโรงพยาบาลโดยเร็ว โดยจะม ี            
ทุกสถานีตํารวจ รวมทั้ง กลุมการจราจร รวม 38 หนวย เปนการชวยเหลือนําคนเจ็บสงโรงพยาบาล                  
ใหทันทวงที การชวยเหลือโดยการใชรถยกทั้งของหนวยงานทางรัฐและก็เอกชนกรณีเกิดอุบัติเหตุ การรณรงค
สวมใสหมวกนิรภัยขนาดขับขี่รถจักรยานยนต การใชเทคโนโลยี ในการแกไขปญหาการจราจร ก็จะมีการใช
กลอง CCTV ในการตรวจจับผูที่ไมสวมหมวกนิรภัย ก็จะมีใบสั่งถึงบานเลย โดยการที่กลองจะบันทึกทะเบียนรถ            
ทีข่ับขี่มา ไมสวมหมวกนิรภัย การประชาสัมพันธขาวสารดานการจราจรตามชองทาง Facebook ทางเพจของ
กลุมงานจราจร ทางกลุมไลน กลุมงานจราจรเชียงใหม เปนการประสัมพันธเสนทางลัด เสนทางเลี่ยง การปด
การจราจร หรือวาการซอมสรางจุดเสี่ยงจุดถนนที่ยังไมเรียบรอย มีการสราง ก็จะมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนในพื้นที่ท่ีใชรถชวยถนนไดทราบลวงหนา แลวเกี่ยวกับมาตรการ 10 รสขม เปนการมาตรการการใช
กฎหมาย การบังคับใชกฎหมาย การดําเนินโครงการสุภาพบุรุษจราจร เปนการประชาสัมพันธหนวยและการ
เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการชวยเหลือประชาชนใหทันทวงที  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

      5.9 กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม เดือนมกราคม 2566  
   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (วาที่ ร.อ.สันติพงศ บุลยเลิศ) กิจกรรมสงเสริม
การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมในหวงเดือนมกราคม 2566 กิจกรรมใหญที่สุด คือ การแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติครั้งที่ 42  เทยีนนกแกวเกมส ในหวงวันที ่6 - 15 มกราคม 2566 ไดมีหนังสือเชิญหัวหนา
สวนราชการรวมพิธีเปด ในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. พิธีปดในวันที่ 14 มกราคม 2566             
การแขงขันครั้งนี้จะมีกีฬาทั้งหมด 33 ชนิดและกีฬาสาธิต 3 ชนิด  รวม 36 ชนิด ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
สนามแขงขันใชในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมริม อําเภอสันปาตองและอําเภอเชียงดาว นักกีฬาเขา
รวมการแขงขันประมาณ 8,500 คน รวมผูควบคุมทีมและทีมงานก็ทั้งหมดอยูประมาณที่ 11,000 คน             
ก็จะทําใหมีผูมาใชบริการในพื้นที่เชียงใหม ในหวง 2 สัปดาหเพิ่มอีกประมาณ 11,000 คน กิจกรรมสงทาย             
ปเกาตอนรับปใหม ซึ่งจะจัดโดยภาครัฐและเอกชนตามสถานที่ตางๆ เชน พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย      
 
             ขวงประตู... 
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ขวงประตูทาแพ  หางสรรพสินคา สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
อุทยานดาราศาสตรสิรินธร การสวดมนตขามปเสริมสิริมงคลรับปใหม 2566 ตามวัดสําคัญของจังหวัด             
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2566 ณ บริเวณดานหลังศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม หนาวนี้ที่ เมืองแกนครั้งที่  13 ณ เทศบาลเมืองเมืองแกน เทศกาลศิลปะบูรพัฒนกษัตริย                     
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม งานเทศกาลรมบอสราง ณ เทศบาลเมืองตนเปา จะมีกิจกรรมกีฬาโดย
เฉพาะงานวิ่งที่ชวยกระตุนทางการทองเที่ยว เปนตน ในสวนของสิทธิประโยชนของนักทองเที่ยวซึ่งไดรับการ
สนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือ คปภ โดย
นักทองเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหมเชียงใหม ตามแหลงทองเที่ยวสําคัญ 10 แหง ซึ่งจะมี QR Code อยูใน
พื้นที่ โดยการสนับสนุนของ คปภ ภาค 1  จํานวน 20,000 กรมธรรม ซึ่งจะใหกับนักทองเที่ยวฟรี                   
เพียงสแกนคิวอารโคด ณ แหลงทองเที่ยว ก็จะไดรับความคุมครองสูงสุด 100,000 บาท ก็จะมีในเรื่องของ
การรักษาพยาบาลเรื่องตางๆ อันนี้เฉพาะสวนของนักทองเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่เชียงใหม จํานวน 20,000 สิทธ ิ

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม
เริ่มเปดตั้งแตกลางปที่ผานมา เริ่มจากงาน STR Expo 2022 ไดเชิญนายกรัฐมนตรีมาเปดงาน งานลอยกระทง 

เงินสะพัดเกือบหนึ่งพันลานบาท พี่นองประชาชนและนักทองเที่ยวมาทองเที่ยวเกือบหนึ่งแสนคน การจัดงาน
ตอเนื่อง CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023  การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม                

ประจําป 2566 จะจัดตั้งแตวันที่ 5 – 16 มกราคม 2566 รวม 12 วัน ในงานมีกิจกรรมมากมาย เชน              
การแสดงและจัดจําหนายสินคา OTOP  การประกวดนางสาวเชียงใหม กิจกรรมการแสดงของเยาวชนพี่นอง
คนเชียงใหม ทั้งนี้ ไดมอบหมายภารกิจในสวนราชการที่เกี่ยวของไดจัดเตรียมงานไปแลว เมื่อเดือนที่ผานมา            
ไดมีโอกาสไปตอนรับนักทองเที่ยว Kick Off 10 ลานคน ที่เดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่ทุกจังหวัดในประเทศไทย 
และ 1 ในหัวเมืองที่ทองเที่ยวเขามามากที่สุด  คือ จังหวัดเชียงใหม เชียงราย นาน ประจวบคีรีขันธ และภูเก็ต 
ขอใหหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอไดชวยประชาสัมพันธการเปนเจาบานที่ดี ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่จะชัก
นํานักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวมากข้ึน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.10 สถานการณราคาสินคาเกษตรและการใหความชวยเหลือ  
        ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวศศิธร ริ้วทอง) สถานการณ

สินคาเกษตรและมาตรการการใหความชวยเหลือ ชวงฤดูหนาวพืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตออกสูตลาด                  
มีปริมาณสูง ประกอบดวย หอมใหญ กระเทียม หอมแดง สมเขียวหวาน กะหล่ําปลี มะเขือเทศและผักกาดขาวปลี                    
ขอประชาสัมพันธเชิญชวนใหรับประทานพืชผักที่ปลูกในพื้นที่ สมเขียวหวานสามารถที่จะซื้อเปนของฝากได  
สถานการณหอมหัวใหญ ผลผลิตปนี้ 23,401 ตัน ขณะนี้ผลผลิตที่ออกสูตลาดอยูในพื้นที่อําเภอแมวาง
ประมาณรอยละ 5 – 10 เปนผลผลิตที่เกษตรกรปลูกกอนฤดูกาลผลิตและมีอายุเก็บเกี่ยวครบ 90 วัน จะมี
พอคาในทองถิ่นมารับซื้อเพื่อสงตอใหกับโรงงานใหญนําไปคัดเกรดสงออกในรูปแบบหอมหัวใหญสด สวนเบอรเล็ก
จะสงใหกับพอคาในตลาดคาสงทั่วไป ราคาที่เกษตรกรขายได 15 บาท/กก. (คละ) คาดวาตนเดือนมกราคม 
2566 ผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสูตลาดเพิ่มมากขึ้น  กระเทียม ผลผลิต 51,237 ตัน ขณะนี้เกษตรกรยังไม
เก็บเก่ียวผลผลิต จะเริ่มเกบ็ผลผลิตตั้งแตเดือนมกราคม 2566 อายุประมาณ 75 - 90 วัน การจําหนายของ
เกษตรกรจะอยูในลักษณะกระเทียม (สด) และเก็บแขวนไวเพื่อรอราคา สถานการณราคากระเทียมชวงป                   
ที่ผานมา ราคากระเทียมแหง (คละ) ราคาที่เกษตรกรขายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยราคากระเทียมแหงมัดจุก (คละ)  
                 ของป... 
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ของป 2564 อยูในระดับราคา 80 - 85 บาท/กก. ราคากระเทียมแกะกลีบ ราคา 120 - 150 บาท/กก. และ
กระเทียม (ตัดรอน) ราคา 130-140 บาท/กก. ผลผลิตสวนใหญจําหนายจําหนายใหพอคาคนกลาง พอคาเร
ซึ่งจะมารับซื้อจากเกษตรกรถึงแหลงผลิตเพื่อจําหนายตอใหกับลูกคาทั่วไป หอมแดง ผลผลิต 22,900 ตัน            
ปจจุบันเกษตรกรผูปลูกหอมแดงในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ยังไมมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยจะเก็บเกี่ยวหลังจาก    
แหลงผลิตในจังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดลําพูนออกสูตลาดแลว ราคาหอมแดงของจังหวัดเชียงใหมจะแปรผัน
ตามความตองการของตลาดราคาหอมแดงของจังหวัดศรีษะเกษและจังหวัดลําพูน ซึ่งเก็บเกี่ยวและออกสูตลาด
กอนจังหวัดเชียงใหม ปจจุบันหอมแดงที่จําหนายในทองตลาดทั่วไปเปนหอมแดงจากตางพื้นที่ ของปการผลิต 
2564/65 ราคาปลีกหอมแดง (มัดจุก) 110 – 120 บาท/กก. สถานการณดานราคาของฤดูกาลผลิตป 
2565/66 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากพืน้ที่เพาะปลูกลดลง อีกทั้งอําเภอดอยเตาและอําเภอฮอดประสบ
ปญหาน้ําทวม เกษตรกรไมสามารถเพาะปลูกหอมแดงได และสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให               
ไมเหมาะสมกับการเพาะปลูก  กะหล่ําป ผลผลิต 19,290 ตัน จากสถานการณกะหล่ําปลีที่กอนหนานี้มีราคา
ต่ําลงเกษตรกรไดรับความเดือดรอน กรมการคาภายในไดเขาไปเชื่อมโยงตลาดใหกับเกษตรกร ปจจุบันราคา
กะหล่ําปลีปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดลดลงและการบริโภคเพิ่มมากขึ้น              
คาดวาในชวงปใหมเกษตรกรจะขายผลผลิตไดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหราคามีแนวโนนปรับเขาสูภาวะสมดุล 
ผักกาดขาวปลี ผลผลิต 9,325 ตัน จากสถานการณผักกาดขาวที่กอนหนานี้มีราคาต่ําลงเกษตรกรไดรับความ
เดือดรอน กรมการคาภายในไดเขาไปเชื่อมโยงตลาดใหกับเกษตรกร ปจจุบันราคาผักกาดขาวปลีปรับตัวสูงขึ้น
จากเดือนที่ผานมา เนื่องจากผลผลิตออกสูตลาดลดลงและการบริโภคเพิ่มมากข้ึน คาดวาในชวงปใหมเกษตรกร
จะขายผลผลิตไดเพ่ิมขึ้น  ซึ่งจะสงผลใหราคามีแนวโนนปรับเขาสูภาวะสมดุล มะเขือเทศ ผลผลิต 3,381 ตัน 
ราคามะเขือเทศที่เกษตรกรจําหนายได มีการปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่ผานประมาณรอยละ 50 – 60 
เนื่องจากผลผลิตในตลาดเริ่มลดลง ซึ่งตลาดและโรงงานที่รับซื้อยังมีความตองการใชในการแปรรูป เพื่อสงออก
อยางตอเนื่อง  สมเขียวหวาน ผลผลิต 144,406 ตัน ราคาจําหนายปลีกสมปรับสูงขึ้นจากเดือนที่ผานมา
ประมาณรอยละ ๗ - ๒๕ เนื่องจากปริมาณผลผลิตสมออกสูตลาดนอยกวาชวงเดียวกันของปที่ผานมาถึง              
รอยละ ๕๐ ประกอบกับชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม ที่ผูบริโภคนิยมนําผลไมจัดใสกระเชามอบให
เปนของขวัญ การเชื่อมโยงตลาดสินคาเกษตรสําคัญของจังหวัดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไมใหตกต่ํา ไดมีการ
ทําขอตกลงซื้อขายลวงหนา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เจรจาซื้อขาย “สินคาอมกอย” ผานตลาดขอตกลง 
ภายใตโครงการพาณิชยเดินหนา “อมกอยโมเดล” ระหวางกลุมเกษตรกร รวมจํานวน 10 ราย กับ ผูรวบรวมทองถิ่น 
ผูคาสง จํานวน 5 ราย รวมปริมาณทั้งสิ้น 3,205 ตัน มูลคารวม 21.50 ลานบาท  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2565 เจรจาซื้อขาย “หอมหัวใหญ” ป 2565 มีการลงนามสัญญาขอตกลงมาตรฐานและบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) ระหวางสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญและกลุมเกษตรกร รวมจํานวน 5 ราย กับ ผูรวบรวม
ทองถิ่น ผูคาสง ผูประกอบการรับซื้อหอมหัวใหญ จํานวน 9 ราย รวมปริมาณ 10,800 ตัน ประสานผูประกอบการ
รับซื้อสมพื้นที่อําเภอแมอาย ปริมาณเบื้องตน 10 ตัน มูลคารวม 230,000บาท  อําเภอแมแตงปริมาณรับซื้อ
กะหล่ําปลีเบื้องตน 80 ตัน มูลคา 320,000บาท และปริมาณรับซื้อผักกาดขาว เบื้องตน 90 ตัน มูลคา 
360,000บาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.11 สรุปแผนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม “จังหวัดเชียงใหม” ตามแผนปฏิบัติ
การดานสงเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)   

                       วัฒนธรรม... 
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วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ)  ผลการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม 
สืบเนื่องจากวันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมมอบหมายให
นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมระยะที่ 2 พ.ศ 2566 - 2570 ซึ่งทั้งนี้              
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ ซึ่งเปนแผนคุณธรรมแหงชาติฉบับแรกของประเทศไทย โดยในระยะที่ 2 ไดมีเปาหมาย
สําคัญที่จะใหคนไทยทุกคนเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยมีพฤติกรรมในการสะทอนเรื่องคุณธรรม 5 ประการ คือ 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญู โดยจะมีตัวชี้วัด คือ ชุมชน องคกร อําเภอ จังหวัด ที่เปนชุมชน
คุณธรรม องคกรคุณธรรม อําเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ตอป จะมีตัวชี้วัดดาน ITA 
จะมีผลการประเมิน รอยละ 85 เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ภายในป 2570 มีหนวยงานที่ผานเกณฑเปาหมาย 6,147 
หนวยงาน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมในระยะที่ 2 มีเปาหมายหลัก 3 แผนงาน คือ (1) แผนงาน
การสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมคุณธรรม (2) การพัฒนาระบบ การเสริมสรางขีดความสามารถ
ของกลไกเพื่อการขับเคลื่อนและสงเสริมคุณธรรม (3) การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพคนและ
องคกรเครือขายเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรม ทั้งนี ้รายละเอียดของแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ
จังหวัดเชียงใหมระยะที่ 2 ไดสรุปเปนวิสัยทัศนในการที่จะขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหมสูจังหวัดคุณธรรม คือ
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองคุณธรรม 5 ประการ มุงสูสังคมคุณธรรมดวยความสมานฉันทภายใตหลักธรรมทาง
ศาสนา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของลานนา จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ เอกสาร
ทุกอยางจะอยูใน QR Code เอกสารที่แจกในที่ประชุม จังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือทุกภาคสวนสงแผน      
ปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของหนวยงาน เขามาบูรณาการรวมกัน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2566 ทั้งนี้ 
ไดมีหนังสือแจงผานทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหมแลว จะมีการประกาศเจตนารมณของ
ทุกหนวยงานในเดือนถัดไป ใหทุกทานไดประกาศเจตนารมณเรื่องการสงเสริมคุณธรรม จะมีการชื่นชม                
เปดบานคุณธรรมในองคกรชุมชนอําเภอที่เปนตนแบบ จะมีการมอบรางวัลยกยองเชิดชูคนดีศรีจังหวัดขึ้นมา 
ขณะนี้อยูระหวางแตงตั้งคณะทํางานและกําหนดหลักเกณฑการพิจารณา ซึ่งจะใหทุกทานมีสวนรวมดวย และ
จะมีการยกยองบุคคลสําคัญของจังหวัดที่มีคุณธรรมในลําดับตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 6  รายงานการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
               6.1 กิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ”  
           หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศักดาวุธ  ศักดิเศรษฐ) รายงานกิจกรรม
ผูวาพบประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ ประจําเดือนธันวาคม 2565 จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ (1) อําเภอสันทราย 
อําเภอไชยปราการ และอําเภอฝาง โดยอําเภอสันทราย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม ไดลงพื้นที่รับฟงปญหาจากพี่นองประชาชน พบวามีปญหาในเรื่องโครงสรางพื้นฐาน โดยเฉพาะ             
การคมนาคม ในเรื่องของความสะดวกและความปลอดภัยดานการจราจรทั้งผู ใชรถใชถนน สัญญาณ              
ไฟจราจร สะพานลอยคนขาม รวมถึงการระบายน้ําในเขตทางหลวง ผูวาการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ คือ แขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมดําเนินการตรวจสอบและ              
ของบประมาณ เรื่องของที่ดินทํากินเกี่ยวเนื่องไปจนถึงการเขาถึงการใชไฟฟา รวมถึงเรื่องของการทองเที่ยว                
 
                         ซึ่งเปน... 
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ซึ่งเปนกรณีที่ขอใชงบประมาณเพื่อกอสรางตลาดน้ํา ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดเนนย้ําใหองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่นในพื้นที่สนับสนุนในการเก็บขยะ ทําความสะอาดถนนใหเรียบรอยและสวยงามตามนโยบาย                
ที่มอบไว (2) อําเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2565 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดลงพื้นที่รับฟง
ปญหาจากพี่นองประชาชน พบวามีปญหาในเรื่องถนนทางหลวง 107 เกิดปญหาดินสไลดที่ตําบลศรีดงเย็น 
รวมถึงปญหาสําคัญของพื้นที่ ซึ่งมีความตองการที่จะเรงรัดใหขยายเสนทางนี้ เปน 4 ชองจราจรตลอดทั้งสาย 
ตั้งแตอําเภอเชียงดาว ไชยปราการ ฝาง และแมอาย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องและประสาน            
กรมทางหลวงตอไป สวนปญหาอื่นๆ ไดแก ปญหาการขยายเขตไฟฟา รวมถึงเรื่องของความตองการที่จะให       
ฝกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน หรือ ชรบ. อยางตอเนื่องเพื่อการดูแลความสงบเรียบรอยในพื้นที ่ 
(3) อําเภอฝาง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดลงพื้นที่รับฟงปญหาจาก             
พี่นองประชาชน พบวามีปญหาในเรื่องถนนทางหลวงหมายเลข 107  ความตองการถนน 4 ชองจราจรรวมถึง
ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา เปนประเด็นของการขุดลอกลําน้ําฝาง แมใจ แมมาว รวมถึงการขุดลอก           
หนาฝายกอสราง เก็บน้ําแกมลิงเพื่อปองกันน้ําทวม หลายๆ กรณีอยูระหวางการขออนุญาตในการใชพื้นที ่             
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดเรงรัดหนวยงานในการอนุญาต  รวมทั้งมอบหมายใหทางสํานักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยประสานในการจัดทําแผนการปองกันน้ําทวมในพื้นที ่                  
มีประเด็นเนนย้ํา ในเรื่องของการตรวจสอบการรุกล้ําแนวเขตลําน้ํา โดยหากพบกรณีนี้ใหพิจารณาดําเนินการ               
ตามกฎหมาย สวนประเด็นอื่นๆ ไดแก สินคาเกษตร หอมหัวใหญและกระเทียมที่ไดรับผลกระทบจากการ
นําเขาของประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งมผีลกระทบตอราคา ซึ่งผูวาการจังหวัดเชียงใหมไดมีขอสั่งการในเรื่องของการ
จับคูธุรกิจโดยใชวิธีการเชนเดียวกับกรณีสมสายเขียวหวาน รวมถึงใหลดการใชสารเคมี เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภค  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องประชาสัมพันธ  
                        7.1 ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมสวดมนตขามปเสริมสิริมงคลทั่วไทยสงทายปเกา
ตอนรับศักราชใหม 
           วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน โอภาพ) ขอเชิญทุกทานรวมกิจกรรม                   
สวดมนตขามปเสริมสิริมงคลทั่วไทยสงทายปเกาตอนรับศักราชใหม  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแตเวลา 
22.00 น เปนตนไป ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  วัดเจดียหลวงวรวิหาร  
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง และวัดศรีโสดา
พระอารามหลวง โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานในพิธี ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  
และมรีองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ปลัดจังหวัดเชียงใหมและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน
ในพิธีตามวัดที่ไดรับมอบหมาย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมไดเขารับ
พระราชทานไฟพระฤกษจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก               
เพื่อนําไปถวายแกเจาคณะจังหวัดและเจาคณะอําเภอทุกอําเภอนําไปประกอบพิธีสืบชะตาหลวง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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7.2 นําเสนอคลิปวิดีโอองคความรูเรื่องประเพณี “ตานหลัวหิงไฟพระเจา”  
 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  นําเสนอคลิปวิดีโอ ประเพณี 12 เดือนลานนา 

ประเพณีเดือนสี่ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจา ความเปนมางานบุญฤดูหนาวชาวเชียงใหมซึ่งตรงกับ                 
เดือนสี่ เหนือหรือประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของภาคกลาง จัดในวัน 15 ค่ําของเดือน                   
ชาวเชียงใหมเรียกวาวันสี่เปง โดยมีความเชื่อวาพระพุทธรูปก็หนาวเหมือนกับฆราวาส  จึงทําหลัวหรือฟน                 
มาจุดไฟใหหิง เพื่อคลายความหนาวเย็น โดยประเพณีดังกลาวเกิดขึ้นสอดคลองกับบริบททางสภาพแวดลอม
ของภาคเหนือเนื่องจากในดินลานนาเชียงใหมนั้นเปนพื้นที่ที่มีความหนาวเย็น  การหิงไฟนอกจากจะให              
ความอบอุนแกรางกายแลวยังขับไลความชื้นในอากาศที่เปนสาเหตุของการเจ็บปวยไดอีกดวย ความสําคัญของ
ประเพณีตานหลัวหิงไฟพระเจา คําวาหลัวเปนภาษาลานนาหมายถึงฝน สวนคําวาหิง หมายถึงการผิงไฟ               
คําวาพระเจา หมายถึงองคพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยมีพระพุทธรูปในวิหารเปนองคแทน  ประเพณีตานหลัวนี้ 
มีการปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอยางแพรหลายทั่วไปในลานนา  จังหวัดเชียงใหมในปจจุบันเหลืออยูเพียงไมกี่แหง
สวนมากจะเปนวัดที่อยูในแถบชนบทหางไกลและสามารถหาฟนไดงาย  ประเพณีนี้มักจะทําควบคูกับประเพณี
ทานขาวใหม โดยไมที่ใชบูชาพระเจานั้นมีขอกําหนดวาจะตองเปนไมที่มีกลิ่นหอม  มีดอกหอม  หามใชไมที่มี
รสเผ็ด รสเปรี้ยวหรือมีกลิ่นเหม็น  ใหเลือกไมที่มีสีขาวทนทานไมแตกเวลากอไฟจะหาไดงายในทองถิ่น  ไมที่
นิยมนํามาทํา ไดแก  ไมคนทาหรือไมชิงชี่  ไมโมกมันหรือไมมูกมัน  ไมโชคหรือไมสะครอ และไมมะขาม 
ขั้นตอนและวิธีทําหลัวหิงไฟพระเจา  (1) ตัดไมมากองที่ลานกวาง  (2) เอาเปลือกไมออกทุกสวน  (3) ตัดทอนไม
ใหไดขนาดยาว 1 วา  (4) ไมขนาดเล็กใหมีขนาด 1 ศอก  (5) นับไมเทาพระชนมของพระพุทธเจา 80 ตน 
(6) ผูกไวเปนมัดๆ ตามขนาดของไม จากนั้นชวยกันแบกมาไวที่ลานสรางวิหารหรือที่ลานนาเรียกวาขวงแกว 
ทั้ง 3 หรือขวงแกวอารามและจัดการสุมกองหลัวทําเปนซุมเรียงกันเปนวงกลมขนาด 1 วา มีการใสหมาก
สะโพกหรือไมบรรทัดหรือไมระเบิดที่ทํามาจากไมไผซางและไมไผบงสอดเขาไปในกองฟนดวย การถวาย
หลัวหิงไฟพระเจา (1) เตรียมพานขาวตอกดอกไม  (2) ฟนที่ถวายเปนทอนยาวประมาณ 1 วา ผูกติดกัน               
1 มัด  (3) ภัตตาหารถวายพระสงฆในตอนเชา จากนั้นเราเอาเครื่องสักการะไปวัดไหวพระรับศีลจากพระสงฆ 
แลวกลาวคําถวายหลัวหิงไฟพระเจา จากนั้นนําฟนเขาประเคนหนาพระพุทธรูปองคประธานเปนอันเสร็จพิธี 
พิธีการเผาบูชาหลัวหิงไฟพระเจาเมื่อชาวบานนําไมที่ตนเก็บมาวางไวในกองแลวในเวลาประมาณ 4 - 5 
นาฬิกา จะเริ่มจุดกองไฟหรือกองฟนโดยมีเจาอาวาสเปนผูจุดกองไฟหลัวหิงไฟพระเจา ขึ้นเปนคนแรก               
พรอมทั้งตีฆองสามลาเพื่อประกาศแกประชาชนที่อยูตามบานเรือนใหไดยินเสียงและรวมอนุโมทนาบุญ               
เมื่อจุดกองไฟไปไดสักพักไฟติดจะเผาไมสะโพกที่สุมไวใหระเบิดขึ้นเสียงดังตูมตามอันเปนสัญญาณปลุก             
ใหศรัทธาในหมูบานใหตื่นขึ้นมาหุงตม ขาวปลาอาหารในการถวายพระสงฆสามเณรที่วัดพรอมเพรียงกัน                
ทุกครัวเรือน ตัวอยางชุมชนในพื้นที่ที่จัดประเพณีตนแบบในจังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดยางหลวงและ               
วัดบานทัพ  ตําบลทาผา และวัดปาแดด  ตําบลชางเคิ่ง  อําเภอแมแจม การสรุปตอยอดและมาตรการ                  
ที่เก่ียวของ จังหวัดเชียงใหมมวีัฒนธรรมประเพณีตางๆ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแตโบราณปจจุบันวัฒนธรรมและ
ประเพณีเหลานั้นกําลังเลือนหายไปจากชุมชนเนื่องจากขาดการปฏิบัติอยางตอเนื่องและจะมีการปฏิบัติอยูบาง
แตยังขาดความรูความเขาใจในขั้นตอนขอเริ่มพิธีกรรมตางๆ  ดังนั้น เพื่อไมใหจารีตประเพณีดั้งเดิมสูญหายไป
เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจนผูรูในชุมชน เชน พระสงฆและปราชญชาวบานสรางการรับรู                
ถึงวิถีชีวิตจารีตประเพณีที่สําคัญใหแกคนในชุมชนดวยการเผยแพรองคความรูของประเพณี ทั้ง 12 เดือน                
ของลานนา  เพื่อใหเกิดความรัก ความหวงในระดับรากฐานของชุมชนนํามาสูการรักษาสืบสานตอยอด                  
 
                โดย วัด... 
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โดย วัด บาน โรงเรียน ในการสรางสรรคภูมิปญญาดั้งเดิมที่เปนวิถีชีวิตจารีตประเพณีและภูมิปญญาเฉพาะตัว 
ใหมีคุณคาสรางเศรษฐกิจในชุมชน อันจะเปนการฟนคืนประเพณีที่ใกลจะสูญหายใหคงอยูอยางยั่งยืนตลอดไป
อีกทั้งหนวยงานตางๆ รวมกันสงเสริมใหวัดที่เปนตนแบบที่ยังรักษาประเพณีการตานหลัวหิงไฟพระเจา               
ใหเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมในฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหมที่ทุกคนอยากสัมผัสบรรยากาศชนบท                 
จารีตประเพณีแบบดั้งเดิมของคนเมืองเชียงใหมอยางแทจริง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

       7.3 การจัดงาน Charming Chiang Mai Flower Festival 2023 

   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นายพิชัย เลิศพงษอดิศร) องคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดจัดงาน Charming Chiang Mai Flower Festival 2023 ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 

16 ธันวาคม  2565 – 2 มกราคม  2566  ซึ่งมีพิธีเปดงานไปแลว เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ถือไดวา
การจัดงานดังกลาวประสบผลสําเร็จดวยดี  เพราะวามีประชาชน นักทองเที่ยวทั้งทางชาวไทยและชาวตางชาติ 
มาเยี่ยมชม ประมาณวันละ 50,000 – 80,000 คน การจัดงานถือวาประสบผลสําเร็จไดอยางดีเพราะความ
รวมมือของทุกฝาย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการที่ม ี             
สวนรวมในการที่จะกระตุนเศรษฐกิจ กระตุนการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม การจัดการประชุมรวมกับ
สมาคมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศ ที่ผานมาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมรวมกับ
สมาคมนายกองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศมีการจัดประชุมกัน เปนการประชุมใหญ โดยม ี                 
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา เปนประธานในพิธีเปด ซึ่งม ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด แลวก็ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศมาประชุมกัน ซึ่งจะทําใหจังหวัดเชียงใหม                 
มีนักทองเที่ยวขึ้นมาในพื้นท่ีมากขึ้น ทําใหมีเงินสะพัดในพื้นท่ีเปนจํานวนมาก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

7.4 ประชาสัมพันธการจัดงานเทศกาลรมบอสรางและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งท่ี 38 

ผูแทนเทศบาลเมืองตนเปา (นายสมศักดิ์  บุญตันจีน) เทศบาลเมืองตนเปารวมกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดกําหนด              
จัดงานเทศกาลรมบอสรางและหัตถกรรมสันกําแพงครั้งที่ 38 ในระหวางวันที่ 20 - 22 มกราคม 2566              
ณ หมูบานบอสราง ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง เพื่อประชาสัมพันธเทศกาลสงเสริมการทองเที่ยวของ              
บานกอสราง โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและเพื่อสงเสริมพัฒนาความสัมพันธหัตถกรรมรมบอสราง
สงเสริมการทองเที่ยวของบานบอสราง โดยเนนการมีสวนรวมของชุมชนและเพื่อสงเสริมความสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบานที่มีงานหัตถกรรมที่เกี่ยวของกับการทํารม กิจกรรมภายในงานจะประกอบไปดวยการสาธิต
การทํารมบอสรางและการจําหนายสินคาหัตถกรรมในราคาสง ขบวนแมหญิงขี่รถถีบกางจองวันละ 2 รอบ 
บอกเลาถึงเรื่องราวรมบอสรางกาดมั่วคนเมือง การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํารมกับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และการประกวดธิดารวมบอสรางเปนตน  พิธีเปดจะจัดขึ้นในวันศุกรที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น 
เปนตนไป ณ หมูบานบอสราง ตําบลตนเปา อําเภอกําแพง เทศบาลเมืองตนเปาไดเรียนเชิญทานผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหมใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด โดยในพิธีเปดจะมีขบวนรถประดับรมบอสราง ริ้วขบวน             
การแสดงวัฒนธรรมจากหมูบานตางๆ  และการแสดงวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหลังจาก              
เสร็จสิ้นพิธีเปด  ขบวนรถทุกขบวนจะจอดในหมูบานกอสรางใหนักทองเที่ยวไดถายรูป จึงขอเรียนเชิญชวน             
 
                          ทุกทาน... 



29 
 

ทุกทานมาเที่ยวงานเทศกาลรมบอสรางและหัตถกรรมสันกําแพง ครั้งที่ 38 ระหวางวันที่ 20 - 22 มกราคม 
2566 ณ หมูบานบอสรางและเชิญชวนทุกทานไดอุดหนุนซื้อรมบอสราง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

7.5  มาตรการภาษี  
            สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (นายอํานาจ เรืองแสง) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2566 

ถึง 30 มีนาคม 2566 เปนชวงของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประชาชน รวมถึง
ขาราชการทุกทาน  ดวยในปที่ผานมาพบเจอปญหาขาราชการในจังหวัดเชียงใหมหลายทาน ไมไดยื่นแบบ
แสดงรายการ  ระบบ AI ของกรมสรรพากรไดมีการประมวลผลและติดตามขาราชการที่ยังไมไดยื่นแบบใหมา
ชําระขอใหหัวหนาสวนราชการชวยแจงบุคลากรในสังกัดใหยื่นแบบตามกําหนดเวลา สํานักงานสรรพากรได
การดําเนินการออกหมายเรียกตรวจสอบขาราชการในจังหวัดเชียงใหมแลวหลายทาน ซึ่งกอนที่เราจะออก
หมายเรียกไดมีการเชิญมาพูดคุย 4- 5 ครั้ง แตบางคนคิดวาไมเคยเจอเพราะวาเปนขาราชการ และไมเคยยื่น
แบบเสียภาษีมานานแลว เอกสารที่ใชประกอบการยื่นแบบภาษี ลงวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 
2565 ซึ่งสามารถยื่นแบบผานระบบออนไลนของกรมสรรพากร หรือยื่นแบบผานสํานักงานสรรพากร 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

7.6 ขอความอนุเคราะหจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณดานหนาทาอากาศยาน
เชียงใหม 

ผูแทนทาอากาศยานนานาชาติเชียงใหม (นางอภิญญา มหาวันไชย) ตามที ่                  
ทาอากาศยานเชียงใหมไดติดตั้งพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบริเวณถนนมหิดล             
ทางเขาดานหนาทาอากาศยานเชียงใหม ซึ่งบริเวณจะมีสายไฟฟาและสารสื่อสารเปนจํานวนมาก ไมเปน
ระเบียบเรียบรอย ซึ่งถนนดังกลาวจะเปนถนนที่มีพระบรมวงศานุวงศเสด็จผานเปนประจํา ดังนั้น ถาหาก
จังหวัดเชียงใหมมีโครงการที่จะเก็บสายไฟฟาและสารสื่อสารลงใตพื้นดิน หรือวาจะเก็บสายไฟใหเปนระเบียบ
เรียบรอย ทางทาอากาศยานเชียงใหมก็จะขอใหพิจารณาในจุดนี้ดวย   

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) รับทราบนโยบายแลว 
ขับเคลื่อนโครงการเชียงใหมถนนสวย เมืองสะอาด ไดกําหนดพื้นที่นํารองบริเวณถนนนิมมานเหมินทรกอน 
เปน สมารทมินมาน สําหรับบริเวณทาอากาศยานเชียงใหมในเบื้องตนไดมีการจัดระเบียบสายไฟและ                
สายสื่อสารแลว โดยการตัดสายที่ไมใชงานออกและเก็บรวบสายใหเปนระเบียบ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ประสานหนวยทีเ่กี่ยวของไดรับทราบและพิจารณาบรรจุไวในโครงการในโอกาสตอไป  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

    7.7 ประชาสัมพันธการเลือกตั้ง 
                ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม                

(นายนพดล สุยะ) ประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมแทนตําแหนง            
ที่วาง 1 ตําแหนงในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ 4 ประกอบไปดวย ตําบลชางเผือก ตําบลชางมอย
ตําบลปาตัน ตําบลฟาฮาม เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ซึ่งจะเลือกตั้งในวันอาทิตยที่ 8 มกราคม 
2566 เหลือเวลาอีก 12 วัน มีผูสมัครรับเลือกตั้ง 2 คน มีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 33,666 คน มีหนวยเลือกตั้ง    
 
                      62 หนวย... 
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62 หนวยเลือกตั้ง ในการนี้ ขอประชาสัมพันธผูที่อยูในเขตเลือกตั้งดังกลาวเกิน 1 ป อายุ 18 ปในวันเลือกตั้ง
ใหไปใชสิทธิ์เลือกตั้งที่หนวยเลือกตั้งที่ตัวเองมีชื่ออยู หากทานไมสามารถไปใชสิทธิเลือกตั้งได ใหไปแจงเหตุ
กอนวันเลือกตั้ง 7 วัน หรือหลังจากวันเลือกตั้งแลว 7 วัน โดยไปยื่นตอนายทะเบียนอําเภอหรือนายทะเบียน
ทองถิ่นที่ทานมีชื่ออยูในเขตเลือกตั้ง หามไมใหมีการจําหนายสุราในวันกอนการเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา 18.00 น. 
จนถึงเวลา 18.00 น. ในวันเลือกตั้ง ซึง่ในชวงดังกลาว จังหวัดเชียงใหมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี
เมืองเชียงใหม ซึ่งอยูในเขตของตําบลชางเผือก ขอใหฝายปกครองหรือตํารวจชวยประชาสัมพันธดวย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2566   
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

5 – 16 มกราคม  
2566 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2566 

ณ บริเวณสนามดานหลัง
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม 

8 มกราคม 2566  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาส
วันคลายวันประสูติ  

 

16 มกราคม 
2566 

09.00 น. พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช  

หองราชพฤกษ   
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม            
พระเกียรติ 7 รอบ                 
พระชนมพรรษา  

30 มกราคม 
2566 

09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
1/2566 

หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 
มติท่ีประชมุ รับทราบ 

เลิกประชุม  12.15 น.   
      วัลยา  สิปปพันธ              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
         เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
            พิพัฒนพงษ  พุทธวงค           ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค)    
                ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 


