
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่   

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

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
--------------------------- 

เร่ืองระเบียบก่อนวาระประชุม 
1.  การสวดมนต์ไหว้พระ (ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ  
      2.1 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

ต้นแบบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  (ท่ีท าการปกครองจังหวัดหวัดเชียงใหม่) 
  2.2 การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจ าปี 2565              

(ท่ีท าการปกครองจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.3 การมอบเกียรติบัตรให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 

(ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.4 การมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านท่ีมีความโดดเด่นตามแนวพระราชด าริ ในโครงการ 9,10 

ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจ าปี 2565 (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.5 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนคุณธรรม ท่ีได้รับการยกย่องเป็นชุมชน

คุณธรรมฯ เท่ียวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
  2.6 การรับมอบเงินโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มในครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่

จ านวน 100,000 บาท จากคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และคณะกรรมการสตรีนครเชียงใหม่ 
  3. ประมวลภาพกิจกรรมประจ าเดือนกรกฎาคม 2565  (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
 2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช)  
 2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ) 
 2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายวีระพันธ์  ดีอ่อน) 
  

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  
  คร้ังที่ 6/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน  2565 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
                       5.1 การมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
                       5.2 ด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) 

5.2.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 
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5.2.3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) 
5.2.4 การส่งเสริม การขับเค ล่ือน และนโยบายท่ีส า คัญ ด้านวัฒนธรรม          

(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
 

  5.3 ด้านกิจการพิเศษ 
                                 - 
  5.4 ด้านความม่ันคง 
   5.4.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)                   
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล .(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)       

 5.5 ด้านสังคม 
        -    

   5.6 น าเสนอโดยเอกสาร 
5.6.1 การรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ

ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
(ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่) 

5.6.2 โครงการยกย่องเทิดทูนพญามังราย ปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่และการสร้าง 
เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19 
 

 ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม  2565  
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
1 - 31 สิงหาคม 2565  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            
12 สิงหาคม 2565 ได้แก่  
- การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารส านักงาน  
- การประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก.
และ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  90  พร รษา  12  สิ ง หาคม  2565                
พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว 
บริเวณรั้วอาคารส านักงาน  

ท่ีต้ังหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 

5 - 10 สิงหาคม 2565  
 
 
 
 
 

- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  จะเสด็จฯ 
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรงทัศนศึกษา 
เส้นทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานท่ีท่องเท่ียว ใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ประทับแรม ณกรีนเลค รีสอร์ท  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

(เป็นการส่วนพระองค์) 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
12  สิงหาคม 2565   การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า-

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
 

16 สิงหาคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
เทค โน โลยี ล้ านน า  ประจ าปี ก า ร ศึก ษ า  2562                       
ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนา 
หอประชุม
มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ 
 

16 สิงหาคม 2565  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมท้ังทอดพระเนตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนเทพศิรินทร ์
อ า เภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

16-31 สิงหาคม 2565  การประชุมเ จ้าหน้า ท่ีอาวุ โสเอเปค ครั้ ง ท่ี  3 และ                 
การประชุมท่ีเกี่ยวข้อง  

 

30 สิงหาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๘/2565 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ 
                       7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอฝาง เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่) 
                        7.2 การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ ไทย                 
(ส านักงานไปรษณีย์ เขต 5 ) 
 7.3 ก าหนดดการ จัดพิธีป ล่อยพันธุ์ สัตวฺน้ า เฉ ลิมพระเกียร ติ เนื่องในวัน เฉลิม                      
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมงจังหวัดเชียงใหม่                 
(ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ) 
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ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 2   เร่ือง แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ 
 2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล) 
 2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช)  
 2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์  ชัยสวัสด์ิ) 
 2.5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  (นายวีระพันธ์  ดีอ่อน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3   เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่  

  คร้ังที่ 6/2565  เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม  2565 
 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมหัวหน้า              

ส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี 6/2565                  
เมื่อวันจันทร์ ท่ี 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารอ านวยการ                   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมผ่านระบบ Zoom 
Meeting  นั้น 
      เลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุม ประกอบด้วยเอกสาร 51 หน้า โดยมี                                
นายประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้น าลงเผยแพร่               
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th  หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และระบบส านักงาน
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ด าเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่  ครั้งท่ี 6/2565 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
    รายงานการประชุมหน้าถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�   

ครั้งท่ี 6/2565 
ในวันจันทร$ท่ี  27  มิถุนายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย$ราชการจังหวัดเชียงใหม� 
--------------------------- 

ผู�บริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม� ท่ีเข�าประชุม  
1. นายประจญ ปรัชญ�สกุล ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�     ประธานการประชุม 
2. นายวรญาณ บุญณราช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
3. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน�ชัยเดช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
4. นายวรวิทย� ชัยสวัสด์ิ รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
5. นายประสงค� หล�าอ�อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม�  
6. นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
7. นายวัชชานนท� เกษตรสิน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม� 
8. นายศุภชัย กัลปสันติ (แทน) ประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม� 
9. นางปลื้มจิต สิงห�สุทธิจันทร� คลังจังหวัดเชียงใหม� 

10. นายจักรพงศ� สิทธิหล�อ (แทน) ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 
11. นางจิราพร  เชาวน�ประยูร ยามาโมโต� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงใหม� 
12. นายนิทัศน� ปBญโญ เกษตรและสหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
13. นายพงษ�พินันท� บูรณะกิติ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักทางหลวงท่ี 1 (เชียงใหม�) 
14. นายอิสระ ศิริไสยาสน� ผู �อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล�อม

จังหวัดเชียงใหม�  
15. นางธีราพร วิชิตปBญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม� 
16. นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม� 
17. นางโสพิตย� ฤทธิศร (แทน) พาณิชย�จังหวัดเชียงใหม� 
18. นางศิริพร ศิริโสดา ผู�อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม� 
19. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร�ศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
20. นางสิริรัตน� โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
21. นางอัจฉรียา ชุมนุม (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม� 
22. นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 
23. นายบุญอุ�ม วงศ�บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 

กระทรวงมหาดไทย  
24. นายชัยรัตน� ภู�นพมาศ เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
25. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม� 

26. นายวัชรา... 
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26. นายวัชรา การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� 
27. นายอารุณ ปGนตา หัวหน�าสำนักงานปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม� 
28. นางวราภรณ� ชาวสกุล หัวหน�าศูนย�บริหารการทะเบียน ภาค 5 
29. นายสุภาพ ชมภูม่ิง ผู�อำนวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม� 
30. นางเสาวรส คงทวีศักด์ิ ผู�อำนวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 9 
31. นายเฉลิมชัย สิงห�ศรี (แทน) ผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา

เชียงใหม� 
32. นายอภิรักษ� ถ่ินพิทยานุรักษ� (แทน) ผู�จัดการการไฟฟHาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� ชั้น 1 
33. นายธีรพงศ� กรุษประยูร ผู�จัดการการไฟฟHาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� 2  
34. นายสรศักด์ิ วจีสัตย� (แทน) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� 
35. นายมนต�ชัย พงษ�เกียรติก�อง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม� 
36. นางสาวนรัมภา จะงาม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
37. นายสายัณห� กันทะวัง (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองต�นเปา 
38. นายอินทนา ณ เชียงใหม� (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม�เหียะ 
39. นายธนากร พรหมดวง ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
40. นางศิริพร รือเรือง ผู�อำนวยการกลุ�มงานศูนย�ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม� 
41. นายศเนติ จิรภาสอังกู ผู �อำนวยการกลุ�มงานยุทธศาสตร�และข�อมูลเพื ่อการพัฒนา

จังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
42. นายพิพัฒน�พงษ� พุทธวงค� ผู�อำนวยการกลุ�มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
43. นางสาวอรุณี โปธา หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม� 
44. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน� ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม� 
อำเภอ 
45. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม� 
46. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลปJ นายอำเภอดอยสะเก็ด 
47. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี 
48. นายศิริพงษ� นำภา (แทน) นายอำเภอสันกำแพง 
49. นายมานิตย� ไหวไว (แทน) นายอำเภอแม�ริม 
50. นายชัยณรงค� นันตาสาย นายอำเภอแม�แตง 
51. นายทรงศักด์ิ วลัยใจ นายอำเภอพร�าว 

52. นายสงัด... 
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52. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว 
53. นายจิระชาติ ซ่ือตระกูล นายอำเภอฝาง 
54. นายชลิต ทิพย�คำ นายอำเภอแม�ออน 
55. นางวาสนา บุญธรรมช�วย นายอำเภอดอยหล�อ 
56. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม�อาย 
57. ว�าท่ี ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 
58. นางสาวภัชรีภรณ� ทาวดี (แทน) นายอำเภอสันปNาตอง 
59. นายยุทธพงศ� ไชยศร นายอำเภอจอมทอง 
60. นายจิรพล สนธิคุณ (แทน) นายอำเภอแม�แจ�ม 
61. นายณฐกร ภัทรวนนท� นายอำเภอสะเมิง 
62. นายสิทธิ์ วงศ�ม�าน นายอำเภอฮอด 
63. ว�าท่ี ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา นายอำเภออมกQอย 
64. นายถนอม กุยแก�ว นายอำเภอเวียงแหง 
65. นายอุทัย สอนจีน (แทน) นายอำเภอไชยปราการ 
66. นายพีระศักด์ิ ธีรบดี นายอำเภอแม�วาง 
67. นายวรศักด์ิ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

สำนักงานอัยการสูงสุด 
68. นายพิชชา คงทน (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม� 
69. นางพรพรรณ สุริยะวิภาดา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติ 
70. นางจุรีรัตน� ใจแข็ง ผู�อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักงานตำรวจแห�งชาติ 
71. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต�วนชะเอม (แทน) ผู�บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
72. พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ� ผู�กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
73. พ.ต.อ.ทศพร ปทุมยา ผู�กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝRกพิเศษ  
74. พ.ต.ท.ธีรศักด์ิ หอมมาก (แทน) ผู�กำกับการด�านตรวจคนเข�าเมืองท�าอากาศยานเชียงใหม� 
75. ร.ต.ท.พงศธร ถาวร (แทน) ผู�กำกับการตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
76. นายสมรัตน� มะลิลา (แทน) ผู�อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ�เขต 3 
77. นางเหมือนใจ วงศ�ใหญ� ผู �อำนวยการสถานีว ิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม� 
78. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู�อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม� 
79. ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด (แทน) รองผู �อำนวยการรักษาความมั ่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม� (ทหาร) 
80. นางสาว... 
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80. นางสาวดาวประกาย เรือนเงิน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ ภาค 1 
กระทรวงกลาโหม 
81. พ.อ.โภคา จอกลอย (แทน) ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33  
82. พ.ท.เปรมชัย เปรมกมล (แทน) ผู�บัญชาการกองกำลังผาเมือง 
83. พ.อ.ธวัชชัย สิทธิแก�ว (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 
84. ร.ท.ทศวรรษ  (แทน) ผู�บังคับกองพันพัฒนาท่ี 3 
85. น.อ.วงศ�วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู�บังคับการกองบิน 41 
86. ร.ท.วิทยา วิริยะ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม� 
87. ร.ท.สุทธิศักด์ิ แสงสว�าง (แทน) ผู�อำนวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 

เชียงใหม� 
88. น.อ.อำนาจ ก�อนเครือ หัวหน�าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม� 

กระทรวงคมนาคม 
89. นางวราภรณ� วรพงศธร ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� 
90. นายสมพงษ� มอญแก�ว ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม� 
91. นางสาวปGยฉัตร ชาญไววิทย� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเจ�าท�าภูมิภาค สาขาเชียงใหม� 
92. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผู�อำนวยการท�าอากาศยานเชียงใหม� 
93. นายพงษ�ชัย มูลรินทร� ผู�อำนวยการศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� 
94. นายวิพากษ� จารุพันธ� (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 1 
95. นายวิทยา ไชยนันท� (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 

กระทรวงการคลัง 
96. นางชฎาพันธ� โสมิยะ (แทน) คลังเขต 5  
97. นายกรจักร ชูทิพย� ธนารักษ�พ้ืนท่ีเชียงใหม� 
98. นางดรุณี จารุภูมิ ผู�อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
99. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� 

100. นายประจักษ� เลิศรุ�ง (แทน) สรรพากรภาค 8 
101. นางสาวสุวดี จิตนราพงศ� (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 1 
102. นายอำนาจ เรืองแสง สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 2 
103. นายปBญญา สวนจันทร� ผู�จัดการศูนย�บ�านพักข�าราชการ 
104. นายสมลาภ พรหมศรี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
105. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ� นายด�านศุลกากรท�าอากาศยานเชียงใหม� 
106. นางสาวปBญญาพร เอนกพูนสินสุข (แทน) นายด�านศุลกากรเชียงดาว 
กระทรวงการต�างประเทศ 
107. นางสาวรณพพัณณ� กปGตถัย หัวหน�าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม� 
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กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
108. นายนรินทร� แสงศรจันทร� (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ ประจำ

วิทยาเขตเชียงใหม� 
109. นางผ�องพรรณ ศิริวัฒนาวงศา (แทน) ผู�อำนวยการการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย สำนักงาน

เชียงใหม� 
110. นายก�อพงศ� นำบุญจิตต� ผ ู �อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม� 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ 
111. นางเสาวนีย� เรือนมูล (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม� 
112. นางนปภัช คำหน�อย (แทน) ผู �อำนวยการศูนย�พัฒนาราษฎรบนพื ้นที ่ส ูงจังหวัด

เชียงใหม� 
113. นางสาวระรินทิพย� เพ็ชรเจริญ ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน 

จังหวัดเชียงใหม� 
114. นายบันพงค� วิชามล (แทน) ผู�ปกครองสถานแรกรับคนไร�ท่ีพ่ึงสันมหาพน 
115. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน� (แทน) ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านเชียงใหม� 
116. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านเชียงใหม� 
117. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�าน

ธรรมปกรณ� (เชียงใหม�) 
118. นางสาวกาญจนา ประสงค�ทรัพย� (แทน) หัวหน�าบ�านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 
119. นางสาวกศิธชา ดวงพัตรา (แทน) ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม� 
120. นางสาวอิสรีย� จักรผันชีวี (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม� 
121. นางแสงดาว อารีย�เกิดเพียร ผู�อำนวยการศูนย�ประสานงานโครงการหมู�บ�านสหกรณ� 

สันกำแพง อำเภอแม�ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม� 
122. นายรักษ�ชาติ ริ้วทอง ผู�อำนวยการพิพิธภัณฑ�เรียนรู�ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ 
123. นายเจริญ พิมพ�ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม� 
124. นางจันนิภา ศรีชัยวาลย� (แทน) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
125. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ� ประมงจังหวัดเชียงใหม� 
126. นางสาวมะลิวัลย� เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
127. นายอนุสรณ� หอมขจร ปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม� 
130. นางพัชรินทร� ศุขอร�าม (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  
131. นายวิโรจน� บรรเจิดฤทธิ์ ผู�อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม� 
132 นายจรินทร� คงศรีเจริญ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักชลประทานท่ี 1 
133. นายอุดม ม�าเมือง (แทน) ผู�อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม� 
134. นางสาวอาภาพัชร� นาทอง (แทน) ปศุสัตว�เขต 5 

       135. นางพิสมัย... 
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135. นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผู�อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�ท่ี  7 
136. นางสายฝน กิติบุตร หัวหน�าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�เชียงใหม� 
137. นางสาวจงรัก อ่ิมใจ ผู�อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
138. นางอาทิตยา แสงมณี ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม� 
139. นายธราทิพย� ปาวะระ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 6 เชียงใหม� 
140. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 
141. นายฐาปนพันธ� สุรจิต (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำ

จืดเชียงใหม� 
142. นายนิพนธ� บุญมี ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยข�าวเชียงใหม� 
143. นายสุรชัย สุดสาคร ผู�อำนวยการศูนย�เมล็ดพันธุ�ข�าวเชียงใหม� 
144. นายไพรัตน� ทับประเสริฐ ผู�อำนวยการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 
145. นางเสาวนีย� อภิญญาณุวัฒน� ผู�อำนวยการศูนย�หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม� 
146. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน�าสำนักงานกองทุนฟW Xนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม� 
147. นายธนพงศ� สำเภาลอย ผู �อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม� 
148. นายรังสรรค� บุศย�เมือง ผู�อำนวยการศูนย�ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
149. นายธีระศักด์ิ ศรีวิชัย ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�านอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม� 
150. นายฤทธี พรหมวิจิตร� ผ ู �อำนวยการสำนักงานจัดร ูปที ่ด ินและจัดระบบน้ำเ พ่ือ

เกษตรกรรมท่ี 1  
151. นายเกียรตินันท� ยิ้นซ�อน (แทน) ผู�อำนวยการการยางแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม� 
152. นายสุพัฒธนกิจ โพธิ์สว�าง (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม� 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
153. นายกฤษฎา แก�วบุตร (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 
154. นางสาวโสภา สงคราม (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 1  
155. นางกรองแก�ว ทัปนวัชร� (แทน) ผู�อำนวยการสวนสัตว�เชียงใหม� 
156. นางสาวสกาวเดือน ก่ิงแก�ว (แทน) ผู�จัดการองค�การอุตสาหกรรมปNาไม�เขตเชียงใหม� 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
157. นางสาวพะเยาว� เมืองงาม ผู�อำนวยการศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
158. นางสุมาลี บินดอน ผู�อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
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กระทรวงพาณิชย$ 
159. นายคมเพชร สำลีเติมสิริ ผู�อำนวยการศูนย�ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม�) 
กระทรวงยุติธรรม 
160. นายสุกฤษฏิ์ สุกไทย (แทน) ผู�บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม� 
161. นายธงชัย จันทร�ฉลอง ผู�บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง 
162. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผู�อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม� 
163. นายยศพัทธ� พิมพ�ชารี (แทน) ผู�อำนวยการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม� 
164. นางสาวยุวดี แก�วเงิน (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ฝRกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
165. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู�อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม� 
167. นายชานนท� หันสวาสด์ิ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
กระทรวงแรงงาน 
168. ร�อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
169. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม� 
170. นายเอกลักษณ� อุ�นภักด์ิ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม� 
171. นายประภัสสร� วงศ�รักษา (แทน) ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 19 เชียงใหม� 
172. นายสายชล อกนิษฐวงศ� ผู�อำนวยการศูนย�ฟWXนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
173. นางพิมพาภรณ� ธรรมวัตร (แทน) ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย�สำหรับ

อุตสาหกรรม บริการสุขภาพ 
กระทรวงวัฒนธรรม 
174. นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม� 
175. นางกษมา ประสงค�เจริญ ผู�อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม� 
กระทรวงศึกษาธิการ 
176. นางศณิชล เพ็งพิมพ� (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
177. นายปGยเชษฐ� โกย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  
178. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 1 
179. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผ ู �อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 2 
180. นางวรางคณา ไชยเรือน ผู �อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 4 
181. นายชัยนนท� นิลพัฒน� ผ ู �อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 6 
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182. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู �อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา           
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม� 

183. นายสุทธิดล พุทธรักษ� ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม� 
184. นายธีรวุธ ยะอูป (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม� 
185. นายพงษ�ศักด์ิ ทะนันไชย (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม� 
186. นางสาวปGฐินนท� จันทร�รัตน� (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม� 
187. นางสัตยาภรณ� ใจสุภาพ (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  
188. นายกรมิษฐ� รัตนา (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
189. นางสาวบัวเรียม พรมจีน (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย�เชียงใหม� 
กระทรวงสาธารณสุข 
190. นางสาวศุภลักษณ� ชัยยา (แทน) ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร� 
191. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค� 

 
192. นางอมาวสี อัมพันศิริรัตน� ผู�อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม� 
193. นางสาวศศิธร ศิริมหาราช ผู�อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม� 
194. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
195. นางธนาภรณ� เจริญสุข (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  
196. นายวิลาศ สกะมณี (แทน) ผ ู �อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื ้นฐานและ              

การเหมืองแร� เขต 3 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
197. นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
198. นางประนอม จันทรังษี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจ� 
199. นางศิริเพ็ญ ผ�อนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� 
200. ดร.ญาณิศา จันทร�เส็ง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
201. ดร.ศิรประภา ชัยเนตร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
หน�วยงานพิเศษ/องค$กรอิสระ  
202. นายพงษ�ศักด์ิ สุระประสิทธิ์  (แทน) ผู�ตรวจเงินแผ�นดินภาค 8 
203. นางบุศรา เรืองม่ัน (แทน) ผู �อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

ประจำจังหวัดเชียงใหม� 
204. นายนิรันดร ศรีภักดี ผู�อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม� 
205. นายมานพ ไชยประสิทธิ์ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 
206. นางสุรางค�รัตน� ณ ลำปาง หัวหน�าสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม� 

ภาคเอกชน... 
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ภาคเอกชน 
207. นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 
ผู�เข�าร�วมประชุมผ�านระบบ Zoom Meeting 
208. นายนิธิมา ศรีโยทัย รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง 
209. นายมานิตย� แก�วแสน นายกองค�การบริหารส�วนตำบลแช�ช�าง 
210. นายดำรง เมืองมูล (แทน) นายกองค�การบริหารส�วนตำบลดอนแก�ว 
211. นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท�าศาลา 
212. นายสุพจน� ลิ้มวณิชย�กุล (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 
213. นายสุรกิจ นาคแก�ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักงานประมงจังหวัด

เชียงใหม� 
214. นายวัชระ การะยะ นายช�างโยธาชำนาญงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม�  
215. นายแพทย� กิตติพันธุ� ฉลอม ผู�ช�วยนายแพทย� สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 
216. นางสาวอนงค� จันทร�ฉ�อง ผู�อำนวยการกลุ�มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม� 
เจ�าหน�าท่ีท่ีเข�าร�วมประชุม  
217. นางสาวจันทิรา เก้ือดวง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงใหม� 
218. นางสาวชญาน�นันท� ศิริประภานนท�กุล นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
219. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
220. นางวัลยา สิปปพันธ� เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�  
221. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแก�ว เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
222. นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายช�างไฟฟHาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
223. นายกิตติ ลอยมาปGง นายช�างไฟฟHาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
224. นางสาวนาตยา อินตZะขัติย� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
225. นางสาวสุดาทิพย� ณ เชียงใหม� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องระเบียบก�อนวาระประชุม  
1. การสวดมนต�ไหว�พระ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม�) 
2. การมอบเกียรติบัตรกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม� 

(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม�) 
3. การมอบเกียรติบัตรให�กับศูนย�ควบคุมโรคในพ้ืนท่ีท่ีร�วมขับเคลื่อนและรณรงค�การฉีดวัคซีน

ปHองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�) 
 

แนะนำ... 
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4. แนะนำหัวหน�าส�วนราชการท่ีย�ายมาดำรงตำแหน�ง ณ จังหวัดเชียงใหม� ได�แก� 
พ.ต.อ.ทศพร    ปทุมยา 
ตำแหน�งปBจจุบัน  ผู�กำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝRกพิเศษ 
ตำแหน�งเดิม  ผู�กำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ 

5. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565  (สำนักงานประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม�) 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและข�อส่ังการ 
      2.1 ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายประจญ ปรัชญ�สกุล)  จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
    2.1.1  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางมาเปGดงาน 
FTI EXPO 2022 ณ ศูนย�ประชุมและแสดงสินค�านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจัดโดย                    
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย กำหนดการจัดงานระหว�างวันท่ี 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เชิญชวน
หัวหน�าส�วนราชการ บุคลากรในสังกัด พ่ีน�องประชาชนร�วมชมและซ้ือสินค�าภายในงาน 

2.1.2 ในเดือนสิงหาคม 2565 จะมีการจัดประชุมเจ�าหน�าที่อาวุโสเอเปคที่จังหวัด
เชียงใหม� จะมีการรับรองแขกท่ีมาเยือนจังหวัดเชียงใหม�จำนวนมาก ซ่ึงคณะจะเดินทางผ�านท�าอากาศยานเชียงใหม� 
จะต�องมีการตกแต�งท�าอากาศยานเชียงใหม�ให�สวยงาม ส�วนราชการตกแต�งภูมิทัศน�ภายในหน�วยงานและพื้นท่ี
รับผิดชอบให�สวยงาม 

2.1.3 การแก�ไขปBญหาเรื่องร�องเรียนร�องทุกข�ของพี่น�องประชาชน ขอความร�วมมือ                    
ส�วนราชการที่เกี่ยวข�องที่ได�รับเรื่องร�องเรียนร�องทุกข�ผ�านช�องทางต�างๆ ได�ดำเนินการช�วยเหลือและแก�ไขปBญหา 
การดำเนินการต�องมีการบูรณาการทำงานร�วมกันอย�างเกี่ยงงานหรือมองว�าไม�ใช�หน�าที่ของตนเอง ปBจจุบันมีการ
จัดลำดับผลการดำเนินงานของจังหวัด ซึ่งจะดูจากการบันทึกข�อมูลรายงานผลการปฏิบัติลงในระบบ จึงขอให�
หน�วยงานได�บันทึกข�อมูลด�วย  

2.2 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรญาณ บุญณราช) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 2.2.1 การบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการ ได�มีการประชุมติดตามการบริหาร

จัดการงบประมาณท่ีจังหวัดเชียงใหม�ได�รับ โดยภาพรวมบริหารจัดการได�เปdนท่ีน�าพอใจ แต�มีบางส�วนราชการมีการ
บริหารจัดการงบประมาณติดขัด ขอให�หัวหน�าส�วนราชการติดตามให�เปdนไปตามแผนงานและมีการเบิกจ�าย                     
ตามท่ีกำหนดไว� 

 2.2.2 ศูนย�อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช�วงวัย (ศจพ.) จังหวัด
เชียงใหม�ได�มีขับเคลื่อนโดยภาพรวมเปdนที่น�าพอใจ กิจกรรมที่น�าภูมิใจคือ การสร�างบ�านให�กับผู�ยากไร� เปHาหมาย 
453 หลัง ในพื้นที่ 25 อำเภอ จากงบประมาณที่ได�รับและเงินบริจาค มีการลงนามระหว�างส�วนราชการและ                
คณะสงฆ� 

 2.2.3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม�ได�ดำเนินการที่จะแก�ไข
ปBญหาวิกฤตเรื่องของโรคโควิด-19 มาตลอด 2 ปY ในขณะนั้นเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวในทุกพื้นที่ แต�ปBจจุบัน 
 

 สถานการณ�... 
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สถานการณ�โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ดังนั้นจึงต�องเดินหน�าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพ้ืนท่ี จะเห็นได�ว�า
ประชาชนเริ่มออกมาใช�ชีวิตตามปกติมากขึ้น การจราจรเริ ่มติด ห�างสรรพสินค�าและร�านค�ามีคนมาใช�บริการมากข้ึน                        
มีการจัดกิจกรรมต�างๆ อย�างต�อเนื ่อง เริ ่มเปdนสัญญาณที่ดี จะมีการจัดงาน FTI Expo 2022 โดยสภาอุตสาหกรรม                      
แห�งประเทศไทย โดยเลือกจังหวัดเชียงใหม�เปdนพื้นที่จัดงาน ระหว�างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565                     
ณ ศูนย�ประชุมและแสดงสินค�านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เปdนงานระดับชาติ นอกจากนี้
จะมีการจัดงาน Lanna Expo ของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  มีกิจกรรมที่หลากหลายให�ได�ชม ชZอบ ชิม                  
จะมีผู�คนเข�ามาร�วมงานเปdนจำนวนมาก เปdนการกระตุ�นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

2.3 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน�ชัยเดช) รายงานความก�าวหน�า
การพัฒนาคลองแม�ข�า ด�านที่อยู�อาศัย จากข�อมูลที่ได�สำรวจไว�ที ่สองปYที่ผ�านพบผู�บุกรุกคลองแม�ข�าทั้งหมด                      
มีประมาณ 1,200 ครัวเรือน ปBจจุบันมอบหมายให�สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�จังหวัด
เชียงใหม�สำรวจข�อมูลใหม�เพื่อให�เปdนปBจจุบัน  สำหรับผู�บุกรุกที่รุกลงในในลำคลองมีจำนวน 139 ครัวเรือน                  
จะได�มีการดำเนินการหาแนวทางแก�ไขปBญหาต�อไป ด�านการบำบัดน้ำเสียและการปรับปรุงภูมิทัศน�ริมฝBmงคลอง     
โดยใช�งบประมาณ 21 ล�านบาท คาดว�าโครงการจะแล�วเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ในส�วนของจังหวัด
เชียงใหม�ได�นำงบประมาณเหลือจ�ายจากงบประมาณตามโครงการพัฒนาจังหวัด จำนวน 21 ล�านบาท                            
เพื่อดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแม�ข�าบริเวณตำบลดอนแก�วและบริเวณบ�านท�อเมืองลังได�มีการวางท�อ
ระบายน้ำแก�ไขปBญหาน้ำฝนที่ระบายไม�ทัน สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน�บริเวณพื้นที่ถนนอัษฎาธร ดำเนินการโดย
เทศบาลนครเชียงใหม�เพื่อเปdนแลนด�มาร�คแห�งใหม�ของตัวเมืองเชียงใหม� ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม�                    
มีความเชื่อว�าโครงการดังกล�าวนี้จะทำให�คลองแม�ข�าดีขึ ้นและเปdนแลนด�มาร�คแห�งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม�                   
การพัฒนาคลองแม�ข�าเปdนโครงการต�นแบบท่ีจะนำไปพัฒนาต�อยอดในพ้ืนท่ีต�างๆ ของประเทศต�อไป  

  2.4 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรวิทย� ชัยสวัสด์ิ) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
           2.4.1 นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการ    
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม� ทั้งนี้ จังหวัดได�มีการประชุมและมอบหมายภารกิจหน�าที ่ให�หน�วยงานที ่เกี ่ยวข�อง
ดำเนินการและเตรียมความพร�อมเปdนท่ีเรียบร�อยแล�ว  
  2.4.2 ตามข�อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห�งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) โดยที่สถานการณ�การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ปBจจุบันได�คลี่คลายและมีแนวโน�มที่ดีขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงออกข�อกำหนดและข�อปฏิบัติ                   
แก�ส�วนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนย�บริหารสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19 ) (ศบค.) การผ�อนคลายข�อปฏิบัติในการสวมหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�าท่ัวราชอาณาจักร 
เพื่อให�ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได�ใกล�เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผ�อนคลายข�อจำกัด ในเรื่องการ
สวมหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�า การสวมหน�ากากอนามัยหรือหน�ากากผ�าให�เปdนการปฏิบัติโดยความสมัครใจ 
กรณีเปdนผู�เข�าข�ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต�อการเสียชีวิต (กลุ�ม ๖๐๘) 
หรือผู�ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน�ากากอนามัยอย�างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต�องอยู�
ร�วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเปdนผู�ติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู�สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อ                   
 
            โควิด... 
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โควิด - 19 จำเปdนต�องสวมหน�ากากอนามัยอย�างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู�ร�วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและ
ปHองกันการแพร�โรค ท้ังนี้ จังหวัดเชียงใหม�จะได�มีการออกคำสั่งเพ่ือให�สอดคล�องกับพระราชกำหนดดังกล�าวต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�  
  ครั้งท่ี 5 /2565   เม่ือวันจันทร$ท่ี 30 พฤษภาคม  2565  

หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหม�ได�จัด
ประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม� และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม� ครั้งท่ี 5/2565  
เม่ือวันจันทร�ท่ี 30 พฤษภาคม  2565 เวลา 09.30 น. ณ ห�องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย�ราชการ
จังหวัดเชียงใหม� เลขานุการได�จัดทำรายงานการประชุม ประกอบด�วยเอกสาร 17 หน�า โดยมีนายประจญ                   
ปรัชญ�สกุล ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� เปdนประธานการประชุม  ซึ่งได�นำลงเผยแพร�ในเว็บไซต�จังหวัดเชียงใหม� 
www.chiangmai.go.th  หัวข�อ ประชุมหัวหน�าส�วนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส�จังหวัดเชียงใหม�  
เพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม� และ
การประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี 5/2565 เปdนท่ีเรียบร�อยแล�ว ท้ังนี้ มีส�วนราชการขอแก�ไขรายงาน
การประชุม ดังนี้  

1. หน�วยงานท่ีแก�ไขรายชื่อผู�เข�าร�วมประชุมจากเดิม ดังนี้ 
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เปdน พ.ต.ท.ทรงศักด์ิ ไชยลาภ (แทน)                   

ผู�กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 3  
- การประปาส�วนภูมิภาคเขต 9 เปdน นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ (แทน) ผู�อำนวยการการประปา

ส�วนภูมิภาคเขต 9   
- สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม� เปdน นางสุมาลี ปBนดอน รักษาการในตำแหน�งผู�อำนวยการ

สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม�   
- สถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม� เปdน นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร� 

ผู�อำนวยการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม� 
- สำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� ๑ เปdน นายจีระยุทธ เหล�มประวัติ (แทน) สรรพากร

พ้ืนท่ีเชียงใหม� 1  
- สำนักงานพาณิชย�จังหวัดเชียงใหม� เปdน นางพนิดา วานิชรัตน� พาณิชย�จังหวัดเชียงใหม� 

(2) ส�วนราชการท่ีขอเพ่ิมเติมรายชื่อผู�เข�าร�วมประชุม ดังนี้ 
    - สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม� 2 ได�แก� นางสาวชมลักษณ� ไชยฮั่ง (แทน) สรรพากร

พ้ืนท่ีเชียงใหม� 2  
   - ศูนย�ปฏิบัติติการคดีพิเศษเขตพื้นท่ี5  ได�แก� ร.ต.อ กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผู�อำนวยการ

ศูนย�ปฏิบัติติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5     
- ศูนย�พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม� ได�แก� นางพิมภกา โรยพริกไทย( แทน)

ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม�   

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

                    ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 

 ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
4.1  ด�านเศรษฐกิจ 

4.1.1 สรุปการเบิกจ�ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม� ประจำปS
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม�) 

 คลังจังหวัดเชียงใหม� (นางปลื้มจิต  สิงห�สุทธิจันทร�) สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม� รายงานผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณ และหนังสือเวียน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้                     
(1) เปHาหมายการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ                  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี                     
มีมติเห็นชอบมาตรการการเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณและการใช�จ�ายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
เพื่อให�หน�วยรับงบประมาณใช�เปdนแนวทางในการเร�งรัดการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายภาครัฐ ซึ่งจะช�วยสนับสนุน
การฟWXนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดเปHาหมายการเบิกจ�าย                   
และการใช�จ�ายเปdนรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย 
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) ผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงิน
งบประมาณของส�วนราชการ (Function) ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเช ียงใหม� ณ ว ันท่ี                          
17  มิถุนายน  2565 ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ PO 

                             เบิกจ�าย              หน�วย : ล�านบาท 

จำนวน ร�อยละ 
เปHาหมาย  

Q 3 
ร�อยละ 

สูงกว�า
เปHาหมาย 
ร�อยละ 

ภาพรวม 25,633.06 2,244.34 19,675.50 76.76 72 4.76 

ประจำ 16.258.64 57.61 13,521.89 83.17 79 4.17 
ลงทุน 9,374.42 2,186.72 6,153.61 65.64 46 19.64 

 

รายการ... 
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รายการ งบประมาณ 

การใช�จ�าย 

จำนวน ร�อยละ 
เปHาหมาย 

Q 3 
ร�อยละ 

สูงกว�าเปHาหมาย
ร�อยละ 

ภาพรวม 25,633.06 21.919.84 85.51 81.74 3.77 

ประจำ 16.258.64 13,579.50 83.52 81.76 1.76 
ลงทุน 9,374.42 8,340.34 88.97 81.65 7.32 

ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ (Function) ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ได�รับจัดสรร 
25,633.06 ล�านบาท เบิกจ�าย 19,675.50 ร�อยละ 76.76 สูงกว�าเปHาหมายที ่คณะรัฐมนตรีกำหนด                    
ร�อยละ 4.76 เปdนลำดับที ่ 2 ของประเทศ ใช�จ�าย 21,919 ล�านบาท  ร�อยละ 85.51 สูงกว�าเปHาหมายที ่
คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 3.77 เปdนลำดับท่ี 40 ของประเทศ ลำดับและร�อยละการใช�จ�ายลดลงจากเดือนก�อน 
เนื่องจากได�รับจัดสรรงบประจำเพ่ิมเติม จำนวน 2,173.67 ล�านบาท ส�วนใหญ�ได�รับการจัดสรรหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 2,018.57 ล�านบาท ร�อยละ 14.33 ของงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 
14,084.97 ล�านบาท ได�แก� มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จำนวน 1,193.33 ล�านบาท มหาวิทยาลัยแม�โจ� จำนวน 
277.25 ล�านบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา จำนวน 238.87 ล�านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม� จำนวน 139.88 ล�านบาท  สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค�การมหาชน) จำนวน 92.07 ล�านบาท 
สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน) จำนวน 50.19 ล�านบาท สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค�การ
มหาชน) จำนวน 26.98 ล�านบาท ตามลำดับ ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ (Function) ประจำปY 
ปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนได�ร ับจัดสรร 9,374.42 ล�านบาท เบิกจ�าย 6,153.61  ล�านบาท                   
ร �อยละ 65.64 สูงกว�าเปHาหมายท่ี คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 19.64 เปdนลำดับที ่  1 ของประเทศ               
ผลการใช�จ�าย 8,340.34 ล�านบาท ร�อยละ 88.97  สูงกว�าเปHาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ร�อยละ 7.32     
เปdนลำดับที่ 11 ของประเทศ ลำดับและร�อยละการใช�จ�ายลดลงจากเดือนก�อนเนื่องจากได�รับจัดสรรงบลงทุน
เพ่ิมเติม จำนวน 121.45 ล�านบาท ได�แก� โครงการชลประทานเชียงใหม� จำนวน 38.89 ล�านบาท แขวงทางหลวง
เชียงใหม�ที่ 2 จำนวน 29.25 ล�านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� จำนวน 14.30 ล�านบาท สำนักงาน                   
ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม�) จำนวน 10.17 ล�านบาท สถาบันวิจัยดาราศาสตร�แห�งชาติ (องค�การมหาชน) 
จำนวน 7.08 ล�านบาท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม� จำนวน 6.04 ล�านบาท และสำนักบริหารพื้นท่ี
อนุรักษ�ท่ี 16 จำนวน 6 ล�านบาท ตามลำดับ และโอนกลับส�วนกลาง จำนวน 39.22 ล�านบาท ส�วนใหญ�เปdนของ
หน�วยงานสำนักงานส�งเสริมการปกครองท�องถิ่นจังหวัดเชียงใหม� จำนวน 18.96 ล�านบาท สำนักงานก�อสร�าง
ชลประทานขนาดใหญ�ที่ 1 จำนวน 6.79 ล�านบาท โครงการชลประทานเชียงใหม� จำนวน 3.94 ล�านบาท 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม� เขต 5 จำนวน 2.51 ล�านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม� จำนวน 1.75 ล�านบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม� เขต 3 จำนวน 1.26 ล�านบาท 
ตามลำดับ ทำให�มีงบลงทุนได�ร ับจัดสรรเพิ ่มเติมทั ้งสิ ้น จำนวน 82.22 ล�านบาท คิดเปdนร�อยละ 0.88                         
 
                     ของงบ... 
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ของงบลงทุน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 9,292.21 ล�านบาท  หน�วยเบิกจ�ายท่ีได�รับจัดสรรงบลงทุน
มีทั้งสิ้น 132 หน�วยงาน ประกอบด�วยส�วนราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค จำนวน 122 หน�วยงาน องค�การ
มหาชน จำนวน 2 หน�วยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หน�วยงาน องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� จำนวน                    
1 หน�วยงาน เทศบาล จำนวน  5 หน�วยงาน  โดยมีรายละเอียดการเบิกจ�ายตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม 
สำหรับการเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ�การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 

หน�วย : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
สำรองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 

ภาพรวม 2,901.51 11.51 174.89 2,364.40 81.49 2,550.81 87.91 

  เงินกู� 2,469.50 0.00 174.72 2,070.07 83.83 2,244.79 90.90 

     ปY 2563 25.88 0.00 0.00 24.02 92.80 24.02 92.80 

     ปY 2564 1,778.02 0.00 1.06 1,701.90 95.72 1,702.96 95.78 

     ปY 2565 665.60 0.00 173.66 344.15 51.70 517.81 77.80 

  งบกลาง ปY 2564 432.01 11.51 0.18 294.33 68.13 306.02 70.84 
การเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติให�กันไว�เบิกเหลื่อมปY ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน�วย : ล�านบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 
2ล318.65 595.59 1,720.95 74.22 2,316.53 99.91 

หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ ได�แก� หนังสือกรมบัญชีกลาง ด�วนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 458                   
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื ่อง การลงทะเบียนผู�มีสิทธิใช�งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ                  
แบบอิเล็กทรอนิกส�ใหม� (New GFMIS Thai) กรมบัญชีกลางแจ�งให�หน�วยงานภาครัฐทุกประเภทกำหนดตัวผู�ใช�งาน
ในระบบ New GFMIS Thai โดยให�มีคำสั่งหรือการมอบหมายเปdนลายลักษณ�อักษรกำหนดตัวบุคคลผู�มีสิทธิใช�งาน
ในระบบซ่ึงควรพิจารณาโดย คำนึงถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคล และกำหนดให�ผู�ใช�งานทุกประเภท
ลงทะเบียนผู�มีสิทธิใช�งานน โดยให�แนบคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผู�มีสิทธิ รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข�อง
มาในระบบ New GFMIS Thai ตามกำหนดในคู�มือการลงทะเบียนผู�มีสิทธิใช�งานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส�ใหม� New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่ส�งมาด�วย โดยให�เริ่มลงทะเบียนได�ตั้งแต�
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกร�ที ่ 29 กรกฎาคม 2565 กรณีไม�มีการลงทะเบียนภายในระยะเวลา                     
ท่ีกำหนด อาจส�งผลให�เกิดการระงับสิทธิได� 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
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    4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปSของจังหวัดเชียงใหม� 
ประจำปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�) 
    หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด)  จังหวัดเชียงใหม�
ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปYของจังหวัดเชียงใหม� ประจำปY
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเปdน                
งบลงทุน จำนวน 272,690,980.70 บาท ร�อยละ 90.14  งบดำเนินงาน จำนวน 19,826,119.30 บาท 
ร�อยละ 6.55 และค�าใช�จ�ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท  ร�อยละ 3.31  
การใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงใหม�มีผลการใช�จ�ายงบประมาณ จำนวน 
260,870,205.55 บาท ร�อยละ 86.23 จำแนกเปdน การเบิกจ�าย จำนวน 149,289,307.04 บาท ร�อยละ
49.35 และการก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 111,580,898.51 บาท ร�อยละ 36.88 ทั้งนี้อยู�ระหว�างการดำเนิน
โครงการ งบประมาณ 41,646,894.45 บาท ร�อยละ 13.77 โดยจังหวัดเชียงใหม�มีลำดับผลการใช�จ�าย
งบประมาณอยู�ในลำดับท่ี 33 ของประเทศ และมีลำดับผลการเบิกจ�ายงบประมาณ อยู�ในลำดับท่ี 36 ของประเทศ  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปSของกลุ �มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 

 ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ �มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง)  กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปY ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 88,126,600 บาท 
ภาพรวมเบิกจ�าย 10,680,228 บาท ร�อยละ 12.12 ก�อหนี ้ผ ูกพัน 7,009,792 บาท ร�อยละ 7.95                   
อยู�ระหว�างดำเนินการ 70,436,580 บาท ร�อยละ 79.93 แยกเปdนงบลงทุน จำนวน 66,293,800 บาท                 
ร�อยละ 75.22 ประกอบด�วย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ได�แก� โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ culture & craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู�แหล�งท�องเที่ยว หมายเลข 1252 ตอนแม�ตอนหลวง - ข�วงกอม 
กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท  โครงการแก�ไขปBญหาฝุNนควันกลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมปHองกันและแก�ไขปBญหาฝุNนควันโดยการมีส�วนร�วมในท่ีเขตปNาต�นน้ำปNาอนุรักษ�พ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 670 กิโลเมตร เปdนเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปHองกันและ
แก�ไขปBญหาหมอกควันไฟปNาพื ้นที ่ปNาชุมชนกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย�างยั่งยืน ฝายถาวร จำนวน                     
120 แห�ง งบประมาณ 9,000,000 บาท ฝNายกึ่งถาวร จำนวน 110 แห�ง งบประมาณ 3,850,000 บาท                  
ผลการเบิกจ�าย 2,827,000 ร�อยละ 4.26 ก�อหนี ้ผูกพัน 6ฅ277,892 บาท ร�อยละ 9.47 อยู �ระหว�าง
ดำเนินการ จำนวน 57,188,908 บาท ร�อยละ 86.27 งบดำเนินงาน จำนวน 16,832,800 บาท ร�อยละ 19.10 
ประกอบด�วย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ได�แก� โครงการจัดแสดงนวัตกรรมแลจำหน�ายสินค�า Lanna Expo 2012 
งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการแก�ไขปBญหาฝุNนควันกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 
6,565,100 บาท โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness งบประมาณ 702,500 บาท  โครงการ 
 
                     ส�งเสริม... 
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ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการเสริมสร�างนวัตกรรม
การผลิตนมโคคุณภาพสูงล�านนาสู�การแข�งขันด�านการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท  โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุ�มภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท ผลการเบิกจ�าย 5,428,326 
บาท ร�อยละ 32.25 ก�อหนี้ผูกพัน 731,900 บาท ร�อยละ 4.35 อยู�ระหว�างดำเนินการ 10,672,574 บาท 
ร�อยละ 63.40 งบรายจ�ายอื ่น ค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการกลุ �มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร�อยละ 5.67 ค�าใช�จ�ายในการบริหารจัดการกลุ �มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท ร�อยละ 5.67 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม� ประจำปS พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570  
        หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด) เชียงใหม� นครแห�ง

ชีวิตและความมั่งคั ่ง เมืองที่ให�ความสุขและชีวิตที่มีคุณค�าแก�ผู�อาศัยและผู�มาเยือนในฐานะเมืองที่น�าอยู�และ                  
น�าท�องเท่ียวในระดับโลก พร�อมกับเปdนประตูการค�าการลงทุนสู�สากล เปHาหมาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได�
เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น จำนวนหมู�บ�าน/ชุมชนที่มีปBญหายาเสพติดลดลง จำนวนผู�เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ�มวลรวมจังหวัด GPP เพ่ิมข้ึน รายได�จากการท�องเท่ียวจังหวัด
เพ่ิมข้ึน ค�าเฉลี่ยรายปYของฝุNนละอองขนาดเล็กลดลง จำนวนพ้ืนท่ีการปลูกปNาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร�อยละขยะมูลฝอย/
ของเสียท่ีนำกลับมาใช�ประโยชน�เพ่ิมข้ึน โดยมีจุดเด�นในการพัฒนา 3 ด�าน ได�แก� (1) เศรษฐกิจดีประชากรมีรายได� 
มุ�งเน�นการพัฒนาการท�องเท่ียวเน�นคุณค�า การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท�องเท่ียว ยกระดับสินค�าและ
บริการทางการท�องเท่ียวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพสู�มาตรฐานระดับสากล ส�งเสริมการสร�างภาพลักษณ�
ที่ดีเพื่อเพิ่มมูลค�าทางการตลาด  การเกษตรมูลค�าสูง เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแข�งขันของเกษตรกร
และผู �ประกอบการ ยกระดับการผลิตสินค�าเกษตร เกษตรแปรรูปให�มีคุณภาพและมาตรฐาน ส�งเสริมการ
ประชาสัมพันธ�และการตลาดเพ่ิมมูลค�า ประตูสู�การค�าการลงทุน เสริมสร�างศักยภาพของผู�ประกอบการให�ประกอบ
ธุรกิจได�อย�างยั่งยืน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ�โดยใช�นวัตกรรมความคิดสร�างสรรค� อัตลักษณ�ล�านนา พัฒนา
ระบบนิเวศ และผลักดันการค�าการลงทุนในพื้นท่ี (2) สังคมน�าอยู�คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนทุกช�วงวัยลดความ
เหลื่อมล้ำ พัฒนาทรัพยากรมนุษย�ทุกช�วงวัย รองรับสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ สร�างโอกาสและความเสมอภาค 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สร�างสังคมสงบร�มเย็นและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงภายใน มั่นคง
ชายแดน การปHองกันและแก�ไขปBญหายาเสพติด เพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยและส�งเสริมความปลอดภัยทางถนน (3) การเติบโตอย�างยั ่งยืน โดยมี
สภาพแวดล�อมที่ดี แก�ไขปBญหาฝุNนควันเชิงรุกแบบบูรณการภายใต�การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อมอุดมสมบูรณ�สร�างการเติบโตท่ีเปdนมิตรกับสิ่งแวดล�อม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว พัฒนาเครือข�ายการอนุรักษ�
ธรรมชาติ บริหารจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงานด�วยองค�ความรู�และเทคโนโลยี ฟWXนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให�สามารถอยู�ร�วมกันกับปNาได� จากแผนพัฒนาดังกล�าวคาดการณ�ว�าผู�ประกอบการ
จะมีขีดความสามารถด�านการแข�งขันสูง และการสร�างงานกระจายรายได� สร�างระบบเศรษฐกิจและสังคมท่ีเข�มแข็ง  
 
                    ลดความ... 
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ลดความเหลื่อมล้ำให�ทุกคนมีความสุข สังคมมีความสงบปลอดภัย และเติบโตอย�างเปdนมิตรกับสิ่งแวดล�อม                        
อย�างยั่งยืน เปdนนครแห�งชีวิตและความม่ันค่ังอย�างแท�จริง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

    4.1.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส�งเสริมความรู�ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย$ทรงเปXนประมุข  
            หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด) กระทรวงมหาดไทย
แจ�งว�าสถาบันพระปกเกล�าซึ่งเปdนหน�วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส�งผลให�เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงต�อประชาชนอย�างมีน ัยสำคัญ (Big Rock) ท่ี 1 การส�งเสริมความรู �ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุข ว�าได�จัดทำเนื้อหาสาระความรู�เบื้องต�นทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุขเรียบร�อยแล�ว ประกอบกับผลการประชุมระหว�างสถาบัน
พระปกเกล�ากับหน�วยงานที ่ เก ี ่ยวข�องเพื ่อกำหนดแนวทางการขับเคลื ่อนกิจกรรมปฏิรูปที ่  1 เมื ่อวันท่ี                          
26 พฤษภาคม 2565 ได�มีมติให�กระทรวงมหาดไทยร�วมดำเนินการขับเคลื่อนตามทางที่สถาบันพระปกเกล�า
กำหนด  จังหวัดเชียงใหม�ได�มีหนังสือที่ ชม 0017.2/ว 17239 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ขอความร�วมมือ
ทุกท�านประชาสัมพันธ�หลักสูตรอบรม รู�รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุข ผ�านระบบ
ออนไลน� และสื่อความรู�เกี ่ยวกับ ความรู�การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�                  
ทรงเปdนประมุข ของสถาบันพระปกเกล�า เพื่อให�เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส�งเสริมความรู�ทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปdนประมุขต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.6 โครงการจัดให�มีสัญญาณโทรศัพท$เคลื่อนที่และบริการอินเตอร$เน็ตความเร็ว

สูงในพื้นที ่ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจัดให�มีบริการอินเตอร$เน็ตความเร็วสูงในพื ้นที ่ห�างไกล                   
(Zone C)  

 สถิติจังหวัดเชียงใหม� (นางธีราพร วิชิตปBญญา)  จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐใน
จังหวัดเชียงใหม� จำนวน 194 แห�ง กระจายอยู� 18 อำเภอ จุดติดตั้งโครงการอินเตอร�เน็ตสาธารณะชุมชน       
(MDES Wifi) ในจังหวัดเชียงใหม� จำนวน 227 แห�ง กระจายอยู� 24 อำเภอ ยกเว�นอำเภอกัลยาณิวัฒนา แยกตาม
สถานที่ ได�แก� กศน.ตำบล 158 แห�ง ICT ชุมชน 52 แห�ง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แห�ง ศูนย�เรียนรู�
การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าการเกษตร (ศพก.) 6 แห�ง สถิติการใช�งานเน็ตประชารัฐ 194 หมู �บ�าน                      
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 จำนวนท้ังสิ้น 2,322,809 ครั้ง  เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จำนวนท้ังสิ้น 
1,961,545 ครั้ง อำเภอท่ีใช�งานมากได�แก� อำเภอแม�อาย เชียงดาว แม�แตง อมกQอย สะเมิง ตามลำดับ การใช�งาน
สามารถใช�งานในแต�ละวันได�ไม�จำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง บริการประชาชนทุกภาคส�วน นอกจากนี้                       
ยังไม�ศูนย�ดิจิทัลชุมชนให�บริการ 13 ศูนย� ในพื้นจังหวัดเชียงใหม� หน�วยงานราชการและประชาชนสามารถเข�าไป
ใช�บริการได� บริการเปGด - ปGดเปdนเวลา  

  
ผู�แทน... 
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 ผู�แทนสำนักงาน กสทช.ภาค 3 (นายมานพ ไชยประสิทธิ์)  กสทช. จัดทำ
โครงการจัดให�มีสัญญาณโทรศัพท�เคลื่อนที่และบริการอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และ
โครงการจัดให�มีบริการอินเตอร�เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห�างไกล (Zone C) จังหวัดเชียงใหม�มีพื้นที่ให�บริการได�แก� 
โทรศัพท�หมู�บ�าน Wifi รพ.สต.  Wifi โรงเรียน Wifi หมู�บ�าน ตู� OLT ห�อง USO wrap อาคาร USO Net ในพื้นท่ี 
Zone C+ 996 แห�ง พื้นที่ Zone C 673 แห�ง รวม 1,669 แห�ง ในพื้นที่ 25 อำเภอ มากที่สุดอำเภออมกQอย 
แม�แตง และแม�ออน ตามลำดับ เพื่อส�งเสริมให�มีบริการประชาชนในพื้นที่ห�างไกล ทุรกันดารได�ใช�โครงข�าย
โทรคมนาคมพ้ืนฐานในการสร�างงานสร�างรายได� โดยเฉพาะศูนย� USO wrap อาคาร USO Net จะมีบุคลากร
ประจำ และมีอุปกรณ�การใช�งานบริการ ขอความร�วมมือส�วนราชการได�ประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนได�รับทราบ
ข�อมูลการให�บริการดังกล�าวด�วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
4.1.7 ประชาสัมพันธ$โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565                  

(งานแจงนับ)  
 สถิติจังหวัดเชียงใหม� (นางธีราพร วิชิตปBญญา) โครงการสำมะโนธุรกิจและ      

อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) ดำเนินการระหว�างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเก็บ
รวบรวมข�อมูลรายละเอียดการดำเนินกิจการของสถานประกอบการในด�านต�างๆ เพื่อให�ประเทศมีข�อมูลพื้นท่ี                       
ที่สำคัญทางด�านธุรกิจทางการค�า การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต จึงขอความร�วมมือทุกท�านให�ข�อมูล                    
ที่ครบถ�วนและเปdนจริง เพื่อให�สำนักสถิติแห�งชาตินำมาใช�ประมวลผลและเปdนฐานข�อมูลสำคัญเพื่อนำไปใช�ในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศได�อย�างยั่งยืนต�อไป สำหรับจังหวัดเชียงใหม�ประสบปBญหาด�านการจัดเก็บข�อมูล                    
ในพื้นที่ ขอความร�วมมือส�วนราชการ อำเภอ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นได�ประชาสัมพันธ�ให�ผู �ประกอบการ                 
ในพ้ืนท่ีได�รับทราบและให�ความร�วมมือแก�เจ�าหน�าท่ีท่ีลงพ้ืนท่ีจัดเก็บข�อมูล  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
   4.1.8 การส�งเสริม การขับเคล่ือนงาน และนโยบายท่ีสำคัญด�านวัฒนธรรม 
 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�  (นางสิริรัตน� โอภาพ) แจ�งต�อที ่ประชุมดังนี้                      
(1) จังหวัดเชียงใหม�ได�เชิญชวนส�วนราชการแต�งกายด�วยผ�าไทย ผ�าพ้ืนถ่ิน ผ�าลายอัตลักษณ�ประจำจังหวัดเชียงใหม� 
ตลอดปY 2565 ซ่ึงได�รับความร�วมจากส�วนราชการเปdนอย�างดี จังหวัดเชียงใหม�ได�ทูลเกล�าฯ ถวายผ�าลายอัตลักษณ�
ประจำจังหวัดเชียงใหม�แด�สมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินี และได�คัดเลือกลายผ�าอัตลักษณ� จำนวน 2 ชิ้น                   
ส�งกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการภูษาศิลปJจากท�องถ่ินสู�สากล (2) จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการขับเคลื่อนแผนแม�บท
ส�งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม� ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได�แก� การประชุมคณะอนุกรรมการส�งเสริม
คุณธรรมจังหวัดเชียงใหม� ครั้งที่ 1/2565 การประชุมสร�างการรับรู�ความเข�าใจในการส�งเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงใหม� 24 อำเภอ และมอบเกียรติบัตรประกาศยกย�องชุมชน อำเภอ องค�กรที่ร�วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม   
(3) ขอเชิญส�วนราชการร�วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ�าฟHาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันศุกร�ที ่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.                         
 
              ณ ศูนย�กีฬา... 
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ณ ศูนย�กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม�โจ� การแต�งกาย ข�าราชการ เครื่องแบบปกติขาว (4) ขอเชิญ                     
ส�วนราชการร�วมกิจกรรมส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเข�าพรรษา พุทธศักราช 
2565 ประกอบด�วย การถวายเทียนพรรษาและผ�าอาบน้ำฝน ปฏิบัติธรรม ฟBงพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา 
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดท�าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม�อาย  และกิจกรรม
ทำบุญตักบาตรและฟBงพระธรรมเทศนา ในวันที ่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วัดปNาดาราภิรมย�                        
พระอารามหลวง อำเภอแม�ริม   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

    4.1.9 การจัดกิจกรรม “ชิมชารสดี ขนมพันปSดอยแม�สา”  เที ่ยวธรรมชาติ                   
ดอยผากลอง ลองผ�าใยกัญชง ชมวิถีม�งบ�านแม�สา ภายใต�โครงการส�งเสริมอัตลักษณ$และภูมิป`ญญาเพื่อการ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ปSงบประมาณ พ.ศ. 2565  
            ผู�แทนศูนย$พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม� (นางนปภัช คำหน�อย) 
วัตถุประสงค�การจัดกิจกรรม เพื่อส�งเสริมอัตลักษณ�ของชนเผ�าม�งบ�านแม�สา มองว�าวิถีชีวิตหรือสภาพสังคม 
เศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนไป รูปแบบการดำรงชีพแบบเดิมที ่ทำการเกษตร พื ้นที ่เท�าเดิมแต�ประชากรเพื ่อมากข้ึน                      
จะทำอย�างไรให�เขาเหล�านั้นสามารถจัดสรรพื้นที่ในชุมชน มีรูปแบบการประกอบอาชีพที่เอื ้อกับความเปdนอยู�                        
ให�ได�มากขึ้น จึงเปdนที่มาของรูปแบบการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ขอแนะนำแหล�งท�องเที่ยว                      
เชิงธรรมชาติแห�งใหม� ดอยผากลอง สำหรับผู�ท่ีชอบการผจญภัยได�ลองมาเท่ียวมาสัมผัส  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   4.1.10 การรายงานข�อมูลหน�วยพักอาศัยภายในศูนย$บ�านพักข�าราชการจังหวัด
เชียงใหม� 
     ธนารักษ$พื ้นที ่เชียงใหม� (นายกรจักร ชูทิพย�) จากการตรวจสอบข�อมูล                     
สภาพการพักอาศัยภายในศูนย�บ�านพักข�าราชการจังหวัดเชียงใหม� ประจำปY พ.ศ. 2565 ณ วันท่ี 17 – 22 
กุมภาพันธ� 2565 ปรากฏว�า มีหน�วยพักอาศัยจริง 1,705 หน�วยพัก  ไม�สภาพคล�ายไม�มีผู�พักอาศัย 53 หน�วยพัก 
ไม�มีผู�พักอาศัย ถูกตัดน้ำ ตัดไฟฟHา และถูกยกมิเตอร�น้ำ/ไฟฟHา 49 หน�วยพัก หน�วยพักอาศัยที่มีผู�พักอาศัยปกติ 
1,603 หน�วยพัก ปBจจุบันมีหน�วยงานท่ีลงทะเบียนขอเข�าพักอาศัยจำนวนหนึ่ง ขอให�หัวหน�าส�วนราชการกำชับให�
ผู�ท่ีได�รับสิทธิ์การพักอาศัยเข�าพักอาศัยด�วย  

    ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญ�สกุล ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�) 
ธนารักษ�พื้นที่จังหวัดเชียงใหม�ทำหนังสือถึงหัวหน�าส�วนราชการเพื่อกำชับการเข�าพักอาศัย หากพบว�ามีการปล�อย
ท้ิงร�าง ให�ส�วนราชการนั้นๆ ส�งคืนบ�านพัก เพ่ือจะได�จัดสรรให�กับผู�ท่ีประสงค�จะเข�าพักอาศัยจริง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    
                 4.2 ด�าน... 
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    4.2 ด�านกิจการพิเศษ 
         4.2.1 ประชาสัมพันธ$การจัดงาน FTI Expo 2022  
        ผู �แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� (นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล)                       
สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยและเชียงใหม� กำหนดจัดงาน FTI Expo 2022 มหกรรมแสดงสินค�าและ
นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย เพื่อกระตุ�นเศรษฐกิจ ระดมองค�กรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิก                         
สภาอุตสาหกรรม ครอบคลุม 11 คลัสเตอร�อุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู�ประกอบการรายย�อย                    
ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกว�า 400 ราย ร�วมจัดแสดงสินค�า การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พร�อมนำเสนอ
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีใหม�ๆ ระหว�างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย�ประชุมและแสดง
สินค�านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน 
ให�ประเทศขับเคลื่อนไปได�อย�างเข�มแข็ง พร�อมต้ังเปHามียอดใช�จ�ายกระตุ�นเศรษฐกิจภายในงานไม�น�อยกว�า 1,000 
ล�านบาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 4.2.2 ประชาสัมพันธ$การจัดงาน Lanna Expo 2022 
       ผู�แทนสำนักงานพาณิชย$จังหวัดเชียงใหม� (นางโสพิตย� ฤทธิศร) งานแสดง
นวัตกรรมและจำหน�าย Lanna Expo 2022 ภายใต�แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน..เพื่อชีวิตและธุรกิจ              
ที่ยั่งยืน” โดยร�วมจัดพร�อมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ�โป (FTI EXPO 2022) ณ ศูนย�ประชุมและแสดงสินค�า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม� ระหว�างวันที ่ 29 มิถุนายน ถึงวันท่ี                          
3 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค�เพื่อเปdนการแสดงถึงศักยภาพของสินค�าในกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม� ลำพูน ลำปาง แม�ฮ�องสอน) ที่มีอัตลักษณ�ล�านนาและมีความหลากหลาย สามารถต�อยอดสู�ตลาดสากล                    
ซึ่งการจัดงานร�วมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ�โป (FTI EXPO 2022) ทำให�ได�รับประโยชน�จากกลุ�มผู�ประกอบการ     
ที ่เดินทางมาร�วมงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ�โป (FTI EXPO 2022) จากทุกภาคของประเทศ จำนวนกว�า                        
500 บริษัท คาดว�าจะมีผู �เข�ามาเยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต�างประเทศ มากกว�า 100,000 คน ซึ่งสามารถ                    
เปdนช�องการสร�างโอกาสเชื่อมโยงด�านการตลาดให�กับผู�ผลิตสินค�าในพื้นที่ได�เปdนอย�างดียิ ่ง ประมาณการรายได�                   
ท่ีจะเกิดข้ึนกับจังหวัดเชียงใหม� และจังหวัดใกล�เคียง มากกว�า 1,000 ล�านบาท กิจกรรมภายในงานประกอบด�วย 
(1) การแสดงและจำหน�ายสุดยอดสินค�าและนวัตกรรมของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม� ลำพูน 
ลำปาง แม�ฮ�องสอน) จำนวน 200 บูธ โดยแบ�งเปdน 4 กลุ�มสินค�า ดังนี้ กลุ�มสินค�าเฟอร�นิเจอร�และสินค�าตกแต�ง                       
กลุ�มสินค�าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ�มสินค�าไลฟJ-สไตล� แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอื่นๆ 
กลุ�มสินค�าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป (2) Food Truck บริเวณ Zone P โซนอาหารและเครื่องสำหรับ
บริการลูกค�าที่มาเที่ยวชภายในงาน พร�อมจัดจุด รับประทานอาหาร (3) นิทรรศการแสดงสินค�า (Pavilion)                     
ที่มีศักยภาพของกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม� ลำพูน ลำปาง แม�ฮ�องสอน) มีการนำเสนอสินค�าและ
บริการท่ีเปdนความต�องการของตลาดยุคใหม� (4) กิจกรรมจับคู�เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ท้ังแบบ Online 
และ offline ระหว�างผู�ประกอบการที่เข�าร�วมงานที่มีศักยภาพในการส�งออก กับ ผู�ประกอบการ (Buyer and Trader)  
 
                     (5) การแสดง... 
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(5) การแสดงจากศิลปGนล�านนา (6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมล�านนา แสดงถึงอัตลักษณ�วิถีชีวิตของกลุ�มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (7) กิจกรรมสินค�านาทีทอง - การประมูลไลฟJสด ผ�านช�องทางออนไลน� เพื่อกระตุ�นการขาย
ภายในงาน (8) การประกวดร�องเพลงลูกทุ�ง เปGดโอกาสให�เยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต� 12 ปY ขึ้นไป ได�เข�าร�วมกิจกรรม
ทั้งยังเปdนการประชาสัมพันธ�การจัดงานได�อย�างทั่วถึงในทุกๆ กลุ�ม ทุกๆ ช�วงอายุ (9) การแข�งขันส�มตำลำซ่ิง                   
หรือส�มตำลีลา เปGดโอกาสให�ประชาชนได�มีส�วนร�วมกับกิจกรรมภายในงานทุกๆ สายอาชีพ และทุกๆ กลุ�ม                      
(10) กิจกรรมลุ�นรับโชคทุกวัน เปdนการคืนกำไรให�กับลูกค�าที่มาร�วมภายในงานและยังเปdนการส�งเสริมการขาย                
กับให�ผู �ประกอบการภายในงาน พิธีเปGดงาน Lanna Expo 2022 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 
18.00 น.  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.2.3 การส�งเสริมด�านการท�องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม�    
         ผู�แทนสำนักงานการท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� (นายจักรพงศ� 
สิทธิหล�อ) ปY 2562 มีนักท�องเที่ยว 10,863 คน ปY 2563 ลดลงเหลือ 6,007,763 คน ปY 2564 ลดลงเหลือ 
3,734,006 คน รายได�จากการท�องเที่ยว ปY 2563 ลดลงเหลือ 49,841.03 ล�านบาท ปY 2564 ลดลงเหลือ 
23,291.25 ล�านบาท ในปY 2565 เดือนมกราคม - เมษายน มีนักท�องเที่ยว 881,560 คน รายได�จากการ
ท�องเที่ยว 421.52 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากปY 2564 ในช�วงเวลาเดียวกัน ศบค.อนุมัติ ยกเลิกระบบไทยแลนด�พาส 
(Thailand Pass) ไม�บังคับให�นักท�องเที่ยวซื้อและแสดงเอกสารการทาประกันสุขภาพ ส�วนใบรับรองการฉีดวัคซีน 
(Vaccination Certificate) ยังต�องแสดงกับสายการบินในขั้นตอนการเช็กอินจากประเทศต�นทางอยู� เริ่ม 1 กรกฎาคม 
2565 อนุญาตให�เฉพาะในพื้นที่โรงแรมต�างๆ ทั่วประเทศ สามารถขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล� แก�ผู �เข�าพักได� 
ในช�วงเวลา 14.00 - 17.00 น. เพื่อสนับสนุนบรรยากาศด�านการท�องเที ่ยว ส�งผลดีต�อระบบอุตสาหกรรม                  
การท�องเที่ยว นักท�องเที่ยวชาวต�างชาติเกิดความสะดวก ในการเดินทางเข�าประเทศ คาดการณ�และแนวโน�ม
สถานการณ�ด�านการท�องเที ่ยวของจังหวัดเชียงใหม�ยังต�องพึ่งพานักท�องเที ่ยวภายในประเทศเปdนหลัก หรือ                     
ไทยเท่ียวไทย ส�วนนักท�องเท่ียวต�างชาตินั้น ยังคงต�องใช�เวลาในการฟWXนตัวและมีแนวโน�มในรูปแบบค�อยเปdนค�อยไป 
จังหวัดเชียงใหม�มีสายการบินระหว�างประเทศ 2 สายการบิน ไปยังประเทศสิงคโปร�และประเทศมาเลเซีย                      
สำหรับสายการบินภายในประเทศมีจำนวน 6 สายการบิน 11 เส�นทาง แนวทางส�งเสริมการท�องเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม� หลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ได�แก� ระยะที่ 1                   
การเตรียมความพร�อมของผู�ประกอบการด�านการท�องเที่ยว ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมโครงการในการรองรับ                 
การท�องเที่ยว ระยะที่ 3 การส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน สำหรับระยะที่ 1 การเตรียม
ความพร�อมของผู�ประกอบการด�านการท�องเท่ียว ภายใต� SHA Safety and Health Administration แนวทางการ
ดำเนินงาน แต�งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ในระดับจังหวัด/บูรณาการ
หน�วยงาน ที่เกี ่ยวข�อง ติดตามความพร�อมในการรองรับนักท�องเที่ยว พัฒนาเพิ่มทักษะให�กับผู�ประกอบการ                
ด�านการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม�ให�เข�าสู�ระบบการขอรับรองตามมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS จัดทำ
สื่อสร�างการรับรู�และประชาสัมพันธ�สร�างการรับรู�ในการเตรียมความพร�อมผ�านสื่อระบบออนไลน� ร�วมออกตรวจ 
 
 
                       สถาน... 
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สถานประกอบการด�านการท�องเที่ยวที่ผ�าน มาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ทุกสัปดาห� จังหวัดเชียงใหม�มีมาตรฐาน 
SHA 10 ประเภท จำนวน 3,043 แห�ง มาตรฐาน SHA PLUS 10 ประเภท จำนวน 1,737 แห�ง ระยะที่ 2                    
การจัดกิจกรรม โครงการในการรองรับการท�องเที่ยว เปdนการจัดกิจกรรมของหน�วยงานภาครัฐ  เอกชน และ
ประชาชน ในพื้นท่ี  เพื่อส�งเสริมการท�องเที่ยว/ประเพณีล�านนา 12 เดือน  ระยะที่ 3 การส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการท�องเที่ยวอย�างยั่งยืน  แนวทางการดำเนินงานประกอบด�วยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนท�องเที่ยว       
สู �การท�องเที ่ยวสีขาวอย�างยั ่งยืน และโครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงสุขภพ Wellness จัดโดยสานักงาน                 
การท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3 ด�านความม่ันคง 
              5 .3.1 สถานการณ $การแพร �ระบาดโรคต ิดเช ื ้ อไวร ัสโคโรนา 2019                          
(โควิด – 19 ) และสถานการณ$โรคตามฤดูกาล  
                   นายแพทย$สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� (นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน�)                   
ผู�ติดเชื้อโรคโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหม� ระลอกเดือนมกราคม 2565 ณ วันท่ี 26 มิถุนายน 2565 พบผู�ติดเชื้อ
โรคโควิด - 19 เฉลี่ย 14 วัน ยืนยัน 26 ราย เข�าข�าย 749 ราย ยืนยันสะสม 34,466 ราย เข�าข�ายสะสม 
322,490 ราย อัตราการครองเตียงผู�ปNวยสีเหลือง ร�อยละ 16.46 สีส�มและสีแดง ร�อยละ 7.14 อัตราการตาย          
เฉพาะโรคโควิด – 19 ร�อยละ 0.06 สรุปยอดการฉีดวัคซีนปHองกันโรคโควิด – 19  ฉีดไป 1,684,197 คน                      
ร�อยละ 90.44 จากประชากรตามสิทธิร ักษา เข็มที ่ 1 ร�อยละ 90.44 เข็มที ่ 2 ร�อยละ 87.43 เข็มที ่ 3                      
ร�อยละ 38.96 และเข็มที่ 4 ร�อยละ 6.55  ข�อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห�งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ�ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 46) มีผลนับต้ังแต�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปdนมาตรการ                    
ผ�อนคลายเพื่อเข�าสู�สภาวะ Endemic สถานการณ�โรคไข�เลือดออก ปY 2565 จังหวัดเชียงใหม�พบผู�ปNวยแล�ว                   
193 ราย ในพื้นท่ี 20  อำเภอ ยกเว�นอำเภอไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา  สะเมิง ดอยหล�อ อมกQอย ขอความ
ร�วมมือ 7 อำเภอ ได�แก� ดอยสะเก็ด พร�าว แม�ริม เวียงแหง สันกำแพง สันปNาตอง ฮอด เพิ ่มความเข�มข�น                      
การควบคุมโรคไม�ให�เกิดผู�ปNวยระลอกที่ 2  สถานการณ�โรคฝYดาษลิง ทั่วโลกพบผู�ปNวยแล�ว 1,620 ราย สำหรับ
ประเทศไทยยังไม�พบผู�ปNวย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม�ได�มีมาตรการปHองกันโรคฝYดาษลิง ซึ่งเปdนแนวทางการเฝHาระวัง          
2 รูปแบบ คือ ท�าอากาศยานเชียงใหม� ด�านควบคุมโรคติดต�อได�จัดตั้งจุดสแกนไข� และตรวจเอกสาร ถ�าพบ                     
ผู �มีอุณหภูมิร�างกายมากกว�า 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทำการแยก                    
เพ่ือสอบสวนและเฝHาระวัง พร�อมแจกบัตรคำแนะนำ ให�ผู�เดินทางระวังอาการขณะท่ีอยู�ในเชียงใหม� และส�งรายชื่อ
ให�สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ติดตาม (2) โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม�จัดประชุมวางแนวทาง                    
การเฝHาระวังผู�มีอาการเข�าข�ายแล�ว โดยให�โรงพยาบาลจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ ที่ตั้ง ถ�าพบผู�มีอาการเข�าข�ายให�เก็บ
ตัวอย�างสิ่งส�งตรวจพร�อมประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ลงสอบสวนโรค และส�งสิ่งส�งตรวจ                   
เพ่ือหาเชื้อไปท่ีกรมวิทยาศาสตร�การแพทย�  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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       5.3.2 การแก�ไขป̀ญหาไฟปlาและฝุlนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม�  
       ผู �อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล�อมจังหวัด

เชียงใหม� (นายอิสระ ศิริไสยาสน�) สรุปผลการถอดการปHองกันแก�ไขปBญหาไฟปNาหมอกควันและฝุ Nนละออง                 
ขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม� ได�มีการระดมความคิดเห็น 3 กลุ�ม คือ กลุ�มคณะกรรมการ/อำเภอ กลุ�มองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่น กลุ�มเจ�าหน�าที่ปNาไม�/อุทยาน จุดแข็ง STRENGTHS ได�แก� การบริหารงานแก�ไขปBญหาไฟปNา
และหมอกควัน แบบ Single Command โดยในระดับจังหวัด มีผู �ว �าราชการจังหวัด และในระดับอำเภอ                       
มีนายอำเภอเปdนผู�ควบคุมสั่งการ ทำให�การทำงานในพื้นที่สามารถดำเนินการได�ทั้งในระดับตำบล และหมู�บ�าน      
การใช�ระบบบัญชาการ  มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช�แก�ไขปBญหาไฟปNา เช�น ระบบ FireD , โดรน , 
อากาศยานไร�คนขับ (UAV) เปdนต�น มีการจับกุมและดำเนินคดีอย�างเด็ดขาด และตรวจสอบลงพื้นที่อย�างจริงจัง  
การทำงานมีการบูรณาการทุกฝNาย ทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข�ายภาคประชาชน  นโยบายของ
รัฐบาลในการแก�ไขปBญหาไฟปNาหมอกควัน และ PM2.5 ประกาศเปdนวาระแห�งชาติ มีการออกประชาสัมพันธ�     
สร�างการรับรู� และความตระหนักแก�ประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบอย�างต�อเนื่อง ศูนย�รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช�                 
ทางการเกษตร การสนับสนุนเฮล ิคอปเตอร�ในภารกิจ การส�งกำลังพล การลาดตระเวน และดับไฟปNา                      
ของหน�วยงานต�างๆ  การเสริมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษไฟปNา (หน�วยเสือไฟ) เข�าร�วมปฏิบัติการ จุดอ�อน 
WEAKNESS ได�แก� เจ�าหน�าที่ดับไฟปNาปฏิบัติหน�าที่ต�อเนื่องหลายชั่วโมง ร�างกายอ�อนล�าและมักมีการลักลอบเผา 
ชาวบ�านยังขาดความรู�และการฝRกฝนในการเข�าดับไฟ เครื่องมือและอุปกรณ�ดับไฟไม�เพียงพอในบางพ้ืนท่ี  บางครั้ง
มีจ ุดความร�อนเกิดขึ ้นหลายพื ้นที ่พร �อมกันทำให�ไม�สามารถควบคุมได�ทุกจุด ปBญหางบประมาณล�าช�า,                          
ไม�มีงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณแต�ละพื้นที่ไม�เท�ากัน  ยานพาหนะที่ใช�ของหน�วยงานด�านการ
ควบคุมไฟปNา มีอายุการใช�งานเกิน 10 ปY และไม�เพียงพอ ทำให�สมรรถนะในการทำงานลดลง  ความขัดแย�งภายใน
ท�องถิ ่น/ความขัดแย�ง ระหว�างราษฎรกับเจ�าหน�าที ่ของรัฐบางพื ้นที ่ ยังเปdนปBญหาทำให�เกิดไฟปNาขึ ้นได�                      
การประชาสัมพันธ�ไม�สามารถเข�าไปได�อย�างทั่วถึง และรวดเร็วได�ในพื้นที่ที่เปdนชุมชนในเขต ภูเขาสูง การกระจาย
ของชุมชนและประกอบกับมีหลายชาติพันธุ� ทำให�การสื ่อสาร ภาษา เกิดความเข�าใจไม�ตรงกัน สื ่อมวลชน                     
มีหลากหลายในปBจจุบันโดยเฉพาะสื ่อออนไลน�ไม�สามารถควบคุมได� มีทั ้งข�อมูลจริงและข�อมูลเท็จ โอกาส 
OPPORTUNITIES  ได�แก� ความร�วมมือจากหน�วยงานทั้งภาครัฐ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น ทหาร ภาคเอกชน 
ประชาชน ภาควิชาการ จิตอาสา มี Application AirCMI มี Application FireD ได�รับการสนับสนุนอากาศยาน 
และ dron เพื่อเฝHาติดตามและเข�าปฏิบัติภารกิจดับไฟปNาในพื้นท่ี ศูนย�รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตร 
(Chiang Mai model) การใช�ระบบบัญชาการ (ห�อง WARROOM อบจ.) ประกาศจังหวัดเชียงใหม�ต�างๆ สภาพภูมิอากาศ 
อยู�ในช�วงปรากฏการณ�ลานีญา อุปสรรค THREATS  ได�แก� สภาพพื้นที่ที่เกิดจุดความร�อนมักพบในพื้นที่เปdนภูเขา
สูงชัน เข�าถึงได�ยาก และเกิดบริเวณรอยต�อเขตอำเภอ และรอยต�อเขตจังหวัด บริเวณที่เกิดไฟบางพื้นที่มีไฟไหม� 
ตอไม�จำนวนมาก ทำให�ไม�สามารถดับไฟได�สนิท และลุกไหม�อีก สภาพอากาศมีความแห�งแล�ง เชื้อเพลิงมีปริมาณ
มาก ไฟปNาเกิดขึ้นรุนแรง ทำให�ลุกลามได�ง�าย ขอบเขตของตำบล/หมู�บ�าน ที่ไม�ชัดเจนและไม�ตรงกัน ทำให�เกิด
ช�องว�าง ไม�มีเจ�าภาพรับผิดชอบในการควบคุมไฟปNา นโยบายของแต�ละอำเภอ/พื้นที่แตกต�างกัน เขตรอยต�อ และ
หมอกควันข�ามแดนการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทสรุปหมอกควันไฟปNาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม�   
 
                     จังหวัด... 
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จังหวัดเชียงใหม�มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13.8 ล�านไร� ประกอบด�วย 25 อำเภอ 210 ตำบล 2,066 หมู�บ�าน                 
ซึ่งเปdนจังหวัดที่ใหญ�เปdนอับดับ 1 ของภาคเหนือ มีพื้นที่ปNาสมบูรณ�ทั้งหมด 9.6 ล�านไร� หรือประมาณร�อยละ 70 
ของพื้นท่ี จากสถานการณ�หมอกควันไฟปNาจังหวัดเชียงใหม� มีผลการดำเนินงานเปdนไปด�วยดี โดยมีความร�วมมือ                 
จากทุกภาคส�วนและประชาชนในพื้นที่เปdนอย�างดี เปdนผลทำให�จุดความร�อนปY 2565 เกิดขึ้น 2,572 จุด ลดลง 
5,494 จุด คิดเปdนร�อยละ 68.11 และลดลงจากค�าเฉลี่ย 3 ปY ย�อนหลัง ห�วงระยะเวลาเดียวกัน ร�อยละ 83.44 
และมีพ้ืนท่ีเผาไหม� (Burn scar Area) ปY 2565 ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565 จำนวน 431,856 ไร� 
เม่ือเปรียบเทียบปY 2564 จำนวน 803,494 ไร� พบว�าจำนวนพ้ืนท่ีเผาไหม�จังหวัดเชียงใหม� ลดลงร�อยละ 46.25
ในส�วนของค�าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน ค�า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค�าเกินมาตรฐาน (เกิน 50 มคก./ลบม.) 
จำนวน 40 วัน และเกิน 90 มคก./ลบ.ม. จำนวน 4 วัน เม่ือเทียบกับปY 2564 มีค�า PM2.5 เกินมาตรฐาน จำนวน 
85 วัน พบว�าจำนวนวันที่ค�าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานลดลงร�อยละ 52.94 การดำเนินงานแก�ไขปBญหาไฟปNา
และหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม� ประสบผลสำเร็จเปdนอย�างดีได� โดยการร�วมบูรณาการและการมีส�วนร�วม                  
ของทุกภาคส�วน ท่ีได�เข�ามามีบทบาทและส�วนร�วมในการดำเนินการอย�างเข็มแข็ง ต�อเนื่อง และยั่งยืน ข�อเสนอแนะ
และแนวทางแก�ไขอย�างยั ่งยืน (1) การบูรณาการหน�วยงานในด�านการควบคุมไฟปNา ควรมีแผนปฏิบัติการ                   
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู�บ�าน อย�างทั่วถึง  (2) ควรมีงบประมาณด�านการแก�ไขปBญหาไฟปNาและ
หมอกควันให�ครอบคลุมทุกหมู �บ�านเพื ่อแก�ไขปBญหากำลังเจ�าหน�าที ่ไม�เพียงพอในการดูแลรับผิดชอบพื้นท่ี                  
(3) การประชาสัมพันธ� ควรให�ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องดำเนินการสร�างการรับรู� และเข�าใจให�เข�าถึงกลุ�มเปHาหมาย
ที่เปdนต�นเหตุ/กลุ�มเสี่ยงที่ทำให�เกิดไฟปNา รวมทั้งจัดจ�างเจ�าหน�าที่ประชาสัมพันธ�ที่พูดและเข�าใจภาษาชาติพันธุ�ได� 
เพื่อให�เกิดการสื่อสารที่ถูกต�องและไม�เกิดความเข�าใจผิดและคลาดเคลื่อน  (4) โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ควรมี
งบประมาณกระจายการเก็บ (ใบไม�) ให�ครอบคลุมทุกกลุ �มปNา/ทุกหมู �บ�านที ่เสี ่ยงต�อการเกิดไฟปNา โดยมี
วัตถุประสงค�สามารถนำมาสร�างเปdนรายได�ให�กับชุมชน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ (5) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ี
ปNาควรให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการดำเนินการ และต�องมีแผนร�วมกับชุมชนทุกพื้นที่ เพื่อแก�ปBญหาการร�องเรียนว�า
เจ�าหน�าท่ีเผาปNาเอางบประมาณ และการดำเนินการต�องกำหนดขอบเขต วิธีการ และช�วงเวลาให�ชัดเจน (6) ควรมี
การจัดฝRกอบรมด�านความรู�พ้ืนฐานและทักษะการควบคุมไฟปNาอย�างเข�มข�น และเปdนระบบ ให�กับหน�วยงานภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนที่มาร�วมเปdนกำลังพลในการช�วยดับไฟปNา โดยมีการขึ้นบัญชีเปdนกำลังพลผู�สนับสนุน                  
การดับไฟปNา และมีประกันชีวิตเพ่ือเปdนสวัสดิการ การฟWXนฟูปNา และโครงการ หลังฤดูกาลหมอกควัน (1) โครงการ
ปลูกปNาเพื่ออนุรักษ� ฟWXนฟู ปNาต�นน้ำ ปNาชายเลนและปHองกันไฟปNา พื้นที่เปHาหมายปY พ.ศ. 2565 มีเนื้อที่รวม 
20,322.26 ไร� พื้นที่ปNาอนุรักษ� มีเนื้อที่รวม 9,640.26 ไร� พื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติ มีเนื้อที่รวม 10,682 ไร�               
(2) โครงการสร�างฝายชะลอน้ำ พื้นที่เปHาหมายปY พ.ศ. 2565 ในการก�อสร�างฝาย จำนวน 1,009 จุด พื้นที่ปNา
อนุรักษ� จำนวน 505 แห�ง พื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติ จำนวน 504 แห�ง (3) โครงการสร�างฝายชะลอน้ำและปลูกไม�
ยืนต�นบนพื้นที่สูงเพื่อลดการเผา ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต�ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปGดทอง
หลังพระ) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกไม�ผลยืนต�น เพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเด่ียว ลดการเผา จำนวน 
7 หมู�บ�าน ในพื้นที่อำเภอแม�อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง (4) สำนักจัดการทรัพยากร              
ปNาไม�ท่ี ๑ (เชียงใหม�) แจกพันธุ�กล�าไม� จำนวน 1,000,000 ต�น 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.3.1 การดำเนิน... 
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5.3.1 การดำเนินการปoองกันและแก�ไขป̀ญหาอุทกภัย 
              ห ัวหน�าสำนักงานปoองกันและบรรเทาสาธารณภัยจ ังหวัดเช ียงใหม�                         
(นายอารุณ ปGนตา) การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนกรกฎาคม  2565 ครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการ
กระจายของฝนบริเวณประเทศไทยยังคงมีน�อย โดยส�วนใหญ�จะมีฝนร�อยละ 20–30 ของพื้นที่ จากนั้นปริมาณ
และการกระจายของฝนจะกลับมามีเพิ่มมากขึ้นและต�อเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห�ง 
ทั้งนี้เนื่องจากในระยะประมาณครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต�ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศ
ไทยยังคงมีกำลังอ�อน จากนั้นจะมีกำลังแรงข้ึน และต�อเนื่องมากข้ึน ประกอบกับในระยะครึ่งหลังของเดือนมักจะมี
ร�องมรสุมพาดผ�านบริเวณตอนบนของประเทศไทยในบางช�วง และคาดว�าปริมาณฝนรวมจะน�อยกว�าค�าปกติประมาณ
ร�อยละ 10 สถานการณ�น้ำในอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ� เขื ่อนงัดสมบูรณ�ชล มีปริมาณน้ำ 124.00 ล�าน ลบ.ม.                   
ร�อยละ 46.79 เขื่อนแม�กวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 100.440 ล�าน ลบ.ม. ร�อยละ 38.19 อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง 
จำนวน 13 แห�ง รวมจำนวน 56.614 ล�าน ลบ.ม. ร�อย ละ 55.02 สถานการณ�อุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม� 
ประกาศเขตพื้นที ่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย)  จำนวน 20 อำเภอ ได�แก� อำเภอแม�ริม แม�ออน แม�แจ�ม                      
สันปNาตอง พร�าว จอมทอง ฝาง ดอยสะเก็ด ดอยหล�อ แม�วาง เมืองเชียงใหม� หางดง แม�แตง แม�อาย สารภี สะเมิง 
เชียงดาว ฮอด สันทราย และอมกQอย รวมพื้นที่ได�รับผลกระทบ 96 ตำบล 769 หมู�บ�าน ราษฎรได�รับผลกระทบ 
61,348 ครัวเรือน 198,908 คน บ�านเรือน 6,237 หลัง พื้นที่การเกษตร 10,731 ไร� ประมง 110 แห�ง                 
ปศุสัตว� 61 ตัวถนน 568 สาย สะพาน/คอสะพาน 48 แห�งเหมืองฝาย 240 แห�ง การดำเนินการเตรียมความ
พร�อมรับมือกับสถานการณ�อุทกภัย แจ�งทุกอำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม� และเทศบาลเมืองทุกแห�ง ให�เตรียม
ความพร�อม เฝHาระวังและติดตามสถานการณ� จัดทำแผนเผชิญเหตุ ข�อมูลพื้นที่เสี ่ยงอุทกภัย การระบายน้ำ 
โครงสร�างของสถานที่เก็บกักน้ำ การแจ�งเตือนภัย การเผชิญเหตุ จัดตั้งศูนย�บัญชาการเหตุการณ�ปHองกันและแก�ไข
ปBญหาอุทกภัย น้ำปNาไหลหลาก และดินถล�ม ปY 2565 จังหวัดเชียงใหม� ณ ห�องปฏิบัติการ องค�การบริหาร                 
ส�วนจังหวัดเชียงใหม�แต�งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ�อุทกภัย ปY 2565 ในการติดตามและประเมินสถานการณ�
น้ำ และประสานการปฏิบัติในการ  ให�ความช�วยเหลือแก�ผู�ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม� หารือแนวจัดต้ัง
ศูนย�บัญชาการเหตุการณ�ปHองกันและแก�ไขปBญหาอุทกภัย น้ำปNาไหลหลาก และดินถล�ม ปY 2565 จังหวัดเชียงใหม�                
ณ ห�องปฏิบัติการ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� ทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมือง ปHองกันพื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญ และสั่งการให�ทุกหน�วยงานเร�งดำเนินการแก�ไขปBญหาในพื้นที่เสี่ยง 10 จุด แจ�งทุกอำเภอ เทศบาลนคร
เชียงใหม� และเทศบาลเมืองทุกแห�ง ติดตามพื้นที่ที ่มีการก�อสร�างของส�วนราชการ ที่อาจเปdนต�นเหตุของการ                
กีดขวางทางน้ำ จนส�งผลต�อปBญหาการเกิดน้ำท�วมขัง แจ�งให�ส�วนราชการที่เกี ่ยวข�องดำเนินการปรับปรุงแก�ไข                     
และเตรียมความพร�อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการช�วยเร�งระบายน้ำ แต�งตั้งคณะทำงานปHองกันอุทกภัยในเขต
เมืองเชียงใหม� ตามคำสั่งกองอำนวยการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม�  มีคำสั่งกองอำนวยการ
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม� ในการแบ�งมอบภารกิจปHองกันอุทกภัยในเขตเมือง แจ�งองค�กร
ปกครองส�วนท�องถิ่นที่อยู�ในเขตชุมชน/เมืองทุกแห�ง ดำเนินการลอกท�อ ดูดเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในท�อ
ระบายน้ำ/ทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง พื้นที่การ
ปHองกันอุทกภัยในเขตเมือง 10 จุด ได�แก� จุดท่ี 1 ด�านหน�ามหาวิทยาลัยฟาร�อีสเทอร�น - เซ็นทรัล แอร�พอร�ต หน�วยงาน 
 
                หลักเทศบาล... 
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หลักเทศบาลตำบลสุเทพ จุดที่ 2 บริเวณหน�าสนามกอล�ฟลานนา หน�วยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม� จุดที่ 3 
บริเวณถนนห�วยแก�ว/พ้ืนท่ีบริเวณช�างเค่ียน จุดท่ี 3.1 หน�วยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม� จุดท่ี 3.2 หน�วยงานหลัก 
เทศบาลตำบลช�างเผือก จุดที่ 4 บริเวณหลังโรงแรมเชียงใหม�ภูคำ หน�วยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม� จุดที่ 5     
สี่แยกตลาดต�นพยอม หน�วยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม� จุดที่ 6 กาดก�อม ชุมชนศรีปGงเมือง หน�วยงานหลัก 
เทศบาลนครเชียงใหม� จุดที่ 7  แยกข�วงสิงห� -บริเวณหน�ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม� หน�วยงานหลัก เทศบาล
นครเชียงใหม� จุดที่ 8 ประตูน้ำดอนชัย-พื้นที่เทศบาลตำบลปNาแดด หน�วยงานหลัก เทศบาลตำบล  ปNาแดด จุดที่ 9                   
สี่แยกบิ๊กซีแม�เหียะ โรงเรียนสารสาสน�ล�านนา ร�องเรือนคำ หน�วยงานหลัก เทศบาลเมืองแม�เหียะและเทศบาล
ตำบลปNาแดด จุดที่ 10 ชุมชนหมู�บ�านดาราวดี หน�วยงานหลัก เทศบาลตำบลปNาแดด การดำเนินการแก�ไขปBญหา
อุทกภัยในเขตเมืองทำการขุดลอกท�อระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวาง เพิ่มช�องระบายน้ำ พร�อมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำ
รองรับสถานการณ� 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3.4 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานด�านผังเมือง 
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .2562  
               ผู�แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� (นางสาวจันทิมา                   
เกื ้อดวง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม�ที่ประกาศบังคับใช�ในปBจจุบัน เดิมใช�ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง                   
พ.ศ. 2518 เม่ือมีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ขึ้น จะมีการจัดทำผังเปdน 2 ประเภท คือ                   
ผังเชิงนโยบาย และผังกำหนดการใช�ประโยชน�ที่ดิน ส�งผลให�ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม�กลายเปdนผังเมืองระดับ
นโยบาย ซึ่งจำเปdนที่จะต�องวางและจัดทำให�สอดคล�องกับวัตถุประสงค�ในการจัดทำพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2562 จะเปdนการดำเนินการ 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก กรมโยธาธิการและผังเมืองจะยังให�ใช�บังคับ                
ผังเมืองรวมจังหวัดในพื ้นที ่จังหวัดเชียงใหม� ในพื ้นที ่ที ่ผ ังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนประกาศใช�บังคับแล�ว                    
ให�ใช�ผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนนั้นใช�บังคับแทนที่ผังเมืองรวมจังหวัด และถ�าหากพื้นที่บริเวณใดใช�ผังเมืองรวม
จังหวัด มีข�อที่ติดปBญหาทั้งในเรื่องของการใช�ประโยชน�ที่ดิน ข�อกำหนดในเรื่องของบัญชีท�าย ทางจังหวัดปBจจุบัน     
ได�รวบรวมส�งข�อมูลดังกล�าวให�กับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการจัดทำแก�ไขเฉพาะส�วน หรือเฉพาะ
บริเวณ ตามมาตรา 35 แห�งพระราชบัญญัติการผังเมืองเปdนท่ีเรียบร�อยแล�ว ส�วนแนวทางท่ี 2 กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังรวมจังหวัดโดยการปรับปรุงให�แล�วเสร็จภายในปY พ.ศ. 2572 ในส�วนของ  
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม�ที่กำลังเร�งดำเนินการอยู�ได�ดำเนินการไปแล�วทั้งสิ้น 15 อำเภอ คงเหลือ 10 อำเภอ                 
ท่ีจะเร�งดำเนินการเพ่ือให�ประกาศใช�บังคับแทนผังเมืองรวมจังหวัดต�อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

        5.4 ด�านสังคม 
       5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมบังคับคดีและจังหวัด
เชียงใหม�ท่ีส�วนราชการและประชาชนควรรับทราบ 
   ผู�อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม� (นายกิตติพศ ตันประเสริฐ)  
 
                    สืบเนื่อง... 
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สืบเนื่องจากปY 2565 เปdนปYแห�งการแก�ไขปBญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเปdนนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีข�อสั่งการ                  
ให�กระทรวงยุติธรรมดำเนินการ หนี้ครัวเรือนประกอบไปด�วยหนี้เงินกู�เพ่ือการศึกษา (กยศ.) บัตรเครดิต หนี้เช�าชื้อ        
สถาบันการเงินต�างๆ จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการจัดการไกล�เกลี่ยไปเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2565 ผลการดำเนินการ
เปdนไปด�วยความเรียบร�อย สามารถแก�ไขปBญหาหนี้ได�มาก มูลทรัพย�ในการแก�ไขหนี้ 578 ล�านบาท สามารถไปลด
ค�าใช�จ�ายในการฟHองร�อง ค�าใช�จ�ายในชั้นบังคับคดีลงไปประมาณ 500 ล�านบาท ขอประชาสัมพันธ�ให�ประชาชน
ได�รับทราบผ�านหัวหน�าส�วนราชการ นายอำเภอ สำนักงานบังคับคดีจะทำการไกล�เกลี่ยหนี้สินที่เกิดหลังจาก                     
คำพิพากษาของศาลแล�ว  หากกรณีมีหนี้สินที่เกิดก�อนคำพิพากษาของศาลให�ติดต�อสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
เชียงใหม� ท้ังนี้ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม� โทร. 0 5328 4840-5  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

  5.5 นำเสนอโดยเอกสาร 
- 

                 5.6 เรื่องอ่ืนๆ 
   5.6.1 ผู�แทนสำนักงานคลังเขต 5 (นางชฎาพันธ� โสมิยะ) ประชาสัมพันธ�การยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญกรณีเกษียณอายุราชการ ในปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถยื่นล�วงหน�าได�ตั ้งแต�เดือน
กุมภาพันธ� 2565 เปdนต�นไป ท�านที่ยังไม�ได�ยื ่นเอกสารขอให�รีบดำเนินการ หากมีวันทวีคูณขอให�เก็บข�อมูล                      
ในฐานข�อมูลด�วย หากทำการยื่นเอกสารล�วงหน�าจะมีสิทธิ์ได�รับเงินต�อเนื่องในเดือนตุลาคม 2565 และที่สำคัญ      
จะมีผลต�อสิทธิการรักษาพยาบาลรวมถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัวด�วย และขอเน�นย้ำให�จัดทำหนังสือ                          
แสดงเจตนาผู�รับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาผู�รับเงินช�วยพิเศษค�าทำศพ แม�ว�าจะยังเปdนข�าราชการอยู� 
หรือเปdนผู�รับบำเหน็จไปแล�ว  

   5.6.2 ผู �อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม� 
(นางสาวมัณฑนา อาษากิจ) นายกรัฐมนตรีได�มีข�อสั่งการให�ทุกกระทรวงผลิตรายการร�วมกับสถานีวิทยุแห�งกระจาย
เสียงแห�งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ� เพื่อนำมาเผยแพร�ในรายการ “คุยเรื่องบ�านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่อง                 
กับรัฐมนตรี” ออกอากาศทุกวันเสาร� เวลา 08.00 - 09.00 น. เปdนรายการสด ซึ่ง สวท.เชียงใหม�ออกอากาศ     
ผ�านคลื่นความถ่ี FM98 MHz,  FM93.25 MHz,  AM 1476 kHz, AM 639 kHz และรับชมผ�านเพจ สวท.เชียงใหม�PRD 
ขอเชิญทุกท�านรับฟBงรายการดังกล�าว 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม�ในเดือนกรกฎาคม  2565  
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

1 กรกฎาคม 2565 09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ�า
น�องนางเธอ  เจ�าฟHาจุฬาภรณวลัยลักษณ�                 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล�ายวันประสูติ                             
4 กรกฎาคม 2565 

มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

วันท่ี ... 
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 
1 – 31 กรกฎาคม 
2565 

 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2565 ได�แก� 
- การจัดโตZะหมู�ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ�
พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว พร�อมเครื่องราช
สักการะบริเวณอาคารสำนักงาน 
- การประดับธงชาติคู�กับธงอักษรพระปรมาภิไธย 
ว.ป.ร.พร�อมประดับผ�าระบายสีเหลืองร�วมกับผ�า
ระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน 

ท่ีตั้งหน�วยงาน 

4 กรกฎาคม  2565 08.30 น. รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ�า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบติัพระราชกรณียกิจ                         
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� 

กองบิน 41  
กองพลทหารราบท่ี 7 
วัดอุโมงค� 

11 กรกฎาคม 2565 09.00 น. การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ�มหาราช 
ประจำปY 2565 
 

ห�องประชุมสภา
องค�การบริหาร 
ส�วนจังหวัดเชียงใหม� 

12-13 กรกฎาคม 
2565 

 กิจกรรมส�งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล
วันอาสาฬหบูชาและเข�าพรรษา พุทธศักราช 
2565 

วัดท�าตอน  
พระอารามหลวง 
และวัดปNาดาราภิรมย� 
พระอารามหลวง 

24-25 กรกฎาคม 
2565 

 พิธีบรรพชาอุปสมทบ 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ        
พระบรมราชชนนีพันปYหลวง เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม� 

วัดเจ็ดยอด 
พระอารามหลวง 

26 กรกฎาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอำเภอ หัวหน�าส�วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ห�องประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนย�ราชการจังหวัด
เชียงใหม� 

09.30 น. การประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม� และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม� ครั้งท่ี  7/2565 

ห�องประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนย�ราชการจังหวัด
เชียงใหม� 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนย�อำนวยการปHองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม� 

ห�องประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนย�ราชการจังหวัด
เชียงใหม� 
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วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 
28 กรกฎาคม 2565  การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 28 กรกฎาคม 
2565 

ณ ห�องนิทรรศการ 1 
ศูนย�ประชุมและแสดง
สินค�านานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบพระชนมพรรษา 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม 12.00 น.  
 
     วัลยา  สิปปพันธ�   ผู�จดรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ�) 
      เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
     สุชญา  จายหลวง  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวสุชญา จายหลวง) 
       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง สืบเนือ่งจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองเพื่อทราบและถือปฏิบติั 
5.1 การมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 

12 สิงหาคม 2565 (ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่) 
 
 
 
 
 

รับชมวีดีทัศน์ 5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 



-9- 

 5.2 ด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 
5.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565  (ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่) 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 

 



 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่  
ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และหนังสือเวียนเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 

1. บทวิเครำะห์รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

  สรุปผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
  - รำยรับที่รัฐบำลได้รับรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3,172,228.48 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้แผ่นดิน
จ ำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำท และเงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 734,703.40 ล้ำนบำท 
  - รำยจ่ำยตำมงบประมำณของรัฐบำลรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3,208,642.11 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (เงินงบประมำณปีก่อน) จ ำนวน 196,497.29 ล้ำนบำท 
  - เมื่อเปรียบเทียบรำยรับประเภทรำยได้แผ่นดิน จ ำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำทกับรำยจ่ำยตำม
งบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท ท ำให้รำยได้แผ่นดินต่ ำกว่ำ
รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปีจ ำนวน 574,619.74 ล้ำนบำท ประกอบกับรัฐบำลมีรำยรับประเภทเงินกู้เพ่ือ
ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จ ำนวน 734,703.40 ล้ำนบำท จึงท ำให้รำยรับรวมทั้งสิ้นสูงกว่ำรำยจ่ำยตำม
งบประมำณประจ ำปีจ ำนวน 160,083.66 ล้ำนบำท 
  - เมื่อเปรียบเทียบรำยรับรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 3,172,228.48 ล้ำนบำท กับรำยจ่ำยตำงบประมำณ
ประจ ำปี พ.ศ. 2564 และรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 3,208,642.11 ล้ำนบำท จึงท ำให้รำยรับ
ต่ ำกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 36,413.63 ล้ำนบำท 
 

 1.1 กำรวิเครำะห์รำยรับด้ำนรำยได้แผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
  รำยรับของรัฐบำลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รำยได้แผ่นดินและเงินกู้เพ่ือชดเชยกำรขำดดุล
งบประมำณ โดยรัฐบำลได้ประมำณกำรรำยได้แผ่นดิน จ ำนวน 2,677,000.00 ล้ำนบำท จัดเก็บและน ำส่ง
จ ำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำท ต่ ำกว่ำประมำณกำร จ ำนวน 239,474.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.95 
ตำมตำรำงท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำงที่ 1... 



 

ตำรำงท่ี 1 
ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยได้แผ่นดิน 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : ล้ำนบำท 

ประเภทรำยได้ ประมำณกำร รับจริง 
สูง(ต่ ำ)กว่ำ
ประมำณกำร 

ร้อยละ 

1. รำยได้ภำษีอำกร 2,917,637.89  2,637,808.92 (279,828.97) (9.59) 
  1.1 ภำษีทำงตรง 1,168000.00 1,080,603.49 (87,396.51) (7.48) 
        ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 370,800.00  340,441.44 (30,358.56) (8.19) 
        ภำษีเงินได้นิติบุคคล  714,700.00 689,553.79 (25,146.21) (3.52) 
        ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม   70,500.00 50,188.60  (20,311.40) (28.81) 
        ภำษีกำรเดินทำงออกนอก 
        รำชอำณำจักร 

 
12,000.00 

 
- 

 
(12,000.00) 

 
(100) 

        ภำษีมรดก - 419.66 419.66 100 
  1.2 ภำษีทำงอ้อม  1,749,637.89 1,557,205.43 (192,432.46) (11.00) 
        1.2.1 ภำษีกำรขำยทั่วไป  916,900.00 842,773.81 (74,126.19) (8.08) 
                ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 839,200.00 771,452.19 (67,747.81) (8.07) 
                ภำษีธุรกิจเฉพำะ  61,100.00 56,614.94 (4,485.06) (7.34) 
                อำกรแสตมป์  16,600.00 14,706.58 (1,893.42) (11.41) 
                ภำษีกำรขำยทั่วไปอื่น   - 0.10 0.10 100.00 
        1.2.2 ภำษีกำรขำยเฉพำะ  677,988.30 563,339.35 (114,648.95) (16.91) 
        1.2.3 ภำษีสินค้ำเข้ำ - ออก 102,500.00 100,321.97 (2,178.03) (2.12) 
        1.2.4 ภำษีลักษณะอนุญำต  52,249.59 50,770.30 (1,479.29) (2.83) 
2. กำรขำยสิ่งของและบริกำร  33,119.07  16,013.26  (17,105.81)  (51.65) 
3. รัฐพำณิชย์  159,800.00  160,069.85  269.85  0.17 
4. รำยได้อ่ืน  46,343.04  64,907.25  18,564.21  40.06 
รวมรำยได้  3,156,900.00  2,878,799.28  (278,100.72)  (8.81) 
หัก ถอนคืนรำยได้แผ่นดิน  479,900.00  441,274.20  (38,625.80)  (8.05) 
รำยได้สุทธิ  2,677,000.00  2,437,525.08  (239,474.92)  (8.95) 
 
สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนรำยได้แผ่นดิน 
  รำยได้แผ่นดินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรจัดเก็บและน ำส่งได้ต่ ำกว่ำประมำณกำร 
ร้อยละ 8.95 โดยหน่วยงำนจัดเก็บรำยได้จัดเก็บได้ต่ ำกว่ำประมำณกำร เนื่องจำกภำษีสรรพสำมิต ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและภำษีมูลค่ำเพ่ิมได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID–19) เป็นส ำคัญ แต่กำรจัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนอ่ืนและกำรน ำส่งรำยได้ประเภทรัฐพำณิชย์ของ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจยังสำมำรถจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร โดยเฉพำะรำยได้จำกกิ จกำรที่กระทรวงกำรคลัง 
ถือหุ้นต่ ำกว่ำร้อยละ 50.00 รำยได้จำกส ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล และรำยได้จำกองค์กำรของรัฐสำขำสื่อสำร
ที่สำมำรถจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร ทั้งนี้ รัฐบำลได้มีกำรจัดท ำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง (ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 - 2568) โดยรัฐบำลวำงแผนกำรจัดท ำงบประมำณแบบขำดดุล เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ 
                                                                                                                          กำรแพร่... 



 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเพ่ือเร่งกำร
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น กำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐบำลจึงมีควำมส ำคัญมำกที่จะต้องท ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ
ควรมีกำรติดตำมกำรจัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดเก็บภำษีและรำยได้ด้ำนอ่ืนๆ โดยควรมีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บ มีกำรรำยงำนผลกำรจัดเก็บ และในกรณีที่ มีสถำนกำรณ์อันเป็นเหตุที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐบำล ควรมีมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ เช่น กำรขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุม กำรจัดหำ
แหล่งรำยได้ใหม่ และกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  
ที่รำชพัสดุและกำรจัดเก็บรำยได้จำกที่รำชพัสดุ เพ่ือให้รัฐบำลมีรำยได้ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้จ่ำย
ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ 
 

 1.2 กำรวิเครำะห์รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 
  รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของรัฐบำล ประกอบด้วย 3 ประเภท
รำยจ่ำยได้แก่ รำยจ่ำยตำมงบประมำณ รำยจ่ำยช ำระคืนต้นเงินกู้ และรำยจ่ำยเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง โดยมีประมำณ
กำรรำยจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 3,285,962.48 ล้ำนบำท และ
รำยจ่ำยจริง จ ำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมตำรำงที่  2 
 

ตำรำงท่ี 2 
ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปี จ ำแนกตำมงบรำยจ่ำย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร 
งบประมำณรำยจ่ำย 

(หลังโอนเปลี่ยนแปลง) 

รำยจ่ำยจริง 
30 กันยำยน

2564 

เงินกันไว้ 
เบิกเหลื่อมป ี

รวมรำยจ่ำยจริง 
และเงินกัน 

ไว้เบิกเหลื่อมปี 
ร้อยละ 

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

69,312.88  69,312.88  -  69,312.88  
100.0

0 
รวม 3,285,962.48  3,012,144.82  238,592.30  3,250,737.12  98.93 

  ภำพรวมของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จ ำแนกตำมประเภทงบ
รำยจ่ำยรวมงบประมำณรำยจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 3,285,962.48 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยรำยจ่ำยตำม
งบประมำณ จ ำนวน 2,942,831.94 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยช ำระคืนต้นเงินกู้ จ ำนวน 69,312.88 ล้ำนบำท 
โดยมีรำยจ่ำยจริงทั้งสิ้น จ ำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีกำรกันเงินไว้เบิก 
เหลื่อมปีของงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 2564 จ ำนวน 238,592.30 ล้ำนบำท รวมรำยจ่ำยจริงและเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.93 

 

สรุปผล.. 



 

สรุปผลกำรวิเครำะห์รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจ ำปี 

  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรวมรำยจ่ำยจริง
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ ำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.93 ของวงเงินงบประมำณ 
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทุกภำคส่วนได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID– 19) ส่งผลในกำรเบิกจ่ำยงบลงทุนสำมำรถเบิกจ่ำยได้ร้อยละ 73.35 ของเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรรและเมื่อรวมยอดเงินที่มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของเงิน
งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร ซึ่งสำเหตุดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณดังนี้ 
  1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยรับงบประมำณไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ หรือบำงรำยกำรสำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้แต่ยังไม่สำมำรถก่อสร้ำง
หรือด ำเนินงำนได้ รวมถึงไม่สำมำรถตรวจรับงำนได้เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่ด ำเนินกำรได้ตลอดจนปัญหำ 
กำรห้ำมเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรไม่สำมำรถขนส่งเครื่องจักรเข้ำพ้ืนที่ก่ อสร้ำงได้  
กำรเบิกจ่ำยตำมงวดงำนจึงเกิดควำมล่ำช้ำ  
  2. กรณีหน่วยรับงบประมำณก่อหนี้หรือเบิกจ่ำยรำยจ่ำยงบลงทุนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยรับงบประมำณมีกำรปรับปรุงแก้ไ ข 
ร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และแบบรูปรำยกำรหลำยครั้ง เมื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่มีผู้ประกอบกำรยื่น
เสนอรำคำหรือยื่นเสนอรำคำเพียงรำยเดียว มีกำรอุทธรณ์ผลกำรประกวดรำคำประกอบกับครุภัณฑ์บำงรำยกำร  
มีคุณลักษณะเฉพำะหรือต้องน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ส ำหรับกรณีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำพบว่ำ ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถ 
ส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด และหรือขอขยำยระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนกรณีงำนก่อสร้ำงปีเดียว 
ผู้รับจ้ำงจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงจะขอเบิกจ่ำยเงินตำมสัญญำในครำวเดียว  
งำนผูกพันใหม่จะด ำเนินกำรก่อหนี้และเบิกจ่ำยค่ำงำนตำมใบแจ้งหนี้ของผู้รับจ้ำง นอกจำกนี้ยังพบปัญหำของ
หน่วยรับงบประมำณในพ้ืนที่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำทิเช่น  กำรขออนุญำตกำรเข้ำใช้พ้ืนที่
ด ำเนินกำรมีควำมซ้ ำซ้อนท ำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
  3. กรณีรำยกำรผูกพันใหม่ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินเกิน จ ำนวน 1,000.00 
ล้ำนบำท เนื่องจำกเป็นรำยกำรผูกพันใหม่ที่มีวงเงินสูง มีขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นเหตุให้เข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก่อหนี้ และกำรเบิกจ่ำย  
มีควำมล่ำช้ำ 
 

 1.3 มำตรกำรที่ได้ด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2564  
  กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงได้ด ำเนินกำรออกมำตรกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรก่อหนี้และกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังนี้ 
  1. ให้หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณก ำชับเจ้ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินกำรในกำร 
ก่อหนี้และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2564 เพ่ือมิให้เงินงบประมำณถูกพับไป ส ำหรับหน่วยงำนที่
ด ำเนินกำรก่อหนี้ครบทุกโครงกำร/รำยกำร และหรือด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมำณแล้ว มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรใช้วงเงินได้ต่ ำกว่ำวงเงินที่ได้รับจัดสรรสำมำรถน ำ
เงินเหลือจ่ำยดังกล่ำวเพ่ือไปด ำเนินโครงกำร/รำยกำรที่มีควำมจ ำเป็น ได้แก่ กำรจัดหำ ชุดตรวจ Antigen Test Kit 
(ATK) ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่จ ำเป็นต้องมำปฏิบัติงำน ที่ต้องมีกำร
ตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเข้ำมำปฏิบัติงำนที่ส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID– 19) (ตำมนัยหนังสือกรมบัญชีกลำง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/31596 ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2564 และหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 
0408.4/35378 ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2564)   

2. กรณีไม่สำมำรถ... 



 

  2. กรณีไม่สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงหรือตรวจรับพัสดุได้ เนื่องจำกต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรควบคุมโรค 
ด้วยกำรปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ตั้ง (Work From Home) เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของโรค ได้ก ำหนดแนวทำงกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อด ำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ กรณีกำรประชุมพิจำรณำ
เอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรน ำเสนองำนหรือกำรประชุมพิจำรณำพัสดุไม่จ ำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทำง
กำยภำพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เช่น กำรประชุมพิจำรณำเอกสำรของคณะกรรมกำรเพ่ือจัดท ำร่ำงขอบเขตของ
งำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ กำรประชุมพิจำรณำเอกสำรของผู้ยื่นข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผล เป็นต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงคล่องตัวอัน
จะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด (ตำมนัยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 
2564) 
  3. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำรใช้ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนกำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ กำรเชิญชวนและกำร
ยื่นข้อเสนอกำรพิจำรณำผลและกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรพิจำรณำ กำรรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อหัวหน้ำ
หนว่ยงำนของรัฐเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรเสนอรำยงำนผล กำรตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
กำรท ำสัญญำและกำรตรวจสอบรับพัสดุ เพื่อเป็นทำงเลือกให้หน่วยงำนของรัฐน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพ่ิมควำมคล่องตัวลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็ว (ตำมนัยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2564 

 
2. ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  

2.1  เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22
ธันวำคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ  
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2564 เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้
จ่ำยภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  COVID-19 โดย
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 

รำยกำร 
ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย 

ภำพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจ ำ 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 

  

 

 

 

 

 

2.2 ผลกำรใช้จ่ำย... 



 

2.2 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   2.2.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2565 จ ำนวน 27,040.12 ล้ำนบำท จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

ล ำดับ 
ยุทธศำสตร์กำรจดัสรรงบประมำณ 

งบประมำณ
ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่ำย 
ร้อยละ
เบิกจ่ำย 

กำรใช้จ่ำย 
ร้อยละ 
ใช้จ่ำย 

งบประมำณ  27,040.12 22,814.93 94.37 24,792.71 91.69 
1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ

เสรมิสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนษุย์ 
10,484.19 9,433.78 89.98 9,949.70 94.90 

2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม 

4,279.92 3,488.41 81.51 3,729.19 87.13 

3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

3,611.99 2,858.51 79.14 3,258.19 90.20 

4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน 

3,076.05 2,378.00 77.31 2,837.63 92.25 

5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดลุและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

2,762.35 2,473.19 89.53 2,542.46 92.04 

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

7 รำยกำรคำ่ด ำเนินกำรภำครัฐ 951.00 815.55 85.76 842.54 88.60 

  2.2.2 ผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2565 ดังนี้ 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ PO 

เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

Q 3 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำหมำย 

Q 3 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

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

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

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

  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำพรวม 
ได้รับจัดสรร 27,036.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 22,814.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 84.39 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่ 
คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 8.61 เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศ ผลกำรใช้จ่ำย 24,792.71 ล้ำนบำท คิดเป็น 
ร้อยละ 91.70 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 8.30 เป็นล ำดับที่ 3 ของประเทศ  

  ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี  ปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุนได้รับจัดสรร 9,398.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 6,676.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.04 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที ่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 3.96 เป็ นล ำดับที่  2 ของประเทศ ผลกำรใช้ จ่ ำย 8 ,567.48 ล้ ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 91.16 ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 8.84 เป็นล ำดับที่ 11 ของประเทศ  

 หน่วยเบิกจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น 132 หน่วยงำน ประกอบด้วยส่วนรำชกำร 
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 122 หน่วยงำน องค์กำรมหำชน จ ำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ ำนวน 1 หน่วยงำน เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน รำยละเอียดดังนี้ 

 



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
รวมทัง้สิน้ 132 หน่วยงาน 9,401.87 1,891.02 6,676.46 71.01 8,567.48 91.13 834.39

รวมสว่นราชการ 122 หน่วยงาน 8,473.65 1,665.19 6,170.21 72.82 7,835.39 92.47 638.26
1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 1,006.54 0.00 1,006.54 100.00 1,006.54 100.00 0.00
2 มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 288.44 0.00 288.44 100.00 288.44 100.00 0.00
3 ต ารวจภธูรภาค 5 จงัหวดัเชียงใหม่ 184.21 160.84 23.36 12.68 184.21 100.00 0.00
4 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 73.46 65.76 7.70 10.48 73.46 100.00 0.00
5 กองก ากบัการ 5 กองบังคับการฝึกพเิศษ กองบัญชาการ

ต ารวจตระเวนชายแดน
54.57 12.92 41.66 76.33 54.57 100.00 0.00

6 โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ 43.32 43.32 0.00 0.00 43.32 100.00 0.00
7 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที ่33 35.59 12.50 23.09 64.88 35.59 100.00 0.00
8 ศูนยว์จิยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีีวภาพเชียงใหม่ 29.05 19.09 9.96 34.30 29.05 100.00 0.00
9 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 25.11 16.37 8.74 34.80 25.11 100.00 0.00
10 โรงพยาบาลจอมทอง 24.37 14.39 9.98 40.94 24.37 100.00 0.00
11 โรงพยาบาลธญัญารักษ์เชียงใหม่ 18.93 17.01 1.93 10.18 18.93 100.00 0.00
12 ส านักวจิยัและพฒันาการเกษตร เขตที ่1 14.04 8.97 5.07 36.10 14.04 100.00 0.00
13 มหาวทิยาลัยการกฬีาแหง่ชาติ วทิยาเขตเชียงใหม่ 13.75 1.31 12.44 90.51 13.75 100.00 0.00
14 โรงพยาบาลฝาง 11.60 6.85 4.76 40.99 11.60 100.00 0.00
15 ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยท์ี ่1 เชียงใหม่ 7.63 0.00 7.63 100.00 7.63 100.00 0.00
16 ศูนยว์จิยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้ าจดืเขต 1 (เชียงใหม่) 5.79 0.00 5.79 100.00 5.79 100.00 0.00
17 ศูนยว์จิยัขา้วเชียงใหม่ 5.59 0.00 5.59 100.00 5.59 100.00 0.00
18 มณฑลทหารบกที ่33 5.47 3.92 1.55 28.39 5.47 100.00 0.00
19 วทิยาลัยการอาชีพฝาง 4.61 1.64 2.97 64.43 4.61 100.00 0.00
20 ศูนยอ์นามัยที ่1 เชียงใหม่ 3.50 3.50 0.00 0.00 3.50 100.00 0.00
21 โรงพยาบาลสวนปรุง 3.38 0.00 3.38 100.00 3.38 100.00 0.00
22 วทิยาลัยการอาชีพจอมทอง 3.15 0.00 3.15 100.00 3.15 100.00 0.00
23 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชียงใหม่ 3.08 0.00 3.08 100.00 3.08 100.00 0.00
24 สถานแรกรับคนไร้ทีพ่ึง่สันมหาพนจงัหวดัเชียงใหม่ 2.93 0.00 2.93 100.00 2.93 100.00 0.00
25 ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 2.87 0.00 2.87 100.00 2.87 100.00 0.00
26 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 2.62 1.72 0.90 34.49 2.62 100.00 0.00
27 ส านักงานสาขาชั่งตวงวดัเขต 1-1 เชียงใหม่ 2.59 1.35 1.24 47.90 2.59 100.00 0.00
28 วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2.50 0.00 2.50 100.00 2.50 100.00 0.00
29 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1 2.49 0.00 2.49 100.00 2.49 100.00 0.00
30 สถานสงเคราะหเ์ด็กชายบ้านเชียงใหม่ 2.34 0.00 2.34 100.00 2.34 100.00 0.00
31 กลุ่มพฒันาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหวา่งประเทศ 2.26 1.69 0.56 25.00 2.26 100.00 0.00
32 วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 2.09 0.00 2.09 100.00 2.09 100.00 0.00
33 ศูนยว์จิยัและบ ารุงพนัธุ์สัตวเ์ชียงใหม่ 1.95 0.00 1.95 100.00 1.95 100.00 0.00
34 สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร์ 1.84 0.00 1.84 100.00 1.84 100.00 0.00
35 ศูนยว์จิยัขา้วสะเมิง 1.71 1.10 0.61 35.59 1.71 100.00 0.00
36 วทิยาลัยเทคนิคสันก าแพง 1.55 1.55 0.00 0.00 1.55 100.00 0.00
37 ส านักงานเกษตรจงัหวดัเชียงใหม่ 1.36 0.39 0.97 71.26 1.36 100.00 0.00

ผลการเบิกจา่ยและใช้จา่ยเงินงบประมาณรายจา่ยลงทุน จงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขอ้มูลต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถงึวนัที ่15 กรกฎาคม 2565 เรียงล าดับหน่วยเบิกจา่ยทีม่ีผลร้อยละการใช้จา่ยจากมากไปน้อย

ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO
เบิกจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือ

หลังใช้จา่ย



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO

เบิกจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือ
หลังใช้จา่ย

38 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม่ 1.36 0.00 1.36 100.00 1.36 100.00 0.00
39 ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรม ภาคที ่1 1.35 0.00 1.35 100.00 1.35 100.00 0.00
40 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตร จงัหวดัเชียงใหม่ 1.27 0.00 1.27 100.00 1.27 100.00 0.00
41 ส านักงานพลังงานจงัหวดัเชียงใหม่ 1.16 0.00 1.16 100.00 1.16 100.00 0.00
42 สนง.อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ 1.12 0.00 1.12 100.00 1.12 100.00 0.00
43 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภมูิพล จงัหวดัเชียงใหม่ 1.06 0.00 1.06 100.00 1.06 100.00 0.00
44 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 0.83 0.00 0.83 100.00 0.83 100.00 0.00
45 ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลงเศรษฐกจิ 

จงัหวดัเชียงใหม่
0.79 0.25 0.54 68.87 0.79 100.00 0.00

46 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่ 0.58 0.00 0.58 100.00 0.58 100.00 0.00
47 สถานสงเคราะหเ์ด็กบ้านเวยีงพงิค์ 0.54 0.00 0.54 100.00 0.54 100.00 0.00
48 ส านักงานสถติิจงัหวดั เชียงใหม่ 0.45 0.00 0.45 100.00 0.45 100.00 0.00
49 ศูนยว์จิยัพชืไร่เชียงใหม่ 0.43 0.00 0.43 100.00 0.43 100.00 0.00
50 ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 0.31 0.00 0.31 100.00 0.31 100.00 0.00
51 ส านักงานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 0.27 0.00 0.27 100.00 0.27 100.00 0.00
52 ด่านกกักนัสัตวเ์ชียงใหม่ 0.22 0.00 0.22 100.00 0.22 100.00 0.00
53 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวชิาการ 9 0.18 0.00 0.18 100.00 0.18 100.00 0.00
54 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที ่9  จงัหวดัเชียงใหม่ 0.12 0.00 0.12 100.00 0.12 100.00 0.00
55 สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจงัหวดั เชียงใหม่ 0.10 0.00 0.10 100.00 0.10 100.00 0.00
56 ส านักส่งเสริมและพฒันาการเกษตรเขตที ่6 จงัหวดัเชียงใหม่ 0.07 0.00 0.07 100.00 0.07 100.00 0.00
57 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จงัหวดัเชียงใหม่ 0.06 0.00 0.06 100.00 0.06 100.00 0.00
58 ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ สาขาฝาง 0.05 0.00 0.05 100.00 0.05 100.00 0.00
59 ศูนยส่์งเสริมและพฒันาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 0.04 0.00 0.04 100.00 0.04 100.00 0.00
60 ส านักงานคุมประพฤติจงัหวดัเชียงใหม่ 0.03 0.00 0.03 100.00 0.03 100.00 0.00
61 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวดั เชียงใหม่ 0.02 0.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.00
62 ศูนยพ์ฒันาราษฎรบนพืน้ทีสู่งจงัหวดัเชียงใหม่ 0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100.00 0.00
63 ส านักงานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดั

เชียงใหม่
0.01 0.00 0.01 100.00 0.01 100.00 0.00

64 วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 13.84 10.89 2.95 21.30 13.84 99.9998 0.00
65 วทิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชียงใหม่ 5.90 1.81 4.08 69.24 5.90 99.999 0.00
66 โรงเรียนกาวลิะอนุกลู 3.12 1.32 1.80 57.58 3.12 99.997 0.00
67 ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5 2.50 0.00 2.50 100.00 2.50 99.996 0.00
68 เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 0.86 0.00 0.86 100.00 0.86 99.995 0.00
69 โรงพยาบาลนครพงิก์ 13.41 0.00 13.41 99.99 13.41 99.99 0.00
70 วทิยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ 5.48 3.00 2.48 45.23 5.48 99.99 0.00
71 ส านักงานสหกรณ์จงัหวดั 7.02 0.00 7.02 99.98 7.02 99.98 0.00
72 ศูนยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 8 1.19 0.00 1.19 99.97 1.19 99.97 0.00
73 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 0.62 0.00 0.62 99.95 0.62 99.95 0.00
74 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่1  เชียงใหม่ 39.57 31.31 8.22 20.77 39.53 99.90 0.04
75 โรงเรียนยพุราชวทิยาลัย 0.30 0.00 0.30 99.83 0.30 99.83 0.00
76 ส านักงานพฒันาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพฒันา 385.93 0.03 384.82 99.71 384.85 99.72 1.08
77 ส านักงานศึกษาธกิารภาค 15 0.12 0.00 0.12 99.69 0.12 99.69 0.00



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO

เบิกจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือ
หลังใช้จา่ย

78 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัเชียงใหม่ 1.88 0.00 1.87 99.61 1.87 99.61 0.01
79 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 11.57 0.83 10.65 92.08 11.48 99.25 0.09
80 ทีท่ าการปกครองจงัหวดั เชียงใหม่ 47.38 36.68 10.09 21.29 46.77 98.71 0.61
81 เรือนจ าอ าเภอฝาง 0.19 0.00 0.19 98.30 0.19 98.30 0.00
82 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 44.49 25.86 17.62 39.62 43.48 97.74 1.01
83 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที ่1 881.03 174.13 686.88 77.96 861.02 97.73 20.01
84 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมืองจงัหวดั เชียงใหม่ 26.99 7.12 19.18 71.07 26.31 97.47 0.68
85 ส านักงานทีดิ่นจงัหวดั เชียงใหม่ 1.52 0.24 1.24 81.46 1.48 97.38 0.04
86 ศูนยพ์ฒันาและบ ารุงรักษาทางน้ าที ่7 (เชียงใหม่) 12.53 2.28 9.89 78.91 12.16 97.07 0.37
87 ศูนยพ์ฒันาศักยภาพและอาชีพคนพกิารหยาดฝน จงัหวดั

เชียงใหม่
2.49 0.00 2.42 96.98 2.42 96.98 0.08

88 ส านักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม่) 432.57 56.62 362.56 83.81 419.17 96.90 13.40
89 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 12.99 8.73 3.85 29.62 12.57 96.80 0.42
90 สถานีพฒันาทีดิ่น เชียงใหม่ 31.45 4.18 26.18 83.26 30.36 96.54 1.09
91 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่3 319.68 107.07 200.26 62.64 307.32 96.13 12.36
92 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่2 311.66 92.91 205.64 65.98 298.55 95.79 13.11
93 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่1 368.78 88.74 264.30 71.67 353.05 95.73 15.74
94 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ 56.58 38.69 15.15 26.78 53.84 95.15 2.74
95 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 43.23 18.38 22.63 52.35 41.01 94.87 2.22
96 ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ 0.35 0.33 0.00 0.00 0.33 94.68 0.02
97 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 24.71 7.46 15.87 64.25 23.33 94.45 1.37
98 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที ่1 292.35 16.78 257.75 88.17 274.54 93.91 17.81
99 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 43.33 18.71 21.62 49.90 40.34 93.08 3.00
100 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 129.47 54.29 65.78 50.81 120.07 92.74 9.40
101 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 349.73 42.90 280.61 80.23 323.51 92.50 26.23
102 ส านักศิลปากรที ่8 เชียงใหม่ 77.86 31.18 40.77 52.36 71.94 92.40 5.92
103 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16 226.78 47.02 162.50 71.66 209.52 92.39 17.26
104 ส านักงานพระพทุธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ 36.05 0.00 33.02 91.58 33.02 91.58 3.04
105 มหาวทิยาลัยราชภฎัเชียงใหม่ 141.09 94.62 32.17 22.80 126.79 89.86 14.30
106 ส านักงานพฒันาทีดิ่นเขต 6 5.06 2.13 2.38 47.02 4.51 88.99 0.56
107 วทิยาลัยสารพดัช่างเชียงใหม่ 3.05 2.70 0.00 0.00 2.70 88.49 0.35
108 ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 2.44 0.31 1.82 74.46 2.13 87.30 0.31
109 ส านักชลงานประทานที ่1 347.27 4.94 291.85 84.04 296.78 85.46 50.49
110 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 1,059.92 100.10 800.66 75.54 900.76 84.98 159.17
111 กองบิน 41 74.54 40.65 22.26 29.86 62.90 84.39 11.63
112 ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 18.94 7.17 8.73 46.08 15.90 83.93 3.04
113 ส านักงานทางหลวงที ่1 84.97 2.64 65.41 76.98 68.06 80.09 16.92
114 ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสังคมผู้สูงอายบุ้านธรรมปกรณ์ 

(เชียงใหม่)
2.63 0.00 2.09 79.62 2.09 79.62 0.54

115 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงดาว 6.72 5.01 0.30 4.40 5.31 78.93 1.42
116 ศูนยป์ฏบิัติการพฒันาทีดิ่นโครงการหลวง 48.14 15.88 19.51 40.54 35.40 73.53 12.74
117 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวดัเชียงใหม่ 359.48 0.00 226.11 62.90 226.11 62.90 133.37



หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO

เบิกจา่ย ใช้จา่ย คงเหลือ
หลังใช้จา่ย

118 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 123.31 63.13 12.79 10.37 75.92 61.57 47.39
119 ส านักงานพาณิชย ์จ.เชียงใหม่ 5.18 0.00 1.36 26.23 1.36 26.23 3.82
120 ต ารวจภธูรจงัหวดัเชียงใหม่ 4.99 0.00 1.00 20.03 1.00 20.03 3.99
121 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเ์ชียงใหม่ 4.37 0.00 0.40 9.15 0.40 9.15 3.97
122 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศัยจงัหวดัเชียงใหม่
5.32 0.00 0.20 3.85 0.20 3.85 5.12

องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน 329.84 0.00 322.76 97.86 322.76 97.86 7.08
1 สถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีสู่ง 61.03 0.00 61.03 100.00 61.03 100.00 0.00
2 สถาบันวจิยัดาราศาสตร์แหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 268.81 0.00 261.74 97.37 261.74 97.37 7.08

กรมจังหวดั 2 หน่วยงาน 337.63 127.47 129.07 38.23 256.55 75.98 81.08
1 งบประมาณจงัหวดั - ส านักงานจงัหวดัเชียงใหม่ 271.34 121.41 125.42 46.22 246.83 90.97 24.51
2 กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 66.29 6.07 3.65 5.51 9.72 14.66 56.57

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 6 หน่วยงาน 107.22 65.30 19.55 18.24 84.86 79.14 22.36
1 เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 9.32 0.00 9.26 99.40 9.26 99.40 0.06
2 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 52.11 43.76 7.18 13.78 50.94 97.77 1.16
3 เทศบาลเมืองต้นเปา 10.59 7.13 3.11 29.37 10.24 96.65 0.36
4 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 10.08 8.61 0.00 0.00 8.61 85.47 1.46
5 เทศบาลเมืองแม่เหยีะ 8.66 5.80 0.00 0.00 5.80 67.04 2.85
6 เทศบาลนครเชียงใหม่ 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.47

งบกลาง 9 รายการ 153.54 33.05 34.87 22.71 67.92 44.24 85.62
1 ส านักชลงานประทานที ่1 25.57 0.27 21.89 85.61 22.16 86.68       3.40
2 โครงการชลประทานเชียงใหม่ 50.97 3.10 6.27 12.29 9.37 18.37       41.60
3 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที ่1 3.35 3.34 0.00 0.00 3.34 99.83       0.01
4 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 8.50 6.29 1.11 13.06 7.40 87.06       1.10
5 ส านักงานทางหลวงชนบทที ่10 (เชียงใหม่) 12.31 9.29 1.64 13.32 10.93 88.79       1.38
6 ส านักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่16 11.12 2.50 0.25 2.27 2.75 24.71       8.38
7 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที ่1 (เชียงใหม่) 2.56 0.81 1.60 62.65 2.41 94.11       0.15
8 ส านักงานจงัหวดั เชียงใหม่ 39.02 7.45 1.98 5.07 9.43 24.17       29.59
9 วทิยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 0.13 0.00 0.13 100.00 0.13 100.00      0.00

ทีม่า : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจา่ยและผลการใช้จา่ย งบประมาณรายจา่ยลงทุน กบัเป้าหมายมติ ครม . ไตรมาสที ่3
1. เป้าหมายการเบิกจา่ย Q4 ร้อยละ 75
   -หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 0.00 - 46.00
   -หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 46.01 - 74.99
   -หน่วยงานทีม่ีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 75.00 ขึ้นไป

2. เป้าหมายการใช้จา่ย Q4 ร้อยละ 100.00
   -หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จา่ยร้อยละ 0.00 - 81.65
   -หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จา่ยร้อยละ 81.66 - 99.99
   -หน่วยงานทีม่ีผลการใช้จา่ยร้อยละ 100.00 ขึ้นไป



 

 2.2.3  กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 

หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ 
ส ำรองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

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

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

     ปี 2563 24.02 0.00 0.00 24.02 100.00 24.02 100.00 

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

     ปี 2565 665.60 0.00 157.83 375.53 56.42 533.36 80.13 

  งบกลำง ปี 2564 538.23 8.88 0.00 494.47 91.87 503.35 93.52 
  

 2.2.4 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบประมำณ PO 
เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
2,318.65 519.68 1,795.07 77.42 2,314.75 99.83 

 

3. หนังสือเวียนเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ จ ำนวน 1 ฉบับ 
 หนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2565 เรื่อง 

ซ้อมควำมเข้ำใจเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สรุปดังนี้ 
  1) กรณีใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
เนื่องจำกขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของรัฐสภำ ดังนั้น เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว และสำมำรถ
ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ำยเงินได้แล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องกับนโยบำยเร่งรัดกำรเบิก
จ่ำยเงินของรัฐบำล จึงขอให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/371 ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2562 ทั้งนี้ กำรที่จะถือ
ว่ำหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง
ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 11 หมำยควำมถึง เมื่อคณะอนุกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้พิจำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รำยหน่วยงำนของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุด
แล้วก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวำระที่ 2 
  2) กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 กำรที่จะถือว่ำหน่วยงำนของรัฐได้รับควำม
เห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 11 หมำยควำมถึง เมื่อหน่วยงำนของรัฐ
ได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ ข้อก ำหนด หรือแนวทำงปฏิบัติว่ำด้วยงบประมำณ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ แล้ว  
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5.2.2 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.2.3 การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 

 

 
 

 
 
  



 
 

  

-12- 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.2.4 ส่งเสริม การขับเคลื่อน และนโยบายส าคัญ ด้านวัฒนธรรม (ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 

 

 
 

รับชมวีดีทัศน์ 5 นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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  5.3 ด้านกิจการพิเศษ 
    
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.4 ด้านความม่ันคง 
   5.4.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)                   
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล .(ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)  
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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 5.5 ด้านสังคม 
                                
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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  5.6 น าเสนอโดยเอกสาร 

5.6.1 การรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
(ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
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5.6.2 โครงการยกย่องเทิดทูนพญามังราย ปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่และการสร้าง 

เมืองเชียงใหม่  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19                 
(ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) 
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ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองวาระงานส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม  2565  
 

วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
1 - 31 สิงหาคม 2565  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา            
12 สิงหาคม 2565 ได้แก่  
- การจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จ    
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารส านักงาน  
- การประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ส.ก.
และ ธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  90  พร รษา  12  สิ ง หาคม  2565                
พร้อมประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว 
บริเวณรั้วอาคารส านักงาน  

ท่ีต้ังหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 - 10 สิงหาคม 2565  - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  
จะเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปัง
กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรง
ทัศนศึกษา เส้นทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานท่ี
ท่องเท่ียว ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ประทับแรม ณ      กรี
นเลค รีสอร์ท อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็น
การส่วนพระองค์) 

  
 
 
 
 
 
 
 

12  สิงหาคม 2565   การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้า-สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

 

16 สิงหาคม 2565   สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเ จ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทน
พระอง ค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้ส า เร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ประจ าปี
การศึกษา 2562                       ณ หอประชุมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีล้านนา 
หอประชุม
มหาวิทยาลัย  
เชียงใหม่ 
 

 
 
 

16 สิงหาคม 2565  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พร้อมท้ังทอดพระเนตร
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ต าบลน้ าบ่อหลวง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

โรงเรียนเทพศิรินทร ์
อ า เภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
16-31 สิงหาคม 2565  การประชุมเ จ้าหน้า ท่ีอาวุ โสเอเปค ครั้ ง ท่ี  3 และ                 

การประชุมท่ีเกี่ยวข้อง  
 

30 สิงหาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งท่ี ๘/2565 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 

30 สิงหาคม 2565 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

ห้องประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ศูนย์ราชการ 
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ระเบียบวาระที่ 7  เร่ืองอื่น ๆ 
                       7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ังประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
อ าเภอฝาง เขตเลือกตั้งท่ี 1 จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเชียงใหม่) 
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มติทีป่ระชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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  7.2 การส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มของไปรษณีย์ไทย                 
(ส านักงานไปรษณีย์ เขต 5 ) 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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 7.3 ก าหนดดการ จัดพิธีป ล่อยพันธุ์ สัตวฺน้ า เฉ ลิมพระเกียร ติ เนื่องในวัน เฉลิม                      
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมงจังหวัดเชียงใหม่                 
(ส านักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ) 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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