ระเบียบวาระการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2565
ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
--------------------------เรื่องระเบียบก่อนวาระประชุม
1. การสวดมนต์ไหว้พระ (สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่)
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต่าง ๆ
2.1 การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ต้นแบบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ที่ทาการปกครองจังหวัดหวัดเชียงใหม่)
2.2 การมอบประกาศเกี ย รติ คุ ณ หมู่ บ้ า นต้ น แบบประชาธิป ไตยดี เ ด่ น ประจ าปี 2565
(ที่ทาการปกครองจังหวัดเชียงใหม่)
2.3 การมอบเกียรติบัตรให้แก่กิจกรรมพัฒนาชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2565
(สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
2.4 การมอบเกียรติบัตรให้แก่หมู่บ้านที่มีความโดดเด่นตามแนวพระราชดาริ ในโครงการ 9,10
ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ประจาปี 2565 (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
2.5 การมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ชุมชนคุณธรรม ที่ไ ด้รับการยกย่องเป็นชุมชน
คุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ระดับจังหวัด (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
2.6 การรับมอบเงินโครงการ “ซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มในครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่
จานวน 100,000 บาท จากคุณวรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่และคณะกรรมการสตรีนครเชียงใหม่
3. ประมวลภาพกิจกรรมประจาเดือนกรกฎาคม 2565 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
2.1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช)
2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)
2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีระพันธ์ ดีอ่อน)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
5.1 การมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)
5.2 ด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ
5.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจัง หวัด เชียงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)
5.2.2 การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจัง หวัดเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

-25.2.3 การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)
5.2.4 การส่ ง เสริ ม การขั บ เคลื่ อ น และนโยบายที่ ส าคั ญ ด้ า นวั ฒ นธรรม
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)
5.3 ด้านกิจการพิเศษ
5.4 ด้านความมั่นคง
5.4.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล .(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
5.5 ด้านสังคม
5.6 นาเสนอโดยเอกสาร
5.6.1 การรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)
5.6.2 โครงการยกย่องเทิดทูนพญามังราย ปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่และการสร้าง
เมืองเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด 19
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565
วันที่
1 - 31 สิงหาคม 2565

5 - 10 สิงหาคม 2565

เวลา

งาน
สถานที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ตั้งหน่วยงาน
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 ได้แก่
- การจั ด โต๊ ะ หมู่ ป ระดิ ษ ฐานพระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสานักงาน
- การประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไ ธย ส.ก.
และ ธงตราสั ญ ลั กษณ์ พระราชพิธีม หามงคลเฉลิมพระ
ชน มพ ร ร ษา 9 0 พ ร ร ษา 1 2 สิ ง หาคม 2 5 6 5
พร้ อ มประดั บ ผ้ า ระบายสี ฟ้ า ร่ ว มกั บ ผ้ า ระบายสี ข าว
บริเวณรั้วอาคารสานักงาน
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี (เป็นการส่วนพระองค์)
กรมหลวงราชสาริ ณี สิ ริ พั ชร มหาวั ชรราชธิ ดา จะเสด็ จฯ
พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิ โรตตมางกู ร สิ ริ วิ บู ลยราชกุ มาร ไปทรงทั ศนศึ กษา
เส้นทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานที่ท่ องเที่ ยว ใน
พื้ นที่ จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ประทั บแรม ณกรี น เลค รี ส อร์ ท
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

-3วันที่
12 สิงหาคม 2565

เวลา

งาน
สถานที่
การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 สิงหาคม 2565
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัย
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทาน เทคโนโลยีล้านนา
ปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย หอประชุม
เทคโ น โ ลยี ล้ า น น า ปร ะ จ าปี ก าร ศึ ก ษ า 2 5 6 2 มหาวิทยาลัย
ณ หอประชุมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
16 สิงหาคม 2565
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ เชี ย งใหม่ พร้ อมทั้ งทอดพระเนตร อ าเภอสั น ป่ า ตอง
กิ จกรรมการจั ดการเรี ยนการสอน ณ โรงเรี ยนเทพศิ ริ นทร์ จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
16-31 สิงหาคม 2565
การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สเอเปค ครั้ ง ที่ 3 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
30 สิงหาคม 2565
08.00 น. การประชุมนายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ
ห้องประชุม
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ
30 สิงหาคม 2565
09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/2565 เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ
30 สิงหาคม 2565 13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและ ห้องประชุม
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจาองค์ การบริ หารส่วนจัง หวัด เชีย งใหม่
อาเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่)
7.2 การส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ชุ ม ชน ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ของไปรษณี ย์ ไ ทย
(สานักงานไปรษณีย์ เขต 5 )
7.3 ก าหนดดการจั ด พิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต วฺ น้ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมงจังหวัดเชียงใหม่
(สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ )

-4ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

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

-5ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและข้อสั่งการ
2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
2.2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรญาณ บุญณราช)
2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช)
2.4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)
2.5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายวีระพันธ์ ดีอ่อน)

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

-6ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565
หั ว หน้ า ส านั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ไ ด้ จั ด ประชุ ม หั ว หน้ า
ส่ ว นราชการประจ าจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และการประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ครั้ ง ที่ 6/2565
เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 3 ชั้ น 3 อาคารอ านวยการ
ศาลากลางจังหวัด เชี ยงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จัง หวัดเชียงใหม่ และการประชุมผ่านระบบ Zoom
Meeting นั้น
เลขานุ ก ารได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ประกอบด้ ว ยเอกสาร 51 หน้ า โดยมี
นายประจญ ปรั ช ญ์ ส กุ ล ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานการประชุ ม ซึ่ ง ได้ น าลงเผยแพร่
ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th หัวข้อ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านได้ดาเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมหน้าถัดไป

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

1
รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 6/2565
ในวันจันทร$ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา ๐๙.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย$ราชการจังหวัดเชียงใหม
--------------------------ผูบริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม ที่เขาประชุม
1. นายประจญ
ปรัชญสกุล
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม
2. นายวรญาณ
บุญณราช
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายศักดิ์ชัย
คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายวรวิทย
ชัยสวัสดิ์
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายประสงค
หลาออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นายวีรพงศ
ฤทธิ์รอด
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายวัชชานนท
เกษตรสิน
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
8. นายศุภชัย
กัลปสันติ
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
9. นางปลื้มจิต
สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม
10. นายจักรพงศ
สิทธิหลอ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
11. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
12. นายนิทัศน
ปBญโญ
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
13. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
14. นายอิสระ
ศิริไสยาสน
ผู อำนวยการสำนั กงานทรั พยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
15. นางธีราพร
วิชิตปBญญา
สถิติจังหวัดเชียงใหม
16. นายชำนาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
17. นางโสพิตย
ฤทธิศร
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
18. นางศิริพร
ศิริโสดา
ผูอำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
19. จ.ส.อ.ปรีชา
จันทรศรี
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสิริรัตน
โอภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
21. นางอัจฉรียา
ชุมนุม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
22. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
23. นายบุญอุม
วงศบุตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
กระทรวงมหาดไทย
24. นายชัยรัตน
ภูนพมาศ
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
25. นายเจริญ
สีวาโย
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
26. นายวัชรา...
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26. นายวัชรา
27. นายอารุณ

การะยะ
ปGนตา

28. นางวราภรณ
29. นายสุภาพ

ชาวสกุล
ชมภูมิ่ง

30. นางเสาวรส
31. นายเฉลิมชัย

คงทวีศักดิ์
สิงหศรี

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ถิ่นพิทยานุรักษ
กรุษประยูร
วจีสัตย
พงษเกียรติกอง
จะงาม
กันทะวัง
ณ เชียงใหม
พรหมดวง

นายอภิรักษ
นายธีรพงศ
นายสรศักดิ์
นายมนตชัย
นางสาวนรัมภา
นายสายัณห
นายอินทนา
นายธนากร

40. นางศิริพร

รือเรือง

41. นายศเนติ

จิรภาสอังกู

42. นายพิพัฒนพงษ
43. นางสาวอรุณี
44. นางสาวดวงกมล

พุทธวงค
โปธา
โกศลกาญจน

อำเภอ
45. นายอภิชาติ
46. นายธนกฤต
47. นายเลอยศ
48. นายศิริพงษ
49. นายมานิตย
50. นายชัยณรงค
51. นายทรงศักดิ์

เหมือนมนัส
ฉันทะจำรัสศิลปJ
พุทธชิโนรสสกุล
นำภา
ไหวไว
นันตาสาย
วลัยใจ

(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
หั ว หนาสำนั ก งานปH อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5
ผู อำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
เชียงใหม
ผูอำนวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา
เชียงใหม
(แทน) ผูจัดการการไฟฟHาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ผูจัดการการไฟฟHาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
ผูอำนวยการกลุมงานศูนยดำรงธรรม สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม
ผู อำนวยการกลุ มงานยุ ทธศาสตรและขอมู ลเพื ่ อการพัฒนา
จังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการกลุมงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม
นายอำเภอเมืองเชียงใหม
นายอำเภอดอยสะเก็ด
นายอำเภอสารภี
(แทน) นายอำเภอสันกำแพง
(แทน) นายอำเภอแมริม
นายอำเภอแมแตง
นายอำเภอพราว
52. นายสงัด...
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52. นายสงัด
บูรณภัทรโชติ
53. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
54. นายชลิต
ทิพยคำ
55. นางวาสนา
บุญธรรมชวย
56. นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
57. วาที่ ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช
58. นางสาวภัชรีภรณ ทาวดี
59. นายยุทธพงศ
ไชยศร
60. นายจิรพล
สนธิคุณ
61. นายณฐกร
ภัทรวนนท
62. นายสิทธิ์
วงศมาน
63. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
64. นายถนอม
กุยแกว
65. นายอุทัย
สอนจีน
66. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
67. นายวรศักดิ์
พานทอง
สำนักงานอัยการสูงสุด
68. นายพิชชา
คงทน
69. นางพรพรรณ
สุริยะวิภาดา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
70. นางจุรีรัตน
ใจแข็ง
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
71. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ตวนชะเอม
72. พ.ต.อ.อภิชาติ
รักพงษ
73. พ.ต.อ.ทศพร
ปทุมยา
74. พ.ต.ท.ธีรศักดิ์
หอมมาก
75. ร.ต.ท.พงศธร
ถาวร
สำนักนายกรัฐมนตรี
76. นายสมรัตน
มะลิลา
77. นางเหมือนใจ
วงศใหญ
78. นางสาวมัณฑนา

อาษากิจ

79. ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด

นายอำเภอเชียงดาว
นายอำเภอฝาง
นายอำเภอแมออน
นายอำเภอดอยหลอ
นายอำเภอแมอาย
นายอำเภอหางดง
(แทน) นายอำเภอสันปNาตอง
นายอำเภอจอมทอง
(แทน) นายอำเภอแมแจม
นายอำเภอสะเมิง
นายอำเภอฮอด
นายอำเภออมกQอย
นายอำเภอเวียงแหง
(แทน) นายอำเภอไชยปราการ
นายอำเภอแมวาง
นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
ผูกำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝRกพิเศษ
(แทน) ผูกำกับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูกำกับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักประชาสัมพันธเขต 3
ผู อำนวยการสถานี ว ิ ท ยุ โ ทรทั ศ นแหงประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม
ผู อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) รองผู อำนวยการรั ก ษาความมั ่ น คงภายในจั ง หวั ด
เชียงใหม (ทหาร)
80. นางสาว...
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80. นางสาวดาวประกาย
กระทรวงกลาโหม
81. พ.อ.โภคา
82. พ.ท.เปรมชัย
83. พ.อ.ธวัชชัย
84. ร.ท.ทศวรรษ
85. น.อ.วงศวิวัติ
86. ร.ท.วิทยา
87. ร.ท.สุทธิศักดิ์

เรือนเงิน

(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ภาค 1

จอกลอย
เปรมกมล
สิทธิแกว

88. น.อ.อำนาจ
กระทรวงคมนาคม
89. นางวราภรณ
90. นายสมพงษ
91. นางสาวปGยฉัตร
92. นางอภิญญา
93. นายพงษชัย
94. นายวิพากษ
95. นายวิทยา
กระทรวงการคลัง
96. นางชฎาพันธ
97. นายกรจักร
98. นางดรุณี
99. นางวิไลวรรณ
100. นายประจักษ
101. นางสาวสุวดี
102. นายอำนาจ
103. นายปBญญา
104. นายสมลาภ
105. นางระพีพรรณ
106. นางสาวปBญญาพร
กระทรวงการตางประเทศ
107. นางสาวรณพพัณณ

กอนเครือ

(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกำลังผาเมือง
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
ผูบังคับการกองบิน 41
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11
เชียงใหม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม

วรพงศธร
มอญแกว
ชาญไววิทย
มหาวันไชย
มูลรินทร
จารุพันธ
ไชยนันท

ขนสงจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการทาอากาศยานเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2

โสมิยะ
ชูทิพย
จารุภูมิ
ขันทะยา
เลิศรุง
จิตนราพงศ
เรืองแสง
สวนจันทร
พรหมศรี
ไทยจงรักษ
เอนกพูนสินสุข

(แทน) คลังเขต 5
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว

กปGตถัย

หัวหนาสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม

วัฒนวรางกูร
วิริยะ
แสงสวาง

กระทรวง...
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
108. นายนรินทร
แสงศรจันทร

(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจำ
วิทยาเขตเชียงใหม
109. นางผองพรรณ
ศิริวัฒนาวงศา
(แทน) ผูอำนวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สำนักงาน
เชียงใหม
110. นายกอพงศ
นำบุญจิตต
ผู อำนวยการสำนั ก งานการกี ฬ าแหงประเทศไทย จั ง หวั ด
เชียงใหม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย$
111. นางเสาวนีย
เรือนมูล
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
เชียงใหม
112. นางนปภัช
คำหนอย
(แทน) ผู อำนวยการศู น ยพั ฒ นาราษฎรบนพื ้ น ที ่ ส ู งจั งหวั ด
เชียงใหม
113. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน
จังหวัดเชียงใหม
114. นายบันพงค
วิชามล
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
115. นางสุจิตรา
สุวรรณรัตน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
116. นางจิดาภา
สุภาสอน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
117. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล
ผู อำนวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู สูงอายุบ าน
ธรรมปกรณ (เชียงใหม)
118. นางสาวกาญจนา ประสงคทรัพย
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
119. นางสาวกศิธชา
ดวงพัตรา
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
120. นางสาวอิสรีย
จักรผันชีวี
(แทน) ผูอำนวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
121. นางแสงดาว
อารียเกิดเพียร
ผูอำนวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกำแพง อำเภอแมออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม
122. นายรักษชาติ
ริ้วทอง
ผูอำนวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ$
123. นายเจริญ
พิมพขาล
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
124. นางจันนิภา
ศรีชัยวาลย
(แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
125. นายวิศณุพร
รัตนตรัยวงศ
ประมงจังหวัดเชียงใหม
126. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
127. นายอนุสรณ
หอมขจร
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
130. นางพัชรินทร
ศุขอราม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
131. นายวิโรจน
บรรเจิดฤทธิ์
ผูอำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
132 นายจรินทร
คงศรีเจริญ
(แทน) ผูอำนวยการสำนักชลประทานที่ 1
133. นายอุดม
มาเมือง
(แทน) ผูอำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
134. นางสาวอาภาพัชร นาทอง
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
135. นางพิสมัย...
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135.
136.
137.
138.

นางพิศมัย
นางสายฝน
นางสาวจงรัก
นางอาทิตยา

อรรถธรรมสุนทร
กิติบุตร
อิ่มใจ
แสงมณี

139. นายธราทิพย

ปาวะระ

140. นางเจนธิชา
141. นายฐาปนพันธ

ชัยชาญ
สุรจิต

142. นายนิพนธ
143. นายสุรชัย
144. นายไพรัตน

บุญมี
สุดสาคร
ทับประเสริฐ

145. นางเสาวนีย
146. นายนิยม

อภิญญาณุวัฒน
สุวรรณประภา

147. นายธนพงศ

สำเภาลอย

148. นายรังสรรค
149. นายธีระศักดิ์

บุศยเมือง
ศรีวิชัย

150. นายฤทธี

พรหมวิจิตร

151. นายเกียรตินันท
ยิ้นซอน
152. นายสุพัฒธนกิจ
โพธิ์สวาง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
153. นายกฤษฎา
แกวบุตร
154. นางสาวโสภา
สงคราม
155. นางกรองแกว
ทัปนวัชร
156. นางสาวสกาวเดือน กิ่งแกว
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
157. นางสาวพะเยาว
เมืองงาม
158. นางสุมาลี
บินดอน

ผูอำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผู อำนวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจั งหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
จืดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
ผูอำนวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
หั ว หนาสำนั กงานกองทุ น ฟW X น ฟู และพั ฒ นาเกษตรกรจั งหวั ด
เชียงใหม
ผู อำนวยการศู น ยสงเสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตรดานแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
ผูอำนวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช
จังหวัดเชียงใหม
ผู อำนวยการสำนั ก งานจั ด รู ป ที ่ ด ิ น และจั ด ระบบน้ ำ เพื่ อ
เกษตรกรรมที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1
(แทน) ผูอำนวยการสวนสัตวเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปNาไมเขตเชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
ผูอำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
กระทรวง...
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กระทรวงพาณิชย$
159. นายคมเพชร
กระทรวงยุติธรรม
160. นายสุกฤษฏิ์
161. นายธงชัย
162. นางสาวณิชาพร
163. นายยศพัทธ
164. นางสาวยุวดี
165. นายกิตติพศ
167. นายชานนท
กระทรวงแรงงาน
168. รอยเอก จรัญ
169. นางอัจฉรา
170. นายเอกลักษณ
171. นายประภัสสร
172. นายสายชล
173. นางพิมพาภรณ

สำลีเติมสิริ

ผูอำนวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)

สุกไทย
จันทรฉลอง
ดวงใจ
พิมพชารี

(แทน) ผูบัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม
ผูบัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง
(แทน) ผูอำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการศูนยฝRกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม

แกวเงิน
ตันประเสริฐ
หันสวาสดิ์
คุณยศยิ่ง
บัวทอง
อุนภักดิ์
วงศรักษา
อกนิษฐวงศ
ธรรมวัตร

สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอำนวยการศูนยฟWXนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสำหรับ
อุตสาหกรรม บริการสุขภาพ

กระทรวงวัฒนธรรม
174. นางสาวนาตยา
175. นางกษมา
กระทรวงศึกษาธิการ
176. นางศณิชล
177. นายปGยเชษฐ
178. นางสาวเทพี

ภูศรี
ประสงคเจริญ

(แทน) ผูอำนวยการสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
ผูอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

เพ็งพิมพ
โกย
กับปุละวัน

179. นายสุทธิชัย

เดชสุวรรณนิธิ

180. นางวรางคณา

ไชยเรือน

181. นายชัยนนท

นิลพัฒน

(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
ผู อำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 2
ผู อำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 4
ผู อำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงใหม เขต 6
182.นางสาว...
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182. นางสาวทิพวรรณ

เตียงธวัช

187. นางสัตยาภรณ
188. นายกรมิษฐ
189. นางสาวบัวเรียม
กระทรวงสาธารณสุข
190. นางสาวศุภลักษณ
191. นายอภิชาติ

ใจสุภาพ
รัตนา
พรมจีน

ผู อำนวยการสำนั กงานการศึ กษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผู อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
(แทน) ผูอำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม

183.
184.
185.
186.

พุทธรักษ
ยะอูป
ทะนันไชย
จันทรรัตน

ชัยยา
มูลฟอง

(แทน) ผูอำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค

192. นางอมาวสี
193. นางสาวศศิธร
194. นายนิกร
กระทรวงอุตสาหกรรม
195. นางธนาภรณ
196. นายวิลาศ

อัมพันศิริรัตน
ศิริมหาราช
เปลี่ยววิญญา

ผูอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
ผูอำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม
(แทน) ผูอำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

นายสุทธิดล
นายธีรวุธ
นายพงษศักดิ์
นางสาวปGฐินนท

เจริญสุข
สกะมณี

(แทน) ผูอำนวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผู อำนวยการสำนั ก งานอุ ต สาหกรรมพื ้ น ฐานและ
การเหมืองแร เขต 3
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม
197. นายชัชพล
กุลโพธิสุวรรณ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
198. นางประนอม
จันทรังษี
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
199. นางศิริเพ็ญ
ผอนจัตุรัส
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
200. ดร.ญาณิศา
จันทรเส็ง
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
201. ดร.ศิรประภา
ชัยเนตร
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
หนวยงานพิเศษ/องค$กรอิสระ
202. นายพงษศักดิ์
สุระประสิทธิ์
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
203. นางบุศรา
เรืองมั่น
(แทน) ผู อำนวยการสำนั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
ประจำจังหวัดเชียงใหม
204. นายนิรันดร
ศรีภักดี
ผูอำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดเชียงใหม
205. นายมานพ
ไชยประสิทธิ์
(แทน) ผูอำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3
206. นางสุรางครัตน
ณ ลำปาง
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ภาคเอกชน...
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ภาคเอกชน
207. นายอนุชา
มีเกียรติชัยกุล
ผูเขารวมประชุมผานระบบ Zoom Meeting
208. นายนิธิมา
ศรีโยทัย
209. นายมานิตย
แกวแสน
210. นายดำรง
เมืองมูล
211. นายจำรัส
คำราพิศ
212. นายสุพจน
ลิ้มวณิชยกุล
213. นายสุรกิจ
นาคแกว
214. นายวัชระ

การะยะ

215. นายแพทย กิตติพันธุ ฉลอม
216. นางสาวอนงค
จันทรฉอง

(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
รองปลัดเทศบาลตำบลสันนาเม็ง
นายกองคการบริหารสวนตำบลแชชาง
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตำบลดอนแกว
นายกเทศมนตรีตำบลทาศาลา
(แทน) นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ สำนักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม
นายชางโยธาชำนาญงาน สำนั กงานโยธาธิ การและผั งเมื อง
จังหวัดเชียงใหม
ผูชวยนายแพทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอำนวยการกลุมอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม

เจาหนาที่ที่เขารวมประชุม
217. นางสาวจันทิรา
เกื้อดวง

นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเชียงใหม
218. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
219. นางสาวสุชญา
จายหลวง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
220. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
221. นางสาวจิรภัค
สิทธิขันแกว
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
222. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟHาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
223. นายกิตติ
ลอยมาปGง
นายชางไฟฟHาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
224. นางสาวนาตยา
อินตZะขัติย
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
225. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเกียรติบัตรกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
(สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบเกียรติบัตรใหกับศูนยควบคุมโรคในพื้นที่ที่รวมขับเคลื่อนและรณรงคการฉีดวัคซีน
ปHองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
แนะนำ...
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4. แนะนำหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดำรงตำแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม ไดแก
พ.ต.อ.ทศพร
ปทุมยา
ตำแหนงปBจจุบัน
ผูกำกับการกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝRกพิเศษ
ตำแหนงเดิม
ผูกำกับการกองกำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
5. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 2565 (สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.1.1 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางมาเปGดงาน
FTI EXPO 2022 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งจัดโดย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กำหนดการจัดงานระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 เชิญชวน
หัวหนาสวนราชการ บุคลากรในสังกัด พี่นองประชาชนรวมชมและซื้อสินคาภายในงาน
2.1.2 ในเดือนสิงหาคม 2565 จะมีการจัดประชุมเจาหนาที่อาวุโสเอเปคที่จังหวัด
เชียงใหม จะมีการรับรองแขกที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหมจำนวนมาก ซึ่งคณะจะเดินทางผานทาอากาศยานเชียงใหม
จะตองมีการตกแตงทาอากาศยานเชียงใหมใหสวยงาม สวนราชการตกแตงภูมิทัศนภายในหนวยงานและพื้นที่
รับผิดชอบใหสวยงาม
2.1.3 การแกไขปBญหาเรื่องรองเรียนรองทุกขของพี่น องประชาชน ขอความรวมมื อ
สวนราชการที่เกี่ยวของที่ไดรับเรื่องรองเรียนรองทุกขผานชองทางตางๆ ไดดำเนินการชวยเหลือและแกไขปBญหา
การดำเนินการตองมีการบูรณาการทำงานรวมกันอยางเกี่ยงงานหรือมองวาไมใชหนาที่ของตนเอง ปBจจุบันมีการ
จัดลำดับผลการดำเนินงานของจังหวัด ซึ่งจะดูจากการบันทึกขอมูลรายงานผลการปฏิบัติลงในระบบ จึงขอให
หนวยงานไดบันทึกขอมูลดวย
2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ บุญณราช) จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้
2.2.1 การบริหารจัดการงบประมาณการดำเนินการ ไดมีการประชุมติดตามการบริหาร
จัดการงบประมาณที่จังหวัดเชียงใหมไดรับ โดยภาพรวมบริหารจัดการไดเปdนที่นาพอใจ แตมีบางสวนราชการมีการ
บริหารจัดการงบประมาณติด ขัด ขอใหหัวหนาสวนราชการติดตามใหเปdน ไปตามแผนงานและมีการเบิ กจาย
ตามที่กำหนดไว
2.2.2 ศู น ยอำนวยการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ กชวงวั ย (ศจพ.) จั งหวั ด
เชียงใหมไดมีขับเคลื่อนโดยภาพรวมเปdนที่นาพอใจ กิจกรรมที่นาภูมิใจคือ การสรางบานใหกับผูยากไร เปHาหมาย
453 หลัง ในพื้นที่ 25 อำเภอ จากงบประมาณที่ไดรับและเงินบริจาค มีการลงนามระหวางสวนราชการและ
คณะสงฆ
2.2.3 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหมไดดำเนินการที่จะแกไข
ปBญหาวิกฤตเรื่องของโรคโควิด-19 มาตลอด 2 ปY ในขณะนั้นเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวในทุกพื้นที่ แตปBจจุบัน
สถานการณ...
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สถานการณโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ดังนั้นจึงตองเดินหนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ จะเห็นไดวา
ประชาชนเริ่มออกมาใชชีวิตตามปกติมากขึ้น การจราจรเริ่มติด หางสรรพสินคาและรานคามีคนมาใชบริการมากขึ้น
มี การจั ดกิ จกรรมตางๆ อยางตอเนื ่ อง เริ ่ มเปd นสั ญญาณที่ ดี จะมี การจั ดงาน FTI Expo 2022 โดยสภาอุ ตสาหกรรม
แหงประเทศไทย โดยเลือกจังหวัดเชียงใหมเปdนพื้นที่จัดงาน ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เปdนงานระดับชาติ นอกจากนี้
จะมีการจัดงาน Lanna Expo ของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีกิจกรรมที่หลากหลายใหไดชม ชZอบ ชิม
จะมีผูคนเขามารวมงานเปdนจำนวนมาก เปdนการกระตุนเศรษฐกิจในพื้นที่
2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช) รายงานความกาวหนา
การพัฒนาคลองแมขา ดานที่อยู อาศัย จากขอมูลที่ไดสำรวจไวที่สองปYที่ผ านพบผู บุกรุ กคลองแมขาทั้ งหมด
มีประมาณ 1,200 ครัวเรือน ปBจจุบันมอบหมายใหสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหมสำรวจขอมูลใหมเพื่อใหเปdนปBจจุบัน สำหรับผู บุกรุกที่รุกลงในในลำคลองมีจำนวน 139 ครัวเรือน
จะไดมีการดำเนินการหาแนวทางแกไขปBญหาตอไป ดานการบำบัดน้ำเสียและการปรับปรุงภูมิทัศนริมฝBmงคลอง
โดยใชงบประมาณ 21 ลานบาท คาดวาโครงการจะแลวเสร็จประมาณกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ในสวนของจังหวัด
เชี ย งใหมไดนำงบประมาณเหลื อ จายจากงบประมาณตามโครงการพั ฒ นาจั ง หวั ด จำนวน 21 ลานบาท
เพื่อดำเนินการกิจกรรมพัฒนาพื้นที่คลองแมขาบริเวณตำบลดอนแกวและบริเวณบานทอเมืองลังไดมีการวางทอ
ระบายน้ำแกไขปBญหาน้ำฝนที่ระบายไมทัน สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่ถนนอัษฎาธร ดำเนินการโดย
เทศบาลนครเชียงใหมเพื่อเปdนแลนดมารคแหงใหมของตัวเมืองเชียงใหม ออกแบบโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม
มีความเชื่อวาโครงการดังกลาวนี้จะทำใหคลองแมขาดีขึ้นและเปdนแลนดมารคแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาคลองแมขาเปdนโครงการตนแบบที่จะนำไปพัฒนาตอยอดในพื้นที่ตางๆ ของประเทศตอไป
2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้
2.4.1 นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติราชการ
ในพื้นที่จังหวัด เชีย งใหม ทั้งนี้ จังหวัดไดมีการประชุ มและมอบหมายภารกิจหนาที ่ใหหนวยงานที ่เ กี ่ยวของ
ดำเนินการและเตรียมความพรอมเปdนที่เรียบรอยแลว
2.4.2 ตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) โดยที่สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19) ปBจจุบันไดคลี่คลายและมีแนวโนมที่ดีขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงออกขอกำหนดและขอปฏิ บั ติ
แกสวนราชการทั้งหลายตามคำแนะนำของศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด - 19 ) (ศบค.) การผอนคลายขอปฏิบัติในการสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาทั่วราชอาณาจักร
เพื่อใหประชาชนสามารถดำเนินชีวิตไดใกลเคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น จึงสมควรผอนคลายขอจำกัด ในเรื่องการ
สวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา การสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผาใหเปdนการปฏิบัติโดยความสมัครใจ
กรณีเปdนผูเขาขายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงตอการเสียชีวิต (กลุม ๖๐๘)
หรือผู ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหนากากอนามัยอยางถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อตองอยู
รวมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ และกรณีเปdนผูติดเชื้อโควิด - 19 หรือผู สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อ
โควิด...
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โควิด - 19 จำเปdนตองสวมหนากากอนามัยอยางถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยูรวมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและ
ปHองกันการแพรโรค ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมจะไดมีการออกคำสั่งเพื่อใหสอดคลองกับพระราชกำหนดดังกลาวตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 5 /2565 เมื่อวันจันทร$ที่ 30 พฤษภาคม 2565
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2565
เมื่อวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการ
จั งหวั ด เชี ยงใหม เลขานุ การไดจั ด ทำรายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 17 หนา โดยมี น ายประจญ
ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปdนประธานการประชุม ซึ่งไดนำลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม
เพื่อใหหัวหนาสวนราชการดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม และ
การประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2565 เปdนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายงาน
การประชุม ดังนี้
1. หนวยงานที่แกไขรายชื่อผูเขารวมประชุมจากเดิม ดังนี้
- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เปdน พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ (แทน)
ผูกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3
- การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 เปdน นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ (แทน) ผูอำนวยการการประปา
สวนภูมิภาคเขต 9
- สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม เปdน นางสุมาลี ปBนดอน รักษาการในตำแหนงผูอำนวยการ
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
- สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม เปdน นายเทอดธรรม อดิศัยเดชรินทร
ผูอำนวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
- สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๑ เปdน นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากร
พื้นที่เชียงใหม 1
- สำนักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม เปdน นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
(2) สวนราชการที่ขอเพิ่มเติมรายชื่อผูเขารวมประชุม ดังนี้
- สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 ไดแก นางสาวชมลักษณ ไชยฮั่ง (แทน) สรรพากร
พื้นที่เชียงใหม 2
- ศูนยปฏิบัติติการคดีพิเศษเขตพื้นที่5 ไดแก ร.ต.อ กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผูอำนวยการ
ศูนยปฏิบัติติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
- ศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม ไดแก นางพิมภกา โรยพริกไทย( แทน)
ผูอำนวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบ...
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
4.1 ดานเศรษฐกิจ
4.1.1 สรุ ปการเบิ ก จายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ยงใหม ประจำปS
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร) สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และหนังสือเวียน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้
(1) เปH า หมายการเบิ ก จายและการใชจายเงิ น งบประมาณประจำปY ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนั ง สื อ
สำนั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวั นที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบมาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปdนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การฟWXนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 โดยกำหนดเปHาหมายการเบิกจาย
และการใชจายเปdนรายไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
รายการ
เบิกจาย
ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย
ใชจาย เบิกจาย ใชจาย
ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100
ประจำ
34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100
ลงทุน
13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100
(2) ผลการใชจายเงิ นงบประมาณประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจายและการใชจายเงิน
งบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจำปY ง บประมาณ พ.ศ. 2565 จั ง หวั ด เชี ย งใหม ณ วั น ที่
17 มิถุนายน 2565 ดังนี้
เบิกจาย
หนวย : ลานบาท
เปHาหมาย
สูงกวา
รายการ
งบประมาณ
PO
จำนวน
รอยละ
Q3
เปHาหมาย
รอยละ
รอยละ
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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การใชจาย
เปHาหมาย
รายการ
งบประมาณ
สูงกวาเปHาหมาย
จำนวน
รอยละ
Q3
รอยละ
รอยละ
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
ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจำปY งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ไดรั บจั ดสรร
25,633.06 ลานบาท เบิ กจาย 19,675.50 รอยละ 76.76 สู งกวาเปH า หมายที ่ คณะรั ฐ มนตรี กำหนด
รอยละ 4.76 เปd นลำดั บที ่ 2 ของประเทศ ใชจาย 21,919 ลานบาท รอยละ 85.51 สู งกวาเปH า หมายที ่
คณะรัฐมนตรีกำหนดรอยละ 3.77 เปdนลำดับที่ 40 ของประเทศ ลำดับและรอยละการใชจายลดลงจากเดือนกอน
เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประจำเพิ่มเติม จำนวน 2,173.67 ลานบาท สวนใหญไดรับการจัดสรรหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป จำนวน 2,018.57 ลานบาท รอยละ 14.33 ของงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน
14,084.97 ลานบาท ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม จำนวน 1,193.33 ลานบาท มหาวิทยาลัยแมโจ จำนวน
277.25 ลานบาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จำนวน 238.87 ลานบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม จำนวน 139.88 ลานบาท สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) จำนวน 92.07 ลานบาท
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) จำนวน 50.19 ลานบาท สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) จำนวน 26.98 ลานบาท ตามลำดับ ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจำปY
ปY ง บประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุ น ไดรั บ จั ด สรร 9,374.42 ลานบาท เบิ ก จาย 6,153.61 ลานบาท
รอยละ 65.64 สู ง กวาเปH า หมายที่ คณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดรอยละ 19.64 เปd น ลำดั บ ที ่ 1 ของประเทศ
ผลการใชจาย 8,340.34 ลานบาท รอยละ 88.97 สูงกวาเปHาหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด รอยละ 7.32
เปdนลำดับที่ 11 ของประเทศ ลำดับและรอยละการใชจายลดลงจากเดือนกอนเนื่องจากไดรับจัดสรรงบลงทุน
เพิ่มเติม จำนวน 121.45 ลานบาท ไดแก โครงการชลประทานเชียงใหม จำนวน 38.89 ลานบาท แขวงทางหลวง
เชียงใหมที่ 2 จำนวน 29.25 ลานบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จำนวน 14.30 ลานบาท สำนักงาน
ทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม) จำนวน 10.17 ลานบาท สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
จำนวน 7.08 ลานบาท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงใหม จำนวน 6.04 ลานบาท และสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 16 จำนวน 6 ลานบาท ตามลำดับ และโอนกลับสวนกลาง จำนวน 39.22 ลานบาท สวนใหญเปdนของ
หนวยงานสำนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม จำนวน 18.96 ลานบาท สำนักงานกอสราง
ชลประทานขนาดใหญที่ 1 จำนวน 6.79 ลานบาท โครงการชลประทานเชียงใหม จำนวน 3.94 ลานบาท
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 จำนวน 2.51 ลานบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเชียงใหม จำนวน 1.75 ลานบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 3 จำนวน 1.26 ลานบาท
ตามลำดั บ ทำใหมี ง บลงทุ น ไดรั บ จั ด สรรเพิ ่ ม เติ ม ทั ้ ง สิ ้ น จำนวน 82.22 ลานบาท คิ ด เปd น รอยละ 0.88
ของงบ...

15
ของงบลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จำนวน 9,292.21 ลานบาท หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุน
มีทั้งสิ้น 132 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จำนวน 122 หนวยงาน องคการ
มหาชน จำนวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จำนวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จำนวน
1 หนวยงาน เทศบาล จำนวน 5 หนวยงาน โดยมีรายละเอียดการเบิกจายตามเอกสารที่แนบในวาระการประชุม
สำหรับการเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
การใชจาย
สำรองเงิน
รายการ
งบประมาณ
PO
มีหนี้
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ
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
งบกลางปY 2564
432.01
11.51
0.18 294.33 68.13 306.02 70.84
การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปY ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2564
หนวย : ลานบาท
เบิกจาย
การใชจาย
งบประมาณ
PO
จำนวน
รอยละ
จำนวน
รอยละ
2ล318.65
595.59
1,720.95
74.22
2,316.53
99.91
หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ ไดแก หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0414.2/ว 458
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การลงทะเบี ยนผู มีส ิทธิใชงานในระบบบริหารการเงิน การคลั งภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) กรมบัญชีกลางแจงใหหนวยงานภาครัฐทุกประเภทกำหนดตัวผูใชงาน
ในระบบ New GFMIS Thai โดยใหมีคำสั่งหรือการมอบหมายเปdนลายลักษณอักษรกำหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิใชงาน
ในระบบซึ่งควรพิจารณาโดย คำนึงถึงความเหมาะสมในการมอบหมายตัวบุคคล และกำหนดใหผูใชงานทุกประเภท
ลงทะเบียนผูมีสิทธิใชงานน โดยใหแนบคำสั่งมอบหมายตัวบุคคลผูมีสิทธิ รวมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
มาในระบบ New GFMIS Thai ตามกำหนดในคูมือการลงทะเบียนผูมีสิทธิใชงานในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม New GFMIS Thai รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย โดยใหเริ่มลงทะเบียนไดตั้งแต
วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2565 กรณีไมมีการลงทะเบียนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด อาจสงผลใหเกิดการระงับสิทธิได
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปSของจังหวัดเชียงใหม
ประจำปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม)
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัดเชียงใหม
ไดรั บ จั ด สรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิ บ ั ติ ร าชการประจำปY ข องจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจำปY
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเปdน
งบลงทุน จำนวน 272,690,980.70 บาท รอยละ 90.14 งบดำเนินงาน จำนวน 19,826,119.30 บาท
รอยละ 6.55 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท รอยละ 3.31
การใชจายงบประมาณ ณ วั น ที่ 24 มิ ถุ น ายน 2565 จั งหวั ดเชีย งใหมมี ผลการใชจายงบประมาณ จำนวน
260,870,205.55 บาท รอยละ 86.23 จำแนกเปdน การเบิกจาย จำนวน 149,289,307.04 บาท รอยละ
49.35 และการกอหนี้ผูกพัน จำนวน 111,580,898.51 บาท รอยละ 36.88 ทั้งนี้อยู ระหวางการดำเนิน
โครงการ งบประมาณ 41,646,894.45 บาท รอยละ 13.77 โดยจั งหวั ด เชีย งใหมมี ล ำดั บ ผลการใชจาย
งบประมาณอยูในลำดับที่ 33 ของประเทศ และมีลำดับผลการเบิกจายงบประมาณ อยูในลำดับที่ 36 ของประเทศ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การดำเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ร าชการประจำปS ข องกลุ มจั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปSงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)
ผู อำนวยการกลุ มงานบริ หารยุ ทธศาสตร$ กลุ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนบน ๑
(นายธนากร พรหมดวง) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปY ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณ 88,126,600 บาท
ภาพรวมเบิ ก จาย 10,680,228 บาท รอยละ 12.12 กอหนี ้ ผ ู ก พั น 7,009,792 บาท รอยละ 7.95
อยู ระหวางดำเนินการ 70,436,580 บาท รอยละ 79.93 แยกเปdนงบลงทุน จำนวน 66,293,800 บาท
รอยละ 75.22 ประกอบดวย 2 โครงการ 3 กิจกรรม ไดแก โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ culture & craft กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสูแหลงทองเที่ยว หมายเลข 1252 ตอนแมตอนหลวง - ขวงกอม
กม.50+00 - กม. 58.00 งบประมาณ 50,000,000 บาท โครงการแกไขปBญหาฝุNนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 กิจกรรมปHองกันและแกไขปBญหาฝุNนควันโดยการมีสวนรวมในที่เขตปNาตนน้ำปNาอนุรักษพื้นที่กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 จัดทำแนวกันไฟ จำนวน 670 กิโลเมตร เปdนเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปHองกันและ
แกไขปBญ หาหมอกควัน ไฟปN า พื ้น ที ่ป Nาชุมชนกลุ มจังหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 อยางยั่งยืน ฝายถาวร จำนวน
120 แหง งบประมาณ 9,000,000 บาท ฝNายกึ่งถาวร จำนวน 110 แหง งบประมาณ 3,850,000 บาท
ผลการเบิ กจาย 2,827,000 รอยละ 4.26 กอหนี ้ ผ ู กพั น 6ฅ277,892 บาท รอยละ 9.47 อยู ระหวาง
ดำเนินการ จำนวน 57,188,908 บาท รอยละ 86.27 งบดำเนินงาน จำนวน 16,832,800 บาท รอยละ 19.10
ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ไดแก โครงการจัดแสดงนวัตกรรมแลจำหนายสินคา Lanna Expo 2012
งบประมาณ 6,000,000 บาท โครงการแกไขปBญ หาฝุN นควั นกลุ มจังหวั ดภาคเหนื อตอนบน 1 งบประมาณ
6,565,100 บาท โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ wellness งบประมาณ 702,500 บาท โครงการ
สงเสริม...
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สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ งบประมาณ 3,000,000 บาท โครงการเสริมสรางนวัตกรรม
การผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท โครงการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท ผลการเบิกจาย 5,428,326
บาท รอยละ 32.25 กอหนี้ผูกพัน 731,900 บาท รอยละ 4.35 อยูระหวางดำเนินการ 10,672,574 บาท
รอยละ 63.40 งบรายจายอื ่ น คาใชจายในการบริ ห ารจั ด การกลุ มจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท รอยละ 5.67 คาใชจายในการบริ ห ารจั ด การกลุ มจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ งบประมาณ
5,000,000 บาท รอยละ 5.67
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจำปS พ.ศ.2566 - พ.ศ. 2570
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) เชียงใหม นครแหง
ชีวิตและความมั่งคั่ง เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผู อาศัยและผู มาเยือนในฐานะเมืองที่น าอยู และ
นาทองเที่ยวในระดับโลก พรอมกับเปdนประตูการคาการลงทุนสูสากล เปHาหมาย อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยครัวเรือนในจังหวัดเพิ่มขึ้น จำนวนหมูบาน/ชุมชนที่มีปBญหายาเสพติดลดลง จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด GPP เพิ่มขึ้น รายไดจากการทองเที่ยวจังหวัด
เพิ่มขึ้น คาเฉลี่ยรายปYของฝุNนละอองขนาดเล็กลดลง จำนวนพื้นที่การปลูกปNาในจังหวัดเพิ่มขึ้น รอยละขยะมูลฝอย/
ของเสียที่นำกลับมาใชประโยชนเพิ่มขึ้น โดยมีจุดเดนในการพัฒนา 3 ดาน ไดแก (1) เศรษฐกิจดีประชากรมีรายได
มุงเนนการพัฒนาการทองเที่ยวเนนคุณคา การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการทองเที่ยว ยกระดับสินคาและ
บริการทางการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และสุขภาพสูมาตรฐานระดับสากล สงเสริมการสรางภาพลักษณ
ที่ดีเพื่อเพิ่มมูลคาทางการตลาด การเกษตรมูลคาสูง เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแขงขันของเกษตรกร
และผู ประกอบการ ยกระดั บ การผลิ ต สิ น คาเกษตร เกษตรแปรรู ป ใหมี คุ ณภาพและมาตรฐาน สงเสริ มการ
ประชาสัมพันธและการตลาดเพิ่มมูลคา ประตูสูการคาการลงทุน เสริมสรางศักยภาพของผูประกอบการใหประกอบ
ธุรกิจไดอยางยั่งยืน พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑโดยใชนวัตกรรมความคิดสรางสรรค อัตลักษณลานนา พัฒนา
ระบบนิเวศ และผลักดันการคาการลงทุนในพื้นที่ (2) สังคมนาอยู คุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาคนทุกชวงวัยลดความ
เหลื่อมล้ำ พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัย รองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาค
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สรางสังคมสงบรมเย็นและปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงภายใน มั่นคง
ชายแดน การปHองกันและแกไขปBญหายาเสพติด เพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ เพิ่มประสิทธิภาพ
การปH องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และสงเสริ มความปลอดภั ย ทางถนน (3) การเติ บ โตอยางยั ่ งยื น โดยมี
สภาพแวดลอมที่ดี แกไขปBญหาฝุNนควันเชิงรุกแบบบูรณการภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอุดมสมบูรณสรางการเติบโตที่เปdนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพิ่มพื้นที่สีเขียว พัฒนาเครือขายการอนุรักษ
ธรรมชาติ บริหารจัดการน้ำ ของเสีย และพลังงานดวยองคความรูและเทคโนโลยี ฟWXนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหสามารถอยูรวมกันกับปNาได จากแผนพัฒนาดังกลาวคาดการณวาผูประกอบการ
จะมีขีดความสามารถดานการแขงขันสูง และการสรางงานกระจายรายได สรางระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง
ลดความ...
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ลดความเหลื่ อมล้ำ ใหทุ กคนมี ความสุ ข สังคมมีความสงบปลอดภัย และเติบโตอยางเปd น มิ ตรกั บสิ่ งแวดลอม
อยางยั่งยืน เปdนนครแหงชีวิตและความมั่นคั่งอยางแทจริง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสงเสริมความรูทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย$ทรงเปXนประมุข
หัวหนาสำนักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) กระทรวงมหาดไทย
แจงวาสถาบันพระปกเกลาซึ่งเปdนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะสงผลใหเกิด การ
เปลี ่ ย นแปลงตอประชาชนอยางมี น ั ย สำคั ญ (Big Rock) ที่ 1 การสงเสริ ม ความรู ทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปdนประมุข วาไดจัดทำเนื้อหาสาระความรูเบื้องตนทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปdนประมุขเรียบรอยแลว ประกอบกับผลการประชุมระหวางสถาบัน
พระปกเกลากั บ หนวยงานที ่ เ กี ่ ย วของเพื ่ อ กำหนดแนวทางการขั บ เคลื ่ อ นกิ จ กรรมปฏิ ร ู ป ที ่ 1 เมื ่ อ วั น ที่
26 พฤษภาคม 2565 ไดมีมติใหกระทรวงมหาดไทยรวมดำเนินการขับเคลื่อนตามทางที่สถาบันพระปกเกลา
กำหนด จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือที่ ชม 0017.2/ว 17239 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ขอความรวมมือ
ทุกทานประชาสัมพันธหลักสูตรอบรม รูรอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปdนประมุข ผานระบบ
ออนไลน และสื่อความรู เกี่ยวกับ ความรู การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปdนประมุข ของสถาบันพระปกเกลา เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสงเสริมความรูทางการ
เมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปdนประมุขตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.6 โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพท$เคลื่อนที่และบริการอินเตอร$เน็ตความเร็ว
สู งในพื ้ น ที ่ ชายขอบ (Zone C+) และโครงการจั ด ใหมี บริ ก ารอิ น เตอร$ เ น็ ต ความเร็ ว สู งในพื ้ น ที ่ ห างไกล
(Zone C)
สถิติจังหวัดเชียงใหม (นางธีราพร วิชิตปBญญา) จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐใน
จังหวัดเชียงใหม จำนวน 194 แหง กระจายอยู 18 อำเภอ จุดติดตั้งโครงการอินเตอรเน็ตสาธารณะชุมชน
(MDES Wifi) ในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 227 แหง กระจายอยู 24 อำเภอ ยกเวนอำเภอกัลยาณิวัฒนา แยกตาม
สถานที่ ไดแก กศน.ตำบล 158 แหง ICT ชุมชน 52 แหง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 11 แหง ศูนยเรียนรู
การเพิ ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตสิ นคาการเกษตร (ศพก.) 6 แหง สถิ ติ การใชงานเน็ ตประชารั ฐ 194 หมู บาน
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 2,322,809 ครั้ง เดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น
1,961,545 ครั้ง อำเภอที่ใชงานมากไดแก อำเภอแมอาย เชียงดาว แมแตง อมกQอย สะเมิง ตามลำดับ การใชงาน
สามารถใชงานในแตละวันไดไมจำกัดจำนวนครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง บริการประชาชนทุกภาคสวน นอกจากนี้
ยังไมศูนยดิจิทัลชุมชนใหบริการ 13 ศูนย ในพื้นจังหวัดเชียงใหม หนวยงานราชการและประชาชนสามารถเขาไป
ใชบริการได บริการเปGด - ปGดเปdนเวลา
ผูแทน...
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ผู แทนสำนักงาน กสทช.ภาค 3 (นายมานพ ไชยประสิทธิ์) กสทช. จัดทำ
โครงการจัดใหมีสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่และบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) และ
โครงการจัดใหมีบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในพื้นที่หางไกล (Zone C) จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ใหบริการไดแก
โทรศัพทหมูบาน Wifi รพ.สต. Wifi โรงเรียน Wifi หมูบาน ตู OLT หอง USO wrap อาคาร USO Net ในพื้นที่
Zone C+ 996 แหง พื้นที่ Zone C 673 แหง รวม 1,669 แหง ในพื้นที่ 25 อำเภอ มากที่สุดอำเภออมกQอย
แมแตง และแมออน ตามลำดับ เพื่อสงเสริมใหมีบริการประชาชนในพื้น ที่ห างไกล ทุรกันดารไดใชโครงขาย
โทรคมนาคมพื้นฐานในการสรางงานสรางรายได โดยเฉพาะศูนย USO wrap อาคาร USO Net จะมีบุคลากร
ประจำ และมีอุปกรณการใชงานบริการ ขอความรวมมือสวนราชการไดประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบ
ขอมูลการใหบริการดังกลาวดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.7 ประชาสั ม พั น ธ$ โ ครงการสำมะโนธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม พ.ศ. 2565
(งานแจงนับ)
สถิติจังหวัดเชียงใหม (นางธีราพร วิชิตปBญญา) โครงการสำมะโนธุรกิจและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานแจงนับ) ดำเนินการระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลรายละเอียดการดำเนินกิจการของสถานประกอบการในดานตางๆ เพื่อใหประเทศมีข อมูลพื้น ที่
ที่สำคัญทางดานธุรกิจทางการคา การบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต จึงขอความรวมมือทุกทานใหขอมูล
ที่ครบถวนและเปdนจริง เพื่อใหสำนักสถิติแหงชาตินำมาใชประมวลผลและเปdนฐานขอมูลสำคัญเพื่อนำไปใชในการ
พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไดอยางยั่งยืนตอไป สำหรับจังหวัดเชียงใหมประสบปBญหาดานการจัดเก็บขอมูล
ในพื้นที่ ขอความรวมมือสวนราชการ อำเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประชาสัมพันธใหผู ประกอบการ
ในพื้นที่ไดรับทราบและใหความรวมมือแกเจาหนาที่ที่ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูล
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.8 การสงเสริม การขับเคลื่อนงาน และนโยบายที่สำคัญดานวัฒนธรรม
วั ฒนธรรมจั ง หวั ด เชี ยงใหม (นางสิ ร ิ ร ั ต น โอภาพ) แจงตอที ่ ป ระชุ ม ดั ง นี้
(1) จังหวัดเชียงใหมไดเชิญชวนสวนราชการแตงกายดวยผาไทย ผาพื้นถิ่น ผาลายอัตลักษณประจำจังหวัดเชียงใหม
ตลอดปY 2565 ซึ่งไดรับความรวมจากสวนราชการเปdนอยางดี จังหวัดเชียงใหมไดทูลเกลาฯ ถวายผาลายอัตลักษณ
ประจำจังหวัดเชียงใหมแดสมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี และไดคัดเลือกลายผาอัตลักษณ จำนวน 2 ชิ้น
สงกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการภูษาศิลปJจากทองถิ่นสูสากล (2) จังหวัดเชียงใหมไดมีการขับเคลื่อนแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจำปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดแก การประชุมคณะอนุกรรมการสงเสริม
คุณธรรมจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2565 การประชุมสรางการรับรูความเขาใจในการสงเสริมคุณธรรมจังหวัด
เชียงใหม 24 อำเภอ และมอบเกียรติบัตรประกาศยกยองชุมชน อำเภอ องคกรที่ร วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม
(3) ขอเชิญสวนราชการรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจาฟHาฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคลายวั นประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 ในวันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น.
ณ ศูนยกีฬา...
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ณ ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกีย รติ มหาวิทยาลัยแมโจ การแตงกาย ขาราชการ เครื่องแบบปกติ ขาว (4) ขอเชิ ญ
สวนราชการรวมกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬบูชาและเขาพรรษา พุทธศักราช
2565 ประกอบดวย การถวายเทียนพรรษาและผาอาบน้ำฝน ปฏิบัติธรรม ฟBงพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ วัดทาตอน พระอารามหลวง อำเภอแมอาย และกิจกรรม
ทำบุ ญ ตั กบาตรและฟB งพระธรรมเทศนา ในวั นที ่ 13 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ วั ดปN าดาราภิ รมย
พระอารามหลวง อำเภอแมริม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.9 การจั ด กิ จ กรรม “ชิ ม ชารสดี ขนมพั น ปS ด อยแมสา” เที ่ ย วธรรมชาติ
ดอยผากลอง ลองผาใยกัญชง ชมวิถีมงบานแมสา ภายใตโครงการสงเสริมอัตลักษณ$และภูมิป`ญญาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปSงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู แทนศูนย$พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม (นางนปภัช คำหนอย)
วัตถุประสงคการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมอัตลักษณของชนเผามงบานแมสา มองวาวิถีชีวิตหรือสภาพสั งคม
เศรษฐกิ จ ที ่ เ ปลี ่ ย นไป รู ป แบบการดำรงชี พแบบเดิ มที ่ ทำการเกษตร พื ้ น ที ่ เ ทาเดิ มแตประชากรเพื ่ อมากขึ้ น
จะทำอยางไรใหเขาเหลานั้นสามารถจัดสรรพื้นที่ในชุมชน มีรูปแบบการประกอบอาชีพที่เอื้อกับความเปd น อยู
ใหไดมากขึ้น จึงเปdนที่มาของรูปแบบการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ขอแนะนำแหลงทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติแหงใหม ดอยผากลอง สำหรับผูที่ชอบการผจญภัยไดลองมาเที่ยวมาสัมผัส
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.10 การรายงานขอมูลหนวยพักอาศัยภายในศูนย$บ านพักขาราชการจังหวัด
เชียงใหม
ธนารั ก ษ$ พ ื ้ น ที ่ เ ชี ย งใหม (นายกรจั ก ร ชู ท ิ พ ย) จากการตรวจสอบขอมู ล
สภาพการพักอาศัยภายในศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม ประจำปY พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 17 – 22
กุมภาพันธ 2565 ปรากฏวา มีหนวยพักอาศัยจริง 1,705 หนวยพัก ไมสภาพคลายไมมีผูพักอาศัย 53 หนวยพัก
ไมมีผูพักอาศัย ถูกตัดน้ำ ตัดไฟฟHา และถูกยกมิเตอรน้ำ/ไฟฟHา 49 หนวยพัก หนวยพักอาศัยที่มีผู พักอาศัยปกติ
1,603 หนวยพัก ปBจจุบันมีหนวยงานที่ลงทะเบียนขอเขาพักอาศัยจำนวนหนึ่ง ขอใหหัวหนาสวนราชการกำชับให
ผูที่ไดรับสิทธิ์การพักอาศัยเขาพักอาศัยดวย
ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผู วาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ธนารักษพื้นที่จังหวัดเชียงใหมทำหนังสือถึงหัวหนาสวนราชการเพื่อกำชับการเขาพักอาศัย หากพบวามีการปลอย
ทิ้งราง ใหสวนราชการนั้นๆ สงคืนบานพัก เพื่อจะไดจัดสรรใหกับผูที่ประสงคจะเขาพักอาศัยจริง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 ดาน...
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4.2 ดานกิจการพิเศษ
4.2.1 ประชาสัมพันธ$การจัดงาน FTI Expo 2022
ผู แทนสภาอุ ต สาหกรรมจั งหวั ด เชี ยงใหม (นายอนุ ช า มี เ กี ย รติ ชั ยกุล)
สภาอุ ต สาหกรรมแหงประเทศไทยและเชี ย งใหม กำหนดจั ด งาน FTI Expo 2022 มหกรรมแสดงสิ น คาและ
นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ระดมองคกรชั้นนำของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชนและสมาชิก
สภาอุตสาหกรรม ครอบคลุม 11 คลัสเตอรอุตสาหกรรม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ และผู ประกอบการรายยอย
ในพื้นที่ภาคเหนือ รวมกวา 400 ราย รวมจัดแสดงสินคา การประชุมสัมมนา การเจรจาธุรกิจ พรอมนำเสนอ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหมๆ ระหวางวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อเรียกความเชื่อมั่นภาคเศรษฐกิจและภาคประชาชน
ใหประเทศขับเคลื่อนไปไดอยางเขมแข็ง พรอมตั้งเปHามียอดใชจายกระตุนเศรษฐกิจภายในงานไมนอยกวา 1,000
ลานบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 ประชาสัมพันธ$การจัดงาน Lanna Expo 2022
ผูแทนสำนักงานพาณิชย$จังหวัดเชียงใหม (นางโสพิตย ฤทธิศร) งานแสดง
นวัตกรรมและจำหนาย Lanna Expo 2022 ภายใตแนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน..เพื่อชีวิตและธุรกิจ
ที่ยั่งยืน” โดยรวมจัดพรอมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซโป (FTI EXPO 2022) ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เ ฉลิ มพระเกี ย รติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จั งหวั ด เชี ย งใหม ระหวางวั น ที ่ 29 มิ ถุ น ายน ถึ งวั นที่
3 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงคเพื่อเปdนการแสดงถึงศักยภาพของสินคาในกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน) ที่มีอัตลักษณลานนาและมีความหลากหลาย สามารถตอยอดสู ตลาดสากล
ซึ่งการจัดงานรวมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซโป (FTI EXPO 2022) ทำใหไดรับประโยชนจากกลุมผูประกอบการ
ที ่ เ ดิ น ทางมารวมงานสภาอุ ต สาหกรรมเอ็ ก ซโป (FTI EXPO 2022) จากทุ ก ภาคของประเทศ จำนวนกวา
500 บริษัท คาดวาจะมี ผู เขามาเยี่ ยมชมงานทั้ งชาวไทยและตางประเทศ มากกวา 100,000 คน ซึ่งสามารถ
เปdนชองการสรางโอกาสเชื่อมโยงดานการตลาดใหกับผู ผลิตสินคาในพื้นที่ไดเปdนอยางดียิ่ง ประมาณการรายได
ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดใกลเคียง มากกวา 1,000 ลานบาท กิจกรรมภายในงานประกอบดวย
(1) การแสดงและจำหนายสุดยอดสินคาและนวัตกรรมของกลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลำพูน
ลำปาง แมฮองสอน) จำนวน 200 บูธ โดยแบงเปdน 4 กลุมสินคา ดังนี้ กลุมสินคาเฟอรนิเจอรและสินคาตกแตง
กลุ มสินคาสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ มสินคาไลฟJ-สไตล แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอื่นๆ
กลุมสินคาอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป (2) Food Truck บริเวณ Zone P โซนอาหารและเครื่องสำหรับ
บริการลูกคาที่มาเที่ยวชภายในงาน พรอมจัดจุด รับประทานอาหาร (3) นิทรรศการแสดงสินคา (Pavilion)
ที่มีศักยภาพของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลำพูน ลำปาง แมฮองสอน) มีการนำเสนอสินคาและ
บริการที่เปdนความตองการของตลาดยุคใหม (4) กิจกรรมจับคูเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ทั้งแบบ Online
และ offline ระหวางผูประกอบการที่เขารวมงานที่มีศักยภาพในการสงออก กับ ผูประกอบการ (Buyer and Trader)
(5) การแสดง...
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(5) การแสดงจากศิลปGนลานนา (6) การแสดงศิลปวัฒนธรรมลานนา แสดงถึงอัตลักษณวิถีชีวิตของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 (7) กิจกรรมสินคานาทีทอง - การประมูลไลฟJสด ผานชองทางออนไลน เพื่อกระตุนการขาย
ภายในงาน (8) การประกวดรองเพลงลูกทุง เปGดโอกาสใหเยาวชนที่มีอายุ ตั้งแต 12 ปY ขึ้นไป ไดเขารวมกิจกรรม
ทั้งยังเปdนการประชาสัมพันธการจัดงานไดอยางทั่วถึงในทุกๆ กลุ ม ทุกๆ ชวงอายุ (9) การแขงขันสมตำลำซิ่ง
หรื อสมตำลี ลา เปG ดโอกาสใหประชาชนไดมี ส วนรวมกับ กิจ กรรมภายในงานทุ กๆ สายอาชี พ และทุ กๆ กลุ ม
(10) กิจกรรมลุ นรับโชคทุกวัน เปdนการคืนกำไรใหกับลูกคาที่มารวมภายในงานและยังเปdนการสงเสริมการขาย
กับใหผู ประกอบการภายในงาน พิธีเปGดงาน Lanna Expo 2022 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา
18.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2.3 การสงเสริมดานการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม
ผู แทนสำนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นายจักรพงศ
สิทธิหลอ) ปY 2562 มีนักทองเที่ยว 10,863 คน ปY 2563 ลดลงเหลือ 6,007,763 คน ปY 2564 ลดลงเหลือ
3,734,006 คน รายไดจากการทองเที่ยว ปY 2563 ลดลงเหลือ 49,841.03 ลานบาท ปY 2564 ลดลงเหลือ
23,291.25 ลานบาท ในปY 2565 เดือนมกราคม - เมษายน มีนักทองเที่ยว 881,560 คน รายไดจากการ
ทองเที่ยว 421.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปY 2564 ในชวงเวลาเดียวกัน ศบค.อนุมัติ ยกเลิกระบบไทยแลนดพาส
(Thailand Pass) ไมบังคับใหนักทองเที่ยวซื้อและแสดงเอกสารการทาประกันสุขภาพ สวนใบรับรองการฉีดวัคซีน
(Vaccination Certificate) ยังตองแสดงกับสายการบินในขั้นตอนการเช็กอินจากประเทศตนทางอยู เริ่ม 1 กรกฎาคม
2565 อนุญาตใหเฉพาะในพื้นที่โรงแรมตางๆ ทั่วประเทศ สามารถขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล แกผู เขาพักได
ในชวงเวลา 14.00 - 17.00 น. เพื่อสนับสนุน บรรยากาศดานการทองเที ่ยว สงผลดีต อระบบอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว นักทองเที่ยวชาวตางชาติเกิดความสะดวก ในการเดินทางเขาประเทศ คาดการณและแนวโนม
สถานการณดานการทองเที ่ยวของจังหวั ดเชีย งใหมยั งตองพึ่ งพานั กทองเที ่ยวภายในประเทศเปdน หลั ก หรือ
ไทยเที่ยวไทย สวนนักทองเที่ยวตางชาตินั้น ยังคงตองใชเวลาในการฟWXนตัวและมีแนวโนมในรูปแบบคอยเปdนคอยไป
จั งหวั ด เชี ย งใหมมี ส ายการบิ น ระหวางประเทศ 2 สายการบิ น ไปยั งประเทศสิ งคโปรและประเทศมาเลเซี ย
สำหรับสายการบินภายในประเทศมีจำนวน 6 สายการบิน 11 เสนทาง แนวทางสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม หลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ) ไดแก ระยะที่ 1
การเตรียมความพรอมของผู ประกอบการดานการทองเที่ยว ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมโครงการในการรองรับ
การทองเที่ยว ระยะที่ 3 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืน สำหรับระยะที่ 1 การเตรียม
ความพรอมของผูประกอบการดานการทองเที่ยว ภายใต SHA Safety and Health Administration แนวทางการ
ดำเนินงาน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ในระดับจังหวัด/บูรณาการ
หนวยงาน ที่เกี่ยวของ ติดตามความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยว พัฒนาเพิ่มทักษะใหกับผู ประกอบการ
ดานการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมใหเขาสูระบบการขอรับรองตามมาตรฐาน SHA และ SHA PLUS จัดทำ
สื่อสรางการรับรูและประชาสัมพันธสรางการรับรูในการเตรียมความพรอมผานสื่อระบบออนไลน รวมออกตรวจ
สถาน...
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สถานประกอบการดานการทองเที่ยวที่ผาน มาตรฐาน SHA และ SHA PLUS ทุกสัปดาห จังหวัดเชียงใหมมีมาตรฐาน
SHA 10 ประเภท จำนวน 3,043 แหง มาตรฐาน SHA PLUS 10 ประเภท จำนวน 1,737 แหง ระยะที่ 2
การจัดกิจกรรม โครงการในการรองรับการทองเที่ยว เปdนการจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน ในพื้นที่ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว/ประเพณีล านนา 12 เดือน ระยะที่ 3 การสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แนวทางการดำเนินงานประกอบดวยกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนทองเที่ยว
สู การทองเที ่ยวสีขาวอยางยั ่งยืน และโครงการสงเสริ มการทองเที่ยวเชิ งสุ ขภพ Wellness จัดโดยสานั กงาน
การทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ดานความมั่นคง
5.3.1 สถานการณ$ ก ารแพร ระบาดโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(โควิด – 19 ) และสถานการณ$โรคตามฤดูกาล
นายแพทย$สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน)
ผูติดเชื้อโรคโควิด - 19 จังหวัดเชียงใหม ระลอกเดือนมกราคม 2565 ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 พบผูติดเชื้อ
โรคโควิด - 19 เฉลี่ย 14 วัน ยืนยัน 26 ราย เขาขาย 749 ราย ยืนยันสะสม 34,466 ราย เขาขายสะสม
322,490 ราย อัตราการครองเตียงผู ปNวยสีเหลือง รอยละ 16.46 สีส มและสีแดง รอยละ 7.14 อัตราการตาย
เฉพาะโรคโควิ ด – 19 รอยละ 0.06 สรุ ปยอดการฉี ดวั คซี นปH องกั นโรคโควิ ด – 19 ฉี ดไป 1,684,197 คน
รอยละ 90.44 จากประชากรตามสิ ทธิ ร ั กษา เข็ มที ่ 1 รอยละ 90.44 เข็ มที ่ 2 รอยละ 87.43 เข็ มที ่ 3
รอยละ 38.96 และเข็มที่ 4 รอยละ 6.55 ขอกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แหงพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) มีผลนับตั้งแตประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปdนมาตรการ
ผอนคลายเพื่อเขาสู สภาวะ Endemic สถานการณโรคไขเลือดออก ปY 2565 จังหวัดเชียงใหมพบผู ปNวยแลว
193 ราย ในพื้นที่ 20 อำเภอ ยกเวนอำเภอไชยปราการ กัลยาณิวัฒนา สะเมิง ดอยหลอ อมกQอย ขอความ
รวมมื อ 7 อำเภอ ไดแก ดอยสะเก็ ด พราว แมริ ม เวี ย งแหง สั น กำแพง สั น ปN า ตอง ฮอด เพิ ่ มความเขมขน
การควบคุมโรคไมใหเกิดผูปNวยระลอกที่ 2 สถานการณโรคฝYดาษลิง ทั่วโลกพบผูปNวยแลว 1,620 ราย สำหรับ
ประเทศไทยยังไมพบผูปNวย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหมไดมีมาตรการปHองกันโรคฝYดาษลิง ซึ่งเปdนแนวทางการเฝHาระวัง
2 รูปแบบ คือ ทาอากาศยานเชียงใหม ดานควบคุมโรคติดตอไดจัดตั้งจุดสแกนไข และตรวจเอกสาร ถาพบ
ผู มีอุณหภูมิร างกายมากกวา 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทำการแยก
เพื่อสอบสวนและเฝHาระวัง พรอมแจกบัตรคำแนะนำ ใหผูเดินทางระวังอาการขณะที่อยูในเชียงใหม และสงรายชื่อ
ใหสำนั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด เชี ย งใหมติ ด ตาม (2) โรงพยาบาล จั งหวั ด เชี ย งใหมจั ด ประชุ มวางแนวทาง
การเฝHาระวังผูมีอาการเขาขายแลว โดยใหโรงพยาบาลจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ ที่ตั้ง ถาพบผูมีอาการเขาขายใหเก็บ
ตัวอยางสิ่งสงตรวจพรอมประสานสำนั กงานสาธารณสุขจังหวัด เชีย งใหมลงสอบสวนโรค และสงสิ่งสงตรวจ
เพื่อหาเชื้อไปที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย
มติที่ประชุม รับทราบ
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5.3.2 การแกไขป`ญหาไฟปlาและฝุlนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม
ผู อำนวยการสำนั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ ่ ง แวดลอมจั ง หวั ด
เชี ยงใหม (นายอิ ส ระ ศิ ร ิ ไสยาสน) สรุ ป ผลการถอดการปH องกัน แกไขปB ญ หาไฟปNา หมอกควั นและฝุ Nน ละออง
ขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ไดมีการระดมความคิดเห็น 3 กลุม คือ กลุมคณะกรรมการ/อำเภอ กลุมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมเจาหนาที่ปNาไม/อุทยาน จุดแข็ง STRENGTHS ไดแก การบริหารงานแกไขปBญหาไฟปNา
และหมอกควั น แบบ Single Command โดยในระดั บ จั ง หวั ด มี ผ ู วาราชการจั ง หวั ด และในระดั บ อำเภอ
มีนายอำเภอเปdนผู ควบคุมสั่งการ ทำใหการทำงานในพื้นที่สามารถดำเนินการไดทั้งในระดับตำบล และหมู บาน
การใชระบบบัญชาการ มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชแกไขปBญหาไฟปNา เชน ระบบ FireD , โดรน ,
อากาศยานไรคนขับ (UAV) เปdนตน มีการจับกุมและดำเนินคดีอยางเด็ดขาด และตรวจสอบลงพื้นที่อยางจริงจัง
การทำงานมีการบูรณาการทุกฝNาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือขายภาคประชาชน นโยบายของ
รัฐบาลในการแกไขปBญหาไฟปNาหมอกควัน และ PM2.5 ประกาศเปdนวาระแหงชาติ มีการออกประชาสั ม พั น ธ
สรางการรับรู และความตระหนักแกประชาชนในพื้นที่ทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง ศูนยรับซื้อเศษวัสดุเหลือใช
ทางการเกษตร การสนั บ สนุ น เฮลิ ค อปเตอรในภารกิ จ การสงกำลั ง พล การลาดตระเวน และดั บ ไฟปN า
ของหนวยงานตางๆ การเสริ มกำลั งชุ ด ปฏิ บ ั ติ การพิ เ ศษไฟปN า (หนวยเสื อไฟ) เขารวมปฏิ บ ั ติ การ จุ ด ออน
WEAKNESS ไดแก เจาหนาที่ดับไฟปNาปฏิบัติหนาที่ตอเนื่องหลายชั่วโมง รางกายออนลาและมักมีการลักลอบเผา
ชาวบานยังขาดความรูและการฝRกฝนในการเขาดับไฟ เครื่องมือและอุปกรณดับไฟไมเพียงพอในบางพื้นที่ บางครั้ง
มี จ ุ ด ความรอนเกิ ด ขึ ้ น หลายพื ้ น ที ่ พ รอมกั น ทำใหไมสามารถควบคุ ม ไดทุ ก จุ ด ปB ญ หางบประมาณลาชา,
ไมมีงบประมาณในการดำเนินการ และงบประมาณแตละพื้นที่ไมเทากัน ยานพาหนะที่ใชของหนวยงานดานการ
ควบคุมไฟปNา มีอายุการใชงานเกิน 10 ปY และไมเพียงพอ ทำใหสมรรถนะในการทำงานลดลง ความขัดแยงภายใน
ทองถิ ่ น /ความขั ด แยง ระหวางราษฎรกั บ เจาหนาที ่ ข องรั ฐ บางพื ้ น ที ่ ยั ง เปd น ปB ญ หาทำใหเกิ ด ไฟปN า ขึ ้ น ได
การประชาสัมพันธไมสามารถเขาไปไดอยางทั่วถึง และรวดเร็วไดในพื้นที่ที่เปdนชุมชนในเขต ภูเขาสูง การกระจาย
ของชุ มชนและประกอบกั บ มี ห ลายชาติพั น ธุ ทำใหการสื ่ อสาร ภาษา เกิ ด ความเขาใจไมตรงกั น สื ่ อมวลชน
มี ห ลากหลายในปB จ จุ บ ั น โดยเฉพาะสื ่ อออนไลนไมสามารถควบคุ มได มี ทั ้ งขอมู ล จริ งและขอมู ล เท็ จ โอกาส
OPPORTUNITIES ไดแก ความรวมมือจากหนวยงานทั้งภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทหาร ภาคเอกชน
ประชาชน ภาควิชาการ จิตอาสา มี Application AirCMI มี Application FireD ไดรับการสนับสนุนอากาศยาน
และ dron เพื่อเฝHาติดตามและเขาปฏิบัติภารกิจดับไฟปNาในพื้นที่ ศูนยรับซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
(Chiang Mai model) การใชระบบบัญชาการ (หอง WARROOM อบจ.) ประกาศจังหวัดเชียงใหมตางๆ สภาพภูมิอากาศ
อยูในชวงปรากฏการณลานีญา อุปสรรค THREATS ไดแก สภาพพื้นที่ที่เกิดจุดความรอนมักพบในพื้นที่เปdนภูเขา
สูงชัน เขาถึงไดยาก และเกิดบริเวณรอยตอเขตอำเภอ และรอยตอเขตจังหวัด บริเวณที่เกิดไฟบางพื้นที่มีไฟไหม
ตอไมจำนวนมาก ทำใหไมสามารถดับไฟไดสนิท และลุกไหมอีก สภาพอากาศมีความแหงแลง เชื้อเพลิงมีปริมาณ
มาก ไฟปNาเกิดขึ้นรุนแรง ทำใหลุกลามไดงาย ขอบเขตของตำบล/หมู บาน ที่ไมชัดเจนและไมตรงกัน ทำใหเกิด
ชองวาง ไมมีเจาภาพรับผิดชอบในการควบคุมไฟปNา นโยบายของแตละอำเภอ/พื้นที่แตกตางกัน เขตรอยตอ และ
หมอกควันขามแดนการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทสรุปหมอกควันไฟปNาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
จังหวัด...
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จังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 13.8 ลานไร ประกอบดวย 25 อำเภอ 210 ตำบล 2,066 หมู บาน
ซึ่งเปdนจังหวัดที่ใหญเปdนอับดับ 1 ของภาคเหนือ มีพื้นที่ปNาสมบูรณทั้งหมด 9.6 ลานไร หรือประมาณรอยละ 70
ของพื้นที่ จากสถานการณหมอกควันไฟปNาจังหวัดเชียงใหม มีผลการดำเนินงานเปdนไปดวยดี โดยมีความรวมมือ
จากทุกภาคสวนและประชาชนในพื้นที่เปdนอยางดี เปdนผลทำใหจุดความรอนปY 2565 เกิดขึ้น 2,572 จุด ลดลง
5,494 จุด คิดเปdนรอยละ 68.11 และลดลงจากคาเฉลี่ย 3 ปY ยอนหลัง หวงระยะเวลาเดียวกัน รอยละ 83.44
และมีพื้นที่เผาไหม (Burn scar Area) ปY 2565 ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน 2565 จำนวน 431,856 ไร
เมื่อเปรียบเทียบปY 2564 จำนวน 803,494 ไร พบวาจำนวนพื้นที่เผาไหมจังหวัดเชียงใหม ลดลงรอยละ 46.25
ในสวนของคาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน คา PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาเกินมาตรฐาน (เกิน 50 มคก./ลบม.)
จำนวน 40 วัน และเกิน 90 มคก./ลบ.ม. จำนวน 4 วัน เมื่อเทียบกับปY 2564 มีคา PM2.5 เกินมาตรฐาน จำนวน
85 วัน พบวาจำนวนวันที่คาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานลดลงรอยละ 52.94 การดำเนินงานแกไขปBญหาไฟปNา
และหมอกควั น จั งหวั ด เชีย งใหม ประสบผลสำเร็ จ เปd นอยางดี ได โดยการรวมบูร ณาการและการมี ส วนรวม
ของทุกภาคสวน ที่ไดเขามามีบทบาทและสวนรวมในการดำเนินการอยางเข็มแข็ง ตอเนื่อง และยั่งยืน ขอเสนอแนะ
และแนวทางแกไขอยางยั ่ งยื น (1) การบู ร ณาการหนวยงานในดานการควบคุ มไฟปN า ควรมี แผนปฏิ บ ั ติการ
ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมูบาน อยางทั่วถึง (2) ควรมีงบประมาณดานการแกไขปBญหาไฟปNาและ
หมอกควั น ใหครอบคลุ มทุ กหมู บานเพื ่ อแกไขปB ญ หากำลั งเจาหนาที ่ ไมเพี ย งพอในการดู แลรั บ ผิ ด ชอบพื ้ นที่
(3) การประชาสัมพันธ ควรใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการสรางการรับรู และเขาใจใหเขาถึงกลุมเปHาหมาย
ที่เปdนตนเหตุ/กลุมเสี่ยงที่ทำใหเกิดไฟปNา รวมทั้งจัดจางเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่พูดและเขาใจภาษาชาติพันธุได
เพื่อใหเกิดการสื่อสารที่ถูกตองและไมเกิดความเขาใจผิดและคลาดเคลื่อน (4) โครงการ “ชิงเก็บ ลดเผา” ควรมี
งบประมาณกระจายการเก็ บ (ใบไม) ใหครอบคลุ ม ทุ ก กลุ มปN า /ทุ ก หมู บานที ่ เ สี ่ ย งตอการเกิ ดไฟปN า โดยมี
วัตถุประสงคสามารถนำมาสรางเปdนรายไดใหกับชุมชน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ (5) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่
ปNาควรใหชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินการ และตองมีแผนรวมกับชุมชนทุกพื้นที่ เพื่อแกปBญหาการรองเรียนวา
เจาหนาที่เผาปNาเอางบประมาณ และการดำเนินการตองกำหนดขอบเขต วิธีการ และชวงเวลาใหชัดเจน (6) ควรมี
การจัดฝRกอบรมดานความรูพื้นฐานและทักษะการควบคุมไฟปNาอยางเขมขน และเปdนระบบ ใหกับหนวยงานภาครัฐ
เอกชน และประชาชนที่มารวมเปd นกำลังพลในการชวยดับ ไฟปNา โดยมีการขึ้นบัญชีเ ปdน กำลั งพลผู สนั บ สนุ น
การดับไฟปNา และมีประกันชีวิตเพื่อเปdนสวัสดิการ การฟWXนฟูปNา และโครงการ หลังฤดูกาลหมอกควัน (1) โครงการ
ปลูกปNาเพื่ออนุรักษ ฟWXนฟู ปNาตนน้ำ ปNาชายเลนและปHองกันไฟปNา พื้นที่เปHาหมายปY พ.ศ. 2565 มีเนื้อที่ รวม
20,322.26 ไร พื้นที่ปNาอนุรักษ มีเนื้อที่รวม 9,640.26 ไร พื้นที่ปNาสงวนแหงชาติ มีเนื้อที่รวม 10,682 ไร
(2) โครงการสรางฝายชะลอน้ำ พื้นที่เปHาหมายปY พ.ศ. 2565 ในการกอสรางฝาย จำนวน 1,009 จุด พื้นที่ปNา
อนุรักษ จำนวน 505 แหง พื้นที่ปNาสงวนแหงชาติ จำนวน 504 แหง (3) โครงการสรางฝายชะลอน้ำและปลูกไม
ยืนตนบนพื้นที่สูงเพื่อลดการเผา ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามแนวพระราชดำริ (โครงการปGดทอง
หลังพระ) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกไมผลยืนตน เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการเผา จำนวน
7 หมู บาน ในพื้นที่อำเภอแมอาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง (4) สำนักจัดการทรัพยากร
ปNาไมที่ ๑ (เชียงใหม) แจกพันธุกลาไม จำนวน 1,000,000 ตน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3.1 การดำเนิน...
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5.3.1 การดำเนินการปoองกันและแกไขป`ญหาอุทกภัย
หั ว หน าสำนั ก งานปo อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายอารุณ ปGนตา) การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนกรกฎาคม 2565 ครึ่งแรกของเดือน ปริมาณและการ
กระจายของฝนบริเวณประเทศไทยยังคงมีนอย โดยสวนใหญจะมีฝนรอยละ 20–30 ของพื้นที่ จากนั้นปริมาณ
และการกระจายของฝนจะกลับมามีเพิ่มมากขึ้นและตอเนื่องกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแหง
ทั้งนี้เนื่องจากในระยะประมาณครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใตที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศ
ไทยยังคงมีกำลังออน จากนั้นจะมีกำลังแรงขึ้น และตอเนื่องมากขึ้น ประกอบกับในระยะครึ่งหลังของเดือนมักจะมี
รองมรสุมพาดผานบริเวณตอนบนของประเทศไทยในบางชวง และคาดวาปริมาณฝนรวมจะนอยกวาคาปกติประมาณ
รอยละ 10 สถานการณน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญ เขื่อนงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ำ 124.00 ลาน ลบ.ม.
รอยละ 46.79 เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ำ 100.440 ลาน ลบ.ม. รอยละ 38.19 อางเก็บน้ำขนาดกลาง
จำนวน 13 แหง รวมจำนวน 56.614 ลาน ลบ.ม. รอย ละ 55.02 สถานการณอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม
ประกาศเขตพื ้ น ที ่ ป ระสบสาธารณภั ย (อุ ทกภั ย ) จำนวน 20 อำเภอ ไดแก อำเภอแมริ ม แมออน แมแจม
สันปNาตอง พราว จอมทอง ฝาง ดอยสะเก็ด ดอยหลอ แมวาง เมืองเชียงใหม หางดง แมแตง แมอาย สารภี สะเมิง
เชียงดาว ฮอด สันทราย และอมกQอย รวมพื้นที่ไดรับผลกระทบ 96 ตำบล 769 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ
61,348 ครัวเรือน 198,908 คน บานเรือน 6,237 หลัง พื้นที่การเกษตร 10,731 ไร ประมง 110 แหง
ปศุสัตว 61 ตัวถนน 568 สาย สะพาน/คอสะพาน 48 แหงเหมืองฝาย 240 แหง การดำเนินการเตรียมความ
พรอมรับมือกับสถานการณอุทกภัย แจงทุกอำเภอ เทศบาลนครเชียงใหม และเทศบาลเมืองทุกแหง ใหเตรียม
ความพรอม เฝHาระวังและติด ตามสถานการณ จัดทำแผนเผชิญเหตุ ขอมูลพื้นที่เสี่ย งอุ ทกภัย การระบายน้ ำ
โครงสรางของสถานที่เก็บกักน้ำ การแจงเตือนภัย การเผชิญเหตุ จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณปHองกันและแกไข
ปBญหาอุทกภัย น้ำปNาไหลหลาก และดินถลม ปY 2565 จังหวัดเชียงใหม ณ หองปฏิบัติการ องคการบริหาร
สวนจังหวัดเชียงใหมแตงตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณอุทกภัย ปY 2565 ในการติดตามและประเมินสถานการณ
น้ำ และประสานการปฏิบัติในการ ใหความชวยเหลือแกผูประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม หารือแนวจัดตั้ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณปHองกันและแกไขปBญหาอุทกภัย น้ำปNาไหลหลาก และดินถลม ปY 2565 จังหวัดเชียงใหม
ณ หองปฏิบัติการ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ทางการรับมืออุทกภัยในเขตเมือง ปHองกันพื้นที่เศรษฐกิจ
สำคัญ และสั่งการใหทุกหนวยงานเรงดำเนินการแกไขปBญหาในพื้นที่เสี่ยง 10 จุด แจงทุกอำเภอ เทศบาลนคร
เชียงใหม และเทศบาลเมืองทุกแหง ติดตามพื้นที่ที่มีการกอสรางของสวนราชการ ที่อาจเปdนตนเหตุของการ
กี ด ขวางทางน้ำ จนสงผลตอปBญหาการเกิดน้ ำทวมขั ง แจงใหสวนราชการที่ เกี่ ยวของดำเนิ นการปรั บปรุ งแกไข
และเตรียมความพรอมเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการชวยเรงระบายน้ำ แตงตั้งคณะทำงานปHองกันอุทกภัยในเขต
เมืองเชียงใหม ตามคำสั่งกองอำนวยการปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม มีคำสั่งกองอำนวยการ
ปHองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม ในการแบงมอบภารกิจปHองกันอุทกภัยในเขตเมือง แจงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยู ในเขตชุมชน/เมืองทุกแหง ดำเนินการลอกทอ ดูดเลน กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในทอ
ระบายน้ำ/ทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และพิจารณาติดตั้งเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยง พื้นที่การ
ปHองกันอุทกภัยในเขตเมือง 10 จุด ไดแก จุดที่ 1 ดานหนามหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน - เซ็นทรัล แอรพอรต หนวยงาน
หลักเทศบาล...
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หลักเทศบาลตำบลสุเทพ จุดที่ 2 บริเวณหนาสนามกอลฟลานนา หนวยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม จุดที่ 3
บริเวณถนนหวยแกว/พื้นที่บริเวณชางเคี่ยน จุดที่ 3.1 หนวยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม จุดที่ 3.2 หนวยงานหลัก
เทศบาลตำบลชางเผือก จุดที่ 4 บริเวณหลังโรงแรมเชียงใหมภูคำ หนวยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม จุดที่ 5
สี่แยกตลาดตนพยอม หนวยงานหลัก เทศบาลนครเชียงใหม จุดที่ 6 กาดกอม ชุมชนศรีปGงเมือง หนวยงานหลัก
เทศบาลนครเชียงใหม จุดที่ 7 แยกขวงสิงห -บริเวณหนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม หนวยงานหลัก เทศบาล
นครเชียงใหม จุดที่ 8 ประตูน้ำดอนชัย-พื้นที่เทศบาลตำบลปNาแดด หนวยงานหลัก เทศบาลตำบล ปNาแดด จุดที่ 9
สี่แยกบิ๊กซีแมเหียะ โรงเรียนสารสาสนลานนา รองเรือนคำ หนวยงานหลัก เทศบาลเมืองแมเหียะและเทศบาล
ตำบลปNาแดด จุดที่ 10 ชุมชนหมูบานดาราวดี หนวยงานหลัก เทศบาลตำบลปNาแดด การดำเนินการแกไขปBญหา
อุทกภัยในเขตเมืองทำการขุดลอกทอระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวาง เพิ่มชองระบายน้ำ พรอมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำ
รองรับสถานการณ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3.4 แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนงานดานผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .2562
ผู แทนสำนักงานโยธาธิการและผั งเมื องจังหวัดเชี ยงใหม (นางสาวจันทิ มา
เกื้อดวง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหมที่ประกาศบังคับใชในปBจจุบัน เดิมใชตามพระราชบัญญัติ การผังเมื อง
พ.ศ. 2518 เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ขึ้น จะมีการจัดทำผังเปdน 2 ประเภท คือ
ผังเชิงนโยบาย และผังกำหนดการใชประโยชนที่ดิน สงผลใหผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหมกลายเปdนผังเมืองระดับ
นโยบาย ซึ่งจำเปdนที่จะตองวางและจัดทำใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดทำพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. 2562 จะเปdนการดำเนินการ 3 แนวทาง คือ แนวทางแรก กรมโยธาธิการและผังเมืองจะยังใหใชบังคับ
ผั งเมื องรวมจั งหวั ดในพื ้ น ที ่ จ ั งหวั ด เชี ย งใหม ในพื ้ น ที ่ ท ี ่ ผ ั ง เมื อ งรวมเมื อ งหรื อชุ ม ชนประกาศใชบั ง คั บ แลว
ใหใชผังเมืองรวมเมืองหรือชุมชนนั้นใชบังคับแทนที่ผังเมืองรวมจังหวัด และถาหากพื้นที่บริเวณใดใชผังเมืองรวม
จังหวัด มีขอที่ติดปBญหาทั้งในเรื่องของการใชประโยชนที่ดิน ขอกำหนดในเรื่องของบัญชีทาย ทางจังหวัดปBจจุบัน
ไดรวบรวมสงขอมูลดังกลาวใหกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดำเนินการจัดทำแกไขเฉพาะสวน หรือเฉพาะ
บริเวณ ตามมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติการผังเมืองเปdนที่เรียบรอยแลว สวนแนวทางที่ 2 กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองจะดำเนินการวางและจัดทำผังรวมจังหวัดโดยการปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในปY พ.ศ. 2572 ในสวนของ
ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหมที่กำลังเรงดำเนินการอยูไดดำเนินการไปแลวทั้งสิ้น 15 อำเภอ คงเหลือ 10 อำเภอ
ที่จะเรงดำเนินการเพื่อใหประกาศใชบังคับแทนผังเมืองรวมจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ดานสังคม
5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมบั งคับคดีและจั ง หวั ด
เชียงใหมที่สวนราชการและประชาชนควรรับทราบ
ผูอำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม (นายกิตติพศ ตันประเสริฐ)
สืบเนื่อง...
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สืบเนื่องจากปY 2565 เปdนปYแหงการแกไขปBญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเปdนนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มีขอสั่งการ
ใหกระทรวงยุติธรรมดำเนินการ หนี้ครัวเรือนประกอบไปดวยหนี้เงินกูเพื่อการศึกษา (กยศ.) บัตรเครดิต หนี้เชาชื้อ
สถาบันการเงินตางๆ จังหวัดเชียงใหมไดมีการจัดการไกลเกลี่ยไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผลการดำเนินการ
เปdนไปดวยความเรียบรอย สามารถแกไขปBญหาหนี้ไดมาก มูลทรัพยในการแกไขหนี้ 578 ลานบาท สามารถไปลด
คาใชจายในการฟHองรอง คาใชจายในชั้นบังคับคดีลงไปประมาณ 500 ลานบาท ขอประชาสัมพันธใหประชาชน
ไดรับทราบผานหัวหนาสวนราชการ นายอำเภอ สำนักงานบังคับคดีจะทำการไกลเกลี่ยหนี้สินที่เกิดหลังจาก
คำพิพากษาของศาลแลว หากกรณีมีหนี้สินที่เกิดกอนคำพิพากษาของศาลใหติดตอสำนักงานยุติธรรมจั งหวัด
เชียงใหม ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม โทร. 0 5328 4840-5
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 นำเสนอโดยเอกสาร
5.6 เรื่องอื่นๆ
5.6.1 ผูแทนสำนักงานคลังเขต 5 (นางชฎาพันธ โสมิยะ) ประชาสัมพันธการยื่นขอรับ
บำเหน็จบำนาญกรณีเ กษี ยณอายุ ราชการ ในปYงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถยื่นลวงหนาไดตั้งแตเดื อน
กุมภาพันธ 2565 เปdนตนไป ทานที่ยังไมไดยื่นเอกสารขอใหรีบดำเนินการ หากมีวันทวีคูณขอใหเก็บขอมูล
ในฐานขอมูลดวย หากทำการยื่นเอกสารลวงหนาจะมีสิทธิ์ไดรับเงินตอเนื่องในเดือนตุลาคม 2565 และที่สำคัญ
จะมี ผ ลตอสิ ทธิ ก ารรั ก ษาพยาบาลรวมถึ ง สิ ท ธิ ข องบุ ค คลในครอบครั ว ดวย และขอเนนย้ ำ ใหจั ด ทำหนั งสื อ
แสดงเจตนาผูรับบำเหน็จตกทอดและหนังสือแสดงเจตนาผูรับเงินชวยพิเศษคาทำศพ แมวาจะยังเปdนขาราชการอยู
หรือเปdนผูรับบำเหน็จไปแลว
5.6.2 ผู อำนวยการสถานี วิ ทยุ ก ระจายเสี ยงแหงประเทศไทย จั งหวั ด เชี ยงใหม
(นางสาวมัณฑนา อาษากิจ) นายกรัฐมนตรีไดมีขอสั่งการใหทุกกระทรวงผลิตรายการรวมกับสถานีวิทยุแหงกระจาย
เสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เพื่อนำมาเผยแพรในรายการ “คุยเรื่องบานคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่อง
กับรัฐมนตรี” ออกอากาศทุกวันเสาร เวลา 08.00 - 09.00 น. เปdนรายการสด ซึ่ง สวท.เชียงใหมออกอากาศ
ผานคลื่นความถี่ FM98 MHz, FM93.25 MHz, AM 1476 kHz, AM 639 kHz และรับชมผานเพจ สวท.เชียงใหมPRD
ขอเชิญทุกทานรับฟBงรายการดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกรกฎาคม 2565
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
1 กรกฎาคม 2565 09.00 น. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา มหาวิทยาลัยแมโจ
นองนางเธอ เจาฟHาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ
4 กรกฎาคม 2565
วันที่ ...
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วันที่
1 – 31 กรกฎาคม
2565

เวลา

4 กรกฎาคม 2565

08.30 น.

11 กรกฎาคม 2565 09.00 น.
12-13 กรกฎาคม
2565
24-25 กรกฎาคม
2565

26 กรกฎาคม 2565 08.00 น.

09.30 น.

13.00 น.

งาน
สถานที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ ที่ตั้งหนวยงาน
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ไดแก
- การจัดโตZะหมูประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมเครื่องราช
สักการะบริเวณอาคารสำนักงาน
- การประดับธงชาติคูกับธงอักษรพระปรมาภิไธย
ว.ป.ร.พรอมประดับผาระบายสีเหลืองรวมกับผา
ระบายสีขาว บริเวณรั้วอาคารสำนักงาน
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจา กรมสมเด็จ กองบิน 41
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กองพลทหารราบที่ 7
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบตั ิพระราชกรณียกิจ วัดอุโมงค
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
การประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณมหาราช หองประชุ มสภา
ประจำปY 2565
องคการบริ หาร
สวนจังหวัดเชี ยงใหม
กิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วัดทาตอน
วันอาสาฬหบูชาและเขาพรรษา พุทธศักราช
พระอารามหลวง
2565
และวัดปNาดาราภิร มย
พระอารามหลวง
พิธีบรรพชาอุปสมทบ 910 รูป เฉลิมพระเกียรติ วัดเจ็ ดยอด
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระอารามหลวง
พระบรมราชชนนีพันปYหลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม
การประชุมนายอำเภอ หัวหนาสวนราชการและ หองประชุมเฉลิม
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
พระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัด หองประชุมเฉลิม
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด พระเกียรติ 80 พรรษา
เชียงใหม ครั้งที่ 7/2565
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
การประชุมคณะกรรมการศูนยอำนวยการปHองกัน หองประชุมเฉลิม
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
พระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

30
วันที่
28 กรกฎาคม 2565

เวลา

งาน
สถานที่
การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หองนิทรรศการ 1
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 28 กรกฎาคม ศูนยประชุมและแสดง
2565
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา

มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม 12.00 น.
วัลยา สิปปพันธ
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผูจดรายงานการประชุม

สุชญา จายหลวง
(นางสาวสุชญา จายหลวง)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

-7ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนือ่ งจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-

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

-8ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบตั ิ
5.1 การมอบตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 (สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)

รับชมวีดีทัศน์ 5 นาที

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

-95.2 ด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ
5.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (สานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่)

ข้อมูลหน้าถัดไป

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

สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และหนังสือเวียนเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ ดังนี้
1.บทวิเครำะห์รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
สรุปผลกำรวิเครำะห์รำยงำนกำรรับจ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
- รำยรับที่รัฐบำลได้รับรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,172,228.48 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยได้แผ่นดิน
จำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำท และเงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 734,703.40 ล้ำนบำท
- รำยจ่ำยตำมงบประมำณของรัฐบำลรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,208,642.11 ล้ำนบำท ประกอบด้วย
รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (เงินงบประมำณปีก่อน) จำนวน 196,497.29 ล้ำนบำท
- เมื่อเปรียบเทียบรำยรับประเภทรำยได้แผ่นดิน จำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำทกับรำยจ่ำยตำม
งบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท ทำให้รำยได้แผ่นดินต่ำกว่ำ
รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปีจำนวน 574,619.74 ล้ำนบำท ประกอบกับรัฐบำลมีรำยรับประเภทเงินกู้เพื่อ
ชดเชยกำรขำดดุลงบประมำณ จำนวน 734,703.40 ล้ำนบำท จึงทำให้รำยรับรวมทั้งสิ้นสูงกว่ำรำยจ่ำยตำม
งบประมำณประจำปีจำนวน 160,083.66 ล้ำนบำท
- เมื่อเปรียบเทียบรำยรับรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,172,228.48 ล้ำนบำท กับรำยจ่ำยตำงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ. 2564 และรำยจ่ำยจำกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3,208,642.11 ล้ำนบำท จึงทำให้รำยรับ
ต่ำกว่ำรำยจ่ำยทั้งสิ้น จำนวน 36,413.63 ล้ำนบำท
1.1 กำรวิเครำะห์รำยรับด้ำนรำยได้แผ่นดินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รำยรับของรัฐบำลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รำยได้แผ่นดินและเงินกู้เพื่อชดเชยกำรขำดดุล
งบประมำณ โดยรัฐ บำลได้ป ระมำณกำรรำยได้แผ่นดิน จำนวน 2,677,000.00 ล้ำนบำท จัดเก็บและนำส่ ง
จำนวน 2,437,525.08 ล้ำนบำท ต่ำกว่ำประมำณกำร จำนวน 239,474.92 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 8.95
ตำมตำรำงที่ 1

ตำรำงที่ 1...

ตำรำงที่ 1
ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยได้แผ่นดิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้ำนบำท
ประเภทรำยได้
1. รำยได้ภำษีอำกร
1.1 ภำษีทำงตรง
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภำษีกำรเดินทำงออกนอก
รำชอำณำจักร
ภำษีมรดก
1.2 ภำษีทำงอ้อม
1.2.1 ภำษีกำรขำยทั่วไป
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ภำษีธุรกิจเฉพำะ
อำกรแสตมป์
ภำษีกำรขำยทั่วไปอื่น
1.2.2 ภำษีกำรขำยเฉพำะ
1.2.3 ภำษีสินค้ำเข้ำ - ออก
1.2.4 ภำษีลักษณะอนุญำต
2. กำรขำยสิ่งของและบริกำร
3. รัฐพำณิชย์
4. รำยได้อื่น
รวมรำยได้
หัก ถอนคืนรำยได้แผ่นดิน
รำยได้สุทธิ

ประมำณกำร

รับจริง

2,917,637.89 2,637,808.92
1,168000.00 1,080,603.49
370,800.00
340,441.44
714,700.00
689,553.79
70,500.00
50,188.60

สูง(ต่ำ)กว่ำ
ร้อยละ
ประมำณกำร
(279,828.97) (9.59)
(87,396.51) (7.48)
(30,358.56) (8.19)
(25,146.21) (3.52)
(20,311.40) (28.81)

12,000.00
- (12,000.00) (100)
419.66
419.66
100
1,749,637.89 1,557,205.43 (192,432.46) (11.00)
916,900.00
842,773.81 (74,126.19) (8.08)
839,200.00
771,452.19 (67,747.81) (8.07)
61,100.00
56,614.94
(4,485.06) (7.34)
16,600.00
14,706.58
(1,893.42) (11.41)
0.10
0.10 100.00
677,988.30
563,339.35 (114,648.95) (16.91)
102,500.00
100,321.97
(2,178.03) (2.12)
52,249.59
50,770.30
(1,479.29) (2.83)
33,119.07
16,013.26 (17,105.81) (51.65)
159,800.00
160,069.85
269.85
0.17
46,343.04
64,907.25
18,564.21 40.06
3,156,900.00 2,878,799.28 (278,100.72) (8.81)
479,900.00
441,274.20 (38,625.80) (8.05)
2,677,000.00 2,437,525.08 (239,474.92) (8.95)

สรุปผลกำรวิเครำะห์ด้ำนรำยได้แผ่นดิน
รำยได้แผ่ น ดิน ประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรจัด เก็บและนำส่ งได้ต่ำกว่ำประมำณกำร
ร้อยละ 8.95 โดยหน่วยงำนจัดเก็บรำยได้จัดเก็บได้ต่ำกว่ำประมำณกำร เนื่องจำกภำษีสรรพสำมิต ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลและภำษีมูล ค่ำเพิ่มได้รับ ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019
(COVID–19) เป็ น ส ำคัญ แต่กำรจั ดเก็ บ รำยได้ของหน่ว ยงำนอื่น และกำรน ำส่ งรำยได้ป ระเภทรัฐพำณิ ช ย์ของ
หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจยังสำมำรถจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร โดยเฉพำะรำยได้จำกกิ จกำรที่กระทรวงกำรคลัง
ถือหุ้นต่ำกว่ำร้อยละ 50.00 รำยได้จำกสำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล และรำยได้จำกองค์กำรของรัฐสำขำสื่อสำร
ที่สำมำรถจัดเก็บได้สูงกว่ำประมำณกำร ทั้งนี้ รัฐบำลได้มีกำรจัดทำแผนกำรคลังระยะปำนกลำง (ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 - 2568) โดยรั ฐ บำลวำงแผนกำรจั ด ท ำงบประมำณแบบขำดดุ ล เพื่ อ รองรั บ สถำนกำรณ์
กำรแพร่...

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและเพื่อเร่ง กำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้น กำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐบำลจึงมีควำมสำคัญมำกที่จะต้องทำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นและ
ควรมีกำรติดตำมกำรจัดเก็บรำยได้ของหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดเก็บภำษีและรำยได้ด้ำนอื่นๆ โดยควรมีกำร
กำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดเก็บ มีกำรรำยงำนผลกำรจัดเก็บ และในกรณีที่ มีสถำนกำรณ์อันเป็นเหตุที่มีผลกระทบ
ต่อกำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐบำล ควรมีมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำ เช่น กำรขยำยฐำนภำษีให้ครอบคลุม กำรจัดหำ
แหล่งรำยได้ใหม่ และกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำใช้ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ที่รำชพัสดุและกำรจัดเก็ บรำยได้จำกที่รำชพัสดุ เพื่อให้รัฐบำลมีรำยได้ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใช้จ่ำย
ตำมยุทธศำสตร์ของประเทศ
1.2 กำรวิเครำะห์รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564
รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ของรัฐบำล ประกอบด้วย 3 ประเภท
รำยจ่ำยได้แก่ รำยจ่ำยตำมงบประมำณ รำยจ่ำยชำระคืนต้นเงินกู้ และรำยจ่ำยเพื่อชดใช้เงินคงคลัง โดยมีประมำณ
กำรรำยจ่ำยงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ จำนวน 3,285,962.48 ล้ำนบำท และ
รำยจ่ำยจริง จำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 2
ตำรำงที่ 2
ตำรำงแสดงรำยละเอียดรำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปี จำแนกตำมงบรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร
1. รำยจ่ำยงบประมำณ
งบกลำง
งบบุคลำกร
งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น
2. รำยจ่ำยชำระคืนต้น
เงินกู้
รวม

3,216,649.60
608,356.29
632,139.34
145,948.03
437,647.80
747,705.22
644,852.92

รำยจ่ำยจริง
30 กันยำยน
2564
2,942,831.94
535,616.11
630,395.03
132,872.22
321,007.71
716,999.14
605,941.73

238,592.30
54,567.92
6.15
9,855.57
113,128.64
26,022.52
35,011.50

69,312.88

69,312.88

-

3,285,962.48 3,012,144.82

238,592.30

งบประมำณรำยจ่ำย
(หลังโอนเปลี่ยนแปลง)

เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี

รวมรำยจ่ำยจริง
และเงินกัน
ร้อยละ
ไว้เบิกเหลื่อมปี
3,181,424.24 98.90
590,184.03 97.01
630,401.18 99.73
142,727.79 97.79
434,136.35 99.20
743,021.66 99.37
640,953.23 99.40
100.0
69,312.88
0
3,250,737.12 98.93

ภำพรวมของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จำแนกตำมประเภทงบ
รำยจ่ ำยรวมงบประมำณรำยจ่ ำยทั้ งสิ้ น จ ำนวน 3,285,962.48 ล้ ำนบำท ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยรำยจ่ ำยตำม
งบประมำณ จำนวน 2,942,831.94 ล้ำนบำท และรำยจ่ำยชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 69,312.88 ล้ำนบำท
โดยมีรำยจ่ำยจริงทั้งสิ้น จำนวน 3,012,144.82 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.67 และมีกำรกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีของงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 238,592.30 ล้ำนบำท รวมรำยจ่ำยจริ งและเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.93

สรุปผล..

สรุปผลกำรวิเครำะห์รำยจ่ำยตำมงบประมำณประจำปี
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 มีกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรวมรำยจ่ำยจริง
และเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จำนวน 3,250,737.12 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.93 ของวงเงินงบประมำณ
โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ทุกภำคส่วนได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID– 19) ส่ ง ผลในกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบลงทุ น สำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยได้ ร้ อ ยละ 73.35 ของเงิ น
งบประมำณที่ได้รับ จัดสรรและเมื่อรวมยอดเงิ นที่มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี คิดเป็นร้อยละ 99.20 ของเงิน
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งสำเหตุดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณดังนี้
1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยรับงบประมำณไม่สำมำรถลงนำมในสัญญำหรือก่อหนี้ผูกพันได้ ตำม
แผนกำรปฏิบัติงำนหรือเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ หรือบำงรำยกำรสำมำรถก่อหนี้ผูกพันได้แต่ยังไม่สำมำรถก่อสร้ำง
หรือดำเนินงำนได้ รวมถึงไม่สำมำรถตรวจรับงำนได้ เนื่องจำกไม่สำมำรถเข้ำพื้นที่ดำเนินกำรได้ตลอดจนปัญหำ
กำรห้ ำมเคลื่ อนย้ ำยแรงงำน กำรขำดแคลนแรงงำน และกำรไม่ ส ำมำรถขนส่ งเครื่องจัก รเข้ ำพื้ นที่ ก่ อสร้ำงได้
กำรเบิกจ่ำยตำมงวดงำนจึงเกิดควำมล่ำช้ำ
2. กรณี ห น่ ว ยรั บ งบประมำณก่อ หนี้ ห รือเบิ ก จ่ำยรำยจ่ำยงบลงทุ น ล่ ำช้ำไม่ เป็ น ไปตำมแผนกำร
ปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหน่วยรับงบประมำณมีกำรปรับปรุงแก้ไ ข
ร่ำงขอบเขตของงำน (TOR) และแบบรูปรำยกำรหลำยครั้ง เมื่อเข้ำสู่ขั้นตอนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่มีผู้ประกอบกำรยื่น
เสนอรำคำหรือยื่นเสนอรำคำเพียงรำยเดียว มีกำรอุทธรณ์ผลกำรประกวดรำคำประกอบกับครุภัณฑ์บำงรำยกำร
มีคุณลักษณะเฉพำะหรือต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ สำหรับกรณีกำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำพบว่ำ ผู้รับจ้ำ งไม่สำมำรถ
ส่งมอบงำนได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด และหรือขอขยำยระยะเวลำในกำรดำเนินงำนกรณี งำนก่อสร้ำงปีเดียว
ผู้รับจ้ำงจะดำเนินกำรก่อสร้ำงหรือปรับปรุงให้ แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงจะขอเบิกจ่ำยเงินตำมสัญญำในครำวเดียว
งำนผูกพันใหม่จะดำเนินกำรก่อหนี้และเบิกจ่ำยค่ำงำนตำมใบแจ้งหนี้ของผู้รับจ้ำง นอกจำกนี้ยังพบปัญหำของ
หน่ วยรับ งบประมำณในพื้น ที่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำทิเช่น กำรขออนุญ ำตกำรเข้ำใช้พื้นที่
ดำเนินกำรมีควำมซ้ำซ้อนทำให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
3. กรณีรำยกำรผูกพันใหม่ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่มีวงเงินเกิน จำนวน 1,000.00
ล้ำนบำท เนื่องจำกเป็ น รำยกำรผูกพันใหม่ที่มีวงเงินสูง มีขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณ ลักษณะเฉพำะ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรค่อนข้ำงซับซ้อน จึงเป็นเหตุให้เข้ำสู่กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรก่อหนี้ และกำรเบิกจ่ำย
มีควำมล่ำช้ำ
1.3 มำตรกำรที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรเพื่ อ แก้ ไ ขกำรเบิ ก จ่ ำ ยงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564
กระทรวงกำรคลัง โดยกรมบัญชีกลำงได้ดำเนินกำรออกมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำกำรก่อหนี้และกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยละเอียดดังนี้
1. ให้หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณกำชับเจ้ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรเพื่อเร่งรัดกำรดำเนินกำรในกำร
ก่อหนี้และเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จภำยในเดือนกันยำยน 2564 เพื่อมิให้เงินงบประมำณถูกพับไป สำหรับหน่วยงำนที่
ดำเนินกำรก่อหนี้ครบทุกโครงกำร/รำยกำร และหรือดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยผลผลิตที่ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมำณแล้ว มีเงินงบประมำณเหลือจ่ำยจำกกำรใช้วงเงินได้ต่ำกว่ำวงเงินที่ได้รับจัดสรรสำมำรถนำ
เงินเหลือจ่ำยดังกล่ำวเพื่อไปดำเนินโครงกำร/รำยกำรที่มีควำมจำเป็น ได้แก่ กำรจัดหำ ชุดตรวจ Antigen Test Kit
(ATK) สำหรับเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่จำเป็นต้องมำปฏิบัติงำน ที่ต้องมีกำร
ตรวจคั ดกรองด้ว ยชุด ตรวจ ATK ก่อนเข้ ำมำปฏิ บั ติงำนที่ ส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรที่ คณะกรรมกำรบริห ำร
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID– 19) (ตำมนั ยหนังสือกรมบั ญชีกลำง
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) เพื่อลดกำรแพร่ระบำดของโรค ได้กำหนดแนวทำงกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ กรณีกำรประชุมพิจำรณำ
เอกสำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรนำเสนองำนหรือกำรประชุมพิจำรณำพัสดุไม่จำเป็นต้องจับต้องหรือตรวจรับทำง
กำยภำพของตัวพัสดุที่ส่งมอบนั้น เช่น กำรประชุมพิจำรณำเอกสำรของคณะกรรมกำรเพื่อจัดทำร่ำงขอบเขตของ
งำนหรื อ รำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของพั ส ดุ กำรประชุ ม พิ จ ำรณำเอกสำรของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอของ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผล เป็นต้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปอย่ำงคล่องตัวอัน
จะส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ำ สู่ระบบเศรษฐกิจตำมเป้ำหมำยที่กำหนด (ตำมนัยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม
2564)
3. ก ำหนดแนวทำงปฏิ บั ติ ก ำรใช้ ล ำยมื อ ชื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกระบวนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย ขั้นตอนกำรจัดทำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ กำรเชิญชวนและกำร
ยื่ น ข้อ เสนอกำรพิ จ ำรณำผลและกำรจั ด ท ำรำยงำนผลกำรพิ จำรณำ กำรรำยงำนผลกำรพิ จำรณำต่ อหั ว หน้ ำ
หน่วยงำนของรัฐเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ กำรเสนอรำยงำนผล กำรตรวจรับพัสดุต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
กำรทำสัญญำและกำรตรวจสอบรับพัสดุ เพื่อเป็นทำงเลือกให้หน่วยงำนของรัฐนำไปใช้ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
เพิ่มควำมคล่องตัวลดขั้นตอน สะดวก และรวดเร็ว (ตำมนัยหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2564
2. ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2.1 เป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ตำมหนังสือ สำนัก เลขำธิกำรคณะรัฐ มนตรี ด่ว นที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวัน ที่ 22
ธันวำคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ
เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2564 เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้
จ่ำยภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดย
กำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเป็นรำยไตรมำส 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

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

2.2 ผลกำรใช้จ่ำย...

2.2 ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
2.2.1 จั งหวัด เชี ย งใหม่ได้ รั บ จัดสรรงบประมำณ ตำมประเด็ นยุทธศำสตร์ ประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2565 จำนวน 27,040.12 ล้ำนบำท จำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ
งบประมำณ
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสังคม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
รำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ

งบประมำณ
ได้รับจัดสรร
27,040.12
10,484.19

22,814.93
9,433.78

ร้อยละ
เบิกจ่ำย
94.37
89.98

ร้อยละ
ใช้จ่ำย
24,792.71 91.69
9,949.70 94.90

4,279.92

3,488.41

81.51

3,729.19 87.13

3,611.99

2,858.51

79.14

3,258.19 90.20

3,076.05

2,378.00

77.31

2,837.63 92.25

2,762.35

2,473.19

89.53

2,542.46 92.04

1,874.61
951.00

1,367.49
815.55

72.95
85.76

1,632.99 87.11
842.54 88.60

เบิกจ่ำย

กำรใช้จ่ำย

2.2.2 ผลกำรเบิ กจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่ วนรำชกำร (Function) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 15 กรกฎำคม 2565 ดังนี้
รำยกำร

งบประมำณ

PO

ภำพรวม

27,036.42

1,977.77

ประจำ

17,638.37

ลงทุน

จำนวน
22,814.93

เบิกจ่ำย
เป้ำหมำย
ร้อยละ
Q3
ร้อยละ

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ

จำนวน

หน่วย : ล้ำนบำท
กำรใช้จ่ำย
เป้ำหมำย
สูงกว่ำ
ร้อยละ
Q3
เป้ำหมำย
ร้อยละ
ร้อยละ

84.39

93

-8.61

24,792.71 91.70

100

-8.30

86.75

16,138.47 91.50

98

-6.50

16,225.23

91.99

100

-8.01

9,398.05 1,891.02

6,676.46 71.04

75

-3.96

8,567.48 91.16

100

-8.84

.

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำพรวม
ได้รับจัดสรร 27,036.42 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 22,814.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 84.39 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 8.61 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ ผลกำรใช้จ่ำย 24,792.71 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 91.70 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 8.30 เป็นลำดับที่ 3 ของประเทศ
ผลกำรใช้ จ่ ำยงบประมำณส่ ว นรำชกำร (Function) ประจ ำปี ปี งบประมำณ พ.ศ. 2565
งบลงทุนได้รับจัดสรร 9,398.05 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 6,676.46 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 71.04 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่
คณะรั ฐ มนตรี ก ำหนดร้ อ ยละ 3.96 เป็ น ล ำดั บ ที่ 2 ของประเทศ ผลกำรใช้ จ่ ำ ย 8,567.48 ล้ ำ นบำท
คิดเป็นร้อยละ 91.16 ต่ำกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร้อยละ 8.84 เป็นลำดับที่ 11 ของประเทศ
หน่ ว ยเบิ กจ่ ำยที่ได้รั บ จั ด สรรงบลงทุ น มีทั้ งสิ้ น 132 หน่ ว ยงำน ประกอบด้ว ยส่ ว นรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จำนวน 122 หน่วยงำน องค์กำรมหำชน จำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จำนวน 2
หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หน่วยงำน เทศบำล จำนวน 5 หน่วยงำน รำยละเอียดดังนี้

ผลการเบิกจ่ายและใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เรียงลาดับหน่วยเบิกจ่ายทีม่ ีผลร้อยละการใช้จา่ ยจากมากไปน้อย
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หน่วยงาน

งบประมาณ

รวมทัง้ สิน้ 132 หน่วยงาน
9,401.87
รวมส่วนราชการ 122 หน่วยงาน
8,473.65
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1,006.54
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
288.44
ตารวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
184.21
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
73.46
กองกากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
54.57
ตารวจตระเวนชายแดน
โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่
43.32
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ 33
35.59
ศูนย์วจิ ยั การผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่
29.05
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน ภาค 3
25.11
โรงพยาบาลจอมทอง
24.37
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
18.93
สานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
14.04
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
13.75
โรงพยาบาลฝาง
11.60
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
7.63
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืดเขต 1 (เชียงใหม่) 5.79
ศูนย์วจิ ยั ข้าวเชียงใหม่
5.59
มณฑลทหารบกที่ 33
5.47
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
4.61
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
3.50
โรงพยาบาลสวนปรุง
3.38
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
3.15
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
3.08
สถานแรกรับคนไร้ทพี่ งึ่ สันมหาพนจังหวัดเชียงใหม่
2.93
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
2.87
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
2.62
สานักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 เชียงใหม่
2.59
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
2.50
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1
2.49
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่
2.34
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
2.26
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
2.09
ศูนย์วจิ ยั และบารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
1.95
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
1.84
ศูนย์วจิ ยั ข้าวสะเมิง
1.71
วิทยาลัยเทคนิคสันกาแพง
1.55
สานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
1.36

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
1,891.02 6,676.46
71.01
1,665.19 6,170.21
72.82
0.00
1,006.54
100.00
0.00
288.44
100.00
160.84
23.36
12.68
65.76
7.70
10.48
12.92
41.66
76.33
PO

43.32
12.50
19.09
16.37
14.39
17.01
8.97
1.31
6.85
0.00
0.00
0.00
3.92
1.64
3.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.72
1.35
0.00
0.00
0.00
1.69
0.00
0.00
0.00
1.10
1.55
0.39

0.00
23.09
9.96
8.74
9.98
1.93
5.07
12.44
4.76
7.63
5.79
5.59
1.55
2.97
0.00
3.38
3.15
3.08
2.93
2.87
0.90
1.24
2.50
2.49
2.34
0.56
2.09
1.95
1.84
0.61
0.00
0.97

0.00
64.88
34.30
34.80
40.94
10.18
36.10
90.51
40.99
100.00
100.00
100.00
28.39
64.43
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
34.49
47.90
100.00
100.00
100.00
25.00
100.00
100.00
100.00
35.59
0.00
71.26

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
หลั
งใช้จา่ ย
จานวน
ร้อยละ
8,567.48
91.13 834.39
7,835.39
92.47 638.26
1,006.54
100.00
0.00
288.44
100.00
0.00
184.21
100.00
0.00
73.46
100.00
0.00
54.57
100.00
0.00
43.32
35.59
29.05
25.11
24.37
18.93
14.04
13.75
11.60
7.63
5.79
5.59
5.47
4.61
3.50
3.38
3.15
3.08
2.93
2.87
2.62
2.59
2.50
2.49
2.34
2.26
2.09
1.95
1.84
1.71
1.55
1.36

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

หน่วยงาน

งบประมาณ

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จงั หวัดเชียงใหม่
1.36
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1
1.35
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่
1.27
สานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
1.16
สนง.อุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่
1.12
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่
1.06
โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร
0.83
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
0.79
จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 เชียงใหม่
0.58
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
0.54
สานักงานสถิติจงั หวัด เชียงใหม่
0.45
ศูนย์วจิ ยั พืชไร่เชียงใหม่
0.43
สานักงานการปฏิรปู ทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม่
0.31
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
0.27
ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่
0.22
สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
0.18
ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
0.12
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด เชียงใหม่
0.10
สานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
0.07
สานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
0.06
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
0.05
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
0.04
สานักงานคุมประพฤติจงั หวัดเชียงใหม่
0.03
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เชียงใหม่ 0.02
ศูนย์พฒ
ั นาราษฎรบนพืน้ ทีส่ ูงจังหวัดเชียงใหม่
0.01
สานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
0.01
เชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
13.84
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
5.90
โรงเรียนกาวิละอนุกลู
3.12
สานักงานปศุสัตว์เขต 5
2.50
เรือนจากลางเชียงใหม่
0.86
โรงพยาบาลนครพิงก์
13.41
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
5.48
สานักงานสหกรณ์จงั หวัด
7.02
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
1.19
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
0.62
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
39.57
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
0.30
สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
385.93
สานักงานศึกษาธิการภาค 15
0.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.25

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
1.36
100.00
1.35
100.00
1.27
100.00
1.16
100.00
1.12
100.00
1.06
100.00
0.83
100.00
0.54
68.87

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
1.36
100.00
0.00
1.35
100.00
0.00
1.27
100.00
0.00
1.16
100.00
0.00
1.12
100.00
0.00
1.06
100.00
0.00
0.83
100.00
0.00
0.79
100.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.58
0.54
0.45
0.43
0.31
0.27
0.22
0.18
0.12
0.10
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01

0.58
0.54
0.45
0.43
0.31
0.27
0.22
0.18
0.12
0.10
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.01

10.89
1.81
1.32
0.00
0.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
31.31
0.00
0.03
0.00

2.95
4.08
1.80
2.50
0.86
13.41
2.48
7.02
1.19
0.62
8.22
0.30
384.82
0.12

PO

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

21.30 13.84
69.24 5.90
57.58 3.12
100.00 2.50
100.00 0.86
99.99 13.41
45.23 5.48
99.98 7.02
99.97 1.19
99.95 0.62
20.77 39.53
99.83 0.30
99.71 384.85
99.69 0.12

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

99.9998
99.999
99.997
99.996
99.995
99.99
99.99
99.98
99.97
99.95
99.90
99.83
99.72
99.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.04
0.00
1.08
0.00

ที่
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

หน่วยงาน
สานักงานปศุสัตว์จงั หวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ทีท่ าการปกครองจังหวัด เชียงใหม่
เรือนจาอาเภอฝาง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เชียงใหม่
สานักงานทีด่ ินจังหวัด เชียงใหม่
ศูนย์พฒ
ั นาและบารุงรักษาทางน้าที่ 7 (เชียงใหม่)
ศูนย์พฒ
ั นาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัด
เชียงใหม่
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
สถานีพฒ
ั นาทีด่ ิน เชียงใหม่
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 3
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 16
สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาทีด่ ินเขต 6
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สานักชลงานประทานที่ 1
โครงการชลประทานเชียงใหม่
กองบิน 41
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
สานักงานทางหลวงที่ 1
ศูนย์พฒ
ั นาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์
(เชียงใหม่)
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาทีด่ ินโครงการหลวง
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

0.00
0.83
36.68
0.00
25.86
174.13
7.12
0.24
2.28
0.00

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
1.87
99.61
10.65
92.08
10.09
21.29
0.19
98.30
17.62
39.62
686.88
77.96
19.18
71.07
1.24
81.46
9.89
78.91
2.42
96.98

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
1.87
99.61
0.01
11.48
99.25
0.09
46.77
98.71
0.61
0.19
98.30
0.00
43.48
97.74
1.01
861.02
97.73
20.01
26.31
97.47
0.68
1.48
97.38
0.04
12.16
97.07
0.37
2.42
96.98
0.08

432.57
12.99
31.45
319.68
311.66
368.78
56.58
43.23
0.35
24.71
292.35
43.33
129.47
349.73
77.86
226.78
36.05
141.09
5.06
3.05
2.44
347.27
1,059.92
74.54
18.94
84.97
2.63

56.62
8.73
4.18
107.07
92.91
88.74
38.69
18.38
0.33
7.46
16.78
18.71
54.29
42.90
31.18
47.02
0.00
94.62
2.13
2.70
0.31
4.94
100.10
40.65
7.17
2.64
0.00

362.56
3.85
26.18
200.26
205.64
264.30
15.15
22.63
0.00
15.87
257.75
21.62
65.78
280.61
40.77
162.50
33.02
32.17
2.38
0.00
1.82
291.85
800.66
22.26
8.73
65.41
2.09

83.81
29.62
83.26
62.64
65.98
71.67
26.78
52.35
0.00
64.25
88.17
49.90
50.81
80.23
52.36
71.66
91.58
22.80
47.02
0.00
74.46
84.04
75.54
29.86
46.08
76.98
79.62

419.17
12.57
30.36
307.32
298.55
353.05
53.84
41.01
0.33
23.33
274.54
40.34
120.07
323.51
71.94
209.52
33.02
126.79
4.51
2.70
2.13
296.78
900.76
62.90
15.90
68.06
2.09

96.90
96.80
96.54
96.13
95.79
95.73
95.15
94.87
94.68
94.45
93.91
93.08
92.74
92.50
92.40
92.39
91.58
89.86
88.99
88.49
87.30
85.46
84.98
84.39
83.93
80.09
79.62

13.40
0.42
1.09
12.36
13.11
15.74
2.74
2.22
0.02
1.37
17.81
3.00
9.40
26.23
5.92
17.26
3.04
14.30
0.56
0.35
0.31
50.49
159.17
11.63
3.04
16.92
0.54

6.72
48.14
359.48

5.01
15.88
0.00

0.30
19.51
226.11

4.40 5.31
40.54 35.40
62.90 226.11

78.93
73.53
62.90

1.42
12.74
133.37

งบประมาณ

PO

1.88
11.57
47.38
0.19
44.49
881.03
26.99
1.52
12.53
2.49

ที่
118
119
120
121
122

1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หน่วยงาน

งบประมาณ

PO

เบิกจ่าย
จานวน
ร้อยละ
12.79
10.37
1.36
26.23
1.00
20.03
0.40
9.15
0.20
3.85

หน่วย : ล้านบาท
ใช้จา่ ย
คงเหลือ
จานวน
ร้อยละ หลังใช้จา่ ย
75.92
61.57
47.39
1.36
26.23
3.82
1.00
20.03
3.99
0.40
9.15
3.97
0.20
3.85
5.12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
123.31
63.13
สานักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่
5.18
0.00
ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
4.99
0.00
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
4.37
0.00
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
5.32
0.00
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่
องค์การมหาชน 2 หน่วยงาน
329.84
0.00
322.76
97.86 322.76
สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ ูง
61.03
0.00
61.03
100.00 61.03
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
268.81
0.00
261.74
97.37 261.74
กรมจังหวัด 2 หน่วยงาน
337.63
127.47 129.07
38.23 256.55
งบประมาณจังหวัด - สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
271.34
121.41 125.42
46.22 246.83
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
66.29
6.07
3.65
5.51 9.72
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 หน่วยงาน
107.22
65.30
19.55
18.24 84.86
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
9.32
0.00
9.26
99.40 9.26
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
52.11
43.76
7.18
13.78 50.94
เทศบาลเมืองต้นเปา
10.59
7.13
3.11
29.37 10.24
เทศบาลเมืองแม่โจ้
10.08
8.61
0.00
0.00 8.61
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
8.66
5.80
0.00
0.00 5.80
เทศบาลนครเชียงใหม่
16.47
0.00
0.00
0.00 0.00
งบกลาง 9 รายการ
153.54
33.05
34.87
22.71 67.92
สานักชลงานประทานที่ 1
25.57
0.27
21.89
85.61 22.16
โครงการชลประทานเชียงใหม่
50.97
3.10
6.27
12.29 9.37
แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1
3.35
3.34
0.00
0.00 3.34
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
8.50
6.29
1.11
13.06 7.40
สานักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)
12.31
9.29
1.64
13.32 10.93
สานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ที่ 16
11.12
2.50
0.25
2.27 2.75
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)
2.56
0.81
1.60
62.65 2.41
สานักงานจังหวัด เชียงใหม่
39.02
7.45
1.98
5.07 9.43
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
0.13
0.00
0.13
100.00 0.13
ทีม่ า : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)
หมายเหตุ : การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จา่ ย งบประมาณรายจ่ายลงทุน กับเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 3
1. เป้าหมายการเบิกจ่าย Q4 ร้อยละ 75
-หน่วยงานทีม่ ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 0.00 - 46.00
-หน่วยงานทีม่ ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 46.01 - 74.99
-หน่วยงานทีม่ ีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 75.00 ขึ้นไป
2. เป้าหมายการใช้จา่ ย Q4 ร้อยละ 100.00
-หน่วยงานทีม่ ีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 0.00 - 81.65
-หน่วยงานทีม่ ีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 81.66 - 99.99
-หน่วยงานทีม่ ีผลการใช้จา่ ยร้อยละ 100.00 ขึ้นไป

97.86
100.00
97.37
75.98
90.97
14.66
79.14
99.40
97.77
96.65
85.47
67.04
0.00
44.24
86.68
18.37
99.83
87.06
88.79
24.71
94.11
24.17
100.00

7.08
0.00
7.08
81.08
24.51
56.57
22.36
0.06
1.16
0.36
1.46
2.85
16.47
85.62
3.40
41.60
0.01
1.10
1.38
8.38
0.15
29.59
0.00

2.2.3 กำรเบิ กจ่ ำยค่ำใช้จ่ำยบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019
หน่วย : ล้ำนบำท
เบิกจ่ำย
กำรใช้จ่ำย
สำรองเงิน
รำยกำร
งบประมำณ
PO
มีหนี้
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
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 ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้ำนบำท
เบิกจ่ำย
กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ
PO
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
2,318.65
519.68
1,795.07
77.42
2,314.75 99.83
3. หนังสือเวียนเพื่อทรำบและถือปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ
หนังสือกรมบัญชีกลำงด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 708 ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2565 เรื่อง
ซ้อมควำมเข้ำใจเตรียมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 สรุปดังนี้
1) กรณี ใช้ จ่ ำ ยจำกเงิน งบประมำณตำมพระรำชบั ญ ญั ติ งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี
เนื่องจำกขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของรัฐสภำ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงำนของรัฐสำมำรถดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเป็นไปด้ วยควำมรวดเร็ว 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
วิส ำมั ญ พิ จ ำรณำร่ ำงพระรำชบั ญ ญั ติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566 ได้ พิ จำรณำร่ำง
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 รำยหน่วยงำนของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุด
แล้วก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำในวำระที่ 2
2) กรณีที่ไม่ได้ใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 414 ลงวันที่ 17 กันยำยน 2562 กำรที่จะถือว่ำหน่วยงำนของรัฐได้รับควำม
เห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบฯ ข้อ 11 หมำยควำมถึง เมื่อหน่วยงำนของรัฐ
ได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณตำมที่
กำหนดไว้ในกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ ข้อบัญญัติ ข้อกำหนด หรือแนวทำงปฏิบัติว่ำด้วยงบประมำณ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้นๆ แล้ว

-105.2.2 การด าเนิ น โครงการตามแผนปฏิ บัติ ร าชการประจ าปีข องจั ง หวั ด เชี ยงใหม่ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สานักงานจังหวัดเชียงใหม่)

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

-115.2.3 การดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)

-12-

-13-

-14-

-15-

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

-165.2.4 ส่งเสริม การขับเคลื่อน และนโยบายสาคัญ ด้านวัฒนธรรม (สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)

รับชมวีดีทัศน์ 5 นาที

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

-175.3 ด้านกิจการพิเศษ

-

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

-185.4 ด้านความมั่นคง
5.4.๑ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)
และสถานการณ์โรคตามฤดูกาล .(สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)

ข้อมูลหน้าถัดไป

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

-195.5 ด้านสังคม

-

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

-205.6 นาเสนอโดยเอกสาร
5.6.1 การรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทุจริตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
(สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

-215.6.2 โครงการยกย่องเทิดทูนพญามังราย ปฐมกษัตริย์เมืองเชียงใหม่และการสร้าง
เมื อ งเชี ย งใหม่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วกระตุ้ น เศรษฐกิ จ หลั ง วิ ก ฤตการณ์ โ รคระบาดโควิ ด 19
(สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่)

-22ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องวาระงานสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคม 2565
วันที่
1 - 31 สิงหาคม 2565

5 - 10 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม 2565
16 สิงหาคม 2565

16 สิงหาคม 2565

เวลา

งาน
สถานที่
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ตั้งหน่วยงาน
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 ได้แก่
- การจั ด โต๊ ะ หมู่ ป ระดิ ษ ฐานพระฉายาลั ก ษณ์ ส มเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณอาคารสานักงาน
- การประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไ ธย ส.ก.
และ ธงตราสั ญ ลั กษณ์ พระราชพิธีม หามงคลเฉลิมพระ
ชน มพ ร ร ษา 9 0 พ ร ร ษา 1 2 สิ ง หาคม 2 5 6 5
พร้ อ มประดั บ ผ้ า ระบายสี ฟ้ า ร่ ว มกั บ ผ้ า ระบายสี ข าว
บริเวณรั้วอาคารสานักงาน
- สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
จะเสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปัง
กรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปทรง
ทัศนศึกษา เส้นทางธรรมชาติ และทอดพระเนตรสถานที่
ท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประทับแรม ณ กรี
นเลค รีสอร์ท อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (เป็น
การส่วนพระองค์)
การประกอบพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้ า -สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ มหาวิทยาลัย
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จะเสด็ จ ฯ แทน เทคโนโลยีล้านนา
พระองค์ ไปพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก่ ผู้ ส าเร็ จ หอประชุม
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา ประจาปี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
การศึกษา 2562
ณ หอประชุมหา
วิทยาลัยเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เสด็จฯ ไปทรงเปิดอนุสาวรีย์สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ เชี ย งใหม่ พร้ อมทั้ งทอดพระเนตร อ าเภอสั น ป่ า ตอง
กิ จกรรมการจั ดการเรี ยนการสอน ณ โรงเรี ยนเทพศิ ริ นทร์ จังหวัดเชียงใหม่
ตาบลน้าบ่อหลวง อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

-23วันที่
16-31 สิงหาคม 2565
30 สิงหาคม 2565
30 สิงหาคม 2565
30 สิงหาคม 2565

เวลา

งาน
สถานที่
การประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ าวุ โ สเอเปค ครั้ ง ที่ 3 และ
การประชุมที่เกี่ยวข้อง
08.00 น. การประชุมนายอาเภอ หัวหน้าส่วนราชการและ
ห้องประชุม
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ
09.30 น. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๘/2565 เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ
13.00 น. การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและ ห้องประชุม
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
เฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา ศูนย์ราชการ

-24ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 ประกาศคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ประจาองค์ การบริ หารส่วนจัง หวัด เชีย งใหม่
อาเภอฝาง เขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเชียงใหม่)

-25-

มติทปี่ ระชุม ..................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

-267.2 การส่ ง เสริ ม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ชุ ม ชน ผ่ า นแพลตฟอร์ ม ของไปรษณี ย์ ไ ทย
(สานักงานไปรษณีย์ เขต 5 )

ข้อมูลหน้าถัดไป

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

-277.3 ก าหนดดการจั ด พิ ธี ป ล่ อ ยพั น ธุ์ สั ต วฺ น้ าเฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประมงจังหวัดเชียงใหม่
(สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ )

-28-

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

