
 
ระเบียบวาระการประชุม 

หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวดัเชียงใหม  ครั้งท่ี 1/2565  

 

 
 

 

 
 

ในวันศกุรที่  28  มกราคม   2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 
ณ หองประชุม 3 ชั้น  3  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  

และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting 

1 



ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งที่ 1/2565  
ในวันศุกรที่  28  มกราคม   2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุม 3 ชั้น  3  อาคารอํานวยการ  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
และการประชุมผานทางระบบ Zoom Meeting 

--------------------------- 
เรื่องระเบียบกอนวาระประชมุ 

1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   
1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม                

พ.ศ. 2565 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
1.2 การมอบเงินรายไดจากการแขงขันกอลฟการกุศล "เพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม" 

(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
2. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  

  2.1 นางสิริรัตน โอภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

3. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนมกราคม  2565 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม)  
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                   
ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  2564  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
4.1  ดานเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  

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

4.1.4 รายงานผลดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน
มกราคม  2565 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

4.1.5 การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City) 
ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 

4.1.6 การจัดงานเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและการกระตุนเศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหม (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) 
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4.1.7 การดําเนินงานของมูลนิธิ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน                       
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 

       4.2 ดานกิจการพิเศษ 
  4.2.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม                    
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
   4.2.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม 

(สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
   4.2.3 การสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
   4.2.4 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ           
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  และผลกระทบจากสถานการณภัยแลง                
ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)  
        4.2.5  รายงานความกาวหนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม” (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)  
   4.2.6 คูมือการปฏิบัติมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการทองเท่ียว  

และกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานการทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)  

  4.3 ดานความม่ันคง 
   4.3.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
    

  4.4 นําเสนอโดยเอกสาร  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ  2565  
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

15 - 19 กุมภาพันธ 
2565 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจานองนางเธอ                  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี                    
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี              
เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผูสําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ 
ประจําปการศกึษา 2562-2563 และประจําป
การศึกษา 2563 – 2564 กับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และโลศิษยเกาแมโจดีเดน 

ณ ศนูยกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
อําเภอสันทราย 
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วันที่ เวลา งาน สถานที่ 
16 กุมภาพันธ  2565  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา      

โปรดเกลาฯ ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา-
สิริภาจุฑาภรณ เสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย ณ วัดผาลาด 

ณ วัดผาลาด   
ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมืองเชียงใหม  

25 กุมภาพันธ  ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม    

09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่  2/2565 

หองประชุม  3  ชั้น  3 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม                   
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม        

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 6.1  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
 6.2  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช) 
 6.3  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 6.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรชัญสกุล) 



เรื่องระเบียบกอนวาระประชมุ 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   

1.1 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกอําเภอท่ีไมมีอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม                
พ.ศ. 2565 (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

1.2 การมอบเงินรายไดจากการแขงขันกอลฟการกุศล "เพื่อลมหายใจของชาวเชียงใหม" 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 

2. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม  
  2.1 นางสิริรัตน โอภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดมิ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 

3. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนมกราคม  2565 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม                   
ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันพุธที่  29  ธันวาคม  2564  
            
     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา              
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 12/2564                  
เมื่อวันพุธที่ 29  ธันวาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                  
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  นั้น 
      เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 25 หนา โดยมี                               
นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพร               
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 12/2564  
เปนท่ีเรียบรอยแลว  จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
    รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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๑ 
 

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2564 

วันพุธที่ 29  ธันวาคม  2564  เวลา 09.30 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจงัหวัดเชียงใหม  และระบบ Zoom Meeting 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3.  นายชุมพล ชุมชุมพล อัยการจังหวัดเชียงใหม 
4. นางอุบลรัตน   พวงภิญโญ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
5. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
8. นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม 
9. นางกัญญชลา สุขิตรกุล ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

10. นางสาววริสรา บุญมา (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
12. นายพงษพินันท บูรณะกิต ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1 
13. นายอิสระ ศรีไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
14. นางธีรพร วิจิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม  
15. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
16. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
17. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
18. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นายพิชิตชัย เกลอดู (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
20. นางจุรรีัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
21. ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
22. นพ.จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
23. นายบุญอุม วงศบุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
24. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
26. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาจังหวัดเชียใหม 
27. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
28. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
29. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
  30. นายสุภาพ ... 

สําเนา 
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30. นายสุภาพ ชมพูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
เชียงใหม 

31. นายอภิรักษ ถิ่นพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม 
32. นายศุภชัย พันต ิ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเชียงใหม  2 
33. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
34. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
35. นายสุรพล ปลื้มใจ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
36. นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5 
37. นายกอพงศ นําบุญจิตต ผู อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
38. นางสาวจงรัก อ่ิมใจ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
39. นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
41. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสันกําแพง 
42. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
43. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอําเภอแมแตง 
44. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
45. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
46. วาท่ี ร.ต.นพรัตน ศุภกิจโกศล นายอําเภอแมออน 
47. นายวรรธน ฉายอภิรักษ นายอําเภอดอยหลอ 
48. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธ์ิ นายอําเภอแมอาย 
49. นางสาวนิยมล ยาวินัง (แทน) นายอําเภอหางดง 
50. วาท่ี ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
51. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
52. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
53. วาท่ี ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
54. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
55. นายปกรณ สุระคําแหง (แทน) นายอําเภอเวียงแหง 
56. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอไชยปราการ 
57. นายพีระศักดิ ์ ธีรบด ี นายอําเภอแมวาง 
58. นายวัชรพันธ ใจกลา (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
59. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศร ี นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ สํานักงานแรงงานจังหวัด

เชียงใหม 
60. นายทรงศักดิ์ มาอู ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
61. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
62. นางสาวสุวลี ทองทพั (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
63. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
64. นายสมศักดิ์... 
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64. นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

65. นายอรรถพงศ แสงจันทร พนักงานบริหารงานท่ัวไป กลุมงานอํานวยการ สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม 

66. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

67. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป กลุมงานอํานวยการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

ผูเขาประชุม ผานระบบ Zoom Meeting 

คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม 
68. นายบัณฑิต ตั้งโภคานันท (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานอัยการสูงสุด 
69. นายประทีป ศรีสิงห อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
70. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครวัจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
71. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
72. พล.ต.ต.สมกูล กาญจนอุดมการ ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
73. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
74. นางนันทนา อินหล ี ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
75. นายธนดล อุตสาคต (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ภาค 1 

76. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม 

77. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 

78. นายวรชาติ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1  

กระทรวงการคลัง 
79. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
80. นางสาวเพ็ญนิภา คําภู (แทน) ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม 
81. นายจีระยุทธ เหลมประวัต ิ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
82. นายวีระชัย ศิริพานกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5  
83. นางรพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
84. นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 
85. นางวิไลวรรณ ขันทะยะ (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม 
86. นายตฤณภณ แจงอนันต (แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว 
87. นายชินนิวัฒน มูลฐ ี (แทน) สรรพากรภาค 8 
88. นายสมลาภ พรหมศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคท่ี 3 

 

 กระทรวงการ... 
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กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
89. นายวัชรายุธ กัววงศ ผู อํานวยการสํานักงานการทองเที่ย วแห งประเทศไทย 

สํานักงานเชียงใหม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
90. นายมงคล สีแปงวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม 
91. นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
92. นางเพทาย เมฆ ี ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
93. นางสาวอรุณ ี นะมะมุต ิ ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
94. นายชวัลวิทย ดานวิไลปติกุล (แทน) ผูปกครองสถานคุมครองคนไรท่ีพ่ึงสันมหาพน 
95. นางสาวนภาลัย หลักมั่น (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
96. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
97. นางรชยา  ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
98. นายสุกิตติ ์ รักชาต ิ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
90. นางสาวสุวรีย ไชยวงศ ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
91. นายนเรศ แกวปนตา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
92. นางนันทิยา ดวงไทย เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
93. นางสาวขนิษฐา คําวงศ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
94. นายธนาทิพย ปาวะระ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร             

ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 
95. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
96. นางพิศสมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
97. วาท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
98. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด

เชียงใหม 
99. นางอังคณา  พุทธศร ี ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 

100. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
101. นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
102. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
103. นายขจร โนวัฒน ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
104. นางผองภัณณ บุญบันดาร (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
105. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เชียงใหม 
106. นางศิริลักษณ กมล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ที่ 6 
107 นางเสาวนีย... 
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107. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
108. นายดรุตร ชูจันทร ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
109. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
110. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
111. นายอดิเรก ชัยวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรท่ีสูง) 
112. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 
113. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
114. นางสาวสุนีย กันธิยาใจ ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จังหวัด

เชียงใหม 
115. นายถาวร มีชัย ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 
116. นางปยนุช อาษากิจ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
117. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
กระทรวงคมนาคม 
119. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
120. นายสิทธาฤทธ์ิ ปรีดานนท ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 1 
121. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
122. นายวารินทร คําศรีใจ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
123. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
124. นางภาวิณ ี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
125. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
126. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
127. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  
128. นายอิศเรศ สิทธิโรจนกุล ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  
129. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
กระทรวงมหาดไทย 
130. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบรหิารการทะเบียนภาค 5 
131. นางเสาวรส คงทวีศักดิ ์ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค เขต 9 
132. นายอภิรักษ ถิ่นพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 1 
133. นายอัครพล สมบัตินันท (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
134. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคชั้นพิเศษ สาขา

เชียงใหม 
135. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
136. นางสาวณันธณภัทร อุนเมืองทอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 

137. ร.ต.วิโรจน... 
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137. ร.ต.วิโรจน โชติธนาภิรกัษ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
138. นายธนวัฒน ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
139. นายสุรศักดิ์ ภีระคํา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
140. นางอารีย สุรารักษ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
กระทรวงการตางประเทศ 
141. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
กระทรวงแรงงาน 
142. นางสาวลักขณา  รุงเรือง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม 

บริการสุขภาพ 
143. นายวินัย ทองอุบล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
144. นายสายชล อกนิษฐวงศ ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
145. นางณฐมน ปทมะ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
146. ร.อ.จรัญ คุณยศย่ิง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
147. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
กระทรวงวัฒนธรรม 
148. นายสถาพร เที่ยงธรรม ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
149. นางสาวอาภรณ ดวงแกว (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
150. นายธรรมนูญ นวมอนงค (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
151. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศร ี (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
152. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
153. นางสาวนวลนิตย สกุลทอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
154. นายวุฒิชัย สารุสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
155. นางสาวรัตนาพร โรจนรัตน (แทน) ผูอํ านวยการสํานักงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
156. นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
157. นายเสนห รัชฏา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
158. นายพิชิตชัย อินทรภูวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
159. ดร.ชัยนนท นิลพัฒน ผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
160. นายเจษฎา ชนะเดช (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
161. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
162. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 

ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
161. นายอรุณไสว... 
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163. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
164. นายทศพล ทิพยวงค (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเชียงใหม 
165. ดร.กษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
กระทรวงสาธารณสุข 
166. นายกําพล ใหลมา ผูอํานวยการศูนยสนับสนุนบริการสุขภาพท่ี 1  
167. นายสังคม วิทยนันทน ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม 
168. นางสาวศุภลักษณ ชัยยา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร 
169. นายบัญญัต ิ ทองทศ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
170. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
171. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรงุ 
กระทรวงยุติธรรม 
172. นางสาวสุภาภรณ พินิจ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
173. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
174. นางอาทิตยา หมื่นเทพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
175. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
178. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
179. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
180. นางสาวชลาลัย แจมผล ผูอํานวยการศูนยอุตนุิยมวิทยาภาคเหนือ 
181. นางสุมาลี ปนดอน รก. ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
182. นางสาวพรนิภา พักตรผอง ผูจัดการศูนยกลุมจังหวัดใหบริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือ

ตอนบน 1 
183. นายวรชาติ  ชูชม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
184. นางสุทธินี จารุมาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร เขต 3 
องคกรอิสระ  
185. นาสาววรางคณา อ่ิมอุดม (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย  

สํานักงานภาคเหนือ 
186. นายนพดล สุยะ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
187. นายมนตชัย ณ ลําพูน ผูอํานวยการ กสทช.ภาค 3 (เชียงใหม) 
188. นางพิมพา วภักดิ์เพชร ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8 
189. นายพงษศักดิ์ สุระประสิทธ์ิ ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
190. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
องคกรเอกชน 
191. นายจุลนิตย วังวิวัฒน ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
 

ผูเขารวมประชุม 
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ผูเขารวมประชุม 
192. นายบันยงค วิชามล ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
193. นางสุดคนึง อินทะนนท เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศูนยถายทอดเทคโนโลยี 

การสหกรณท่ี 9 จังหวัดเชียงใหม 
194. นางวาสนา สุรินทรคํา นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร เขต 3 
195. นางวิวรรณ ศรีทองคํา ผูอํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
196. นายบรรจง ยศวิทยากุล ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16  
197. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี ผูชวย ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพึ่งจังหวัดเชียงใหม 
198. นางพัชราพร แกวบุตร ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเชียงใหม 
199. นายณัฐกฤษฎ กาญจนาธิวัฒน รองผูอํานวยการโรงเรยีนศรีสังวาลยเชียงใหม 
200. นายวาธิต วงศสุเทพทวี นักวิชาการแรงงานชํานาญการ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
201. นายพิชิต มิ่งขวัญ หัวหนาฝายบริการศุลกากร  ดานศุลกากรทาอากาศยาน

เชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

เร่ืองระเบียบกอนวาระประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ   

2.1  การมอบรางวัลการขับเคลื่อนและรณรงคการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ใหแกอําเภอ 25 
อําเภอ  เทศบาลนครเชียงใหม  เทศบาลเมืองแมเหียะ  เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา  เทศบาลเมืองแมโจ 
และเทศบาลเมืองตนเปา  รวม 30 รางวัล  (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  

2.2 การมอบเสื้อเบลเซอรการกีฬาแหงประเทศไทย ผูทําคุณประโยชนดานการกีฬาใหกับ
จงัหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ทาน  ไดแก  

- นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ์  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
- นายจารวุัฒน สัตยานุวัฒน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติประจําวิทยา

เขตเชียงใหม 
- นายสงคศักย  คําดีรุงริรัตน  ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 

(สํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม) 
3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม)  ดังนี้     
3.1 นางพิมพา วภักดิ์เพชร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูตรวจเงนิแผนดินภูมิภาคท่ี 8 
 ตําแหนงเดิม ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดิน 
3.2 นายพงษศักดิ์ สุระประสิทธิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูชวยผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 8 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดนาน 
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3.3 นางสาวศรีไพร  ทองสินธุ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําพูน 
3.4 นางธีรพร วิจิตปญญา 
 ตําแหนงปจจุบัน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม สถิติจังหวัดเพชรบูรณ 
3.5 นางนภวรรณ โกละกะ 
 ตําแหนงปจจุบัน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝายแรงงาน) สํานักงานแรงงาน

ในประเทศบรูไน 
3.6 นางศริิพร ศิริโสดา 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี 
3.7 นายเจริญ พิมพขาล 
 ตําแหนงปจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต สํานักงาน

เกษตรจังหวัดลพบุรี 
3.8 นางสิริรัตน โอภาพ 
 ตําแหนงปจจุบัน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ สาํนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย 
3.9 นายสุรพล ปลื้มใจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 
3.10 นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน 
3.11 นางสาวจงรัก อิ่มใจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม 
3.12 วาที่ นาวาตรี บุญนํา สิริวิชโช 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 

เชียงใหม 
 

3.13 นายสงคศักย... 

16 



๑๐ 
 

3.13 นายสงคศกัย คําดีรุงริรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยภาค 5 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
3.14 นายกอพงศ นําบุญจิตต 
 ตําแหนงปจจุบัน ผู อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผู อํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย 

จังหวัดลําพูน 
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนธันวาคม 2564 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. สถานการณโควิด-19 จังหวัดเชียงใหมเริ่มดีขึ้น  ไมควรตื่นตระหนกตกใจมากเกินไป                 

แตควรปองกันตัวเองภายใตมาตรการ เมื่อไดรับเชื้อใหเขาสูระบบการรักษาและการกักตัวเอง 14 วัน   
ภายหลังเทศกาลข้ึนปใหมอาจจะมีการระบาดของโรค ดังนั้น ตองปองกันตัวเอง สวนราชการขอใหตรวจ ATK 
ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ และบุคลากรในสังกัดที่เดินทางกลับภูมิลําเนาหรือออกนอกพื้นที่
กอนกลับมาปฏิบัติหนาที่ในชวงเทศกาลปใหม 2565  สวนราชการ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
รณรงคและสงเสรมิใหบุคลากรและประชาชนในพื้นท่ีฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด -19 กันไดมากที่สุด   

2. จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรมแขงขันกอลฟการกุศลเพื่อหารายไดเขากองทุนการปองกัน
ไฟปา จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 22 มกราคม  2565  ณ สนามกอลฟอัลไพนรีสอรท  และจัดแขงขันยิงปน              
ณ สนามยิงปนกองพันพัฒนาท่ี 3  ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 การบริหารจัดการไฟปามีนโยบายในการจัดคน
ไปเฝาปา ไมใชจัดคนไปดับไฟปา เพื่อปองกันการเผาปา แมจะเกิดไฟปาก็สามารถดับไฟไดทันทวงที 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
   ครั้งที่ 11/๒๕๖๔  เม่ือวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน  2564 
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมได จัดประชุมหัวหนา              
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 11/2564                  
เม่ือวันจันทรท่ี  29 พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                  
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม และการประชุมผานระบบ Zoom 
meeting  น้ัน 
      เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา  โดยมี                               
นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพร               
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 11/2564  
เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ มีสวนราชการขอแกไขรายงานการประชุม ไดแก สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม  
ขอแกไขรายชื่อผูเขารวมประชุมจาก นางศิริพร ผาสุขดี  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
เชียงใหม เปน นางรัชนี กันทะศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม   
    

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผานมา 
                         ไมม ี
ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

4.1 ดานเศรษฐกิจและสังคม 
     4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

             คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร)  สํานักงานคลังจังหวัด
เชียงใหมรายงานผลการเบิกจายงบประมาณและผลการใชจายเงินงบประมาณ หนังสือเวียนเพื่อทราบและ           
ถือปฏิบัติ ดังน้ี 

     1. ผลการใชจ ายเง ินงบประมาณและการใชจ ายภาครัฐ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.1 มาตรการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรดัการเบิกจายงบประมาณและการ
ใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2564 โดยกําหนดเปาหมายจําแนก
เปนรายไตรมาส ดังนี้ 
รายการ รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

รายจาย 
ภาพรวม 

93.00 100.00 30.00 34.08 21.00 22.16 21.00 25.50 21.00 18.26 

รายจาย 
ประจํา 

98.00 100.00 34.00 35.33 23.00 20.45 22.00 25.98 19.00 18.24 

รายจาย 
ลงทุน 

75.00 100.00 13.00 28.96 16.00 29.19 17.00 23.50 29.00 18.35 

หนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 , เรงรัดการเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมปโดยเร็ว กรณี
หนวยรับงบประมาณไดกอหนี้ผูกพัน ไวกอนสิ้นปงบประมาณ และไมสามารถเบิกจายเงินจากคลังไดทันภายใน
ปงบประมาณ ใหขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังไดอีกไมเกิน 6 เดือนของปงบประมาณถัดไป เวนแตมีความ
จําเปนตองขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกลาว ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลา
ออกไปอีกไมเกิน 6 เดือน, กําหนดเปาหมายการเบิกจายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไมนอยกวารอยละ 95.00 
ของกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติเบิกจายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใหปรับปรุง งบลงทุนระหวางป 2565 
ใหแลวเสรจ็ภายใน ไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุน ใหสามารถเบิกจายไดเร็วขึ้นในชวงไตรมาส 1 และ 2 
ของป รวมทั้งเรงรัด การเบิกจายงบลงทุนใหเปนไปตามเปาหมาย, การเบิกจายเงินตาม พ.ร.ก. ใหอํานาจ
กระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564   (กรอบวงเงิน 5 แสนลานบาท) ใหหนวยงานเจาของโครงการ
ที่ไดรับอนุมัติใหใชจายเงินกูตาม พ.ร.ก. ใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เรงดําเนิน
โครงการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สําหรับโครงการที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองการใชจายเงนิกู (คกง.) เห็นชอบใหยกเลิก ควรเรงคืนกรอบวงเงินเหลือจายเพ่ือใหกระทรวงการคลัง
สามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนํามาบริหารจัดการเงินกูใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
                    1.2 ผลการ... 
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1.2 ผลการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการเบิกจายงบประมาณและการใชจายเงินภาครัฐ ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. 2565 ขอมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
งบ 

ประมาณ 

สาํรอง
เงิน 
มีหนี้ 

PO เบิกจาย 
รอยละ 
เบิก 
จาย 

การใชจาย 
(PO + 

เบิกจาย) 

รอยละ 
การใช
จาย  

สูงกวา
เปา 

หมาย 

งบสวนราชการ 

ภาพรวม 15,784.77  - 1,435.27  8,011.68  50.76 9,446.95  59.85 25.77 

ประจํา   7,624.09  -     63.24  5,679.63  74.50   5,742.87  75.33 40.00 

ลงทุน   8,160.68  - 1,372.03  2,332.05  28.58    3,704.08  45.39 16.43 

คาใชจายเพ่ือแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส  โคโรนา 2019 

ภาพรวม 2,632.24 56.36 64.23 1,946.99 73.97 2,067.58 78.55 

  เงนิกู 2,263.78 - 62.21 1,638.61 72.38 1,700.82 75.13 

  ป 2563 26.60 - 0.72 24.04 90.38 24.76 93.08 

   ป 2564 1,825.19 - 61.11 1,530.61 83.86 1,591.72 87.21 

   ป 2565 411.99 - 0.38 83.96 20.38 84.34 20.47 

  งบกลาง 
  ป 2564 

368.46 56.36 2.02 308.38 83.69 366.76 99.54 

งบประมาณเหลื่อมป 

  ป 64  2,279.37  0.00 1,167.44     777.33  34.10 1,944.77  85.32 

หนวยเบิกจายที ่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ ้น 126 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง                
สวนภูมิภาค จํานวน 116 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2หนวยงาน 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน สําหรับผลการใชจาย
คาใชจายเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ไดรับจัดสรรงบประมาณ
ทั้งสิ้น 80 หนวยงาน ประกอบดวยเงินกูภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกู เพื่อแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จํานวน 2,263.78 ลานบาท เบิกจาย 1,638.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.38 และไดรับจัดสรรงบกลาง 
368.46 ลานบาท เบิกจาย 308.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.69 

2. หนังสือเวียนเพื่อทราบและถือปฏิบั ติ จํานวน 1 ฉบับ หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ที่ กค 0402.2/ว 193 ลงวันท่ี 20 ธันวาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑและวิธี
ปฏิบัติในการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม เพื่อใหการเบิกเงิน 
 
                        จากคลัง... 
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จากคลัง รับเงิน จายเงิน และนําเงินสงคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ของหนวยงานผูเบิก เปนไปอยาง
เรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม ใหหนวยงานผูเบิกดําเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงินจายเงิน และนําเงิน
สงคลัง ในระบบ New GFMIS Thai ตั้งแต วันอังคารท่ี 4 มกราคม 2565 เปนตนไป ประเด็นสําคัญในการ
ดําเนินการของหนวยงานผูเบิก มีดังนี้  (1)ใชอุปกรณหรือเครื่องมือ สําหรับปฏิบัติงานในระบบ New 
GFMIS Thai ปฏิบัติงานผาน เว็บไซต  https://portal.gfmis.go.th/  (2) ใหหัวหนาหนวยงานจัดทําคําสั่ง
หรือมอบหมายเปนลายลักษณอักษร กําหนดตัวบุคคลผูมีสิทธิ (3) ใช GFMIS Token Key และรหัสผาน รวมถึงหนาที่
ความรับผิดชอบ การควบคุม การเก็บรักษา GFMIS Token Key และรหัสผาน เพื่อความปลอดภัยในการใชงานระบบ  
(4) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผูมีสิทธิเขาปฏิบัติงาน มีหนังสือแจงกรมบัญชีกลาง พรอมแนบคําสั่งแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงของ ผูถือ GFMIS Token Key และรหัสผาน ทันทีหลังจากไดรับการอนุมัติ (5) GFMIS Token Key สูญหาย 
แจงกองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท 0 2298 6660 โดยดวน เพื่อระงับสิทธิการ
ใชงาน และหัวหนาหนวยงานผูเบิก มีหนังสอืแจงกรมบัญชีกลางภายใน 3 วันทําการ (6) การเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจายเงิน และการนําเงินสงคลัง ใหปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังพ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม 
สามารถ Download คูมือ หลักเกณฑ คําถามท่ีพบบอย (FAQ) และการทบทวนบทเรียน การใชงานระบบ                    
New GFMIS Thai  ไดท่ีเว็บไซต New GFMIS Thai (https://newgfmisthai.gfmis.go.th/)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.2 การดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางอุบลรัตน  พวงภิญโญ)  จังหวัด
เชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                         
พ.ศ. 2565 จํานวน 10 โครงการ 19 กิจกรรม งบประมาณรวม 302,517,100 บาท รวมคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 27 รายการ งบประมาณ  270,985,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 89.58  งบดําเนินงาน จํานวน 12 กิจกรรม งบประมาณ 21,532,100 บาท คิดเปนรอยละ 
7.12 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 10 ลานบาท รอยละ 3 .30 
สามารถสรุปตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดได ดังน้ี (1) การสงเสริมการทองเท่ียวเพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพและเศรษฐกิจทองถิ่ น จํ านวน 2 โครงการ งบประมาณ 165,443,000 บาท                         
(2) การขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปมูลคาสูง ตลอดหวงโซคุณคา และพัฒนานวัตกรรมอาหารแหง
อนาคต ภายใต BCG Model จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,369,900 บาท (3) การผลักดันเชียงใหม              
สูการเปนเมืองอัจฉริยะ เมืองแหงไมซ เมืองแหงสตารทอัพ และเมืองนวัตกรรมการแพทยและสุขภาพ (SMS & 
Medicopolis: Smart City, MICE City, Startup City, Medicopolis) ใหสามารถรองรับการเปนศูนยกลางทาง
การคา การลงทุน ของภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,500,000 บาท (4) การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative Economy) โดยใชความคิดสรางสรรคภูมิปญญา และอัตลักษณลานนา จํานวน                       
1 โครงการ งบประมาณ 2,649,400 บาท (5) การจัดการปญหาฝุนควัน PM2.5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 69,512,400 บาท (6) การจัดการสาธารณภัย                 
การสรางความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน                  
3 โครงการ งบประมาณ 52,042,400 บาท โดยจั งหวั ด เชี ย ง ใหม ไดมี คํ า สั่ ง จั งหวั ด เชี ย งใหม                       
 
             ที่ 5499/2564... 
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ที่ 5499/2564 เรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการ                 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 
2564 โดยใหหนวยงานดําเนินโครงการเรงรัดการเสนอโครงการใหจังหวัดพิจารณาอนุมัติ และใหดําเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบขอกฎหมายที่เก่ียวของ ปจจุบันจังหวัดไดดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ดังนี้ (1) โครงการ/
กิจกรรมที่อนุมัติแลว จํานวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 227,067,100 บาท คิดเปนรอยละ75.06                     
(2) โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางเสนออนุมัติ จํานวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 3,050,600  บาท คิดเปน
รอยละ 1.01 (3) โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางขอโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 8 กิจกรรม งบประมาณ 
62,399,400 บาท คิดเปนรอยละ 20.63 เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2564 ผลการเบิกจาย ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 
2564 รวมท้ังสิ้น 1,022,017.1 บาท คิดเปนรอยละ 0.34 จําแนกเปนคาใชจายในการบริหารงาน จํานวน 
933,359.1 บาท และคาใชจายในการดําเนินโครงการ จํานวน 88,658 บาท  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.3 การดําเนนิโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปของกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5   
         ผูแทนกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑             

(นางสาวสุวลี ทองทัพ) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ไดรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 8 โครงการ                   
เปนเงิน 88,126,600 บาท แยกเปนงบประมาณรายจาย จํานวน 16,832,800 บาท คิดเปนรอยละ 19.10  
รายจายลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท คิดเปนรอยละ 75.23  และรายจายอ่ืน จํานวน 5,000,000 บาท  
คิดเปนรอยละ 5.67 โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ (1) โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ Wellness  
งบดําเนินงาน 702,500 บาท  หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม                    
(2) โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft งบลงทุน 50,000,000 บาท 
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  (3) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและ
จําหนายสินคา Lanna Expo 2022 งบดําเนินงาน 6,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพาณิชย

จังหวัดเชียงใหม (4) โครงการเสริมสรางนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงลานนาสูการแขงขันดานการตลาด                  
งบดําเนินงาน 577,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานปศุสัตวเขต 5 (5) โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต
โคเนื้อคุณภาพดีของกลุมภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 897,600 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงาน                
ปศุสัตวเขต 5 (6) โครงการแกไขปญหาฝุนควันกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบดําเนินงาน 6,565,100 บาท 
งบลงทุน 16,293,800 บาท รวม 22,858,900 บาท หนวยงานรับผิดขอบ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  (7) โครงการยกระดับศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก                 
และหัตถอุตสาหกรรมสูสากล งบดําเนินงาน 2,090,600 บาท หนวยงานรับผิดชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง            
(8) คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบรายจายอ่ืน 5,000,000 บาท หนวยงาน
รับผิดชอบ กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ขณะนี้อนุมัติโครงการแลว                   
4 โครงการ งบประมาณ 73,850,000 บาท คิดเปนรอยละ 83.79 อยูระหวางเสนอโครงการ 4 โครงการ 
งบประมาณ 1,474,600 บาท คิดเปนรอยละ 1.67 ยังไมสงโครงการ 4 โครงการ งบประมาณ 12,361,700 บาท  
 

รอยละ... 
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รอยละ 14.54 ผลการเบิกจายเงินกันไว เบิกเหลื่อมป  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํ านวน 
212,897,099.08 บาท เบิกจายแลว 54,883,418.58 บาท คิดเปนรอยละ 25.78  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.4 รายงานความกาวหนาโครงการสงเสริมการทองเที่ยว เพิ่มมูลคาเช่ือมโยง

วัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น กิจกรรมจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft&Folk Art) 
              พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญ  สีวาโย) วัตถุประสงคของโครงการ 
(1) เพื่อการจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art) ในรูปแบบออนไลน และรูปแบบ Onsite   
(2) เพื่อเกิดการเรียนรู  ความเขาใจในอัตลักษณ ตํานาน มรดก คุณคาของวัฒนาธรรม อันเปนทุนทาง
วัฒนธรรมลานนา ของหมูบานเปาหมาย (3) เพื่อประชาสัมพันธเผยแพรอัตลักษณ ตํานาน มรดก คุณคาของ
วัฒนธรรม อันเปนทุนทางวัฒนธรรมลานนาไปในวงกวาง รายละเอียดขอมูลหมูบานเปาหมาย ทั้ง 5 หมูบาน 
ไดแก (1) ชุนชนหลายแกว/บานสันบอเย็น อําเภอดอยเตา (2) ชุมชนใหมหนองบัว อําเภอไชยปราการ                  
(3) ชุมชนบานก่ิวแลนอย อําเภอสันปาตอง (4) ชุมชนบานดอนจ่ัน อําเภอเมืองเชียงใหม (5) ชุมชนบาน
เชิงดอย อําเภอจอมทอง ความกาวหนาตาม TOR  ดังนี้ (1) ไดถายทําภาพยนตรสั้น (ซีรี่ส) เพื่อประชาสัมพันธ 
เผยแพร การทองเท่ียว วิถีชีวิตของชุมชนและผลิตภัณฑเดน ตาง ๆ ของหมูบานเปาหมาย ทั้ง 5 หมูบาน เสร็จ
เรยีบรอยแลว โดยการประชาสัมพันธดังกลาว เปนการนําเสนอผานการเลาเรื่องแบบภาพยนตรสั้น นําแสดงโดย
คุณศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง ซึ่งในขณะนี้กําลังทยอยออกอากาศ เผยแพรผานสื่อโทรทัศน (TV Digital) ชองไทยรัฐทีวี 
ชอง 32 และผานทาง Social network เชน Facebook, Tiktok, Instragram, Youtube โดยมีกําหนดการ
ออกอากาศ ดังน้ี ชุมชนบานกิ่วแลนอย อําเภอสันปาตอง ออกอากาศ ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2564 ชุมชนบาน
ดอนจั่น อําเภอเมืองเชียงใหม ออกอากาศ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ชุนชนหลายแกว/บานสันบอเย็น 
อําเภอดอยเตา ออกอากาศ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2564 ชุมชนบานใหมหนองบัว อําเภอไชยปราการ 
ออกอากาศ ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 และชุมชนบานเชิงดอย อําเภอจอมทอง ออกอากาศ ในวันที่                
2 มกราคม 2564 (2) จัดงาน “มหกรรมเมืองหัตกรรมสรางสรรค (Craft & Folk Art)” ภายใตโครงการ
สงเสริมการทองเท่ียว  เพิ่มมูลคาเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจทองถิ่น ในรูปแบบปกติ (ON-SITE) ระยะเวลา
จัดงาน 5 วัน โดยใหผูสนใจสามารถเขารวมงานในรูปแบบนิทรรศการ  และภายในงานมีการนําสินคาในชุมชนมา
จําหนาย ซึ่งไดดําเนินการจัดงานฯ เสร็จสิ้นไปแลว เมื่อวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา ณ ลาน GC 

บริเวณหนาลิฟตแกว ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต  จัดงาน “มหกรรมเมืองหัตกรรม
สรางสรรค (Craft & Folk Art)” ภายใตโครงการสงเสริมการทองเท่ียวเพ่ิมมูลคาเช่ือมโยงวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจทองถิ่น  ในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Event) เริ่มตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม 2564 และยังคง
สามารถเขารวมงานตอเนื่องได เปนระยะเวลา 1 เดือน เพ่ือขยายโอกาสใหผูสนใจสามารถรับชมและเขามามีสวน
รวมกับทุกกิจกรรมภายในงานไดจากทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน ทาง Facebook : “มหกรรมเมือง
หัตถกรรมสรางสรรค Craft & Folk Art” และเว็บไซต www.chiangmaicraft-folkart.com 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

        4.2 ดานกิจการพิเศษ  
            4.2.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 
2565 จังหวัดเชียงใหม 
           หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                   
(นายอารุณ  ปนตา) สรุปการเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565 
จังหวัดเชียงใหม ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม 256๔  สถิติอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ๒๕๖๔  
                 จํานวน... 
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จํานวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 115 ครั้ง มากกวาคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 0.88 จํานวน
ผูไดรับบาดเจ็บ 117 คน เทากับคาเฉลี่ย 3 ป จํานวนผูเสียชีวิต 11 คน นอยกวาคาเฉลี่ย 3 ป ยอนหลัง               
2 คน ลดลงคิดเปนรอยละ 15.38 สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเกิดจาก เมาสุรา (56.52%) รองลงมาคือขับรถ
เร็วเกินกําหนด (27.83%) และทัศนวิสัยไมดี (15.65%) ตามลําดับ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด              
คือ รถมอเตอรไซค  (86.44%) รองลงมาคือรถปคอัพ (6.78%) สถานะสวนใหญ เปนผูขับขี่ (80.47%)   
รองมาคือ ผูโดยสาร (17.97%) และคนเดินเทา (1.56%) สถานท่ีเกิดเหตุ สวนใหญเกิดทางตรง (59.13%) 
และทางโคง (25.22%) ตามลําดับ ประเภทถนน สวนใหญเกิดเหตุบนถนนกรมทางหลวง, ถนนใน อบต./
หมูบาน (40.87%) และถนนกรมทางหลวงชนบท (11.30%) ชวงเวลาที่เกิดเหตุสวนใหญเกิดในเวลา 16.01 – 
20.00 น. (23.48%) รองมาคือ 00.01-04.00 น.(20.87%) ชวงอายุผูบาดเจ็บและเสียชีวิต อายุ 50 ปขึ้นไป  
มากท่ีสุด (28.12%) รองลงมาคือชวงอายุ 40 -49 ป(17.97%) ประเภทคนสวนใหญเปนคนในพื้นท่ี รอยละ 
(68.75%) ในเขตจังหวัด (19.53%) และนอกเขตจังหวัด (11.72%) ผลการดําเนินงานของอําเภอ อําเภอที่เกิด
อุบัติเหตุมากที่สุด คือ อําเภอหางดง จํานวน 10 ครั้ง อําเภอท่ีมีผูบาดเจ็บมากที่สุด คือ อําเภอหางดง จํานวน 
10 คน  อําเภอที่มีผูเสียชีวิตมากที่สุด คือ อําเภอสันทราย จํานวน 3 ราย อําเภอที่ไมมีอุบัติเหตุ มีจํานวน               
2 อําเภอ คือ อําเภอกัลยาณิวัฒนา และอําเภอแมออน การเตรียมการเทศกาลปใหม พ.ศ. 2565  ใชหัวขอ
รณรงค “ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” ชวงเวลาดําเนินการ  แบงการดําเนินงานเปน 2 ชวง 
ไดแก ชวงการรณรงคและประชาสัมพันธ (1 - 21 ธันวาคม 64) ชวงดําเนินการ ดังนี้ ชวงกอนควบคุมเขมขน 
(22 - 28 ธันวาคม 2564) ชวงรณรงคเขมขน (29 ธันวาคม 64 - 4 มกราคม 65) ชวงหลังการรณรงค             
(5 - 11 มกราคม 65) เปาหมาย จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ และเสียชีวิต ลดลง รอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 
3 ปยอนหลัง (ตองนอยกวา เกิดเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 105 ราย เสียชีวิต 13 ราย) จํานวนผูเสียชีวิตใน
อําเภอสีแดง ลดลงรอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวนผูเสียชีวิต ณ จุดเกิดเหตุ ลดลง รอยละ 5                 
ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวนผูเสียชีวิตในพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ไดแก ขับรถเร็วเกินกวากฎหมายกําหนด 
ดื่มแลวขับ ไมสวมหมวกนิรภัย และไมคาดเข็มขัดนิรภัย ลดลงรอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง จํานวน
เยาวชนอายุต่ํากวา ๒๐ ป ไดรับบาดเจ็บ จากการเมาแลวขับ ลดลงรอยละ 5 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง มาตรการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชียงใหม มาตรการหลักในชวงเทศกาล แบงออกเปน 
5 ดาน คือ (1) ดานบริหารจัดการ ดําเนินการ ดังนี้ ตั้งศูนยปฏิบัติการ ชวงเทศกาลของจังหวัดและอําเภอ                
มีการประชุมคณะกรรมการในทุกวัน จัดทําแผนปฏิบัติการ ท้ังในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น ตั้งคณะทํางานตั้งจุดตรวจครอบคลุมท้ัง 25 อําเภอ และสามารถปรับเปลี่ยนตามบริบทของพื้นที่ 
วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุใหญหรือเปนที่นาสนใจของสังคม จัดกิจกรรม 1 อําเภอ 
1 กิจกรรมศาสนา ดําเนินมาตรการองคกร เนนย้ําหนวยงานราชการ สถานศึกษา ใหเปนตนแบบของประชาชน 
ดําเนินการ ดานชุมชน ดานครอบครัว (2) การลดปจจัยเสี่ยงทางถนนและสภาพแวดลอม ดําเนินการ ดังนี้  
ดานถนน - แกไขจุดเสี่ยง กําหนด 1 ทองถิ่น 1 ถนนปลอดภัย เฝาระวังถนนทางตรงยาวและทางโคง จัดทํา
แผนอํานวยความสะดวกจราจร สภาพแวดลอม - ตรวจสอบสิ่งอันตรายขางทาง ปรับปรุงสัญญาณตางๆ                 
ใหปลอดภัยพรอมใชงาน จุดตัดทางรถไฟ - ตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟ ปรับปรุงภูมิทัศนทางรถไฟ สถานที่
ทองเท่ียวทางน้ํา - ตรวจโปะ แพ สถานที่ทองเท่ียวทางน้ําใหปลอดภัย ปลอดแอลกอฮอล (3) มาตรการลด
ปจจัยเสี่ยงดานยานพาหนะ ควบคุมรถโดยสารสาธารณะ พนักงานขับรถตองมีแอลกอฮอลตองเปนศูนย มีการ
ตรวจสภาพรถโดยสารสาธารณะทุกคันใหมีความปลอดภัยกอนการเดินทางทุกครั้ง โดยดําเนินการ ดังนี้            
รถโดยสาร - ควบคุมความปลอดภัยรถโดยสาร ทั้งรถและคนขับ รถขนสง – ใหรถบรรทุกหยุดใหบริการ              
เลี่ยงบรรทุกน้ําหนักเกิน รถตู - ใหมีการทําประกันภัยภาคบังคับ และระบบ GPS การรณรงค – ประชาสัมพันธ 
 
             ตรวจสภาพ... 
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ตรวจสภาพรถกอนเดินทาง (4) มาตรการดานผูใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยดําเนินการ ดังนี้ บังคับใช
กฎหมาย - 10 รสขม. ตรวจแอลกอฮอล ควบคุมสถานบริการ อยางเครงครัด ใชจิตอาสา และแนวทางประชารัฐ – 
โดยการมีสวนรวมของชุมชน ประชาสัมพันธ - ทุกชองทาง เนน หามขับรถเร็วเกินกําหนด เมาไมขับ ใหสวม
หมวกนิรภัยทุกครั้ง การดูแลนักทองเท่ียว เพิ่มความเขมขนในแหลงทองเท่ียวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย 
มอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางาน ไดแก ดอยสุเทพ ดอยอินทนนท ดอยอางขาง 
และดอยคํา ประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสําคัญ กําหนดเวลาขึ้นลงดอย                
(5) มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิดเหตุ ดําเนินการ ดังนี้ เตรียมความพรอมทั้งหนวยกูชีพ กูภัย 
โรงพยาบาล บุคลากร เครื่องมือ ยานพาหนะและระบบสื่อสารใหมีความพรอมตลอด 24 ชั่วโมง สํารองโลหิต
ฉุกเฉิน อบรมเจาหนาที่การแพทยฉุกเฉินใหมีความพรอมเนนยํ้าความปลอดภัยของรถฉุกเฉิน มาตรการพิเศษ 
กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยงที่มีสถิติการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนสูง อาทิ                       
การดําเนินการมาตรการชุมชน การรณรงคใหความรูประชาสัมพันธ การจัดทําสถานการณแยกเปนรายตําบล
พรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาและจัดการความเสี่ยง ใชประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ รวมดําเนินการกับ
อาสาสมัคร อสม. ประชาชนในพื้นที่ ดูแลความปลอดภัย ออกประกาศเจาพนกังานจราจรหามรถโดยสารขนาด
ใหญข้ึนแหลงทองเที่ยวท่ีเปนดอย เนื่องจากอาจจะเกิดอุบัติเหตุไดงาย จํานวน 4 ดอย ไดแก ดอยอินทนนท  
ดอยอางขาง ดอยสุเทพ และดอยคํา โดยมีรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนหัวหนาคณะทํางานทั้ง 4 ดอย 
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย ดวยกลอง CCTV โดยการนําเทคโนโลยี AI มาชวยตรวจจับผูไมสวม
หมวกนิรภัยแบบอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงในพื้นที่ 5 อําเภอ ไดแก เมืองเชียงใหม สันทราย หางดง สันกําแพง 
สารภี การใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) จํานวน 10 จุด บนถนนสาย 118 เชียงใหม – 
เชียงราย และถนนสาย 108 เชียงใหม – จอมทอง รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบมือถือ จํานวน 16 ตัว
ทั่วจังหวัดเชียงใหม นํานวัตกรรมกลองตรวจจับการฝาฝนสัญญาณไฟ ตามแยกใหญในเมืองเชียงใหม มาบังคับ
ใชกฎหมายขอความรวมมือผูประกอบการ งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือมีการจัด Zoning ในการ
จําหนาย ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ ทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน เสียงตามสาย หอกระจายขาว เพื่อแจงเตือน
ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลปใหม ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัด
เชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city โดยกําหนดความเร็วในพื้นท่ีชั้นในคูเมือง
เชียงใหมไมเกิน 40 กม./ชม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุทางถนนในพ้ืนท่ี การดําเนินงานควบคูกับมาตรการการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019               
แจกหนากากอนามัยใหกับผูโดยสารรถสาธารณะทุกคน การเขมงวดการตรวจแอลกอฮอล อุปกรณทุกชิ้นตอง
ปลอดภัย ใชนวัตกรรมมาชวยลดการสัมผัสและเผชิญหนาของเจาหนาที่ดวยกลอง CCTV ใชระบบประชุม
ทางไกลกับศูนยปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ เพื่อวางแผน ติดตามและประสานการปฏิบัติ           
งานในชวงเทศกาลปใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.2.2 สถานการณภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและการใหความชวยเหลือ 
        หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                   

(นายอารุณ  ปนตา) เดือนมกราคม 2565 บริเวณประเทศไทยตอนบน ยังคงมีอากาศหนาวเย็นเกือบท่ัวไป   
กับจะมีอากาศหนาวจัดบางแหง กับมีหมอกหนาในหลายพื้นท่ี สําหรับ บริเวณเทือกเขายอดดอย ยังคงมีอากาศ
หนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ําคางแข็งเกิดขึ้นไดในบางชวง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนยังคง
แผเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ โดยยังคงมีกําลังคอนขางแรงและตอเนื่อง จังหวัด
เชียงใหมไดประกาศเขตพื้นท่ีประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา ท้ัง 3 ตําบล  
                   ไดแก... 
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ไดแก ตําบลบานจันทร ตําบลแมแดด และตําบลแจมหลวง  การใหความชวยเหลือ มูลนิธิราชประชานุเคราะห
ในพระบรมราชูปถัมภ มอบผาหมกันหนาว จํานวน 10,500 ผืน โครงการ”ไทยเบฟ..รวมใจตานภัยหนาว”               
ปที่ 22 มอบผาหมกันหนาว จํานวน 15,000 ผืน บริษัท ซูซูกิ , We love Chiangmai, การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย, โครงการสิงหอาสา, กลุมเซนทรัลฯ มอบเครื่องกันหนาว จํานวน 2,500 ผืน 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
   4.2.3 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม  

            ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
(นายอิสระ ศรีไสยาสน) เปาหมายสถิติไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ป 2565 ลดลง

รอยละ 20 แนวทางการดําเนินงานการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม              

ป 2565 แบบบูรณาการ ระยะกอนวิกฤต (เตรียมการ) หวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม (1) จัดทําแผนปฏิบัติการ
แกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ประจําอําเภอ/ตําบล/หมูบาน ใหแลวเสร็จ 

ภายในเดือนธันวาคม 2564  แผนทําแนวกันไฟ จัดชุดลาดตระเวนดับไฟปาประจําหมูบาน แผนการลาดตระเวน              
แผนปลูกปา/ทําฝาย แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง แผนการจัดการปาชุมชน (2) กําหนดเปาหมายลดจุด 
Hotspot ลง และพื้นที่เผาไหมลดลงรอยละ 20 ของคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง ออกคําสั่งจัดตั้งคณะ การเก็บรวบรวม
ขอมูลการเกิดไฟโดยคณะกรรมการกรรมการระดับอําเภอ/ตําบลหมูบาน/คณะ PM2.5 ระดับตําบล ประกาศ

จังหวัดเชียงใหม เรื่อง มาตรการปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นท่ีการเกษตร ประกาศจังหวัดเชียงใหม 
เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม ประกาศหามเผาของ
จังหวัดเชียงใหม 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 (3) จัดชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟปาและหมอกควัน 
เชียงใหม จํานวน 24 ชุดปฏิบัติการ อําเภอละ 1 ชุดปฏิบัติการ (ยกเวนอําเภอสารภี) จัดฝกอบรมการดับไฟ
โดย เสือไฟ/เหยี่ยวไฟ (4) จัดทําแนวกันไฟตามแผนรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐกับชุมชน (5) รณรงค
ประชาสัมพันธทุกรูปแบบใหประชาชนตระหนักรู สาธารณสุข/สุขภาพ/จัดทําระบบการแจงเตือนประชาชน
ผานแอปพลิเคชัน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดพื้นท่ีปลอดฝุน/หนากากปองกันฝุน PM2.5 จิตอาสา/ปาไม 

รวมรณรงคประชาสัมพันธ สรางการรับรู การปองกันแกไขปญหาไฟปา  ทุกอําเภอมีการ KICK OFF เม่ือวันที่ 
5 พฤศจิกายน2564  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 มีการ KICK OFF โครงการปลอยแถวรณรงคงดเผา 
ปองกันไฟปาหมอกควัน ปกปองประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และรําลึกถึงผูสูญเสียเนื่อง
ในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ  ระยะชวงวิกฤต (เผชิญเหตุ) หวงเดือนมกราคม - เมษายน (1) จัดตั้งศูนย
บัญชาการ กํากับ ติดตาม ในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล (2) ใชแอปพลิเคชัน FireD ในการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงในพื้นท่ีเกษตร/การใชโดรน/UAV/อากาศยาน/การใชประโยชนที่ดินปาไม และการใชระบบ 
ฐานขอมูลเดียวกัน (3) บริหารจัดการเชื้อเพลิง/ทําปุย/ไถกลบ/เปดจุดรับซื้อก่ิงไมใบไม/ตนขาวโพด และ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยน เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (4) สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด กลุมจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อไมใหซ้ําซอนกัน/ระดมทุนจากทุกภาคสวน (สาธารณะ) (5) ภาคอุตสาหกรรม
ตองลดกําลังการผลิตที่สงผลกระทบตอการเกิดฝุนควัน (6) บังคับใชกฎหมายอยางเขมขน เชน การตรวจจับรถ
ควันดํา (7) จํากัดการใชรถยนต โดยปรับเปลี่ยนการใชรถยนตเปนรถไฟฟาเพื่อลดการใชน้ํามัน (8) เปดหอง
ฉุกเฉิน EOC ดานฝุนควันทุกโรงพยาบาลและทุกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (9) องคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นทุกแหงดําเนินการจัดหอง Safety Zone และรณรงคใหจัดทํา Safety room ทุกบาน (10) ขอความ
รวมมือใหประชาชน งดหุงตมโดยการ ใชฟน และงดประกอบอาหารลักษณะปงยาง ที่จะกอใหเกิดควัน                 
  
                    (11) ทําการ... 
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(11) ทําการกวาดลางทําความสะอาดถนนทุกเสน ทุกสัปดาห (12) มีการลาดตระเวนอยางเขมขน ประกาศ
ปดปา (13) การบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของเขาเผชิญเหตุดับไฟปา ระยะหลังวิกฤต (ชวงฟนฟู สรางความชุมชื้น) 
หวงเดือนพฤษภาคม-กันยายน (1)จัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสาน (2) จัดทําแนวกันไฟเขียว (Green Belt)                    
(3) ปลูกปาและฟนฟูปารวมไปถึงพืชไมทองถ่ิน (4) หมูบานท่ีควบคุมไฟไดดี พอช. สนับสนุนเปนหมูบานมั่นคง  
จัดทําแผนพัฒนาอยางย่ังยืนหลังการเกิดวิกฤต (5) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน โดยภาคเอกชน (6) พืชเศรษฐกิจ
ยั่งยืน เชน กาแฟ บุก และไผ เปนตน (7) การถอดบทเรียนจากการดําเนินของทุกภาคสวน (8) เพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บคารบอน ดวยการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกพื้นที่ ปละ 1 ลานตน แผนท่ีแสดงขอบเขตพื้นที่ตําบล            
ที่มีความเสี่ยงตอการเกิดจุดความรอน ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 พื้นที่ สีขาว 
คือ ไมมีจุดความรอน จํานวน 78 ตําบล พื้นที่สีเขียว คือ มีจํานวนจุดความรอน 1- 49 จุด จํานวน 76 ตําบล 
พื้นที่สีเหลือง คือ มีจํานวนจุดความรอน 50 - 99 จุด จํานวน 19 ตําบล พื้นท่ีสีสม คือ มีจํานวนจุดความรอน 
100 - 149 จุด จํานวน 14 ตําบล พื้นท่ีสีแดง คือ มีจํานวนจุดความรอน 150 - 199 จุด จํานวน 8 ตําบล 
พื้นที่สีแดงเขม คือ มีจํานวนจุดความรอนมากกวา 200 จุด จํานวน 9 ตําบล ผลการดําเนินการท่ีผานมา              
(1) มีการจัดการประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 

2564 เวลา 13.00- 16.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2  อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม              
(2) จัดทําโครงการ “ตรวจ-จับ ปรบัจริง หามใชรถยนตควันดํา” เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 
12.00 น. โดยกรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม  เทศบาลนครเชียงใหม เม่ือวันที่ 
15 ธันวาคม 2564 เรียกรถเขาตรวจสอบ จํานวน 107 คัน มีคาควันดําเกินมาตรฐานและสั่งหามใชชั่วคราว            
รวมทั้งสิ้นจํานวน 17 คัน เม่ือวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรียกรถเขาตรวจสอบ จํานวน 75 คัน มีคาควันดําเกิน
มาตรฐานและสั่งหามใชชั่วคราว จํานวน 11 คัน (3) โครงการปลอยแถวรณรงคงดเผา ปองกันไฟปา หมอกควัน 
ปกปองประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม และรําลึกถึงผูสูญเสียเนื่องในวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ  
เมื่อวันอาทิตยท่ี 26 ธันวาคม 2564 แผนการใชกําลังพล เครื่องมือ และยุทโธปกรณ แตงตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ
ควบคุมไฟปาและหมอกควัน เชียงใหม  จํานวน 24 ชุดปฏิบัติการ อําเภอละ 1 ชุดปฏิบัติการ (ยกเวนอําเภอสารภี) 
ประกอบดวย ฝายปกครอง 1 นาย ทองถ่ิน 1 นาย  พลเรือน (กํานัน ผูใหญบาน)  2 นาย  ทหาร 2 นาย ตําราจ              
1 นาย เจาหนาที่ปาไม 2 นาย จิตอาสา (พลขับ) 1 นาย โดยมีอํานาจหนาที่ ลาดตระเวน กวดขัน เฝาระวัง ปองปราม 
ประชาสัมพันธ สรางกระแสการตระหนักรับรู เพื่อไมใหมีการเผาในพื้นท่ีปา พื้นที่การเกษตร พื้นที่โลงริมทาง ซังขาว 
ขยะมลพิษ และพื้นท่ีอื่นๆ ตามที่จังหวัดไดมีประกาศหามเผา ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย (4) โครงการ
แกไขปญหาฝุนควัน ไฟปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน โดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรทําเปนเชื้อเพลิง 
และเชื้อเพลิงอัดแทงใชในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชุมชน จังหวัดเชียงใหม  โรงไฟฟาชุมชนบานหวยหอม (ชีวภาพ
ขนาด 3.0 MW) โรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงบานหวยหอม (กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป) โรงไฟฟาชุมชนบานสบแปะ 

(ชีวมวล ขนาด 8.0 MW) โรงไฟฟาชุมชน ขยะตําบลบานตาล (ขยะขนาด 8.0 MW) (กาซชีวภาพขยะ ขนาด 3.0 MW) 

โรงไฟฟาชมุชนบานนอย (ชีวมวล ขนาด 4.0 MW) โรงงานเชื้อเพลิงอัดแทงบานนอย (กําลังการผลิต 30,000 ตัน/ป)  

(5) Chiang Mai model โครงการแกไขปญหาฝุนควัน ไฟปาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสูความยั่งยืน โดยใชวัสดุ               
เหลือใชทางการเกษตรทําเปนเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอัดแทงใชในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟาชุมชน จังหวัดเชียงใหม 
กําหนดเปดศูนยรับซื้อเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรนํารองจํานวน 22 ศูนย อยูระหวางการประเมินความพรอม                  
5 ศูนย  ไดแก  ตําบลแมคะ อําเภอฝาง, ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว, ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง                           
 
            ตําบลบงตัน... 
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ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา, ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา คณะทํางานจะทําการเลือกศูนยที่มี              
ความพรอมในการนํารองหนึ่งศูนย โดยกําหนดวันเปดศูนยฯในเดือนมกราคม 2565 แผนการดําเนินงานการใน
การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม ป 2565  โครงการนวัตกรรมเครื่องจักร

ตัดยอยอัดไถพรวนเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด เพื่อแปรรูปเปนเชื้อเพลิงชีวมวลพรอมจัดตั้งโรงไฟฟา             
ชีวมวล เพื่อปองกันการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด ลดมลพิษฝุนพิษ PM 2.5 และลดปริมาณ            

การปลอยกาซเรือนกระจก รวมถึงเพิ่มรายไดใหชุมชน เพื่อแกปญหาความยากจน (แมแจมโมเดล) ดวยความ
รวมมือกับ บริษัท วีอารพีโฮลดิ้ง ดีเวปลอปเมนท จํากัด  โดยในเดือนมกราคม 2565 - พฤษภาคม 2565                 
นําเครื่องจักรเขาดําเนินการเศษวัสดุในสวนกองซังออกจากพื้นที่ 100% และนํารถจัดยอยอัดไถพรวน 5 ชุด             
เขาดําเนินการในสวนตนขาวโพดแหง 30,000 ไร อาจขอรับการสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องจักรฯ เพ่ิมขึ้น ในเดือน
พฤษภาคม 2565 - มกราคม 2566 จัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลท่ีอําเภอแมแจม เพื่อใชเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีไดจากการ
ใชเครื่องจักรฯแปรรูปเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรขาวโพด สําหรับเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ขนาด
โรงไฟฟา 8 เมกะวัตต จํานวน 2 โครงการ เพื่อลดมลพิษและเพิ่มรายไดแกปญหาความยากจนใหกับชุมชน            
อยางย่ังยืน ในระหวางสรางโรงไฟฟาใชระยะเวลาประมาณ 1 ป ทางบริษัทจะสงเชื้อเพลิงชีวมวลใหกับ บริษัท  
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) จังหวัดลําปางและโรงไฟฟาท่ีจังหวัดลําพูน ตอไป แผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 
และหวงประกาศหามเผา ดังน้ี  (1) ประกาศจังหวัดเชียงใหม ลงวันท่ี  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เร่ือง มาตรการ
ปองกันการจุดไฟเผาในที่โลงและพื้นท่ีการเกษตร ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป (2) ประกาศ
จังหวัดเชียงใหม เชียงใหม ลงวันที่  21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กําหนดเขตควบคุมไฟปาและมาตรการทาง
กฎหมายในการควบคุมไฟปาในเขตปาไม ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป (3) กําหนดแผนการ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงและเปดใหผูประสงคขอบริหารเชื้อเพลิงเขามาลงทะเบียน วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 
2565   ผานทางระบบ FireD (4) ประกาศหามเผาของจังหวัดเชียงใหม ป 2565  วันที่ 1 มกราคม – 30 
เมษายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   4.2.4 การปดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ผังเมืองรวมเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งที่ 4)  
          ผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม (นายชิดชัย               
อังคะไวมงคล) ขอเชิญเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม 
(ปรับปรุงครั้งท่ี 4) ระหวางวันท่ี 18 – 21 มกราคม  2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยกลุมที่ 1 ในวัน
อังคารท่ี 18 มกราคม  2565  กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในเขตอําเภอหางดง ณ หอประชุมท่ีวาการ
อําเภอหางดง  กลุมที่ 2 ในวันพุธที่ 19 มกราคม  2565 กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนในเขตอําเภอสารภี ณ 
หอประชุมท่ีวาการอําเภอสารภี กลุมที่ 3 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 20 มกราคม 2565  กลุมเปาหมาย คือ 
ประชาชนในเขตอําเภอสันทราย อําเภอแมริม อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง ณ สํานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  กลุมท่ี 4 ในวันศุกรท่ี 21 มกราคม 2565 กลุมเปาหมาย คือ ประชาชนใน
เขตอําเภอเมืองเชียงใหม ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูสนใจสามารถเขารวมประชุมผาน
ระบบออนไลน  แผนการดําเนินการรปดประกาศ 15 วัน และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผัง
เมืองรวมเชียงใหม (ปรับปรุงครั้งท่ี 4) ดังน้ี  โฆษณาทางวิทยุและหนังสือพิมพ และระบบเครือขายสารสนเทศ 
เปนเวลาติดตอกัน 7 วัน กําหนดระหวางวันท่ี 15 – 21 ธันวาคม  2564 ปดประกาศเอกสาร แผนที่               
และแผนผัง เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2564 – 17 มกราคม 2565                 
 
                   รวม 27 วัน... 
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รวม 27 วัน ประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ระหวางวันที่ 18 – 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 
12.00 น. ผูมีสวนไดมีสวนเสียสามารถย่ืนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอกําหนดการใชประโยชนที่ดิน                   
พรอมสงวนสิทธิ์ดังกลาวเปนหนังสือ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565  เอกสารประกอบคําสงวนสิทธิ์ในการ
ยื่นคํารองผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก แบบฟอรม คําสงวนสิทธ์ิในการย่ืนคํารองผูมีสวนไดสวนเสีย สําเนาบัตร
ประชาชน  กรณีเจาของท่ีดิน สําเนาโฉนดที่ดิน กรณีไมใชเจาของท่ีดนิ สําเนาโฉนดท่ีดิน และใบมอบอํานาจ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  4.2.5 รายงานผลดําเนนิการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 
           ผู อํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม               
(นางศิริพร รือเรือง) (1) การแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน สถิติการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2564 จํานวน 17,793 เรื่อง ยุติแลว 17,746 เรื่อง                
อยูระหวางดําเนินการ 47 เรื่อง ในประเด็น 6 ประเด็น คือ การแจงเบาะแส ความเดือดรอนของประชาชน 
การกลาวโทษเจาหนาที่ของรัฐ ปญหาท่ีดิน การขอความชวยเหลือทั่วไป การขอคําปรึกษา  ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2564 ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 446 เรื่อง              
ยุติแลว 350 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 96 เรื่อง (2) การทูลเกลาถวายฎีกา ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2565 จํานวน 220 เรื่อง ยุติแลว 213 เรื่อง อยูระหวางดําเนินการ 7 เรื่อง ประชาชนขอความชวยเหลือ
ดานสาธารณสุข การศึกษา ท่ีอยูอาศัย การประกอบอาชีพ และท่ีดินทํากิน ขอขอบคุณสวนราชการและอําเภอ
ที่ขับเคลื่อนงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.3 ดานความมั่นคง 

  4.3.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซีน.COVID – 19 จังหวัดเชียงใหม 

               นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นพ.จตุชัย  มณีรัตน) สถานการณ
โรคโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม เริ่มดีขึ้นพรอมลงพื้นที่ในการตรวจเชิงรุกพบวามีอัตราการติดเชื้อที่ลดลง 
ปจจุบันมีผูติดเชื้อที่กําลังรักษาตัว 793 ราย มาตรการในการควบคุมโรคประกอบดวย การตรวจเชิงรุกดวย 
ATK เชิงรุกดวย CCRT ในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม การแยกผูติดเชื้อดวย Home Isolation และ 
Community Isolation เพิ่มความครอบคลุมของวัคซีน มาตรการ COVID Free Setting โดยเฉพาะสถานที่
เสี่ยงตอการระบาด การประชาสัมพันธมาตรการปองกันแบบครอบจักรวาล Universal Prevention ขอมูล
ทั่วไปของผูเสียชีวิตจากโรคโควิด –19 ของจังหวัดเชียงใหม เปนเพศชาย 106 ราย หญิง 69 ราย คามัธยฐาน
ของอายุ 67 ป คามัธยฐาน วันเริ่มปวย-เสียชีวิต 17 วัน นานสุด 33 วัน ปจจัยเสี่ยง - ประเด็นสําคัญ HT 
รอยละ 51  DM รอยละ 25 ไขมันในเลือดสูง รอยละ 20 โรคไต รอยละ 19 ผูปวยติดเตียง รอยละ 10 ติด
เชื้อในพื้นที่ รอยละ 96 คนรูจัก รอยละ 24  ครอบครัว รอยละ 72 มาจากพื้นที่เสี่ยง 7 ราย การดําเนิน CI 
จังหวัดเชียงใหม จํานวนเตียงทั้งหมดใชไป 2,643 ราย  รอยละ 12.15 จํานวนผูปวยอยูระหวางการรักษา 
321 คน การดําเนินการ HI จังหวัดเชียงใหม ยอดสะสม 3,419 ราย อยูระหวางการรักษา 211 ราย การเฝา
ระวังโรคดวยการตรวจ ATK จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 25 ธันวาคม  2564 ตรวจท้ังหมด
สะสม 117,336 ราย พบเชื้อ 5,888 ราย ปจจัยความเสี่ยงของผูติดเชื้อในเชียงใหม ไดแก สัมผัสในครอบครัว 
รอยละ 33.1 สัมผัสในชุมชน รอยละ 21.6 สัมผัสในที่ทํางาน รอยละ 15.6 ระหวางการสอบสวนโรค รอยละ 
10.3 ไมแนใจ รอยละ 9.7 สถานที่ระบาดในตางจังหวัด รอยละ 6.7 สัมผัสในกลุมอื่นๆ รอยละ 2.3 สัมผัสใน 
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สถานพยาบาล รอยละ 0.3 สถานการณโรคโควิด -19 สายพันธุ Omicron ประเทศไทย มีแนวโนมจํานวนผูติด
เชื้อเพิ่มข้ึน อาการที่พบ ไอ มากท่ีสุดรอยละ 54  รองลงมา เจ็บคอ และไข อาการไดกลิ่นลดลงพบเพียง 1 ราย 
ยาท่ีใชในการรักษา Favipiravir 10 ราย อาการดีขึ้นในเวลา 24 - 72 ชั่วโมง หลังรับยา และใหครบ 5 วัน 
คาดการณผลจากมาตรการปองกันควบคุมโรค ไตรมาสที่ 1 ป 2565 เปรียบเทียบจํานวนผูติดเชื้อรายใหม
ภาพรวมประเทศ  คาดการณหากพบการระบาดสายพันธุ Omicron ภายในประเทศแพรโรคในวงกวางและรวดเร็ว 
แจงการเตือนภัยดานสาธารณสุข ระดับ 3 ขอความรวมมือผูประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ Covid-Free 
Setting อยางเครงครัด โดยเฉพาะสถานท่ีเสี่ยงระบบปด เชน รานอาหารท่ีเปนหองปรับอากาศ ท้ังการฉีดวัคซีน
และตรวจหาเชื้อของพนักงาน และคัดกรองลูกคากอนใชบริการ เวนระยะหางใหเพียงพอ ปรับการหมุนเวียน
อาการ หากเริ่มมีผูใชบริการหนาแนน แออัด อาจใชระบบจองคิว และการรอคิวที่มีการเวนระยะหาง และแนะนํา
ลูกคาปฏิบัติตาม UP อยางเครงครัด ขอความรวมมือประชาชน เนนย้ํา VUCA ปองกันโควิด – 19 ทุกสายพันธุ 
ใหสวมหนากาก 100 % ขณะอยูกับผูอื่น เวนระยะหางจากผูอ่ืน ระลึกเสมอวาผูอ่ืนมีโอกาสเสี่ยงท่ีแพรเชื้อ             
โควิด-19 ให รีบไปรับการฉีดวัคซีนทั้งเข็ม 1 , 2 และเข็ม Booster สําหรับกลุม 607  เพ่ือลดการปวยหนัก  
หากติดเชื้อโควิด – 19 ชะลอเดินทางไปตางประเทศโดยไมจําเปน หากจําเปนใหใชมาตรการ UP ขณะเดินทาง
และพํานักตางประเทศ และตรวจหาเชื้อกอนกลับประเทศ และขณะกักตัว เลี่ยงการรวมกิจกรรมที่มีคนจํานวน
มาก โดยเฉพาะในสถานที่ระบบปด หรือที่มีโอกาสถอดหนากากเกิน 30 นาที เชน ทานอาหารในรานอาหารหอง
ปรับอากาศ สถานบันเทิง กิจกรรมทางศาสนาที่รวมคนจํานวนมาก ใหปฏิบัติตามมาตรการ UP ขณะโดยสารขนสง
สาธารณะ หากโดยสารเกิน 4 ชั่วโมง ใหตรวจ ATK กอน เลี่ยงสัมผัสใกลชิดกลุมเสี่ยง ทั้งคนในครอบครัว และคน
ท่ีรู จักกัน รวมท้ังคัดกรองตรวจหาเชื้อ กอนกลับมาทํางานหลังเทศกาลปใหม ความกาวหนาในการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม ยอดการฉีดวัคซีน ประชากรจังหวัดเชียงใหม 1,729,353 คน เปน
ประชากรที่มมีอายุ 12 ปข้ึนไป 1,434,088 คน  ฉีดวัคซีนไปแลว 1,546,503 คน คิดเปนรอยละ 89.43 
จากประชากรจังหวัดเชียงใหม และคิดเปนรอยละ 107.84 จากประชากรท่ีมีอายุ 12 ปข้ึนไป ขอเชิญชวนชาว
เชียงใหมรับวัคซีนเข็ม 3 กระตุนภูมิดี ปองกันโอไมครอนได  สําหรับผูที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม สามารถ walk in 
เขารับการฉีดไดท่ีหนวยฉีดทุกหนวยตามวันและเวลาที่หนวยฉีดแตละหนวยเปดใหบริการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
   4.3.2 สถานการณดานแรงงานและมาตรการชวยเหลือจากผลกระทบการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
   ผูแทนสํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม (จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี) ขอมูล
ทั่วไปจากสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม  แรงงานในระบบประกันสังคม เดือนตุลาคม 2564 จํานวน
สถานประกอบการ 17,188 แหง จํานวนผูประกันตน 419,866 คน แยกเปน ม. 40 จํานวน 95,563 คน 
ม.30 จํานวน 209,994 คน ม.39 จํานวน 114,309 คน จํานวนผูประกันที่ไดรับประโยชนทดแทนกรณี
วางงาน ป 2564 เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 สาเหตุ ลาออก 54,962 คน หมดสัญญาจาง 3,112 คน 
เลิกจาง 45,354 คน Covid-19 17,832 คน  คนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ปจจุบันจังหวัดเชียงใหม

มีคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาตใหทํางาน ทั้งส้ินจํานวน 136,213 คน แยกเปน แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา 
ลาว กัมพูชา จํานวน 93,933 ราย และคนตางชาติสัญชาติอื่นๆ จํานวน 42,280 ราย ประเภทกิจการที่มี
การจางแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา มากท่ีสุด 5 อันดับแรก ไดแก กิจการกอสราง 32,299 
ราย กิจการเกษตรและปศุสัตว 30,489 ราย กิจการใหบริการตางๆ 6,756 ราย กิจการจําหนายอาหารและ
เครื่องดื่ม 6,699 ราย และงานบาน 5,823 ราย อําเภอที่มีการจางงานคนงานตางดาวมากที่สุด ไดแก อําเภอ 
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เมืองเชียงใหม 21,052 ราย อําเภอสันทราย 12,811 ราย อําเภอฝาง 10,341 ราย อําเภอแมริม 7,076 
ราย และอําเภอหางดง 6,269 ราย การใหความชวยเหลือ (1) การจายสิทธิประโยชนชดเชยกรณีวางงาน 
กองทุนประกันสังคม (ม.33, ม.39, ม.40) ในชวงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 กรณีวางงาน เปนเงิน 
627,075,371.55 บาท ขอมูลจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 1 
ตุลาคม – 17 ธันวาคม 2564 การสรางการรับรูในการเฝาระวังและปองกัน การแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผานชองทางออนไลนของสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม ผานชองทาง facebook 4,048 คน ผานชองทางเว็บไซต 1,032 คน ผานชองทาง Line 
Application 1,781 คน ติดตามแผนปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ตามมาตรการ bubble and seal 19 แหง 6,161 คน ดานการใหความชวยเหลือ รับแจง/
ติดตามการจายเงินระหวางหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แหง พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของ
สถานประกอบกิจการ 2 แหง 43 ราย สิทธิประโยชนที่ไดรับ 572,937.44 บาท จายเงินสงเคราะหจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางใหลูกจางกรณีนายจางไมจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน 5 แหง 17 ราย 
สิทธิประโยชนที่ไดรับ 324,155 บาท โครงการสงเสริมและรักษาระดับการจางงานในธุรกิจ SMEs ของ
จังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม – 19 ธันวาคม 2564 ผูเขารวมโครงการ เปนนายจางภาคเอกชนที่อยูในระบบ
ประกันสังคม ที่มีลูกจางรวมทุกสาขา ไมเกิน 200 คน เงื่อนไขการจายเงินอุดหนุน รัฐจายเงินอุดหนุนใหแก
นายจางตามจํานวนลูกจางสัญชาติไทย จํานวนไมเกิน 200 คน นายจางรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท/คน/
เดือน ระยะเวลา 3 เดอืน (พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565)  ขอมูลจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 
เชียงใหม รับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป อายุ 18 – 35 ป เขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน รุนที่ 1/2565 
จํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรชางเคร่ืองทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศในบาน และการพาณิชย
ขนาดเล็ก ฝกอบรม 4 เดือน ฝกงาน 1 เดือน หลักสูตรชางตัดเย็บเสื้อผาสตรี ระดับตน ฝกอบรม 4 เดือน
ฝกงาน 2 เดือน หลักสูตรผูประกอบอาหารไทย ฝกอบรม 2 เดือน ฝกงาน 1 เดือน เน่ืองในปใหม 2565 
กระทรวงแรงงานมอบของขวัญใหกับแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ดังนี้ (1) ลดอัตราเงินสมทบของผูประกันตน 
ม. 40 เหลือรอยละ 60 เปนระยะเวลา 6 เดือน ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาท/เดือน จากเดิม             
70 บาท/เดือน  ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาท/เดือน จากเดิม 100 บาท/เดือน  ทางเลือกที่ 3 
ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาท/เดือน จากเดิม 300 บาท/เดือน (2)  เพ่ิมอัตราเงินสงเคราะหจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางสูงสุด 100 เทา  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางที่ถูกนายจางเลิกจางหรือคางจาย
เงินเดือน ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 กรณีคาชดเชย แบงเปน อัตราคาชดเชยจากเดิม 
30 เทา เพิ่มเปน 60 เทา ของอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 120 วัน แตไมครบ 3 ป อัตรา
คาชดเชยจากเดิม 50 เทา เพิ่มเปน 80 เทา ของอัตราคาจางข้ันต่ําสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 3 ป แตไมครบ 
10 ป อัตราคาชดเชยจากเดิม 70 เทา เพิ่มเปน 100 เทา ของอัตราคาจางขั้นตํ่าสําหรับลูกจางที่มีอายุงาน 
10 ปขึ้นไป กรณีเงินอื่นนอกจากคาชดเชย อัตราเดิม 60 เทา เพิ่มเปน 100 เทาของอัตราคาจางขั้นต่ํา 
สําหรับการกูยืมเงินจากกองทุน เพื่อผูรับงานไปทําท่ีบานเพื่อดูแลความเปนอยูของแรงงานนอกระบบ ในกลุม
ผูรับงานไปทําที่บานท่ัวประเทศกวา 6,000 คน โดยกรมการจัดหางานจะลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู             
หรือคาธรรมเนียมเหลือรอยละ 0 ตอป ในงวดที่ 1 - 12 โดย ไมปลอดเงินตน และงวดท่ี 13 เปนตนไป                
จนสิ้นสุดสัญญาคิดอัตรารอยละ 3 ตอป สําหรับวงเงินกูยืม ผูรับงานไปทําที่บานรายบุคคลกูไดไมเกิน 50,000 
บาท รายกลุมกูไดไมเกิน 300,000 บาท ผูสนใจสามารถยื่นกูไดที่สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร              
และสํานักงานจัดหางานทุกจังหวัด ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2565 และทําสัญญากูยืม
เงินภายใน 30 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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4.4  นําเสนอโดยเอกสาร 
-  

ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม  2565  
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

5  มกราคม  2565 10.00 น. รับเสด็จสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิรพิัชร 
มหาวชัรราชธิดา พรอมดวย สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ 
เจาฟาทีปงกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร                 
สิริวิบูลยราชกุมาร  

โครงการรอยใจรักษ 
อําเภอแมอาย 

9 - 14 มกราคม 2565  รบัเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
และจังหวัดแมฮองสอน 

17 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดวันพอขุนรามคาํแหงมหาราช หองประชุมสภา
องคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 
และอําเภอ 

18 มกราคม 2565 09.00 น. การจัดพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช 

พระบรมราชานุสาวรีย
สมเด็จพระนเรศวร-
มหาราช ตําบลเมืองงาย 
อําเภอเชียงดาว 

28 มกราคม  ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม            
เฉลิมพระเกียรติ                   
80 พรรษา (หอง 2)                   
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

 ๐๙.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี  1/2565 

หองประชุม                   
เฉลิมพระเกียรติ               
80 พรรษา                     
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม และผานทาง
ระบบ Zoom 
Meeting 

28 มกราคม  ๒๕๖5 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม                   
เฉลิมพระเกียรติ                 
80 พรรษา                      
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม                    

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบ... 
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๒๕ 
 

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 

  ประธานในที่ประชุม (นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) จังหวัด
เชียงใหมไดประกาศการขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City) เปนวาระของการ
พัฒนาจังหวัดเชียงใหมใหเปนเมืองสะอาดสวยงาม โดยการสรางคานิยมวัฒนธรรมที่ดี ดวยความรวมมือรวมใจ
ของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พี่นองประชาชนทุกภาคสวน รวมกันสรางจังหวัดเชียงใหมใหเปนเมือง
สะอาด เมืองนาอยู มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และมีการพัฒนาในมิติตางๆ อยางยั่งยืนสูการเปน 
“นครแหงชีวิตและความมั่งคั่ง” ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้               
(1) การทําความสะอาด ทั้งภายใน ภายนอก บริเวณศูนยราชการ อาคารสํานักงานขององคกร หนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ใหเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ  (2) การดูแลรักษาความสะอาด ตกแตงปรับปรุงภูมิทัศน
ของบานเมืองเชียงใหม มีการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กําจัดวัชพืช ตัดแตงตนไม ปายประกาศตางๆ 
ถนนหนทาง คู คลอง แมน้ํา และสถานที่ทองเท่ียว ใหสะอาดสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย (3) ตรวจสอบ
สภาพความเรียบรอย ความถูกตองของพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ ธงชาติ ธงพระปรมาภิไธย                
ธงพระนามาภิไธย และธงอ่ืนๆ ในบริเวณอาคารสถานท่ีราชการ โรงเรียน และสถาบันการศึกษา ใหถูกตอง 
เหมาะสม สวยงาม และเปนไปอยางสมเกียรติ (4) ใหขยายผลการดําเนินการ ใหครอบคลุมไปยังทุกภาคสวน 
ในทุกพื้นที่อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม (5) ใหทุกสวนราชการ/หนวยงาน ภาครัฐ อําเภอทุกอําเภอ
ดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดภายในบริเวณหนวยงาน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหสํารวจและจัดทํา
แผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเปนรูปธรรม และมีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหจังหวัดและท่ีประชุม
กรมการจังหวัดทราบทุกเดือน  จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรม Kick off ประกาศวาระ “เชียงใหมเมือง
สะอาด” (Chiang Mai Clean City) ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม  
2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 วัลยา  สิปปพันธ ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางวัลยา  สิปปพันธ)  
 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
   
 พิพัฒนพงษ  พุทธวงค ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นายพิพัฒนพงษ  พุทธวงค) 

ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เร่ืองเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
4.2  ดานเศรษฐกิจและสังคม 

4.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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  ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ 

ส ำนักงำนคลังจังหวัดเชียงใหม่ รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ดังนี้ 
1. เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที ่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที ่ 22
ธันวำคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมำตรกำรกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยงบประมำณและกำรใช้จ่ำยภำครัฐ เมื่อ
วันที่ 21 ธันวำคม 2564 เพื่อให้หน่วยรับงบประมำณใช้เป็นแนวทำงในกำรเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำย
ภำครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดย
ก ำหนดเป้ำหมำยกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเป็นรำยไตรมำส ดังนี้ 

รำยกำร 
รวม ไตรมำสที่ 1 ไตรมำสที่ 2 ไตรมำสที่ 3 ไตรมำสที่ 4 

เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย เบิกจ่ำย ใช้จ่ำย 

ภำพรวม 93.00 100 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจ ำ 98.00 100 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 

ลงทุน 75.00 100 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

2. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ณ วันที่ 21 มกรำคม 

2565 ดังนี้ 
2.1 ผลกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 21 มกรำคม 2565 ดังนี้ 
หน่วย : ล้ำนบำท 

รำยกำร งบประมำณ PO 

เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำ 

หมำย Q2 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

จ ำนวน ร้อยละ 
เป้ำ 

หมำย Q2 
ร้อยละ 

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย
ร้อยละ 

ภำพรวม  16,793.62  2,268.26 9,616.29  57.26  51.00 6.26 11,884.54 70.77 56.24 14.53 

ประจ ำ   8,143.72  69.67 6,682.34  82.06  57.00 25.06  6,752.01 82.91 55.78 27.13 

ลงทุน   8,649.90  2,198.59 2,933.95  33.92  29.00 4.92  5,132.53 59.34 58.15 1.19 

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำพรวม 
ได้รับจัดสรร 16,793.62 ล้ำนบำท เบิกจ่ำย 9,616.29 คิดเป็นร้อยละ 57.26  สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด
ร้อยละ 6.26 เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศ ใช้จ่ำย 11,884.54 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70.77 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 14.53 เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศ  

ผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณส่วนรำชกำร (Function) ประจ ำปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน
ได ้ร ับจ ัดสรร 8,649.90 ล้ำนบำท  เบ ิกจ่ำย 2,933.95 ล ้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 33.92 ส ูงกว่ำเป้ำหมำยที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 4.92 เป็นล ำดับที่ 1 ของประเทศ ใช้จ่ำย 5,132.53 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 59.34 
สูงกว่ำเป้ำหมำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดร้อยละ 1.19 เป็นล ำดับที่ 4 ของประเทศ หน่วยเบิกจ่ำยที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน
มีทั้งสิ้น 126 หน่วยงำน ประกอบด้วยส่วนรำชกำร ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค จ ำนวน 116 หน่วยงำน องค์กำรมหำชน 
จ ำนวน 2 หน่วยงำน กรมจังหวัด จ ำนวน 2 หน่วยงำน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่จ ำนวน 1 หน่วยงำน 
เทศบำล จ ำนวน 5 หน่วยงำน รำยละเอียดดังนี้ 

ผลกำรเบิกจ่ำย... 
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น 126 หน่วยงาน 8,649.90 2,198.59 2,933.94 33.92 5,132.53 59.34 3,517.37

งบสว่นราชการ 116 หน่วยงาน 7,873.78 2,170.87 2,623.64 33.32 4,794.50 60.89 3,079.28
1 ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 0.18 0.00 0.18 100.00 0.18 100.00 0.00
2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ 0.54 0.18 0.36 66.30 0.54 100.00 0.00
3 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจดื

เขต 1 (เชยีงใหม่)
5.79 5.78 0.01 0.22 5.79 100.00 0.00

4 ด่านกกักนัสัตว์เชยีงใหม่ 0.22 0.00 0.22 100.00 0.22 100.00 0.00
5 ส านักงานเกษตรจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.97 0.97 0.00 0.00 0.97 100.00 0.00
6 ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ที่ 9 

จงัหวัดเชยีงใหม่
0.12 0.00 0.12 100.00 0.12 100.00 0.00

7 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวัดเชยีงใหม่

0.02 0.00 0.02 100.00 0.02 100.00 0.00

8 ศูนยฝึ์กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
เชยีงใหม่

0.58 0.00 0.58 100.00 0.58 100.00 0.00

9 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จงัหวัดเชยีงใหม่

0.10 0.00 0.10 100.00 0.10 100.00 0.00

10 ส านักงานวัฒนธรรมจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.27 0.00 0.27 100.00 0.27 100.00 0.00
11 โรงพยาบาลประสาท 43.32 43.32 0.00 0.00 43.32 100.00 0.00
12 ส านักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

จงัหวัดเชยีงใหม่
0.06 0.00 0.06 100.00 0.06 100.00 0.00

13 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 1.84 1.84 0.00 0.00 1.84 100.00 0.00
14 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 288.44 0.00 288.44 100.00 288.44 100.00 0.00
15 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 1,006.54 0.00 1,006.54 100.00 1,006.54 100.00 0.00
16 กองก ากบัการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
54.57 48.98 5.59 10.25 54.57 100.00 0.00

17 กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน ภาค 3 25.11 25.11 0.00 0.00 25.11 100.00 0.00
18 ต ารวจภธูรจงัหวัดเชยีงใหม่ 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 100.00 0.00
19 เรือนจ ากลางเชยีงใหม่ 0.86 0.79 0.08 8.71 0.86 100.00 0.00
20 โรงพยาบาลนครพิงค์ 13.42 13.41 0.00 0.00 13.41 99.98 0.00
21 โรงพยาบาลสวนปรุง 3.39 0.00 3.38 99.96 3.38 99.96 0.00
22 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 36.00 35.98 0.00 0.00 35.98 99.95 0.02
23 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่ 1.36 0.00 1.36 99.93 1.36 99.93 0.00
24 สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชยีงใหม่ 2.34 0.44 1.90 81.15 2.34 99.91 0.00
25 ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดเชยีงใหม่ 1.74 1.18 0.56 31.99 1.74 99.78 0.00
26 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร

จงัหวัดเชยีงใหม่ (พืชสวน)
1.27 1.27 0.00 0.00 1.27 99.76 0.00

ใชจ้า่ย คงเหลือ
หลังใชจ้า่ย

ผลการเบิกจา่ยและใชจ้า่ยเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จงัหวัดเชยีงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอ้มูลต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ จนถงึวันที่ 21 มกราคม 2565 เรียงล าดับหน่วยเบิกจา่ยที่มีผลร้อยละการใชจ้า่ยจากมากไปน้อย

ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO เบิกจา่ย

2
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ใชจ้า่ย คงเหลือ

หลังใชจ้า่ย
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO เบิกจา่ย

27 ศูนยว์ิจยัพืชไร่เชยีงใหม่ 0.43 0.00 0.43 99.67 0.43 99.67 0.00
28 วิทยาลัยนาฎศิลปเชยีงใหม่ 2.11 0.00 2.09 99.14 2.09 99.14 0.02
29 ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 2.45 1.86 0.56 22.88 2.42 98.65 0.03
30 ศูนยฟ์ื้นฟูอาชพีคนพิการหยาดฝน จงัหวัด

เชยีงใหม่
2.46 2.32 0.10 3.96 2.42 98.40 0.04

31 ส านักงานการปฏรูิปที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.32 0.23 0.08 25.52 0.31 98.11 0.01
32 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม่ 2.55 2.50 0.00 0.00 2.50 98.04 0.05
33 ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัดเชยีงใหม่ 36.76 35.80 0.00 0.00 35.80 97.39 0.96
34 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 6
11.24 3.03 7.61 67.72 10.64 94.65 0.60

35 นิคมสร้างตนเองเขื่อนภมูิพล จงัหวัดเชยีงใหม่ 1.12 0.00 1.06 94.63 1.06 94.63 0.06
36 ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัด

เชยีงใหม่
14.90 11.87 2.16 14.46 14.03 94.14 0.87

37 ศูนยส่์งเสริมและพัฒนาอาชวีศึกษาภาคเหนือ 0.04 0.00 0.04 94.09 0.04 94.09 0.00
38 ศูนยว์ิจยัขา้วเชยีงใหม่ 5.98 5.44 0.15 2.52 5.59 93.50 0.39
39 ส านักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชยีงใหม่) 386.27 287.72 71.06 18.40 358.78 92.88 27.49
40 แขวงทางหลวงชนบทจงัหวัดเชยีงใหม่ 305.45 257.29 24.98 8.18 282.27 92.41 23.18
41 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 895.63 464.52 357.05 39.87 821.58 91.73 74.05
42 สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชยีงใหม่ 13.77 9.85 2.59 18.79 12.44 90.34 1.33
43 ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2.80 2.16 0.33 11.63 2.49 89.04 0.31
44 สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพนจงัหวัด

เชยีงใหม่
3.17 2.78 0.00 0.00 2.78 87.88 0.38

45 วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชยีงใหม่ 16.02 13.84 0.00 0.00 13.84 86.36 2.19
46 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 1
45.92 33.46 5.63 12.25 39.09 85.13 6.83

47 ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทยท์ี่ 1 เชยีงใหม่ 9.29 0.00 7.63 82.09 7.63 82.09 1.66
48 ส านักงานพลังงานจงัหวัดเชยีงใหม่ 1.16 0.00 0.88 76.19 0.88 76.19 0.28
49 ที่ท าการปกครองจงัหวัดเชยีงใหม่ 50.44 34.78 0.00 0.00 34.78 68.95 15.66
50 ส านักงานกอ่สร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 293.17 105.58 96.41 32.89 201.99 68.90 91.18
51 ส านักงานภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหาร

พัฒนา
387.24 40.79 219.54 56.69 260.33 67.23 126.90

52 แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 3 129.35 69.95 13.63 10.54 83.58 64.62 45.77
53 วิทยาลัยการอาชพีฝาง 4.63 2.97 0.00 0.00 2.97 64.21 1.66
54 ส านักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ 1  เชยีงใหม่ 39.68 19.28 5.84 14.72 25.12 63.31 14.56
55 ส านักศิลปากรที่ 8 เชยีงใหม่ 75.32 43.42 4.00 5.31 47.42 62.96 27.90
56 แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 1 329.02 177.05 19.87 6.04 196.93 59.85 132.09
57 ส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่ 2.85 0.00 1.48 52.16 1.48 52.16 1.36
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ใชจ้า่ย คงเหลือ

หลังใชจ้า่ย
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO เบิกจา่ย

58 ส านักงานพัฒนาและบ ารุงรักษาทางน้ าที่ 7 
(เชยีงใหม่)

8.44 0.95 3.12 36.97 4.07 48.17 4.38

59 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชยีงใหม่ เขต 3

43.80 15.86 4.59 10.48 20.45 46.68 23.35

60 โครงการชลประทานเชยีงใหม่ 971.21 172.99 276.47 28.47 449.46 46.28 521.75
61 ส านักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-1 (เชยีงใหม่) 2.68 0.42 0.83 30.77 1.24 46.24 1.44
62 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 4
14.64 1.30 5.36 36.60 6.66 45.52 7.97

63 ส านักงานสหกรณ์จงัหวัดเชยีงใหม่ 6.89 0.37 2.76 40.12 3.13 45.48 3.75
64 สถานีพัฒนาที่ดินเชยีงใหม่ 9.46 3.53 0.71 7.47 4.24 44.85 5.22
65 ส านกังานอตุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่

 เขต 3 เชยีงใหม่
1.17 0.00 0.50 42.34 0.50 42.34 0.67

66 โรงพยาบาลจอมทอง 24.39 9.98 0.00 0.00 9.98 40.90 14.42
67 ส านักงานชลประทานที่ 1 336.18 38.80 91.42 27.19 130.22 38.73 205.96
68 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 1.42 0.34 0.15 10.27 0.49 34.25 0.94
69 เรือนจ าอ าเภอฝาง 0.19 0.06 0.00 0.00 0.06 30.95 0.13
70 แขวงทางหลวงเชยีงใหม่ที่ 2 56.43 1.08 15.18 26.89 16.26 28.81 40.17
71 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 5
26.81 5.00 2.57 9.58 7.57 28.25 19.23

72 มหาวิทยาลัยราชภฎัเชยีงใหม่ 106.63 28.36 0.00 0.00 28.36 26.60 78.27
73 ศูนยส่์งเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 1.43 0.00 0.33 23.11 0.33 23.11 1.10
74 ส านักงานที่ดินจงัหวัดเชยีงใหม่ 2.12 0.19 0.26 12.12 0.45 21.28 1.67
75 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชยีงใหม่ เขต 2
42.93 7.28 0.94 2.19 8.22 19.14 34.72

76 ส านักงานพระพุทธศาสนาจงัหวัดเชยีงใหม่ 36.79 0.15 6.65 18.08 6.80 18.49 29.98
77 ส านักงานทางหลวงที่ 1 78.64 8.36 6.09 7.75 14.45 18.37 64.19
78 ศูนยว์ิจยัการผสมเทียมและเทคโนโลยชีวีภาพ

เชยีงใหม่
31.08 4.86 0.08 0.25 4.94 15.91 26.14

79 ส านักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 224.59 31.37 2.71 1.21 34.08 15.18 190.51
80 กองบิน  41 74.88 6.58 3.44 4.60 10.02 13.38 64.86
81 ส านักจดัการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 128.78 4.23 11.17 8.68 15.40 11.96 113.38
82 ศูนยพ์ัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชยีงใหม่)
2.63 0.00 0.31 11.85 0.31 11.85 2.32

83 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชยีงใหม่ 18.93 1.58 0.35 1.82 1.93 10.18 17.01
84 ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขต 1 17.56 1.36 0.28 1.61 1.64 9.34 15.92
85 ศูนยว์ิจยัและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชยีงใหม่ 2.16 0.00 0.18 8.35 0.18 8.35 1.98
86 ต ารวจภธูรภาค 5 จงัหวัดเชยีงใหม่ 333.28 12.98 10.26 3.08 23.24 6.97 310.05
87 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจงัหวัด

เชยีงใหม่
366.22 0.00 20.41 5.57 20.41 5.57 345.80
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ใชจ้า่ย คงเหลือ

หลังใชจ้า่ย
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO เบิกจา่ย

88 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชยีงใหม่

60.43 2.70 0.36 0.59 3.06 5.07 57.37

89 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยเีชยีงใหม่ 6.90 0.00 0.32 4.60 0.32 4.60 6.59
90 ศูนยว์ิจยัขา้วสะเมิง 2.05 0.00 0.06 3.13 0.06 3.13 1.99
91 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 0.63 0.00 0.02 3.06 0.02 3.06 0.61
92 ศูนยป์ฏบิัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง 48.14 0.63 0.77 1.61 1.41 2.92 46.73
93 ส านักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอธัยาศัยจงัหวัดเชยีงใหม่
5.32 0.00 0.06 1.07 0.06 1.07 5.27

94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 123.31 0.78 0.00 0.00 0.78 0.63 122.53
95 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมภาคเหนือ 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.35
96 ศูนยส่์งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านแมลง

เศรษฐกจิจงัหวัดเชยีงใหม่
0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74

97 ส านักงานสถติิจงัหวัดเชยีงใหม่ 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
98 ส านักงานพาณิชยจ์งัหวัดเชยีงใหม่ 21.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.44
99 ส านักงานพัฒนาชมุชนจงัหวัดเชยีงใหม่ 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
100 ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12
101 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.88
102 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63
103 โรงเรียนกาวิละอนุกลู 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.83
104 โรงเรียนศรีสังวาลยเ์ชยีงใหม่ 3.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15
105 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63
106 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยีงดาว 6.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.72
107 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชยีงใหม่ 4.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.37
108 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 12.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.99
109 โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
110 วิทยาลัยเทคนิคเชยีงใหม่ 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.87
111 วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
112 วิทยาลัยสารพัดชา่งเชยีงใหม่ 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.05
113 วิทยาลัยการอาชพีจอมทอง 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
114 โรงพยาบาลฝาง 11.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.66
115 กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุข

ระหว่างประเทศ
2.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.39

116 ศูนยอ์นามัยที่ 1 เชยีงใหม่ 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50
องค์การมหาชน 1 หน่วยงาน 310.28 0.00 310.28 100.00 310.28 100.00 0.00

1 สถาบันวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)

249.25 0.00 249.25 100.00 249.25 100.00 0.00

2 สถาบันวิจยัและพัฒนาพื้นที่สูง เชยีงใหม่ 
(องค์การมหาชน)

61.03 0.00 61.03 100.00 61.03 100.00 0.00
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หน่วย : ล้านบาท

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
ใชจ้า่ย คงเหลือ

หลังใชจ้า่ย
ที่ หน่วยงาน งบประมาณ PO เบิกจา่ย

กรมจังหวดั 2 หน่วยงาน 337.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.28
1 จงัหวัดเชยีงใหม่ 270.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.99
2 ส านักบริหารยทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1
66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.29

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 6 หน่วยงาน 107.22 27.72 0.03 0.03 27.75 25.88 79.47
1 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดเชยีงใหม่ 52.11 27.72 0.00 0.00 27.72 53.20 24.39
2 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 9.32 0.00 0.03 0.33 0.03 0.33 9.29
3 เทศบาลนครเชยีงใหม่ 16.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.47
4 เทศบาลเมืองต้นเปา 10.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.59
5 เทศบาลเมืองแม่โจ้ 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.08
6 เทศบาลเมืองแม่เหียะ 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.66

งบกลาง 1 หน่วยงาน 21.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.35
1 ส านักงานจงัหวัด เชยีงใหม่ 21.35 0.00 0.00 0.00 -          0.00 21.35

ที่มา : ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอเิล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
หมายเหต ุ: การเปรียบเทียบสถานะผลการเบิกจา่ยและผลการใชจ้า่ย งบประมาณรายจา่ยลงทุน กบัเป้าหมายมติ ครม. ไตรมาสที่ 2
1. เป้าหมายการเบิกจา่ย Q2 ร้อยละ 29

-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 0.00 - 13.00
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 13.01 - 28.99
-หน่วยงานที่มีผลการเบิกจา่ยร้อยละ 29.00 ขึ้นไป

2. เป้าหมายการใชจ้า่ย Q2 ร้อยละ 58.15
-หน่วยงานที่มีผลการใชจ้า่ยร้อยละ 0.00 - 28.96
-หน่วยงานที่มีผลการใชจ้า่ยร้อยละ 28.97 - 58.14
-หน่วยงานที่มีผลการใชจ้า่ยร้อยละ 58.15 ขึ้นไป

6
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2.2 กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 

หน่วย : ล้ำนบำท

รำยกำร งบประมำณ 
ส ำรองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ภาพรวม 2,806.28 35.72 47.54 2,126.30 75.77 2,209.57 78.74 

  เงินกู ้ 2,401.14 0.00 46.70 1,758.02 73.22 1,804.72 75.16 

  ปี 2563 26.60 0.00 0.00 24.04 90.35 24.04 90.35 

  ปี 2564 1,814.38 0.00 19.02 1,626.26 89.63 1,645.28 90.68 

 ปี 2565 560.16 0.00 27.68 107.72 19.23 135.40 24.17 

  งบกลำง 405.14 35.72 0.85 368.29 90.90 404.85 99.93 

  ปี 2564 288.02 0.00 0.00 287.73 99.90 287.73 99.90 

  ปี 2565 117.12 35.72 0.85 80.56 68.78 117.12 100.00 

2.3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
หน่วย : ล้ำนบำท 

งบประมำณ PO 
เบิกจ่ำย กำรใช้จ่ำย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

  2,280.42    967.23   1,081.69 47.43    2,048.92 89.85 

----------------------------------------- 
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4.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
 
 

 
 
 
 
   จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 10 โครงการ 40 
รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 302,517,100 บาท จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 270,985,000 บาท 
(89.58%)  งบดําเนินงาน จํานวน 21,532,100 บาท (7.11%)  และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท (3.31%)  

ประเด็นการพัฒนา 
จํานวน งบประมาณ (กิจกรรม) รวม 

งบประมาณ โครงการ กิจกรรม งบลงทุน งบดําเนินงาน 
1. การสงเสริมการทองเท่ียว
เพิ่มมูลคาเชื่อมโยงธรรมชาติ 
วัฒนธรรม สุขภาพและ
เศรษฐกิจทองถ่ิน 

2 12 162,443,000 
(11) 

3,000,000 
(1) 

165,443,000 

2. การขับเคลื่อนเกษตร
ปลอดภัย เกษตรแปรรูป
มูลคาสูงตลอดหวงโซคุณคา 
และพัฒนานวัตกรรมอาหาร
แหงอนาคต ภายใต BCG 
Model 

1 2  1,369,900 
(2) 

1,369,900 
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ประเด็นการพัฒนา จํานวน งบประมาณ (กิจกรรม) 
รวม 

งบประมาณ 
3. การผลักดันเชียงใหมสู
การเปนเมืองอัจฉริยะ เมือง
แหงไมซเมืองแหงสตารทอัพ 
และเมืองนวัตกรรม
การแพทยและสุขภาพ 
(SMS & Medicopolis : 
Smart City, MICE City, 
Startup City, 
Medicopolis) ใหสามารถ
รองรับการเปนศูนยกลาง
ทางการคา การลงทุน ของ
ภาคเหนือ 

1 1  1,500,000 
(1) 

1,500,000 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สรางสรรค (Creative 
Economy) โดยใชความคิด
สรางสรรคภูมิปญญา 
และอัตลักษณลานนา 

1 1  2,649,400 
(1) 

2,649,400 

5. การจัดการปญหาฝุนควัน 
(PM2.5) พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน 

2 13 59,330,000 
(10) 

10,274,800 
(3) 

69,512,400 

6. การจัดการสาธารณภัย 
การสรางความม่ันคง และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

3 11 49,304,400 
(6) 

2,738,000 
(5) 

52,042,400 

คาใชจายในการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ 

   10,000,000 10,000,000 

รวม 10 40 
270,985,000 

(27) 
31,532,100 

(13) 
302,517,100 
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ความคืบหนาในการดําเนินงาน 
 - อนุมัติโครงการแลว จํานวน 30 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ 266,196,000 บาท (87.99%) 
 - อยูระหวางการเสนออนุมัติฯ จํานวน 10 รายการ/กิจกรรม งบประมาณ   26,321,100 บาท 
(8.70%) 
 - คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ           งบประมาณ   10,000,000 บาท 
(3.31%) 
การใชจายงบประมาณ 
 ณ วันท่ี 26 มกราคม 2565 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ (เบิกจาย + กอหนี้ผูกพัน) 
จํานวน 70,976,557.12 บาท (23.46%) ดังนี้ 
 - เบิกจายแลว      งบประมาณ   3,092,377.12 บาท (1.02%) 
 - กอหนี้ผูกพันแลว  จํานวน 4 รายการ ง บ ป ร ะ ม า ณ  6 7 ,8 8 4 ,1 8 0 . 0 0  บ า ท 
(22.44%) 
 ทั้งนี้ มีโครงการงบลงทุนท่ีจะกอหนี้ผูกพันไดภายในเดือนมกราคม 2565 อีกจํานวน 8 รายการ 
งบประมาณ 111,836,930 บาท (36.97%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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4.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑)   
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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4.1.4 รายงานผลดําเนินงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําเดือน

มกราคม  2565 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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4.1.5 การขับเคลื่อนวาระ “เชียงใหมเมืองสะอาด” (Chiang Mai Clean City) 
ภายใตยุทธการ “เจียงใหมเมืองงาม” (สํานักงานจังหวัดเชยีงใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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4.1.6 การจัดงานเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและการกระตุนเศรษฐกิจจังหวัด
เชียงใหม (องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม) 
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26/01/65

1

นิทรรศการเทิดพระเกยีรติผาลายขอ
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26/01/65

2
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26/01/65

3

กาํหนดการและรายละเอยีดการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม ประจําป 2565

รูปแบบมงกุฎ
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26/01/65

4

เงินรางวลั เงินสนับสนุน และถวยรางวัล

- เงินรางวัลชนะเลิศ 100,000  บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 1      50,000  บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 2      30,000  บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 3      25,000  บาท

- เงินรางวัลรองอันดับ 4      20,000  บาท
-

- รางวัลขวัญใจส่ือมวลชน 10,000  บาท

- รางวัลขวัญใจมหาชน 10,000  บาท

กจิกรรมพิเศษภายในงานประกวดนางสาวเชียงใหม
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4.1.7 การดําเนินงานของมูลนิธิ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน                       
โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................
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       4.2 ดานกิจการพิเศษ 
  4.2.1 การดําเนินการปองกันและลดอุบั ติ เหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม                    
พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม) 
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26/01/65

1

สถิติช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน
29 ธนัวาคม 2564 - 4 มกราคม 2565

29 ธ.ค. 64

30 ธ.ค. 64

31 ธ.ค. 64

1 ม.ค. 65

2 ม.ค. 65

3 ม.ค. 65

4 ม.ค. 65

10

21

26

17

8

10

4

1

2

4

2

2

0

1

9

19

23

19

8

11

4

เกดิอุบตัเิหตุ
96

บาดเจ็บ
93

เสยีชวีติ
12

สถิติช่วงหลังควบคมุเข้มข้น
5 - 11 มกราคม 2565

5 ม.ค. 65

6 ม.ค. 65

7 ม.ค. 65

8 ม.ค. 65

9 ม.ค. 65

10 ม.ค. 65

11 ม.ค. 65

1

6

0

4

1

6

2

0

1

0

0

0

0

0

1

5

0

4

1

6

2

เกดิอุบตัเิหตุ
20

บาดเจ็บ
19

เสยีชวีติ
1
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2

30 

20 

10 

0 

ชว่งกอ่นควบคมุเขม้ขน้ ชว่งควบคมุเขม้ขน้ ชว่งหลงัควบคมุเขม้ขน้

เกดิอบุตัเิหต
9ุ6

บาดเจ็บ

93
เสยีชวีติ

12
นอ้ยกว่า 5% ของค่าเฉลีย 3 ปียอ้นหลงั

1

0
นอ้ยกว่า 5% ของค่าเฉลยี 3 ปียอ้นหลงั นอ้ยกว่า 5% ของค่าเฉลยี 3 ปียอ้นหลงั

112

สรปุภาพรวมอบุตัเิหตทุางถนนชว่งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 จงัหวดัเชยีงใหม่ (วนัที 29 ธ.ค. 64 - 4 ม.ค. 65)

สาเหตกุารเกดิอบุตัเิหตทุางถนน

ดมืแลว้ขบั
37.6%

ขบัรถเรว็เกนิกาํหนด
25.7%

ตดัหนา้กระชนัชดิ
12.8%

ทศันวสิยัไม่ดี
7.3%

สภาพถนน
7.3%

หลบัใน
3.7%

สภาพรถ
0.9%

• ดมืแลว้ขบั

• ขบัรถเรว็เกนิกาํหนด

• ตดัหนา้กระชนัชดิ

• ทศันวสิยัไม่ดี

• สภาพถนน

• หลบัใน

• แซงรถผดิกฎหมาย

• มสีงิกดีขวางบนถนน

• สภาพรถ

37.6

25.7

12.8

7.3

7.3

3.7

2.8

1.8

1.0

รอ้ยละ
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3

พฤตกิรมเสยีงตอ่การเกดิอบุตัเิหตทุางถนน
รอ้ยละ

ไม่สวมหมวกนิรภยั
49.7%

ดมืแลว้ขบั
22.6%

ขบัรถเรว็
9%

ไม่มคีวามผดิ
3.9%

อนื ๆ
3.2
%

ไม่มใีบขบัขี
2.6% • ไม่สวมหมวกนิรภยั

• ดมืแลว้ขบั

• ขบัรถเรว็เกนิกาํหนด

• ไม่มคีวามผดิตามมาตรการ

• ตดัหนา้กระชนัชดิ

• อนืๆ

• รถจกัรยานยนตไ์ม่ปลอดภยั

• ไม่มใีบขบัขี

• หลบัใน

• ไม่คาดเข็มขดันิรภยั

49.7

22.6

9.0

3.9

3.2

3.2 

2.6

2.6

1.9

1.3

ถนนในหมู่บา้น

ยานพาหนะทเีกดิอบุตัเิหตุ

จกัรยานยนต ์ 87%

ปิคอพั 3%

ประเภทถนนทเีกดิอบุตัเิหตุ

จกัรยาน 4%

เก๋ง 3%

อนื ๆ 3%

ทางหลวง

ทางหลวงชนบท

ถนนเทศบาล

ถนน อบจ.

44.8%

8.3%

37.5%

8.3%

1.0
%
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4

ภูมลิาํเนาผูป้ระสบเหตุ

คนในพนืทเีชยีงใหม่ 96.2%
• ในอําเภอเดยีวกนั
• ต่างอําเภอ

65.7%
30.5%

คนนอกพนืทเีชยีงใหม่ 3.8%

ชว่งเวลาทเีกดิอบุตัเิหตุ

• 18.01-21.00 น.

• 21.01-00.00 น.

• 15.01-18.00 น.

• 03.01-06.00 น.

• 12.01-15.00 น.

• 09.01-12.00 น.

• 06.01-09.00 น.

• 00.01-03.00 น.

33.7%

22.9%

14.5%

10.8%

9.6%

4.8%

2.4%

1.3%

สถติกิารเกดิอบุตัเิหตุทางถนนของอําเภอ
อาํเภอทมีผูีเ้สยีชวีติจํานวน 8 อาํเภอ ไดแ้ก่

• เมอืงเชยีงใหม่ 3 ราย
• สนัป่าตอง และสารภี อาํเภอละ 2 ราย
• จอมทอง ดอยเต่า ฝางสนักาํแพง เวยีงแหง อาํเภอละ 1 ราย

อาํเภอทเีกดิอบุตัเิหตทุางถนน จํานวน 22 อาํเภอ ไดแ้ก่
• สนัทราย 10 ครงั
• ดอยสะเก็ด 9 ครงั
• ฝาง 8 ครงั
• พรา้ว สารภี แม่แตง อาํเภอละ 7 ครงั
• สนัป่าตอง หางดง เมอืงเชยีงใหม่ แม่อาย อาํเภอละ 6 ครงั
• จอมทอง 4 ครงั
• ฮอด เวยีงแหง แม่รมิ อาํเภอละ 3 ครงั
• สนักาํแพง อมกอ๋ย อาํเภอแม่แจ่ม อาํเภอละ 2 ครงั
• กลัยาณิวฒันา ดอยเต่า เชยีงดาวแม่ออนไชยปราการ อาํเภอละ 1 ครงั
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5

วเิคราะหผ์ลการดาํเนินงาน

• มกีารตงัศนูยป์ฏบิตักิารในทกุระดบั
• หน่วยงานและบคุลากรมคีวามพรอ้มตามยทุธศาสตร ์5 เสาหลกั
• มภีาคเีครอืข่ายทมีคีวามพรอ้ม ทงัภาครฐั เอกชน
• มกีารบรูณาการรายงานขอ้มูลอบุตัเิหตทุางถนนรวดเรว็
• มกีารลงพนืทวีเิคราะหส์าเหตอุบุตัเิหตทุางถนน
• ดําเนินการ "ด่านชมุชน" เขม้แข็ง
• กวดขนัการจาํหน่ายเครอืงดมืแอลกอฮอลท์กุกรณี
• ขอความรว่มมอืสถานประกอบการ งดจาํหน่ายแอลกอฮล ์
• ออกประกาศเจา้พนักงานจราจร หา้มรถโดยสารขนาดใหญ่ขนึดอย
• นํานวตักรรมกลอ้ง AI, CCTV, Speed ,Red light Camera มาใช ้

• งบประมาณทสีนับสนุนยงัไม่เพยีงพอต่อเจา้หนา้ที
• กําลงัเจา้หนา้ทไีม่เพยีงพอตลอด 24 ชม.
• บางตําบลไม่มหีน่วยบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน
• มทีางลดัทางเลยีงจาํนวนมาก ทําใหห้ลบหลกีด่านไดง่้าย

• หน่วยงานทกุภาคส่วนมปีระสทิธภิาพและความพรอ้มในการทํางาน
• ผูบ้รหิารระดบัสงูใหค้วามสําคญัในการแกไ้ขปัญหา
• มกีารสนับสนุนจากภาคเอกชน อาทิ งบประมาณ และสงิของจาํเป็นใน
การตงัจดุตรวจ จดุบรกิาร

• ระบบตรวจสอบรถขนส่งสาธารณะมปีระสทิธภิาพสงู

• ยงัมสีถานประกอบการบางแห่งจาํหน่ายแอลกอฮอลใ์หเ้ยาวชน
• ประชาชนยงัฝ่าฝืนกฎหมายจราจร อาทิ การไม่สวมหมวกนิรภยั ไม่คาด
เข็มขดันิรภยั เมาแลว้ขบั ใชค้วามเรว็เกนิกําหนด

• จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นแหล่งท่องเทยีวทผีูค้นเดนิทางเขา้มาจาํนวนมาก จงึมี
ความเสยีงต่อการเกดิอบุตัเิหตสุงู โดยเฉพาะชว่งฤดหูนาว

• สภาพแวดลอ้มชว่งปีใหม่ มหีมอก ส่งผลต่อทศันวสิยั

Strong (จุดแขง็) Weak (จุดอ่อน)

Opportunity (โอกาส) Treat (อุปสรรค)

ขอ้เสนอแนะ

• ควรมกีารบงัคบัใชก้ฎหมาย 24 ชม. โดยเฉพาะการตงัดา่นตรวจ จดุสกดัตา่ง ๆ
• ควรรณรงคป์ระชาสมัพนัธใ์หต้อ่เนือง เนน้การสวมหมวกนิรภยั 100% และไม่ใชค้วามเรว็เกนิ
กาํหนด

• ขอความรว่มมอืผูป้ระกอบการ กวดขนัการจาํหน่ายเครอืงดมืแอลกอฮอล ์ โดยเฉพาะเยาวชน
และใหป้ฏบิตัติามประการของคณะกรรมการโรคตดิตอ่จงัหวดัเชยีงใหม่อย่างเครง่ครดั

• ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พยีงพอ
• บงัคบัใชก้ฎหมายเกยีวกบัเยาวชนเมาแลว้ขบัอย่างเขม้งวด หากมกีารกระทําผดิกฎหมายให ้
ดาํเนินคดจีนถงึทสีุด

• สนับสนุนบุคลากรทางการแพทยใ์หค้รอบคลุม และเพยีงพอ
• มกีารตรวจสอบความพรอ้มของรถกูช้พีกูภ้ยั ใหม้คีวามพรอ้ม รวมทงัพจิารณาตดิตงั GPS ทุกคนั
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   4.2.2 การแกไขปญหาไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม 

(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
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   4.2.3 การสนับสนุนภารกิจการดําเนินงานการแกไขปญหามลพิษทางอากาศของ
จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
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   4.2.4 มาตรการสงเสริมและชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณ           
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  และผลกระทบจากสถานการณภัยแลง                
ในภาพรวมจังหวัดเชียงใหม  (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)  
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ผลการขับเคลื่อนของจังหวัดเชียงใหม 

• ในระยะที่ 1 จังหวัดเชียงใหม โดยสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานในสังกัด 
กษ. ไดรวมกันพิจารณาคัดเลือกหมูบานนํารอง จํานวน 1 หมูบาน ไดแก หมูบาน บานไรสวางอารมณ หมูที่ 
21 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สํานักงานเกษตร
และสหกรณจังหวัดเชียงใหม รวมกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายอําเภอดอยหลอ 
ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน เกษตรกรในพื้นที่ และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรตราผาชอ ไดดําเนินการศึกษาและปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบาน 
และคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบาน (อกม.) จํานวน 3 ราย ของหมูบาน บานไรสวางอารมณ หมูที่ 21 
ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม เพ่ือขับเคล่ือนโครงการฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงค      
ณ ศูนยเรียนรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

• ในสวนระยะที่ 2 ไดชี้แจงโครงการใหกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เรียบรอยแลว 

• ในสวนระยะที่ 3 อยูระหวางรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ จํานวน 195 หมูบาน ของ
จังหวัดเชียงใหมตอไป 

โครงการ
สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกร 

ในการผลิต การแปรรูป การทําผลิตภณัฑ และทองเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการที่ 2
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ที่มาของโครงการ

แนวทางการดําเนินงาน

ขอบเขตการดําเนินโครงการตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม

ที่มาของโครงการ

แนวทางการดําเนินงาน

โครงการ :

สงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุม/องคกรเกษตรกรในการผลิต การแปรรูป  

การทําผลิตภัณฑ และทองเที่ยวเชิงเกษตร

ประกอบดวย 2 กิจกรรม :

1. กิจกรรมยกระดับวิสาหกิจชุมชนสูการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

ผูรับผดิชอบดําเนินการ กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

2. กิจกรรมสรางความเขมแข็งและความม่ันคงในชุมชน 

 ผูรับผดิชอบดําเนินการ กองพัฒนาเกษตรกร
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ผลการขับเคลื่อนผลการขับเคลื่อน

ทั้งน้ี จังหวัดเชียงใหมไดมีประชุมเพ่ือพิจารณาโครงการฯ ในคราวประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานการเกษตร 

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจกิายน 2564 จํานวน 42 กลุม แยกเปน 

กิจกรรมที่ 1 ยกระดับวิสาหกจิชุมชนฯ   เห็นชอบ 28 กลุม ไมเห็นชอบ 3 กลุม 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสรางความเขมแข็ง เห็นชอบ 5 กลุม  ไมเห็นชอบ 6 กลุม 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือสรางรายได 

(แรงงานคืนถ่ิน)

โครงการพัฒนาทกัษะอาชีพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือสรางรายได 

(แรงงานคืนถิ่น)
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โครงการที่ 4

หลักการและเหตุผล 

1.ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตพันธุดี

2.ผลิตพนัธุดี (เมล็ดพันธุ หนอพันธุ ก่ิงพันธุ เน้ือเย่ือ พนัธุสัตว/สตัวนํ้า)  

วัตถุประสงค 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผลิตพันธุดี มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเกษตรกรเขาถึงไดอยางท่ัวถึงในราคา      

ที่เหมาะสม 

โครงการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตขยายพันธุดี 

โครงการที่ 5
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โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุยเพ่ือชุมชน

     (One stop service) ป 2564 (ต.ค. 63 – ก.ย. 64)

ผูรบัผิดชอบโครงการ กลุมอารักขาพชื สาํนักงานเกษตรจังหวัด

เชียงใหม

เปาหมาย  ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.) จํานวน 19 ศูนย  

ในพื้นที่ 19 อําเภอ 

สารภี

สันกําแพง

ดอยสะเก็ด

พราว

แมริม

กัลยาณิ

วัฒนา

สันปาตอง

จอมทอง

ฮอด

ดอยเตา

เวียงแหง

ไชยปราการ

ดอยหลอ

ผลการดําเนนิงาน/โครงการ

1.ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการทางเทคนิคและการบริหารธุรกิจ ใหแกสมาชิก 

ศดปช.

2. จัดเวทีเช่ือมโยงเครอืขาย ศดปช. กับศพก. และแปลงใหญ

3. จัดหาวัสดุอุปกรณและครุภณัฑ

4. บริหารจัดการโครงการ เชน จัดประชุม ติดตามงาน

ศูนยท่ีไดเขารวมโครงการฯ 19 ศูนย จะไดรับการสนับสนุนทุนต้ังตน

• แมปุยสูตร 46-0-0  จาํนวน 60 กระสอบ

• แมปุยสูตร 18-46-0  จาํนวน 30 กระสอบ

• แมปุยสูตร 0-0-60  จํานวน 30 กระสอบ

• เคร่ืองผสมปุย  1 เครื่อง

• ชุดตรวจวิเคราะหดิน  10 ชุด

สะเมิง

ฝาง

แมอาย

หางดง

แมวาง

แมออน

โครงการที่ 6

การดาํเนินธุรกิจจะดําเนินการดังน้ี

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสมัครเปนสมาชิกของศูนยจัดการดินปุยชุมชน ของสํานกังานเกษตรอําเภอที่เขารวมโครงการโดยติดตอ
เจาหนาที่สํานักงานเกษตรอาํเภอหรือคณะกรรมการ ศดปช.

 หลังจากนั้นใหเกษตรกรนําดินมาตรวจวิเคราะหดินกับศนูยจัดการดินปุยชุมชนประจําอําเภอโดยคาบริการขึ้นอยูกับการบริหารงาน
       ของคณะกรรมการศูนย
 นําผลวิเคราะหดิน ไปซ้ือแมปุยกับคณะกรรมการศูนยจัดการดนิปุยชุมชนตามผลการวิเคราะห
 คณะกรรมการศูนยทําการผสมแมปุยใหกบัเกษตรกร
 คณะกรรมการศูนยจัดการดินปุยชุมชนนาํเงินทีไ่ดจากการบริการขายแมปุยและการตรวจวิเคราะหดินไปบริหารจัดการซ้ือแมปุยและ

ชุดตรวจวิเคราะหดินเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนสรางความย่ังยืนในกลุม ศดปช. ตอไป

การมีสวนรวมของหนวยงานภายนอกและชุมชน

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)

 สาํนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงใหม

 สาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณจังหวัดเชยีงใหม

 สาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม

 เกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) และ

       เกษตรกรรุนใหม (Young Smart Farmer)

 กลุมเกษตรกรแปลงใหญจังหวัดเชียงใหม

 ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จ.เชยีงใหม
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1.ขอมลูเกษตรกร

-ปจจุบัน มีเกษตรกรเขารวมโครงการฯ  จํานวน  263 ราย  (19 อําเภอ)

แยกเปน เกษตรกรทั่วไป 254 ราย และเกษตรกร 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม        

ถวายในหลวง 9 ราย  

                                      
  

2. การขุดสระ  

ได้ดําเนินการขดุสระให้แก่เกษตรกรครบทงั 263 รายเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เกษตรกร จํานวน 54 ตําบล   19 อําเภอ แยกเป็นพืนทีดําเนินการ ได้แก่ 

ขนาดพืนที 2.5 ไร่ จํานวน 73 ราย 

ขนาดพืนที 3 ไร่ จํานวน 141 ราย 

ขนาดพืนที 4 ไร่ จํานวน 20 ราย และ

 ขนาดพืนที 5 ไร่ จํานวน 29 ราย 

ผลการดําเนินงาน

โครงการ 1 ตาํบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 2564

โครงการที่ 7

    ผลการดําเนินงาน (ตอ)

4.การอบรมเกษตรกร

-  สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัเชียงใหม ่โดยคณะทํางานขบัเคลือนโครงการ       
1 ตําบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม ่ระดบัจงัหวดั ได้ดําเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ทงั 4 กระบวนการเรียนรู้ 

3.การสงมอบปจจัยการผลิต

-ดําเนินการแจกปัจจัยการผลิต ทงัด้านพืช ประมง ปศสุตัว์ ให้แก่เกษตรกรทวัไป จํานวน 

254 ราย เสร็จเรียบร้อยแล้ว (สําหรับเกษตรกรทีเข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน จํานวน 9 

ราย ไมไ่ด้รับการแจกปัจจยัการผลิต) 
-ด้านพืชทีสนบัสนนุได้แก่ ไม้ผล เช่น มะนาว มะพร้าว มงัคดุ ทเุรียน เงาะ กล้วยหอม โกโก้ 

มะยงชิด เป็นต้น 

-ด้านประมงทีสนบัสนนุ ได้แก่ ปลานิล และอาหารปลา เป็นต้น 

-ด้านปศสุตัว์ทีสนบัสนนุ ได้แก่ ไก่ไข ่ไก่เนือ เป็ด เป็นต้น 
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โครงการที่ 8

โครงการเพ่ิมศกัยภาพและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร 

หลักการและเหตุผล 

1.พัฒนา/ปรับปรุง/ซอมแซมแหลงน้ําและระบบชลประทาน

2.พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรเพ่ือประโยชนในชุมชน เชน เปนแหลงทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
แหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า 

วัตถุประสงค 

เพ่ือสราง/ปรับปรุงซอมแซมแหลงน้ําและระบบชลประทาน 

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมยัใหมและเชื่อมโยงตลาด
โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมยัใหมและเช่ือมโยงตลาด ระยะที่ 1 

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการยกระดับ

แปลงใหญดวยเกษตรสมยัใหมและเช่ือมโยงตลาด จํานวน 52 กลุม งบประมาณ
ที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด งบประมาณ 
144,792,833 บาท

โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมยัใหมและเช่ือมโยงตลาด ระยะที่ 2
สําหรับแปลงใหญที่ยงัไมไดการสนบัสนุนงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ

ดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด เพื่อยกระดับการผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและอุตสาหกรรมตอเนื่อง

วตัถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเขมแข็งในการบรหิารจัดการ

แปลงใหญ โดยใชเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม ตอยอดดานคุณภาพมาตรฐาน 

แปรรูป สรางมูลคาเพิ่ม และเช่ือมโยงการตลาด 

เปาหมาย กลุมแปลงใหญท่ีดําเนินการตั้งแตป 2559 – 2564 

ที่เสนอความตองการรับสนับสนุนงบประมาณ ท้ังหมด จํานวน 65 แปลง 

24 อําเภอ (ยกเวนอ.จอมทอง) โดยแบงเปน

 ดานพืช (กรมสงเสริมการเกษตร) จํานวน 46 แปลง

 ดานขาว (กรมการขาว) จาํนวน 7 แปลง

 ดานปศุสัตว (กรมปศุสัตว) จาํนวน 8 แปลง

 ดานประมง (กรมประมง) จาํนวน 1 แปลง

 ดานยางพารา (การยางแหงประเทศไทย) จํานวน 3 แปลง

โครงการที่ 9
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เง่ือนไขการเขารวมโครงการฯ

 เปนแปลงใหญที่ผานการรับรองใหเปนแปลงใหญป 2559 – 2564 และอยูในระบบ 

        Co – farm.doae.go.th ของกรมสงเสริมการเกษตร

 เปนแปลงใหญที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ประเภทนติิบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

 เปนแปลงใหญที่ขอรบัการสนับสนนุโครงการฯ ตองไมซ้ําซอนกับแปลงท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการยกระดับแปลง

ใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด และการดําเนินกิจกรรมไมซํ้าซอนกับโครงการอ่ืนๆ รวมทั้งงบประมาณรายจายประจําป

 เปนกลุมแปลงใหญที่มีความเขมแข็งและผานการวิเคราะหศักยภาพ 5 ดาน ตามแนวทางการวิเคราะหชัดเจน

 เปนความตองการของสมาชิกกลุมแปลงใหญ

งบประมาณ เงินอุดหนุนตามแผนพัฒนาศักยภาพแปลง ไมเกินแปลงละ 3 ลานบาท

- การรวมกลุมเกษตรกร

- การบริหารจดัการ

- ผลการดําเนนิงาน

- การนาํเทคโนโลยีละนวัตกรรมมาใช

- ความยั่งยืนของกลุม

โครงการที่ 10 การจัดจางพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ จังหวัดเชียงใหม (ต.ค.64 – ก.ย.65)

ที่ หนวยงาน จํานวนราย 

1 สาํนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชยีงใหม 7 

2 สาํนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 10 

3 สาํนักงานประมงจังหวัดเชยีงใหม 6

4 สาํนักงานการปฏิรปูที่ดินจังหวัดเชียงใหม 6

5 สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 1 

รวม 5 

หนวยงาน

30 
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มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดแูลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชยีงใหม

(พฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565)

ดาน

พืช

การปองกันและลดผลกระทบ
1.1 กําหนดแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2564/65 ในและนอกเขตชลประทาน

 ï สํารวจแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงป 2564/65 ในเขตและนอกเขตชลประทานรายตําบล รายอําเภอ

 ï จัดทําแผนการเพาะปลูกพชืฤดูแลงป 2564/65 ในเขตและนอกเขตชลประทานระดับจังหวดั

 ï ติดตามสถานการณการเพาะปลูกใหเปนไปตามแผน และติดตามรายงานผลการเพาะปลูกเปนประจําทุกสัปดาห

ï ประชาสัมพันธใหเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงข้ึนทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน

 การจัดการภาวะฉุกเฉิน
2.1 สํารองชีวภัณฑปองกันกําจดัศัตรูธรรมชาติ/จุลินทรีย

ï ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน ใหบริการแกเกษตรกร สนับสนุนปจจัยการควบคุม
ศัตรูพืช 

 เชน สารชีวภัณฑ แมลงศัตรูธรรมชาติ

2.2 จดัหนวยเคลื่อนที่ใหบริการเฝาระวังโรคพืช

  การฟนฟูและสรางใหมใหดีกวาเดิม
3.1 การประเมินมลูคาความเสียหายภาคการเกษตรจากภัยพิบัติ

3.2 การชวยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

1.2 การใหคําแนะนําการเพาะปลูกในชวงฤดูแลงแกเกษตรกร : ใหคําแนะนําการดูแลรักษาพืชในชวงฤดูแลง เตรียมรับมือภัยแลง การปลูกพืชใชน้ํานอย 

1.3 การประชาสัมพันธสรางการรับรูแกเกษตรกร

 ï การสรางการรับรูสถานการณน้ํา พ้ืนท่ีเส่ียงขาดแคลนนํ้าดานพืชเพ่ือใหเกษตรกรเตรียมพรอมรับมือภัยแลง

ï ประชาสัมพันธการใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา

ï ประชาสัมพันธมาตรการปองกันในชวงฤดูแลงดานพืช ในการออกหนวยเคล่ือนที่บริการแกเกษตรกร เชน คลินิกเกษตรเคล่ือนที่ งาน Field Day

มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดแูลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชยีงใหม

(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ดาน

ประมง

 การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าใหเปนปจจุบัน
ดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําใหเปนปจจุบัน

 การประชาสัมพันธแจงเตือนภัยกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า
2.1 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแจงเตือนเกษตรกรผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้า

2.2 แจงใหเกษตรกรติดตามขาวสารพยากรณอากาศจากทางราชการอยางใกลชิด

2.3 แจงใหเกษตรกรปฏบิัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่และตองมีความระมัดระวังในชวงระยะเวลาที่มีประกาศแจงเตือน

2.4 ประชาสัมพันธและใหคําแนะนาํแกเกษตรกรลดปริมาณการใหอาหาร และเรงจับสัตวนํ้าท่ีไดขนาดจําหนาย เพื่อลดความเส่ียงจากภยัแลง

2.5 ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเตรียมหรือติดต้ังระบบการใหอากาศหรือเคร่ืองเพ่ิมออกซิเจนสําหรับการเล้ียงปลาในกระชังปลาใหเพียงพอ

     2.6 แจงเตือนและสรางการรับรูแกผูเพาะเล้ียงสัตวนํ้าในกระชัง บริเวณแมนํ้าปง ใหมีการเล้ียงในอัตราท่ีเหมาะสม และควรลดความหนาแนนของปลาในกระชัง

2.7 เฝาระวังการเปล่ียนแปลงคุณภาพน้ําและโรคสัตวนํ้าในชวงฤดูแลง บริเวณที่มกีารเล้ียงปลาในกระชัง โดยการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําอาทิตยละ 1 คร้ัง

ขอความรวมมือในการชะลอการเลี้ยงสัตวนํ้าในกระชังรุนตอไป หรือลดการเลี้ยงปลาในกระชัง 

“ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565”
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มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดแูลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชยีงใหม

(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ดาน

ปศุ

สัตว

 จัดทําแผนเตรียมความพรอม
1.1 ประชาสัมพันธสรางการรับรูแกเกษตรกร ดานการรับทราบขอมลูขาวสาร สถานการณนํ้า 

          พ้ืนที่เส่ียงการเตรียมความพรอมการสํารองเสบียงอาหารสัตว การใชนํ้าอยางประหยัด การใชประโยชนพืชอาหารสัตวทางเลือกในทองถ่ิน

     1.2 เสบียงอาหารสัตวสํารอง (หญาแหง)

     1.3 เตรียมงบประมาณสําหรับจัดซื้อเวชภัณฑ หากเกิดภัย เพ่ือปฐมพยาบาลสัตวเบื้องตนลดความเครียด บํารุงสุขภาพ

 การฟนฟูและเยียวยา
     3.1 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ เรงสํารวจและประเมินความเสียหาย

     3.2 ชวยเหลือตามระเบียบฯ

     3.3 ฟนฟูเยียวยาแปลงพืชอาหารสัตว 

     3.4 สงเสริมอาชีพดานการปศุสัตว

 จัดต้ังคณะกรรมการปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัตดิานปศุสัตว จังหวัดเชียงใหม
     2.1 หน.กลุมยุทธฯ เปน ประธาน, หน.กลุมสงเสริมฯ เปนเลขานุการ

     2.2 เพื่อติดตามสถานการณ ประสานการปฏิบัติงาน ประเมินความตองการและความเสียหายจัดหนวยปฏบิัติการเคล่ือนที่

     2.3 จํานวน 4 ชุด ประกอบดวย (โซนเหนือ 1ชุด / โซนกลาง 2 ชุด /โซนใต 1 ชุด)

     2.4 เพื่อใหความชวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ประสบภยั และประเมินผลเบื้องตน

มาตรการปองกันภาวะน้ําแลงในชวงฤดแูลง ป 2564/65 ดานการเกษตร จังหวัดเชยีงใหม

(1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565)

ดาน

ชลประทา

น

 การบริหารจัดการนํ้าใหเปนตามแผนท่ีกําหนด

1. วางแผนพ้ืนที่การเพาะปลูกพชืฤดูแลง     

     1.1 เพื่อการอุปโภค-บริโภค

     1.2 เพื่อการรักษาระบบนิเวศ

     1.3 สํารองน้ําไวใชในชวงฤดูฝน

     1.4 เพื่อการเกษตร

     1.5 เพื่อการอุตสาหกรรม

3. กําหนดกติกา การใชนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้าปงตอนบน (สองฝงแมนํ้าปง จ.เชียงใหม-ลําพูน)

        3.1 ประตูระบายนํ้า/ฝาย จากแมน้ําปง จะเปดรับน้ําเฉพาะการอปุโภค-บริโภคไดตลอดฤดูแลง

        3.2 รักษาเสถียรภาพของตล่ิงลํานํ้าปงใหรับนํ้าเขาในเกณฑตํ่าสุด ตามแผนการรับน้ําที่กําหนดไว

        3.3 ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยนํ้าเสียลงในแมนํ้า คู คลอง

        3.4 สถานีสูบน้ําของการประปาสวนภมูิภาค และการประปาทองถ่ิน สามารถทาํการสูบนํ้าไดตามปกติ

        3..5 ขอความรวมมือจากสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาสูบนํ้าเขาพ้ืนท่ีเพาะปลูกตามปฏิทินการสูบนํ้าท่ีสํานักงาน

ชลประทานที่ 1 ไดวางแผนรอบเวรการสูบนํ้าไวแลว

2. ติดตาม กํากับ ดูแลการจัดสรรนํ้าใหเปนไปตามแผน เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนนํ้า
 การสรางการรับรูเก่ียวกับสถานการณนํ้า : จัดประชุม/ลงพ้ืนท่ีใหคําแนะนํา

ประชาสัมพันธสถานการณน้ํา ใหเกษตรกรและกลุมผูใชนํ้าทุกภาคสวน

 การชวยเหลือเกษตรกร จางแรงงานชลประทาน : โดยการจางแรงงาน

ชลประทาน เชน งานซอมแซม บํารุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน

โครงการ

 การเตรียมความพรอมเครื่องจักรเครื่องมือ
เคร่ืองสูบน้ํา 8 นิ้ว 52 เคร่ือง

เคร่ืองสูบน้ํา 10 นิ้ว 3 เคร่ือง

เคร่ืองสูบน้ํา 12 นิ้ว 3 เคร่ือง

รถบรรทกุน้ํา 3 คัน

ขอความรวมมือในการงดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังในแมน้ําปง 

“ ระหวางวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ”
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สํานักงานเกษตรและสหกรณจงัหวัดเชยีงใหม

จัดตั้งศูนยติดตามและแกไขปญหาภัยพิบัติดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหมเพ่ือติดตามและประเมนิผลสถานการณแจงเตือนเกษตรกรไดทราบอยางรวดเร็ว และรายงานการดําเนินงานของ
ศูนยฯ ขอมูลความเสียหาย การใหความชวยเหลือใหกระทรวงเกษตรฯ ทราบ ตลอดจนติดตามเรงรัดการชวยเหลอืผูประสบภัยพิบัติ ใหเกิดความถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม

ประชาสัมพันธ และจัดทําคูมือการเตรียมรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม               
ป 2564/65 ใหสํานักงานเกษตรอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการที่เก่ียวของเพ่ือ

ประชาสัมพันธ สรางการรบัรูใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่

ประสานอํานวยการหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัดเชียงใหม รวมบูรณาการการ
แกไขปญหาภัยแลงดานการเกษตร
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        4.2.5  รายงานความกาวหนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม” (สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1)  
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   4.2.6 คูมือการปฏิบัติมาตรการผอนปรนกิจการและกิจกรรมดานการทองเท่ียว  

และกีฬาเพื่อปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สํานักงานการทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม)  
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  4.3 ดานความมั่นคง 
   4.3.๑  สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดเชียงใหม (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 
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4.3 นําเสนอโดยเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................

98 



  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ  2565  
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

15 - 19 กุมภาพันธ 
2565 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเจานองนางเธอ                  
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี                    
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี              
เสด็จแทนพระองคไปพระราชทานปริญญาบัตร 
แกผูสําเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแมโจ 
ประจําปการศกึษา 2562-2563 และประจําป
การศึกษา 2563 – 2564 กับพระราชทาน
ปริญญากิตติมศักดิ์และโลศิษยเกาแมโจดีเดน 

ณ ศนูยกีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
อําเภอสันทราย 

16 กุมภาพันธ  2565  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา      
โปรดเกลาฯ ให พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา-
สิริภาจุฑาภรณ เสด็จไปทรงประกอบพิธียกฉัตร
ขึ้นประดิษฐานบนยอดพระธาตุเจดีย ณ วัดผาลาด 

ณ วัดผาลาด   
ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมืองเชียงใหม  

25 กุมภาพันธ  ๒๕๖5 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม    

09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่  2/2565 

หองประชุม  3  ชั้น  3 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม                   
และผานทางระบบ 
Zoom Meeting 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอํานวยการ 
ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม        
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
 6.1  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวรวิทย  ชัยสวัสด์ิ) 
 6.2  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช) 
 6.3  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 6.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรชัญสกุล) 
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