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ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 10/2565 
ในวันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
--------------------------- 

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
    2.1 การมอบเกียรติบัตร สําหรับหนวยงานที่ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา
จังหวัดเชียงใหม)  

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 
3.1 นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.2 นางมาลัย ตั้งฐานะสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 
3.3 นางพรวิภา ตั้งเจริญม่ันคง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมงานยุทธศาสตรองคกร            

สายยุทธศาสตรและวางแผนองคกร 

3.4 นายกริชสยาม คงสตรี 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 
3.5 นายมณเฑียร   คูคําม ี
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 
3.6 นายดิเรก คชารักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศุลกากรภาคที่ 3  
 ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรทาลี่ 
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3.7 นายสุชน วิเชียรสรรค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
3.8 นายอนุกุล   ศรีสมบัต ิ
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
3.9 นายวรศักดิ์ วงษรอด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางสงขลา 
3.10 นายสุวิชาณ สุระบาล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 13 

(กรุงเทพมหานคร) 
3.11 นางศศิธร สุดเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง 
3.12 นายวรเวช จันทรรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๔ จังหวัด

แมฮองสอน 
3.13 นายชยุต  ขาขันมะล ี

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห  22 จังหวัด
แมฮองสอน 

3.14 นายวิธร   มาเลียด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายทรัพยากรน้ํา การประปาสวน

ภูมิภาค (สํานักงานใหญ) 
3.15 นายพิตรพิบูล สุขเกษม 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานลําปาง การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
   

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 9/2565  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2565 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม)  

4.1.4  ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 5 ป พ.ศ.2566-2570 (ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 1) 

4.1.5 รณรงคไมจุดโคมลอยใกลแนวสายสงและสถานีไฟฟาแรงสูง พื้นที่เชียงใหม 
(สํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 

4.1.6 องคความรูเรื่องประเพณียี่เปงและเทศนมหาชาติ (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม)  
   5.2 ดานกิจการพิเศษ 
  5.2.1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลําน้ําปง 
(โครงการชลประทานเชียงใหม)     
   5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม 2565 .(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
   5.3.2 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนตุลาคม 2565 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
  5.4 ดานสังคม 
       5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
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  5.5 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
       5.5.1 สรุปกิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ” (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 
  5.5.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม (สํานักงานทางหลวงที่ 1)    
  5.5.3 การจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร (การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัด
เชียงใหม)           
 5.6 นําเสนอโดยเอกสาร 
   5.6.1 สรุปผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม) 
   5.6.2 พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที ่44 และ ครั้งที่ 45 (มหาวิทยาลัยพายัพ) 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน  2565    

วันที่ เวลา งาน สถานที ่
4 พฤศจิกายน 
2565 

14.00 น. พิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวง 
สําหรับพระสงฆไทย 

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

16 พฤศจิกายน 
2565 

15.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

29 พฤศจิกายน 
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
11/2565 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 
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เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม 
1.  การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
    2.1 การมอบเกียรติบัตร สําหรับหนวยงานที่ผานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 

ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช.ประจํา
จังหวัดเชียงใหม)  

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 
3.1 นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.2 นางมาลัย ตั้งฐานะสกุล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดลําปาง 
3.3 นางพรวิภา ตั้งเจริญม่ันคง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการอาวุโส กลุมงานยุทธศาสตรองคกร            

สายยุทธศาสตรและวางแผนองคกร 

3.4 นายกริชสยาม คงสตรี 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดนาน 
3.5 นายมณเฑียร   คูคําม ี
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาน 
3.6 นายดิเรก คชารักษ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศุลกากรภาคที่ 3  
 ตําแหนงเดิม นายดานศุลกากรทาลี่ 
3.7 นายสุชน วิเชียรสรรค 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 2 
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3.8 นายอนุกุล   ศรีสมบัต ิ
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
3.9 นายวรศักดิ์ วงษรอด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1  
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยสรางทางสงขลา 
3.10 นายสุวิชาณ สุระบาล 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
 ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 13 

(กรุงเทพมหานคร) 
3.11 นางศศิธร สุดเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธจังหวัดลําปาง 
3.12 นายวรเวช จันทรรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๔ จังหวัด

แมฮองสอน 
3.13 นายชยุต  ขาขันมะล ี

 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 
ในพระบรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห  22 จังหวัด
แมฮองสอน 

3.14 นายวิธร   มาเลียด 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการฝายทรัพยากรน้ํา การประปาสวน

ภูมิภาค (สํานักงานใหญ) 
3.15 นายพิตรพิบูล สุขเกษม 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานลําปาง การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนตุลาคม 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)  
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) 
 2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) 
 2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช)  
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวสัดิ์) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 9/2565  เมื่อวันศุกรที่  29  กันยายน  2565 

 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนา              

สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 9/2565                  
เมื่อวันศุกรที่  29 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม นั้น 
      เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 21 หนา โดยมี                               
นายประจญ  ปรัชญสกุล  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพร               
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 9/2565 
เปนที่เรียบรอยแลว  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
 
 
    รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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สําเนารายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 9/2565 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีเ่ขาประชุม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 

1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ไพศาล นันตา (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
5. นายตอพงษ ลิ่มสกุล (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
7. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
8. นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชียงใหม 
9. นางกัญญชลา สุขิตรกูล ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

10. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร (แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
11. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
12. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
13. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)  
14. นายอิสระ ศิริไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
15. นางธีราพร วิจิตปญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม 
16. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
17. นางพนิดา วานิชรัตน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
18. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
19. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
20. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
21. นายเปรม ศรีวิชัยลําพรรณ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
22. นายแพทย วรัญู จํานงประสาทพร (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
23. นายสงกรานต มูลวิจิตร (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการ   
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
24. นายวรญาณ บุญณราช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
26. นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

27. นาย... 
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27. นายวีระพันธ ดีออน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
28. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
29. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
30. นายวัชรา การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
31. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
32. นางนวพรรณ เนตรคํา (แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
33. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5 
34. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

เชียงใหม 
35. นายสันติ อินทนิล (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
36. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
37. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
38. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภ ี
39. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอําเภอสันกําแพง 
40. นายมานิตย ไหวไว (แทน) นายอําเภอแมริม 
41. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมแตง 
42. นายทรงศักดิ ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
43. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอําเภอเชียงดาว 
44. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอฝาง 
45. นายชลิต ทิพยคํา นายอําเภอแมออน 
46. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 
47. นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
48. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอหางดง 
49. นางสาวภัชรีภรณ ทาวดี (แทน) นายอําเภอสันปาตอง 
50. นางจริยา วงคสุวรรณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
51. นายวัชรพันธ ใจกลา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
52. นายณฐกร ภัทรวนนท นายอําเภอสะเมิง 
53. นายสิทธิ์ วงศมาน นายอําเภอฮอด 
54. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
55. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ นายอําเภอดอยเตา 
56. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
57. นายอุทัย สอนจี (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
58. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 
59. นายวรศักดิ ์ พานทอง นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
60. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม  ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
61. นางยุพิน จันทิมา (แทน) จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 

62. นางศิริพร.. 
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62. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรม สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
63. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
64. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
65. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
66. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
67. นางสาวอัจฉรา คํามูล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
68. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
69. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศิร ิ อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
70. นางจุรีรัตน ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

71. พ.ต.ท.ทรงศักดิ ์ ไชยลาภ (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
72. ร.ต.อ.ดุลยประภัทร ตระกูลจันทรทาว (แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
73. พ.ต.ท.หญิง ทศพร สุริยันต (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
74. พ.ต.ท.หญิง ศิรินุช สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
75. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
76. นายสุพัฒน พงษประชาศร ี (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
77. นายลือชา คงระกํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
78. นายวรชาติ ชูชม ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
79. นางสาวดาวประกาย ชินกถาชัยโรจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1  

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
80. พ.อ.โภคา จอกลอย (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
81.   (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
82. น.อ.จาริต มังคละศิร ิ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
83. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
84. พ.ต.บุญนํา สิริวิชโช ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
85. น.อ.อํานาจ กอนเครือ หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการคลัง 
86. นางสาววาสนา สมมุติ คลังเขต 5 
87. นายกรจักร ชูทิพย ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 

 88. นางสาว.. 
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88. นางสาวชวนพิศ  ทองใบ ผูอํานวยการพิพิธภัณฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม 
89. นางนิษฐวดี ทวีจิระวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
90. นายประพันธ สุขเข สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
91. นายประจักษ เลิศรุง (แทน) สรรพากรภาค 8 
92. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
93. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
94. นางกาญจนา ศรีคราม ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ. ภาค 1 (เชียงใหม) 
95. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
96. นางสาวลักษมีกานต กาบคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
97. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
98. นายไชยทัต นิวาศะบุตร นายดานศุลกากรเชียงดาว 

สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
99. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 

สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
100. นายนรินทร แสงศรีจันทร (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจํา

วิทยาเขตเชียงใหม 
101. นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต (แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน

เชียงใหม 
102. นายกอพงศ นําบุญจิตต ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
103. นางสาวนภาลัย หลักม่ัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม 
104. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
105. นางพรจันทร เกียรติศริิโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม 
106. นายบันยงค วิชามล (แทน) ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
107. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
108. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
109. นางอัจฉร ี อุบลเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
110. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
111. นางสาวณิชากร วงษรักษ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
112. นางสาวอิสรีย จักรผันชีวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
113. นายอนิรุจน พงศธรวรนันท (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสัน

กําแพงอําเภอแมออนตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
114. นางสาวกัญญวราพร เมืองลอ (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
115. นายเจริญ พิมพขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม 

116.วาที่ ... 
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116. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
117. นายสุรกิจ นาคแกว (แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม 
118. นางสาวมะลิวัลย เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
119. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
120. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6  
121. นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์ ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
122. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1  
123. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
124. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
125. นางสาวศริญญา พงศจันทรตา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
126. นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
127. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
128. นางสาววาริศา กมลรัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม 
129. นางสาวนุชจารี วนาศิร ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
130. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผูอํานวยกรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
131. นายเอกชัย บัวเกต ุ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด

เชียงใหม 
132. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
133. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
134. นางสาวชลาลัย ฟาภูเจริญ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร

สาขาเชียงใหม 
135. นายธนพงศ สําเภาลอย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
136. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
137. นางสาวพรพรรณ จําปา (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
138. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
139. นายสมพงษ มอญแกว ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
140. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1  
141. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
142. นางลมัย รุงทรัพยรังสี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
143. นายวิทยา ไชยนันท (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
144. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 

สังกัดกระทรวง... 
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สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
145. นายสุรศักดิ ์ นัสบุสย (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
146. นายประดิษฐ สีใส ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 1 

(เชียงใหม) 
147. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
148. นางปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
149. นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
150. นางสุมาลี บินดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงพลังงาน 

-    
สังกัดกระทรวงพาณิชย 
151. นายสยมพร รองเนียม (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
152. นายสมคิด ปริมิตร ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
153. นายธงชัย จันทรฉลอง ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
154. นางสาวณิชาพร ดวงใจ (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
155. นายยศพัทธ พิมพชารี (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม 
156. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
157. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
158. นายชานนท หันสวาสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
159. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
160. รอยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
161. นางอัจฉรา บัวทอง ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
162. นายเอกลักษณ อุนภักดิ ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
163. นางบุษบา บุญศรี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
164. นายไพฑูรย สมนวล (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
165. นางสาวณัฐนันทน แตมใจ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
166. นายเทอดศักดิ ์ เย็นจุระ (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
167. นางเกษราภรณ กุณรักษ (แทน) หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
168. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
169. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 

170. นางปยะเชษฐ... 
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170. นางปยะเชษฐ โกย (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
171. นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
172. นายบุญธรรม อวนกันยา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 3 
173. นายชาญชัย แสงกร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
174. นายปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
175. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
176. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
177. นายณัฐกฤษฎ กาญจนาธิวัฒน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
178. นายธรรมรัตน บุญสูง ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
179. นางสาวทหัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
180. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
181. นายขจรศักดิ ์ เกษมกิตติ์ธนากุล  (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานหลักประกันสุขภาพเขต 1 

เชียงใหม 
182. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
183. วาที่ ร.ท.โฆษิต กัลยา ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
184. นางสาวอาร ี แกวนอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
185. นางสุทธินี จารุมาศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร เขต 3 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
186. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
187. นางพัชรี คําธินนท (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
188. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
189. ดร.ญาณิศา จันทรเส็ง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาพายัพ 
190. นายทินภัทร อุปราสิทธิ์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สังกัดหนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ 
191. นายพงษศักดิ ์ สุระประสิทธิ์ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8 
192. นายปภังกร บานกลาง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดเชียงใหม 
193. นางสาวมิ่งขวัญ มวงอยู รก.หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 

 194.  นายกองภพ... 
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194. นายกองภพ ภูสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ 

สังกัดรัฐวิสาหกิจ 
195. นายสมพงษ ชูประสิทธิ์ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
196. นายเฉลิมชัย สิงหศรี (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขา

เชียงใหม 
197. นายนันทศักดิ์ สุวรรณอัมพา ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
198. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
199. นายกลศาสตร เรืองแสง (แทน) ผูอํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร สาขาเชียงใหม 
200. นายศรศิลป ปนทอง (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
201. นายนเรศ ปองปวเรศ หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
202. นายสรายุทธ ทนันไชย (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
203. นายมนตชัย พงษเกียรติกอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
204. พ.จ.อ.ชัยกฤต เมนขาว (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
205. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
206. ร.ต.วิโรจน โชติธนาภิรักษ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
207. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
ภาคเอกชน 

 -   
ผูเขารวมประชุม 
208. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
209. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
210. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
211. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
212. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
213. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
214. นายวสันต วรรณแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
215. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
216. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ 

 

2.1 การมอบ... 
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   2.1  การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ-                   
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม                 
พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  จํานวน 40 ทุน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
    2.2 การมอบโลรางวัลสิงหทองใหแกผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน ประจําป 2565 
จํานวน 3 ประเภท  รวม 3 รางวัล  (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
   2.3 การมอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีผลงาน                     
เปนที่ประจักษดานการปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค                       
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ                 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Thailand 
Rabies Awards 2022) จํานวน  3 รางวัล  (สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม) 

    2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหบุคลากรฝายปกครองที่ปฏิบัติหนาที่จนไดรับการ
รับรองมาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (GECC) ประจําป พ.ศ. 2565  จํานวน 7  ราย               
(ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
   2.5 โครงการรานอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใชสินคา Q (Q Restaurant) จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จํานวน 2 ราน (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
    2.6 การมอบรางวัลครอบครัวรมเย็นและบุคคลดีเดนดานการพัฒนาครอบครัว ประจําป 
2565 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ครอบครัว (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด
เชียงใหม)  

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม 
  3.1 นายธรรมรัตน  บุญสูง 
       ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
       ตําแหนงเดิม   ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 4 สระบุร ี

  4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนกันยายน 2565  (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจญ ปรัชญสกุล) จังหวัดเชียงใหมมี 25 อําเภอ 
มีประชากรจํานวนมาก ดังนั้น การบริหารจัดการจึงตองมีมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการและนายอําเภอในการขับเคลื่อนงาน การทํางานจะสําเร็จไดจะตองไดรับความรวมมือ     
รวมแรง รวมใจจากทุกภาคสวนและไปในทิศทางเดียวกัน ในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการในปงบประมาณนี้ 
ขอขอบคุณรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมทั้ง 4 ทาน หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ และพี่นองขาราชการ
ที่มีสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและพัฒนาเมืองเชียงใหมรวมกัน  
  2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ  บุญณราช) ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดเชียงใหมใหเปนผูแทนของจังหวัดเชียงใหมเขารวมงานประชุมและแสดง 
 
                    นิทรรศการ... 
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นิทรรศการประจําปครั้งที่ 65 หรือ 65th Annual IFEA Convention & Expo ของสมาคม International Festival & 

Events Association (IFEA) ณ ศูนยการประชุมแมคกาแลน เมืองแมคกาแลน รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ในระหวางวันที่ 19 - 21 กันยายน 2565 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ไดเขารวมพิธีเปดงานประชุมและ
แสดงนิทรรศการประจําปครั้งที่ 65 และการแสดงปาฐกถา พรอมรวมประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง องคความรู 
แนวคิด รวมถึงประสบการณของเมืองที่มีความโดดเดนในการจัดงานอีเวนทและเทศกาลรวมกับประเทศ
สมาชิกของสมาคม International Festival & Events Association (IFEA) ทั้งนี้ สมาคม International 
Festival & Events Association (IFEA) ไดมีจัดการประกวดรางวัลเมืองที่มีศักยภาพดานเทศกาลระดับ
นานาชาติ หรือ World Festival & Event City Award และการประกวดรางวัลงานเทศกาลยอดเยี่ยมในสาขา
ตาง ๆ โดยมีการประกาศผลรางวัล เมื่อที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดรับรางวัล IFEA WORLD 
FESTIVAL & EVENT CITY 2022 ขอขอบคุณหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดเตรียมเอกสารและสงผล

งานเขาประกวด ไดแก สํานักงานสงเสริมการจัดนิทรรศการภาคเหนือ (สสปน.) และสมาคมวิศิษฐลานนา 

ขอบคุณหนวยงานที่มีสวนรวมในการบริหารจัดการเมือง ขอใหภาคภูมิใจกับรางวัลที่ไดรับและนําไปตอยอดใน

อนาคต  

2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช) นําเสนอโดย
วีดิทัศน จังหวัดเชียงใหมเปนนครศูนยกลางความเจริญในทุกๆ ดานของภาคเหนือตอนบน จากการขยายตัว
และพัฒนาเมืองอยางรวดเร็ว สงผลใหการระบายน้ําทิ้งจากบานเรือน และสถานประกอบการ ลงสูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ กอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ําที่เสื่อมโทรม และนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ชวงระยะเวลา              
20 – 30 ป ที่ผานมาการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหมมีชุมชนเขามาอาศัยอยูอยางหนาแนน ทําใหน้ําแมขา
ถูกทําลาย มีการรุกล้ําลําน้ํา ระบายน้ําทิ้งจากบานเรือนและสถานประกอบการกอใหเกิดน้ําเสียอยางรุนแรง 
จากปญหาดังกลาวจังหวัดเชียงใหมจึงไดกําหนดใหปญหาและการพัฒนาคลอง แมขา เปนวาระสําคัญของ
จังหวัด โดยใชแผนแมบทแมขา เปนแนวทางการขับเคลื่อน แผนแมบทคลองแมขาประกอบดวย ยุทธศาสตร
การพัฒนา 4 ดาน ไดแก  (1) สงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ (2) สงเสริมและพัฒนาคุณภาพน้ํา 
โดยปองกันการปลอยน้ําเสีย (3) สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาที่อยูอาศัย (4) สรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษคลองแมขา รวมทั้งสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และสังคม มุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน การดําเนิน
โครงการคลองแมขา ตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําจะเห็นไดวาน้ําใสสะอาด ประชาชนสามารถใชประโยชนของน้ํา 
ไดทั้งอุปโภคและบริโภค ขณะเดียวกันสามารถใชเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ การพัฒนาดังกลาวเกิดขึ้น             
ไดจากความรวมมือรวมใจในการแกไขปญหาคลองแมขา ใหทรงคุณคาดั่งเชนในอดีตอีกครั้ง 
 2.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย  ชัยสวัสดิ์) จากสถานการณพายุโน
รูคาดการณวาจะเคลื่อนตัวเขาสูภาคเหนือตอนลางในวันที่ 29 – 30 กันยายน 2565 สําหรับจังหวัด
เชียงใหมมีพื้นที่อําเภอโซนใตที่อาจไดรับผลกระทบ ขอใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดชวยชี้แจงประชาสัมพันธ
เหตุการณ และชวยเหลือ เยียวยา พี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากพายุดังกลาว  สถานการณโรคโควิด-
19 ในเดือนตุลาคม 2565 จะประกาศจากโรคติดตอรายแรง เปนโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง เฉพาะนั้นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ยุทธศาสตรที่จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดไวจะมีการปรับเปลี่ยนผอนคลาย แตในขณะเดียวกัน
ประชาชนยังคงตองปองกันตนเอง  
  
                    2.5 รองผูวา... 
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2.5 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวีระพันธ  ดีออน) 
- 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 8 /2565   เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม   2565  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่
8/2565  เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา โดยม ี 
นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซต 
จังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนา   
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 8/2565 เปนที่
เรียบรอยแลว มีสวนราชการที่ขอแกไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม แกไขรายชื่อผูรวมเขาประชุมจาก นางธีราพร วิชิตปญญา  
เปน นางธีราพร วิจิตปญญา   

2. มหาวิทยาลัยแมโจ แกไขรายชื่อผูรวมเขาประชุมจาก นางพัชรี คําธินนท เปน นางพัชรี 
คํารินทร 
จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 

 ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
 5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

6.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

 สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต  สิงหสุทธิจันทร) เปาหมาย
การเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 3476 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการการเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เพื่อให
หนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการ
ฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 โดยกําหนดเปาหมายการเบิกจายและ

การใชจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 
  

                รายการ... 

21 



12 
 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 

ประจํา 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 

ลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่  27 กันยายน 2565 ดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ PO 

เบิกจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย  

Q 4 

รอยละ 

สูงกวาเปาหมาย
รอยละ 

ภาพรวม 28,340.72  1,322.43 26,637.95 93.99 93.00 0.99 

ประจํา 18,804.80 82.04 18,599.22 98.91 98.00 0.91 

ลงทุน 9,535.93 1,240.40 8,038.73 84.30 75.00 9.30 
. 

 

รายการ งบประมาณ PO 

การใชจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 4 
รอยละ 

สูงกวา
เปาหมาย
รอยละ 

ภาพรวม 28,340.72  1,322.43 28,232.32 99.62 100 -0.38 

ประจํา 18,804.80 82.04 18,752.07 99.72 100 -0.28 

ลงทุน 9,535.93 1,240.40 9,480.25 99.42 100 -0.58 
ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมไดรับจัดสรร 
28,340.72 ลานบาท เบิกจาย 26,637.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.99 สูงกวาเปาหมายที ่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.99 เปนลําดับที่ 1 ของประเทศ ผลการใชจาย 28,232.32 ลานบาท คิดเปน 
รอยละ 99.62 ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.38 เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ  ผลการใชจาย
งบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนไดรับจัดสรร 19,535.93 
ลานบาท เบิกจาย 8,038.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.30 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด              
รอยละ 9.30 เปนลําดับที่  7 ของประเทศ ผลการใชจาย 9,480.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.42                    
 
                 ต่ํากวา... 
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ต่ํากวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 0.58 เปนลําดับที่ 21 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรร
งบลงทุนมีทั้งสิ้น 138 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 128 หนวยงาน 
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
จํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารวาระการประชุม  
คาใชจายบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ ผลเบิกจาย รอยละเบิกจาย ผลการใชจาย 
รอยละ 

การใชจาย 
ภาพรวม 3,004.78 2,790.09 92.85 2,820.28 93.86 
เงินกู 2,461.86 2,254.22 91.57 2,2284.36 92.73 

 ป 2563 24.02 24.02 100 24.02 100 
 ป 2564 1,772.48 1,701.88 96.02 1,702.94 96.08 
 ป 2565 665.36 528.32 79.40 557.40 83.77 

งบกลาง 542.92 535.87 98.70 535.92 98.71 
ป 2564 384.19 379.14 98.68 379.19 98.70 
ป 2565 158.73 156.73 98.74 156.73 98.74 

 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

2,332.62 233.26 2,059.65 88.30 2,330.18 99.90 

   หนั งสือ เวี ยนเพื่ อทราบและถือปฏิบั ติ  จํ านวน 1 ฉบับ  ได แก  หนั งสื อด วนที่ สุ ด                    
ที่ กค 0402.5/ว 138 ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงิน
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไวเบิกเหลื่อมป โดย กระทรวงการคลังกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกัน
เงินงบประมาณ ป 2565 ไวเบิกเหลื่อมป เพื่อใหหนวยงานของรัฐถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน ดังนี้  

1. ใหหนวยงานของรัฐกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2565 ไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพันได 
ทุกรายการ โดยไมกําหนดวงเงิน 

1.1 กรณีหนวยงานของรัฐที่สัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจาง ใหบันทึก PO ผานระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใหม (New GFMIS Thai) 

1.2 กรณีหนวยงานของรัฐที่ไมใชสวนราชการซึ่งมีสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจางให
บันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ New GFMIS Thai 

1.3 กรณีหนวยงานของรัฐที่ไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศให
ผูประกอบการเขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผูชนะการจัดซื้อจัดจาง
หรือผูไดรับการคัดเลือก และบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (e-GP) แลวแตกรณี  
 
 
                    หรือ... 
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หรืออยูระหวางกระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารภาครัฐ พ.ศ. 2560  
ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX  ผานระบบ New GFMIS Thai เมื่อลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจาง
พัสดุเรียบรอยแลว ใหดําเนินการแกไขการบันทึกรายการดังกลาวจากเอกสารสํารองเงินประเภท CX เปน PO 
ผานระบบ New GFMIS Thai ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1.4 กรณีหนวยงานของรัฐไดรับจัดสรรงบประมาณในรายการเงินชดเชยคางานกอสราง 
ตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) รายการคาทดแทนเวนคืนที่ดินที่มีประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
พื้นที่ท่ีจะเวนคืนแลว ฯลฯ ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CK ผานระบบ New GFMIS Thai 

1.5 กรณีหนวยงานของรัฐที่เปนเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งยังไม
เปนหนวยงานผูเบิกในระบบ GFMIS และตองเบิกจายเงินรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผานสํานักงานสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นจังหวัด เมื่อเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดซื้อจัดจางจนถึง
ขั้นออกประกาศใหผูประกอบการเขายื่นขอเสนอตอหนวยงาน หรือมีหนังสือเชิญชวน หรือมีประกาศผลผูชนะ
การจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก และบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส (e-GP)   
ใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด ดําเนินการ บันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผาน
ระบบ New GFMIS Thai 

1.6 เมื่อหนวยงานของรัฐไดตรวจสอบความถูกตองของเอกสารสํารองเงินประเภท CX 
และ/หรือ CK ตามขอ 1.1-1.5 ที่ตองการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปแลว ใหหนวยงานของรัฐเลือก (LIST) 
รายการเอกสารสํารองเงิน และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai สําหรับสวนราชการที่
เปนหนวยงานเบิกที่มีสํานักงานอยูในภูมิภาคตองทําการเลือก (LIST) เอกสารสํารองเงิน สรุปเลขที่เอกสาร
สํารองเงินและรายละเอียดในการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป สงใหสวนราชการเจาของงบประมาณ เปนผูรวบรวม
และยืนยันขอมูล (CONFIRM) ในระบบ New GFMIS Thai เมื่อดําเนินการแลวเสร็จใหหนวยงานของรัฐเรียก
รายงาน NFMA60 และ NFMA60CX จาก ระบบ New GFMIS Thai เพื่อตรวจสอบวามีสถานะ 31 ซึ่งแสดง
วาไดดําเนินการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมปเรียบรอยแลว 

1.7 กรณีหนวยงานของรัฐที่เปนหนวยงานผูเบิกแทนใหปฏิบัติตามขั้นตอนการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปในระบบ New GFMIS Thai ตามขอ 1.1 – 1.4 และ ขอ 1.6 แลวแตกรณี และตรวจสอบผล
การพิจารณาการกันเงินฯ โดยใชคําสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

2. กรณีที่หนวยงานของรัฐเจาของงบประมาณหรือเปนหนวยงานผูเบิกแทน แลวแตกรณ ี
ไมสามารถดําเนินการตามขอ 1.6 ได ใหติดตอกรมบัญชีกลาง (กองระบบการคลังภาครัฐ) พรอมทั้งจัดสง
หนังสือแจงรายละเอียดการขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป ที่ไมสามารถดําเนินการไดมายังกรมบัญชีกลาง ภายใน 
วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2565 

3. กรณีหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานผูเบิกแทน ประสงคจะขอเบิกเงินงบประมาณที่ได 
ขอกันฯ ใหขอยกเลิกรายการที่ยืนยันขอมูล (CONFIRM) โดยทําหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (กองบริหารรับ-
จายเงินภาครัฐ) กอนวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2565 
   ขอมูลผูลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 จังหวัดเชียงใหม        
ระหวางวันที่ 5 – 25 กันยายน 2565 จํานวน 231,145 คน ลําดับที่ 6 ของประเทศ และลําดับที่ 1 ของ
ภาคเหนือ แยกเปนอยูระหวางตรวจสอบขอมูล จํานวน 102,680 คน รอยละ 44.4 ลงทะเบียนไมสมบูรณ 
จํานวน 8,834 คน รอยละ 3.8 และลงทะเบียนสมบูรณ จํานวน 119,631 คน รอยละ 51.8 โดยเมื่อแบง 
 
                ตามจุด... 

24 



15 
 

 

ตามจุดลงทะเบียน พบวาที่ทําการปกครองอําเภอ จํานวน 38,045 คน รอยละ 16.5 ธ.ก.ส. จํานวน 
86,718 คน รอยละ 37.5 ธนาคารกรุงไทย จํานวน 33,695 คน รอยละ 14.6 ธนาคารออมสิน จํานวน 
72,474 คน รอยละ 31.4 และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม จํานวน 213 คน รอยละ 0.1 ขอเสนอแนะ
การดําเนินงาน ขอใหดูแลและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในพื้นที่ ในการแกไขปรับปรุงขอมูล เชน 
สถานภาพการสมรส ขอมูลทะเบียนครอบครัว เปนตน ตามแนวทางในหนังสือกรมการปกครอง ดวนที่สุดที่ 
มท 0309.3/ ว 23883 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565  เรื่อง การแกไขปรับปรุงรายการทะเบียนครอบครัว
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ที่ประสงคเขารวมโครงการฯ ใหทราบและเขาใจหลักเกณฑ วิธีการ
ลงทะเบียน ทั่วถึง และอํานวยความสะดวกใหประชาชนกลุมเปราะบาง เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาตกหลน  
ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม 0003/ ว 53 ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 เรื่อง การบูรณาการ
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565 แบบฟอรมลงทะเบียนฯ ขอ 9 การผูกบัตรประจําตัว
ประชาชนกับพรอมเพย เปนเพียงขอมูลประกอบการลงทะเบียนเทานั้น จึงไมจําเปนตองใหประชาชนเปดบัญชี
ธนาคารและ/หรือผูกพรอมเพย กอนลงทะเบียน 

มติท่ีประชุม รับทราบ                   

    5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 13  โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จําแนกเปน  
งบลงทุน จํานวน 270,985,000 บาท รอยละ 89.57 งบดําเนินงาน จํานวน 21,532,100 บาท รอยละ 7.11 
และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จํานวน 10,000,000 บาท  รอยละ 3.30  การใชจาย
งบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 จังหวัดเชียงใหมมีผลการใชจายงบประมาณ จํานวน 289,717,397 
บาท รอยละ  95.77 จําแนกเปน การเบิกจาย จํานวน  267,383,425 บาท รอยละ 88.39 และการกอหนี้
ผูกพัน จํานวน  22,333,972 บาท รอยละ 7.38 อยูระหวางการดําเนินโครงการ  12,799,702 บาท                
รอยละ 4.23  ในสวนของงบประมาณ 12 ลานบาท มาจากงบลงทุน 9.5 ลานบาท เปนงบการพัฒนาคลองแมขา 
ที่อยูระหวางการจัดซื้อจัดจางรอบที่ 2 และงบประมาณของอําเภอแมวาง 1 ลานบาท ขอสงเอกสารหลักฐาน                
กันเงินไวเบิกเหลื่อมป  งบดําเนินงาน 2 ลานบาท สวนราชการสงหลักฐานเบิกงบประมาณมาแลวอยางกระชั้นชิด 
ทางสํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะทําการตรวจสอบเอกสาร หากไมถูกตองหรือขาด จะแจงใหสวนราชการแกไข             
หรือสงเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขอความรวมมือสวนราชการแจงเจาหนาที่การเงินใหความรวมมือดวย เพื่อที่ทางจังหวัดจะได
งบประมาณใหครบถวนภายในวันที่ 30 กันยายน 2565  หากหนวยงานใดมีงบประมาณเหลือจายใหทําหนังสือ
แจงมาที่สํานักงานจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะไดรวบรวมและสงคืนสวนกลางตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
5.1.3 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด

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

  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใตพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
                   งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 8 โครงการ 13 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 88,126,600 บาท แบงเปน  
งบดําเนินงาน จํานวน 16,832,800 บาท งบลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท และงบรายจายอื่น จํานวน 
5,000,000 บาท แยกเปน งบลงทุน จํานวน 66,293,800 บาท รอยละ 75.23 ผลการเบิกจาย 
9,721,692 รอยละ 14.66 กอหนี้ผูกพัน  55,778,300 บาท รอยละ 84.14 การใชจายงบประมาณ 
65,499,992 รอยละ 98.80 อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 793,808  บาท รอยละ 1.20 งบดําเนินงาน 
จํานวน 16,832,800 บาท รอยละ 19.10 ประกอบดวย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ผลการเบิกจาย 
13,795,879.10 บาท รอยละ 81.96 กอหนี้ผูกพัน 2,895,959 บาท รอยละ 17.20 การใชจาย
งบประมาณ 16,691,838.10 บาท รอยละ 99.16 อยู ระหวางดําเนินการ 140,961.90 บาท                    
รอยละ 0.84 งบรายจายอื่น คาใชจายในการบริหารจัดการกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 
5,000,000 บาท รอยละ 5.67 เบิกจาย 3,940,077 บาท รอยละ 78.80 อยูระหวางดําเนินการ 
1,059,923 บาท รอยละ 21.20 

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.1.4  การสั่งจายบําเหน็จบํานาญ กรณีเกษียณอายุราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล กรณีเขารับการรักษาพยาบาล
ประเภทผูปวยใน   

  คลังเขต 5 (นางสาววาสนา สมมุติ) สํานักงานคลังเขต 5 รับผิดชอบการ              
สั่งจายบําเหน็จบํานาญจํานวน  8  จังหวัด มีผูเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 3,853 ราย ไดรับอนุมัติสั่งจาย
แลวจํานวน 3,666 ราย รอยละ 95 สําหรับของจังหวัดเชียงใหมมีผูเกษียณอายุราชการจํานวน 1,200 ราย 
ไดรับอนุมัติสั่งจายแลวจํานวน 1,138 ราย รอยละ 95 และยังคงมีหนวยงานที่ยังไมไดยื่นเรื่องขอรับบํานาญ 
จํานวน 4 หนวยงาน  รวม 45 ราย ดังนี้  สํานักงานชลประทานที่ 1  จํานวน 30 ราย สวนราชการระดับกรม
เปนผูดําเนินการยื่นในระบบ Digital Pension มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน  12 ราย อยูระหวางดําเนินการ
รวบรวมเอกสาร และยังไมไดยื่นเรื่องในระบบ ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 จํานวน 2 ราย                  
สวนราชการระดับกรมเปนผูดําเนินการยื่นในระบบ Digital Pension และโรงพยาบาลจอมทอง จํานวน             
1 ราย อยูระหวางดําเนินการยื่นเรื่องในระบบ สิทธิสวัสดิการคารักษาพยาบาลและคาการศึกษาบุตร ดังนี้                
(1) กรณีไดรับหนังสือสั่งจายบํานาญภายในวันที่  27  กันยายน  2565 เมื่อพนจากราชการในวันที่                  
1  ตุลาคม 2565 สิทธิสวัสดิการจะไดรับตอเนื่องทันที ไมถูกระงับสิทธิ  (2) กรณีไดรับหนังสือสั่งจายบํานาญ
หลังวันที่ 27 กันยายน 2565 เมื่อพนจากราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จะถูกระงับสิทธิสวัสดิการ              
(3) กรณีเจ็บปวยระหวางถูกระงับสิทธิ ผูปวยนอกใหสํารองจายและยื่นเบิกตอสวนราชการผูเบิก เมื่อไดรับ
หนังสือสั่งจายบํานาญ  ผูปวยในใหขอหนังสือสงตัวจากสวนราชการตนสังกัด (4) กรณีถูกระงับสิทธิจายตรง 
สิทธิดังกลาวจะสามารถใชไดอีกครั้งเมื่อไดรับหนังสือสั่งจายบํานาญตามรอบขอมูลที่กรมบัญชีกลางสงให
สถานพยาบาล สามารถตรวจสอบสิทธิกอนไปสถานพยาบาลไดที่เว็บไซตกรมบัญชีกลางwww.cgd.go.th 
หัวขอ รักษาพยาบาล  การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบําเหน็จตกทอดเพื่อใชเปนหลักทรัพยประกันการกูเงิน 
(หนังสือบําเหน็จค้ําประกัน) ดังนี้ (1) ขอไดเม่ือไดรับเงินเดือนบํานาญเดือนแรกเขาบัญชีธนาคารเรียบรอยแลว  
(2) ผูรับบํานาญ ไมมีกรณีที่ตองทําประกันในการขอรับบํานาญตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และไมอยู               
ในระหวางถูกอายัดบํานาญตามคําพิพากษาหรือคําสั่งศาล (3) ยื่นความประสงคตอสวนราชการผูเบิก       
ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงินคารักษาพยาบาล กรณีเขารับการรักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน                  
                  ที่โรงพยาบาล... 
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ที่โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย
ศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 1020  
ลงวันที่  23  สิงหาคม  2565 สาระสําคัญ โดยสรุปดังนี้  (1) เดิม สวนราชการตนสังกัดระดับกรมทําความ
ตกลงไปยังกรมบัญชีกลาง  เปลี่ยนเปน สวนราชการผูเบิกที่อยูในสวนกลาง ใหขอทําความตกลงไปยัง
กรมบัญชีกลาง และสวนราชการผูเบิกที่อยูในสวนภูมิภาค ใหขอทําความตกลงไปยังสํานักงานคลังเขต                
ที่รับผิดชอบทองที่ที่สวนราชการผูเบิกนั้นตั้งอยู  ยกตัวอยางเชน สวนราชการผูเบิกที่อยูในความรับผิดชอบ  
ของสํานักงานคลังเขต 5 ไดแก สวนราชการผูเบิกในจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร 
นาน และแมฮองสอน (2) กรณีที่ผูมีสิทธิไปชวยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการตางสวนราชการผูเบิก              
ใหผูมีสิทธิแสดงเจตนาขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดตอสวนราชการที่ไปชวย
ปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการ  และใหสวนราชการที่ผูมีสิทธิไปชวยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการนั้น              
ขอทําความตกลงไปยังกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังเขตที่รับผิดชอบทองที่ที่สวนราชการตนเองตั้งอยู
แลวแตกรณี (3) สวนราชการผูเบิก ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัว
กอนขอทําความตกลงทุกครั้ง (4) เอกสารประกอบการพิจารณาขอทําความตกลง ประกอบดวย สําเนา
แบบฟอรมการบันทึกขอมูลคารักษาพยาบาลประเภทผูปวยใน  สําเนาใบเสร็จรับเงิน  สําเนาใบรายละเอียด  
คารักษาพยาบาล กรณีมีการทําประกันไว  ใหแนบสําเนาหลักฐานการจายเงินจากบริษัทประกันภัยที่รับรองวา
ไดจายเงินคารักษาพยาบาลใหผูมีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเปนจํานวนเงินเทาไหร  กรณีเปนผูประสบภัย
ตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ใหแนบสําเนาหลักฐานจายเงิน               
และ/หรือ หลักฐานการคืนเงินคาเสียหายเบื้องตนหรือหลักฐานการแจงผลการพิจารณา ของกองทุนทดแทน
ผูประสบภัยหรือบริษัทประกันภัย กรณีผูมีสิทธิไปชวยปฏิบัติราชการหรือไปปฏิบัติราชการตางสวนราชการ                
ผูเบิก ใหแนบสําเนาแบบแสดงเจตนาขอเบิกเงินคารักษาพยาบาลตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด  มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2565 เปนตนไป   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

        5.2 ดานกิจการพิเศษ 
5.2.1 การจัดงานโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้ง

ที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ  
 ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางกัญญชลา สุขิตรกุล) จังหวัด

เชียงใหมกําหนดจัดงานโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปน ปองกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรต ิ
ภายใตแนวคิด “แผนดินไทย ไรสโตรค” จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลาดําเนินการวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 
2565 วัตถุประสงคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี 
ที่ทรงเปนดั่งแสงนําใจและแบบอยางของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ เพื่อสงเสริมกิจกรรมปงกันโรค
หลอดเลือดสมอง เพื่อใหความรูโรคหลอดเลือดสมอง โดยในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 จังหวัดเชียงใหมจัด
กิจกรรมออกกําลังกายเดิน – วิ่งระยะ 5 กิโลเมตร และวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ผูที่ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม
ภายในเวลาที่กําหนดจะไดรับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก จุดเริ่มตน-สิ้นสุด ณ บริเวณศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สําหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 
21 – 30 ตุลาคม 2565 จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรม ณ หางเมญาเชียงใหมไลฟสไตลชอปปงเซ็นเตอร 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                 5.3 ดานความ... 
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5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนกันยายน 2565 . 
    ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย วรัญู               
จํานงประสาทพร) สถานการณโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม ทรงตัว อัตราการคลองเตียงผูปวยสีเหลือง               
รอยละ 12.15 สีสมและสีแดง รอยละ 12.50 การฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 ฉีดไปแลว รอยละ 90.90 จาก
ประชากรตามสิทธิการรักษา แผนปฏิบัติการควบคุมโรคฯ รองรับการเปนโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง ตุลาคม 
2565- กันยายน 2566 กระทรวงสาธารณสุขมีประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง            
ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2565  ลงวันที่ 19 กันยายน 
พ.ศ. 2565 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง               
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565  วิสัยทัศน ประชาชนอยูรวมกับโควิดอยางปลอดภัย 
สามารถดําเนินชีวิตไดปกติ เปาประสงค ควบคุมการระบาดใหสถานการณไมเกินระดับรุนแรงนอย ประชาชน
สามารถเขาถึงบริการวัคซีน วินิจฉัย และยาตานไวรัสไดสะดวกและทั่วถึง ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมที่
ปลอดภัยและมีพฤติกรรมปองกันตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม กลไกการจัดการดานสุขภาพ เศรษฐกิจ
และสังคม ดําเนินการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตรสําหรับกําหนดมาตรการและ
กิจกรรม ประเด็นที่ 1 ดานการปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรค ประเด็นที่ 2 ดานการแพทยและการ
รักษาพยาบาล ประเด็นที่ 3 ดานการสื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ และขอมูลสารสนเทศ ประเด็นที่ 4 
ดานบริหารจัดการ กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ   จังหวัดเชียงใหมเตรียมความพรอม โดยกําหนดจัดประชุม
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565  มาตรการที่ยังคงบังคับใชอยู ไดแก คําสั่ง 
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม ที่ 39/2565 มาตรการใชอาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการ
เตรียมการสอน  คําสั่งที่ 40/2565 และ 41/2565  มาตรการควบคุมและเฝาระวังการแพรระบาดของโรค
โควิด-19  แนวทางการจัดการโรคจังหวัดเชียงใหม มีดังนี้  อํานาจ/คําสั่งของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด  
จะไมสามารถใชบังคับไดอีกตอไป แตยังคงตองเฝาระวังโรคโควิด-19 อยางใกลชิด ยังคงตองมีการออก
ประกาศตาง ๆ เพื่อขอความรวมมือประชาชน การเฝาระวังโรค ใหมีการรายงานโรคจากสถานพยาบาล                
ทุกแหง รายงานภายใน 7 วัน เชนเดียวกับ ไขเลือดออก ไขหวัดใหญ รวมถึงการเฝาระวังการระบาดของโรค 
โควิด-19 แบบเปนกลุมกอน การตรวจหาเชื้อเนนเฉพาะผูมีอาการตรวจที่โรงพยาบาล ยกเลิกการตรวจคนหา
เชิงรุก ยกเวนมีการระบาดเปนกลุมกอน การดูแลรักษา กลุมเสี่ยงสูง ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค วันที่ 
21 พฤษภาคม 2565 ไมตองกักตัว ใหสังเกตอาการ 10 วัน รักษามาตรการ UP อยางเครงครัด กลุม 608 
งดอยูใกลชิด  ผูติดเชื้อ แนวทางของกรมการแพทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 24 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
อาการนอยแยกกักตัวที่บาน อาการหนักเขารักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสุขภาพ  เมื่อ 20 กันยายน
2565 ศบค. พิจารณาใหแยกกักผูติดเชื้ออาการนอย 5 วัน  การปองกันโรคใหมีการรณรงคฉีดวัคซีนปองกัน
โรคโควิด-19 เข็มกระตุนตอเนื่อง โดยเฉพาะกลุม 608  เริ่มฉีดในเด็ก 6 เดือน 4 ป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3.2 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ  
    หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม               
(นายอารุณ ปนตา) การเตรียมความพรอมรับสถานการณพายุ โนรู  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 จังหวัด
เชียงใหมมีการประชุมเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยจากพายุ “โนรู” ณ หองปฏิบัติการของ                 
 
                   ศูนย... 
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ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยน้ําปาไหลหลาก และดินถลม ป 2565 จังหวัดเชียงใหม 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 จังหวัดเชียงใหม รวมกับกองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (สวนหนา) ไดมีการประชุมเตรียมความพรอมผานระบบประชุม
ทางไกล โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน  แนวทางและมาตรการการเตรียมความพรอม
รับสถานการณ  ดังนี้ (1) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ ติดตาม ประเมินสถานการณและผลกระทบ พรอม
ทั้งแจงเตือนใหประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทราบสถานการณเปนระยะ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตน และ
ชองทางการสื่อสารเพื่อขอความชวยเหลือ (2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในแตละ
ระดับ ดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย โดยกําหนดพื้นที่ ภารกิจ และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ              
จัดกําลังเจาหนาที่เครื่องจักรกลสาธารณภัย  (3) เตรียมความพรอมในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อใหพรอมตอการเผชิญ
เหตุ และชวยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง (4) เมื่อเกิดเหตุใหจัดชุดปฏิบัติการจากฝายพลเรือน ทหาร 
ตํารวจ มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เขาเรงคลี่คลายสถานการณ พรอมทั้งดูแลความเปนอยูของ
ประชาชน บรรเทาความเดือดรอนจนกวาสถานการณปกติ (5) หากสถานการณมีแนวโนมรุนแรง ใหสั่งอพยพ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปในพื้นที่ปลอดภัย หรือศูนยพักพิงที่จัดเตรียมไวในทันที และเขาดูแลชวยเหลือ
ประชาชนอยางเปนระบบ (6) สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ใหหนวยงานที่กํากับดูแล กําหนดมาตรการใน
การแจงเตือน ปดกั้น หรือหามบุคคลเขาพื้นที ่(7) การติดตามสถานการณ/เฝาระวัง ใหอําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประสานขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ สํานักชลประทานที่ 1 
โครงการชลประทานเชียงใหม และกลุมไลน “ศูนยบัญชาการเหตุการณจังหวัดเชียงใหม” (8) เตรียมพรอม
อุปกรณการใชงานที่จําเปน ใหอยูในสภาพพรอมใชงาน เชนเครื่องสูบน้ํา เรือทองแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย 
และอุปกรณในการดํารงชีพเบื้องตนพรอมทั้งจัดเจาหนาที่ประจําศูนยบัญชาการเหตุการณอุทกภัยในแตละ
ระดับ และดํารงการสื่อสาร ตลอด 24 ชั่วโมง (9) การแจงเตือนกรณีที่มีขอมูลชี้ชัด อันจะกอใหเกิดผลกระทบ 
และสรางความเดือดรอน/เสียหายแกประชาชน ใหแจงขาวอยางรวดเร็ว ทั่วถึงทุกพื้นที่ ผานทุกชองทางการ
สื่อสาร (10) การเผชิญเหตุ ใหบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในพ้ืนที่ ดําเนินการใหความชวยเหลือประชาชน
อยางรวดเร็ว หากเกินศักยภาพใหรายงานเพื่อประสานหนวยงานระดับจังหวัด (11) เมื่อสถานการณเขาสู
ภาวะปกติ ใหดําเนินการชวยเหลือทําความสะอาดใหประชาชนกลับเขาสูบานเรือนไดตามปกติ พรอมทั้ง
ดําเนินการใหความชวยเหลือตามอํานาจหนาที่ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ (12)ศูนยบัญชาการ
เหตุการณฯ ระดับอําเภอ รายงานสถานการณ การปฏิบัติ การใหความชวยเหลือ ใหศูนยบัญชาการเหตุการณ
อุทกภัยจังหวัดเชียงใหมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.4 ดานสังคม 
          -  

5.5 นําเสนอโดยเอกสาร 
      - 
 

ระเบียบวาระที่ 7   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2565  
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

1 ตุลาคม 2565 14.30 น. การจัดพิธวีันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ- 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 

 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ                   
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  

วันที่... 
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วันที่ เวลา งาน สถานที ่
10 ตุลาคม 2565 15.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อภินนมัตถจรกถา” 

เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
อําเภอเมืองเชียงใหม 

13 ตุลาคม 2565  การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ- 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช-
มหาราช บรมนาถบพิตร ประจําป 2565 

ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ                   
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา 

22 ตุลาคม 2565  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่น-
สุทธนารีนาถ โปรดให หมอมหลวงสราล ีกิติยากร 
เปนผูแทนพระองค ไปในการบําเพ็ญพระกุศล                 
ถวายผาพระกฐิน  

วัดอุดมมงคล  
ตําบลแมขา อําเภอฝาง 
และวัดพระธาตุ 
ดอยเวียงชัยมงคล  
ตําบลโหลงขอด  
อําเภอพราว 

23 ตุลาคม 2565 09.00 น. การจัดพิธีวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

อนุสาวรียพระบาทสมเด็จ- 
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

27  ตุลาคม 2565  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ             
เสด็จไปทรงเปนประธานพิธีบวงสรวงหออารักษ  
(เสื้อวัด)  

วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ 
อําเภอแมแตง 

28 ตุลาคม 2565 08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการ 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2565 

หองประชุมเฉลิม 
พระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการ 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

 

29 ตุลาคม 2565  พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ               
เสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาจุลกฐิน 

วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ 
อําเภอแมแตง 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ    

   7.1 ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการทีเ่กษียณอายุราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ดังนี้ 

ลําดับ... 
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 ลําดับ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง 
1. นายประจญ ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
2. นางสาวศรีไพร ทองสินธุ ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัดเชียงใหม 
3. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
4. นางจุรีรัตน  ใจแข็ง ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
5. นายอภิชาติ  เหมือนมนัส นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
6. นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นายอําเภอฝาง 
7. นายสิทธิ์  วงศมาน นายอําเภอฮอด 
8. นายวิจารย  ขุนเสถียร ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1  
9. นายบุญล้ํา  จั่นบรรจง ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1  
10. นายนาวิน  อินทจักร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม 
11. นายนิพนธ บุญมี  ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
12. นายสุรชัย สุดสาคร  ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธขาวเชียงใหม 
13. นายธวัช  เพงพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
14. นายอิสระ ศิริไสยาสน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
15. นายสมคิด  ปริมิตร ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
16. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
17. นายสมพงศ พรมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
18. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธ ิ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
19. นายสุทธิดล พุทธรักษ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม 
20. นายวรพงษ  สําราญทิวาวัลย ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ 
21. นางอัจฉรา สันธนาภรณ ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
22. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
23. นายสุภาพ  ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 เชียงใหม 
24. นายปรีชา สุภานันท หัวหนาศูนยควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลงที่ 1.4 จังหวัดเชยีงใหม 
25. นางสุรางครัตน  ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 

มติท่ีประชมุ รับทราบ 
 
เลิกประชุม 12.00 น.   
 
      วัลยา  สิปปพันธ  ผูจดรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
     สุชญา  จายหลวง       ผูตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวสุชญา  จายหลวง)    
              นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 ดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ 

5.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
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5.1.3 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเชียงใหม)  
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    4.1.4  ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน 5 ป พ.ศ.2566-2570 (ศูนยเศรษฐกิจ
การลงทุนภาคที่ 1) 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................................................. 
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   4.1.5 รณรงคไมจุดโคมลอยใกลแนวสายสงและสถานีไฟฟาแรงสูง พื้นที่เชียงใหม 
(สํานักงานเชียงใหม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
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4.1.6 องคความรูเรื่องประเพณียี่เปงและเทศนมหาชาติ (สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 

รับชมวิดีทัศน 
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         5.2 ดานกิจการพิเศษ 
  5.2.1 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากงานลอยกระทงในลําน้ําปง 
(โครงการชลประทานเชียงใหม)     
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   5.3 ดานความม่ันคง 
   5.3.๑ สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนตุลาคม 2565 .(สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  
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   5.3.2 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนตุลาคม 2565 
(สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม)  
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  5.4 ดานสังคม 
       5.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
(ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม) 
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                         5.5 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ 
       5.5.1 สรุปกิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ” (สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม) 
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  5.5.2  โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม (สํานักงานทางหลวงที่ 1)             
  

   ตามที่นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดสั่งการใหแขวงทางหลวง 
และทางหลวงชนบท บูรณาการรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เทศบาล และองคการบริหาร            
สวนตําบลในทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม เรงดําเนินการทําใหถนนทุกสายเต็มไปดวยดอกไมงาม ควบคูกับ
กําชับใหถนนทุกสายใหมีความสะอาด สวยงาม เพื่อพรอมตอนรับนักทองเที่ยว ในทุกเทศกาล และทําให
จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองทองเที่ยวไดทั้งป ภายใตโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม”   

หลายพื้นที่เริ่มดําเนินการเพื่อขานรับนโยบายผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ตามโครงการ 
“ถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม” พรอมรับนักทองเที่ยวในทุกเทศกาล  

รับชมวิดีทัศน 
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  5.5.3 การจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร (การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม)  
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           5.6 นําเสนอโดยเอกสาร 
   5.6.1  สรุปผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม) 
  
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
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สรุปผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 

และติดตามเรื่องรองเรียน/รองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังไมไดยุติในหวงเวลาที่กําหนด 
 
1. สรุปผลการดําเนินการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เร่ืองเขา ยุติ รอยละ อยูระหวางดําเนินการ รอยละ 

2,188 2,080 95.06 108 4.94 

    (1) สถิติการดําเนินการรับเร่ืองรองเรียนรองทุกข ปงบประมาณ 2565 

ที ่
 

ประเภท 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เร่ือง
ทั้งหมด 

ยุติเร่ือง กําลังดําเนินการ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1 แจงเบาะแสกระทําผิด 44 44 100.00 - 0.00 
2 เรื่องเดือดรอนท่ัวไป 185 168 90.81 17 9.19 
3 รองเรียนหนวยงาน/ เจาหนาทีร่ัฐ 95 76 80.00 19 20.00 
4 รองเรียนปญหาท่ีดิน 38 27 71.05 11 28.95 
5 ขอความชวยเหลือ/ขอความเปนธรรม 275 257 93.45 18 6.55 
6 สคบ. 173 130 75.14 43 24.86 
7 บัตรสนเทหมีมูล* 2 2 100.00 - 0.00 
8 บัตรสนเทหไมมีมูล* 63 63 100.00 - 0.00 
9 เรื่องทั่วไป ขอขอมูล ปรึกษา 1313 1,313 100.00 - 0.00 
 รวม 2,188 2,080 95.06 108 4.94 

ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565 

   (2) เร่ืองทูลเกลาทูลกระหมอมถวายฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        (เฉพาะที่ไดรับจากสํานักงานองคมนตรีและสํานักพระราชวัง)  

ประเภทเรื่อง จํานวน  
(เร่ือง/ราย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รายงานผลแลว รอยละ 

ขอความชวยเหลือ 
 และรองทุกข 

23 เรื่อง          
(34 ราย) 

2 21 91.30 

ขอมูลวันที่ 30 กันยายน 2565 
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2. ติดตามผลการดําเนินการเร่ืองรองเรียน/รองทุกข ปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    ที่ยังไมไดขอยุติในหวงเวลาที่กําหนด รวม 38 เร่ือง  

 
ที ่ เรื่องที่ดําเนินการ หนวยงาน เลขที่หนังสือสง ลงวันที่ หมายเหตุ 

1.  ราษฎรตําบลแมแรมขอใหตรวจสอบสถานประกอบ
กิจการรีสอรทวามีการกอสรางรีสอรท 
ในเขตอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ – ปุย 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม 

ชม 0017.1/640 10 ม.ค. 2565  

2.  ขอความอนุเคราะหยายพยาบาลวิชาชีพระดับ
ชํานาญการ  

สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม 

ชม 0017.1/10457 11 เม.ย 2565  

3.  ขอใหตรวจสอบการดําเนินการเกีย่วกับทะเบียน
ราษฎร 

อําเภอแมริม ชม 0017.1/20872 21 ก.ค. 2565 

4.  รองเรียนนายกองคการบริหารสวนตําบล อําเภอแมริม ลับ ท่ี ชม 
0017.1/804 

19 ก.ย. 2565 

5.  ขอความชวยเหลือติดตามคดีจักรยานยนตเฉีย่วชน  
 

สถานีตํารวจภูธรแมริม ชม 0017.1/27249 13 ก.ย. 2565 

6.  รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่สํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดชียงใหม 

สํานักงานการปฏิรูป
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม 

ลับ ชม 0017.1/13 13 ม.ค. 2565  

7.  ขอใหรื้อถอนสิ่งปลูกสรางที่บุกรุกที่สาธารณะ 
บริเวณทิศตะวันตกของท่ีดินมูลนิธอินุรักษชางและ
สิ่งแวดลอม 

อําเภอแมแตง ชม 0017.1/6859 8 มี.ค. 2565  

8.  ราษฎรบานหนองผึ้ง รองเรียนบุกรุกที่
สาธารณประโยชน 

อําเภอแมแตง ชม 0017.1/13910 18 พ.ค. 2565  

9.  ขอความเปนธรรมเกี่ยวกับการชําระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง ประจาํป พ.ศ. 2565  

อําเภอแมแตง ชม 0017.1/20849 21 ก.ค. 2565  

10.  ขอใหตรวจสอบการสวมเลขบัตรประจําตัว
ประชาชนของมารดาของผูรอง  

อําเภอเชียงดาว ชม 0017.1/21198 25 ก.ค. 2565  

11.  องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง ขอพระราชทาน
โครงการฝายนํ้าลน พรอมระบบสงนํ้า ในพ้ืนที ่
หมูท่ี 5 ต.โปงทุง อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
อําเภอดอยเตา 

ชม 0017.1/ว 
17111 

16 มิ.ย. 2565 สนง.
ชลประทาน

ท่ี 1 
รายงาน

ขอมูลแลว 

12.  รองเรียนไดรับความเดือดรอนจากสถาน
ประกอบการ 

อําเภอเมืองเชียงใหม ชม 0017.1/5063 18 ก.พ. 2565  

13.  รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตํารวจสถานี
ตํารวจภูพิงคราชนิเวศน 

ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม 

 

ชม 0017.1/5066 18 ก.พ. 2565  
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ที่ เรื่องที่ดําเนินการ หนวยงาน เลขที่หนังสือสง ลงวันที่ หมายเหตุ 

14.  ผูที่พักอาศัยบริเวณถนนลอยเคราะห ซอย 1 ไดรับ
ความเดือดรอนจากสถานประกอบกิจการ ประกอบ
กิจการสงเสียงดังและเปดเพลงสงเสียงดัง 

อําเภอเมืองเชียงใหม ชม 0017.1/7601 15 มี.ค. 2565  

15.  รองเรียนพฤติกรรมทหาร มณฑลทหารบกท่ี 33 ลับ ชม 
0017.1/7731 

16 มี.ค. 2565  

16.  ขอใหตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะบริเวณลําคลอง
ใกลสะพานแมขา ถนนสนามกีฬาเทศบาล ซอย 3 
ซึ่งมีบุคคลที่ลักลอบทิ้งขยะเปนบุคคลในชุมชนและ
เปนบุคคลคนภายนอก 

เทศบาลนครเชียงใหม ชม 0017.1/10841 18 เม.ย. 2565  

17.  ขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงและไกลเกล่ียขอพิพาท
กับเจาของกระบือ 

สถานีตํารวจภูธรแมปง ชม 0017.1/11546 22 เม.ย. 2565  

18.  รองเรียนพฤติกรรม สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม เขต 1  

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองจังหวัด

เชียงใหม 

ลับ ชม 
0017.1/11874 

27 เม.ย 2565  

19.  ราษฎรหมูที่ 3 ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม และราษฎรหมูที ่5 หมูที ่13 
ตําบลสุเทพ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
ขอความเปนธรรม เนื่องจากถูกละเวนและเลือก
ปฏิบัติจากการขึ้นทะเบียนพิสูจนการครอบครอง
ที่ดินตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 
2562 

สนง.
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม จ.ชม. 
และสํานักบริหารพื้นที่

อนุรักษที่ 16 

ชม 0017.1/ว 
14466 

24 พ.ค. 2565  

20.  ไดรับความเดือดรอนรําคาญจากการสงเสียงดัง
รบกวนของพนักงานบริษัท 

อําเภอเมืองเชียงใหม ชม 0017.1/19750 8 ก.ค. 2565 

21.  ผูรองและผูพักอาศัยโดยรอบไดรับความเดือดรอน
เรื่องเสียงดังจากการประกอบกิจการรานหมาลา 

อําเภอเมืองเชียงใหม 
สนง.สรรพสามิตพื้นท่ี

เชียงใหม 

ชม 0017.1/ว 
27635 

27 ก.ย. 2565 

22.  ขอใหตรวจสอบเพิ่มเติม กรณ ีราษฎรอําเภอแม
แจม ฎีกาขอพระราชทานความชวยเหลือ ปรับปรุง
ถนนและกอสรางถนน เเละขอขยายเขตไฟฟาเขา
หมูบาน (เมื่อคราวสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณยีกิจ (สวน
พระองค) ณ ศูนยการเรียนตํารวจตระเวนชาย
เเดนสนั่น เฉลิมเกต ุ- นภาศัพท บานแมคอง 
อําเภอแมแจม)  

อําเภอแมแจม ชม 0017.1/21717 20 ก.ค. 2565 
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ที่ เรื่องที่ดําเนินการ หนวยงาน เลขที่หนังสือสง ลงวันที่ หมายเหตุ 

23.  รองเรียนขอใหข้ึนทะเบียนทีด่ินสาธารณประโยชน อําเภอสันทราย ชม 0017.1/10797  11 เม.ย. 2565  

24.  ขอใหตรวจสอบใบอนุญาตกอสรางอาคารคาปลีก เทศบาลนครเชียงใหม ชม0017.1/15418 
ชม 0017.1/28673  

31 พ.ค. 2565  
27 ก.ย. 2565 

 

25.  ขอความอนุเคราะหใหดําเนินการจัดประชุมเพื่อ
พิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
กรณีที่ดินปาชุมชนทับซอน 

อําเภอสันทราย ชม 0017.1/16143  8 มิ.ย. 2565  

26.  ขอใหชี้แจงขอเท็จจริงและสงเอกสารหลักฐานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาเรื่องรองเรียน  

สํานักงานงสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 

ชม 0017.1/17577 21 มิ.ย. 2565  

27.  รองเรียนไดรับความเดือดรอนจากบานขางเคียง อําเภอสันทราย ชม 0017.1/16460  15 มิ.ย. 2565  

28.  ขอใหพิจารณาเกีย่วกับการดาํเนินการตามโครงการ
ขุดลอกอางเก็บน้ําอ่ิงจง 

สํานักงานงสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 

ชม 0017.1/17985  24 มิ.ย. 2565  

29.  ไดรับความเดือดรอนจากน้าํทวมขงั อําเภอสันทราย ชม 0017.1/18650  30 มิ.ย. 2565 
 

30.  ติดตามอําเภอสารภี กรณีอางวาเทศบาลตําบลยาง
เน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กอสรางอาคาร
ในตลาดเทศบาลตําบลยางเนิ้งปดทับลําเหมือง
สาธารณประโยชน โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

อําเภอสารภี ชม 0017.1/29117  29 ก.ย. 2565 

 

31.  ขอใหตรวจสอบการลักลอบขุดดินบริเวณพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติ  

อําเภอหางดง สํานัก
จัดการพ้ืนท่ีปาไมที่ 1 
เชียงใหม 

ลับที่ ชม 0017.1/ว
786  

7 ก.ย. 2565 

 

32.  ขอใหตรวจสอบและดําเนินการทางวินัยกับ
ขาราชการทองถิ่น 

สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 

ลับที่ ชม 
0017.1/770  

31 ส.ค. 2565 

 

33.  ขอความชวยเหลือความเปนธรรม เรื่องผลการไกล
เกลี่ยประกัน 

สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับ
และสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ภาค 1 
(เชียงใหม) 

ชม 0017.1/21563  27 ก.ค. 2565 
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ที่ เรื่องที่ดําเนินการ หนวยงาน เลขที่หนังสือสง ลงวันที่ หมายเหตุ 

34.  ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมขาราชการ สํานักจัดการทรัพยากร
ปาไมท่ี 1 เชียงใหม 

ลับที่ ชม 
0017.1/737  

31 ส.ค. 2565 

 

35.  ขอใหตรวจสอบเจาหนาที่เทศบาล  อําเภอสันปาตอง ชม 0017.1/25549  30 ส.ค. 2565 
 

36.  ขอพระราชทานท่ีดินราชพัสดุพรอมอาคาร  สํานักงานธนารักษ
พื้นที่เชียงใหม  

ชม 0017.1/ว
28455  

26 ก.ย. 2565 

 

37.  ติดตามอําเภอสารภี กรณีอางวาเทศบาลตําบลยาง
เน้ิง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม กอสรางอาคาร
ในตลาดเทศบาลตําบลยางเนิ้งปดทับลําเหมือง
สาธารณประโยชน โดยไมชอบดวยกฎหมาย 

อําเภอสารภี ชม 0017.1/29117  29 ก.ย. 2565 

 

38.  ขอใหตรวจสอบการลักลอบขุดดินบริเวณพ้ืนที่ปา
สงวนแหงชาติ  

สํานักจัดการพ้ืนที่ปาไม
ที่ 1 เชียงใหม 

ลับที่ ชม 0017.1/ว
786  

7 ก.ย. 2565 
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 5.6.2 พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 (มหาวิทยาลัยพายัพ) 
 
    ดวยมหาวิทยาลัยพายัพ มีกําหนดการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ 
ครั้งที่ 45 ในวันเสารที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ                  
เขตแมคาว  โดย อาจารยอภิชา อินสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เปนประธานในพิธี และไดรับเกียรติ
จาก นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม กลาวตอนรับ และแสดงความยินดี ในนาม
ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม ศาสนาจารยวิรัช โกยดุลย รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย               
กลาวตอนรับ และแสดงความยินดี ในนามของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 48 ป ที่ผานมา 
มหาวิทยาลัยพายัพ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคมแลวกวา 42,000 คน และในปการศึกษา 
2563 และ 2564 มีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,216 คน ปริญญาตรี 1,120 ปริญญาโท 96   
         มหาวิทยาลัยพายัพ เปนมหาวิทยาลัยเอกชนแหงแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตาม
เจตนารมณของมูลนิธิแหงสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงคที่จะสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนแหลงคนควาทางวิชาการ การบริการสังคม 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้ก็เพื่อมุงพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยพายัพไดยึดมั่นในสัจจะ – บริการ 
เปนแนวทางในการดําเนินงานและไดมีการพัฒนาในดานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ปจจุบัน มหาวิทยาลัยพายัพ 
จัดการเรียนการสอนใน 6 คณะ 4 วิทยาลัย รวม 38 สาขาวิชา ทั้งหลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพทางดานวิชาการ
อยางตอเนื่อง เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของสังคม  
           จึงขอเชิญชวนพอ แม ญาติมิตร ไดรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต                
โดยพรอมเพรียงกัน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพายัพ ไดเตรียมการถายทอดสด พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 และ ครั้งที่ 45 
ทาง Facebook Live ที่ https://www.facebook.com/pyuofficial และ ถายทอดเสียงบรรยากาศและพิธีการ
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพ FM 101.75 MHz.  
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤศจิกายน  2565    
วันที่ เวลา งาน สถานที ่

4 พฤศจิกายน 
2565 

14.00 น. พิธีทอดผาปาสมทบทุนโครงการทุนเลาเรียนหลวง 
สําหรับพระสงฆไทย 

ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร 

16 พฤศจิกายน 
2565 

15.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”    
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนาง เจ าสิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร 

29 พฤศจิกายน 
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
11/2565 

หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา ศูนยราชการ
จังหวัดเชียงใหม 

 13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 
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