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ท่ี ชม ๐๐๑๗.๓/ว 17596                        ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม� 
                       ถนนโชตนา  ชม ๕๐๓๐๐ 

      22  มิถุนายน  2565 

เรื่อง   การรับรองรายงานการประชุมหัวหน.าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม� และการประชุมคณะกรมการ
จังหวัดเชียงใหม� ครั้งท่ี 5/2565  

เรียน  รองผู.ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�  คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  หัวหน.าส�วนราชการ หัวหน.าหน�วยงาน
รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค9การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม�  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม�  
นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห�ง ผู.บริหารสถาบันการศึกษา และผู.บริหารองค9กรภาคเอกชน 

อ.างถึง    หนังสือจังหวัดเชียงใหม� ด�วนท่ีสุด ท่ี ชม 0017.3/ว 14810, ว 14811, ว14812  
      ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ9  2565 

สิ่งท่ีส�งมาด.วย สำเนารายงานการประชุมฯ                 จำนวน   1  ชุด 

ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม�ได.จัดประชุมหัวหน.าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�และการประชุม
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม� ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันจันทร9ท่ี 30 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห.อง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย9ราชการจังหวัดเชียงใหม� นั้น 

ฝHายเลขานุการได.จัดทำรายงานการประชุมหัวหน.าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�                   
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี  5/2565 เสร็จเรียบร.อยแล.ว จำนวน 18 หน.า                  
จึงขอให.ท�านตรวจสอบรายงานการประชุม และรับรองรายงานการประชุมดังกล�าวผ�านช�องทาง QR Code                            
ด.านท.ายหนังสือนี้ ภายในวันศุกร9ท่ี 24 มิถุนายน 2565 หากพ.นกำหนดถือว�าท�านรับรองรายงานการประชุม                  
ครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส�งมาด.วย 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการต�อไป 

       ขอแสดงความนับถือ         
 
 

 
สำนักงานจังหวัด  
กลุ�มงานอำนวยการ 
โทรศัพท9 ๐ ๕๓๑๑ ๒70๘ 
โทรสาร  ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐7 
 
       

ด�วนท่ีสุด 
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รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�   

ครั้งท่ี 5/2565 
ในวันจันทร$ท่ี 30 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

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

ผู�บริหารและกรมการจังหวัดเชียงใหม� ท่ีเข�าประชุม  
1. นายประจญ ปรัชญ�สกุล ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�     ประธานการประชุม 
2. นายวรญาณ บุญณราช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
3. นายศักด์ิชัย คุณานุวัฒน�ชัยเดช รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� 
4. นายประสงค� หล�าอ�อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม�  
5. นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
6. นางสาวชนิสา ชมศิลป2 ประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม� 
7. นางปลื้มจิต สิงห�สุทธิจันทร� คลังจังหวัดเชียงใหม� 
8. นายสมคิด ป8ญญาดี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม�  
9. นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน� นายแพทย�สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� 

10. นางสิริรัตน� โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
11. นางกัญญ�ชลา สุขิตรกูล ท�องเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม� 
12. นางจิราพร  เชาวน�ประยูร ยามาโมโต� พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�จังหวัดเชียงใหม� 
13. นายณวรา ชัยชนะ (แทน) เกษตรและสหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
14. นางธีราพร วิชิตป8ญญา สถิติจังหวัดเชียงใหม� 
15. นายชำนาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม� 
16. นางพนิดา วาณิชรัตน� พาณิชย�จังหวัดเชียงใหม� 
17. นางศิริพร ศิริโสดา ผู�อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม� 
18. นายบุญอุ�ม วงศ�บุตร อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม� 

กระทรวงมหาดไทย  
19. นายชัยรัตน� ภู�นพมาศ เจ�าพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
20. นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม� 
21. นายวิรัช ต้ังม่ันคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม� 
22. นายอารุณ ปEนตา หัวหน�าสำนักงานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม� 
23. นายวิษณุ วิทยวราวัฒน� ท�องถ่ินจังหวัดเชียงใหม� 

              24. นายสภุาพ
... 
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24. 
 

นายสุภาพ ชมภูม่ิง ผู�อำนวยการศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 
เชียงใหม� 

25. นางเสาวรส คงทวีศักด์ิ ผู�อำนวยการการประปาส�วนภูมิภาคเขต 9 
26. นายอนุชา ศิริบวรเดช ผู�จัดการการประปาส�วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม� 
27. นายทองศุกร� วงศ�โสภา ผู�จัดการการไฟฟFาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� ชั้น 1 
28. นายอัครพล สมบัตินันท� จัดการการไฟฟFาส�วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม� 2  
29. นางสาววราศิณี สุนทร (แทน) นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม� 
30. นายเอกชัย ท�าวคำมา (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม� 
31. นางสาวนรัมภา จะงาม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
32. ร.ต.วิโรจน� โชติธนาภิรักษ� นายกเทศมนตรีเมืองต�นเปา 
33. นายประสิทธิ์ สามนต� (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม�เหียะ 
34. นายธนากร พรหมดวง ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร�กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 
35. นายศเนติ จิรภาสอังกู ผู�อำนวยการกลุ�มงานยุทธศาสตร�และข�อมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
36. นายพิพัฒน�พงษ� พุทธวงค� ผู�อำนวยการกลุ�มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
37. นางสาวอรุณี โปธา หัวหน�าหน�วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม� 
38. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน� ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัด

เชียงใหม� 
อำเภอ 
39. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม� 
40. นายศิวะ ธมิกานนท� นายอำเภอสันทราย 
41. นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป2 นายอำเภอดอยสะเก็ด 
42. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี 
43. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ� นายอำเภอสันกำแพง 
44. นายมานิตย� ไหวไว (แทน) นายอำเภอแม�ริม 
45. นายชัยณรงค� นันตาสาย นายอำเภอแม�แตง 
46. นายทรงศักด์ิ วลัยใจ นายอำเภอพร�าว 
47. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว 
48. นายจิระชาติ ซ่ือตระกูล นายอำเภอฝาง 
49. นายชลิต ทิพย�คำ นายอำเภอแม�ออน 
50. นางวาสนา บุญธรรมช�วย นายอำเภอดอยหล�อ 
51. นายสิทธิศักด์ิ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม�อาย 
52. ว�าท่ี ร.ต.บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง 

53. ว�าท่ี ... 
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53. ว�าท่ี ร.ต.นพรัตน� ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันปMาตอง 
54. นายยุทธพงศ� ไชยศร นายอำเภอจอมทอง 
55. นายวิศิษฐ� ทวนชีพ (แทน) นายอำเภอแม�แจ�ม 
56. นายณฐกร ภัทรวนนท� นายอำเภอสะเมิง 
57. นายสิทธิ์ วงศ�ม�าน นายอำเภอฮอด 
58. ว�าท่ี ร.ต.อดิศักด์ิ ดวงจินดา นายอำเภออมกPอย 
59. นายนิติปกรณ� แสงสุวรรณ นายอำเภอดอยเต�า 
60. นายถนอม กุยแก�ว นายอำเภอเวียงแหง 
61. นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ 
62. นายพีระศักด์ิ ธีรบดี นายอำเภอแม�วาง 
63. นายวรศักด์ิ พานทอง นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา 

สำนักงานอัยการสูงสุด 
64. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม� 

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

สำนักงานตำรวจแห�งชาติ 
66. พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต�วนชะเอม (แทน) ผู�บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
67. ร.ต.อ.ปEQน ป8ญญารัตน� (แทน) ผู�กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
68. พ.ต.ท.ธีรศักด์ิ หอมมาก (แทน) ผู�กำกับการด�านตรวจคนเข�าเมืองท�าอากาศยานเชียงใหม� 
69. พ.ต.ท.หญิง ศิริกุล สว�างวโรรส (แทน) ผู�กำกับการตรวจคนเข�าเมืองจังหวัดเชียงใหม� 

สำนักนายกรัฐมนตรี 
70. นายสมรัตน� มะลิลา (แทน) ผู�อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ�เขต 3 
71. นางเหมือนใจ วงศ�ใหญ� ผู�อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน�แห�งประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม� 
72. นายธนดล อุตสาคต (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห�งชาติ ภาค 1 

กระทรวงกลาโหม 
73. พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร (แทน) ผู�บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 / รองผู�อำนวยการ

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม�  
(ทหาร)  

74. พ.ท.วัชรินทร� ไทยแก�ว ผู�บังคับกองพันพัฒนาท่ี 3 
75. น.อ.วงศ�วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู�บังคับการกองบิน 41 
76. ร.ท.วิทยา วิริยะ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม� 
77. น.อ.อำนาจ ก�อนเครือ หัวหน�าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม� 
78. ว�าท่ี ร.ท.สุทธิศักด์ิ แสงสว�าง (แทน) ผู�อำนวยการสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ 11 เชียงใหม� 

กระทรวง... 
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กระทรวงคมนาคม 
79. นางวราภรณ� วรพงศธร ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� 
80. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม� 
81. นางสาวปEยฉัตร ชาญไววิทย� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเจ�าท�าภูมิภาคท่ี 1 / (แทน) 

ผู�อำนวยการสำนักงานเจ�าท�าภูมิภาค สาขาเชียงใหม�  
82. นางอภิญญา  มหาวันไชย (แทน) ผู�อำนวยการท�าอากาศยานเชียงใหม� 
83. นายนิคม เทพบุตร (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 
84. นายวารินทร� ดำศรีใจ (แทน) ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 3 
85. นายพงษ�ชัย มูลรินทร� ผู�อำนวยการศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหม� 

กระทรวงการคลัง 
86. นางชฎาพันธ� โสมิยะ (แทน) คลังเขต 5  
87. นายกรจักร ชูทิพย� ธนารักษ�พ้ืนท่ีเชียงใหม� 
88. นายพรศักด์ิ นวลคำ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานสรรพสามิต ภาคท่ี 5 
89. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพ้ืนท่ีเชียงใหม� 
90. นายประจักษ� เลิศรุ�ง (แทน) สรรพากรภาค 8 
91. นายธีระยุทธ เหล�มประวัติ (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 1 
92. นายอำนาจ เรืองแสง (แทน) สรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม� 2 
93. นายวิสูตร อ่ิมแก�ว (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
94. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ� นายด�านศุลกากรท�าอากาศยานเชียงใหม� 
95. นายไชยทัต นิวาศะบุตร นายด�านศุลกากรเชียงดาว 
96. นางดรุณี จารุภูมิ ผู�อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 

กระทรวงการต�างประเทศ 
97. นางสาวรณพพัณณ� กปEตถัย หัวหน�าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม� 

กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
98. ผศ.พิมภา อ่ิมสำราญรัชต� (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ ประจำ

วิทยาเขตเชียงใหม� 
99. นายวัชรายุธ�  กัววงศ� ผู�อำนวยการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม� 

100. นายวัลลภ สว�างพงษ� ผู�อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห�งประเทศไทย จังหวัด
เชียงใหม� 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย$ 
101. นางสาวนภาลัย หลักม่ัน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 

เชียงใหม� 
102. นางสาวพิมผกา โรยพริกไทย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม� 
���. นางพรจนัทร.์.. 
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103. นางพรจันทร� เกียรติศิริโรจน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ
หยาดฝน จังหวัดเชียงใหม� 

104. นางเพทาย เมฆี ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กชายบ�านเชียงใหม� 
105. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผู�อำนวยการศูนย�พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู�สูงอายุบ�าน

ธรรมปกรณ� (เชียงใหม�) 
106. นางสาวกาญจนา ประสงค�ทรัพย� (แทน) หัวหน�าบ�านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม� 
107. นางสาวณิชากร วงษ�รักษ� (แทน) ผู�ปกครองนิคมสร�างตนเองเข่ือนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม� 
108. นางสาวอิสรีย� จักรผันชีวี (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�คุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม� 
109. นางแสงดาว อารีย�เกิดเพียร ผู�อำนวยการศูนย�ประสานงานโครงการหมู�บ�านสหกรณ� 

สันกำแพง อำเภอแม�ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม� 
110. นายรักษ�ชาติ ริ้วทอง ผู�อำนวยการพิพิธภัณฑ�เรียนรู�ราษฎรบนพ้ืนท่ีสูง 
111. นางสาวพิมพ�พร เหล�าไชย ผู�ปกครองสถานคุ�มครองคนไร�ท่ีพ่ึงสันมหาพน 
112. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผู�ปกครองสถานสงเคราะห�เด็กบ�านเวียงพิงค� 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ$ 
113. นายเจริญ พิมพ�ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม� 
114. ว�าท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม� 
115. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ� ประมงจังหวัดเชียงใหม� 
116. นางสาวมะลิวัลย� เพชรายุทธกุล (แทน) สหกรณ�จังหวัดเชียงใหม� 
117. นายอนุสรณ� หอมขจร ปศุสัตว�จังหวัดเชียงใหม� 
118. นายถาวร มีชัย ผู�อำนวยการสำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6  
119. นายอุดม ม�าเมือง (แทน) ผู�อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม� 
120. นางสาวอาภาพัชร� นาทอง ปศุสัตว�เขต 5 
121. นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�ท่ี  7 
122. นางประภาพรรณ น�อยทะนะ (แทน) หัวหน�าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ�เชียงใหม� 
123. นางวาริศา กมลรัตน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม� 
124. นางสุนีย� กันธิยาใจ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ�ท่ี 9 

จังหวัดเชียงใหม� 
125. นางสาวสิริลักษณ� กมล (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ท่ี 6 เชียงใหม� 
126. นางเจนธิชา ชัยชาญ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1 
127. นายประสาน พรโสภิณ ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว�น้ำจืด

เชียงใหม� 
128. นายนิพนธ� บุญมี ผู�อำนวยการศูนย�วิจัยข�าวเชียงใหม� 
129. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ศึกษาการพัฒนาห�วยฮ�องไคร� 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
103 นางเสาวนีย�... 
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130. นางเสาวนีย� อภิญญาณุวัฒน� ผู�อำนวยการศูนย�หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม� 
131. นางสาวชลาลัย ฟFาภูเจริญ (แทน) หัวหน�าสำนักงานกองทุนฟYZนฟูและพัฒนาเกษตรกร

จังหวัดเชียงใหม� 
132. ว�าท่ี ร.ต.หญิง เกศนาฏ กลิ่นทอง (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�าน

แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม� 
133. นางสาวพรพรรณ จำปา (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด�าน

อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม� 
134. นายดรุตร� ชูจันทร� ผู�อำนวยการการยางแห�งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม� 
135. นายวิโรจน� บรรเจิดฤทธิ์ ผู�อำนวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม� 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
136. นายกฤษฎา แก�วบุตร (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ�ท่ี 16 
137. นายสุรศักด์ิ นัสบุสย� ผู�อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรปMาไม�ท่ี 1 (เชียงใหม�) 
138. นายประดิษฐ� สีใส ผู�อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล�อมภาคท่ี 1  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
139. นางสาวพะเยาว� เมืองงาม ผู�อำนวยการศูนย�อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
140. นางสุมาลี บินดอน ผู�อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
141. นายมนต�ชัย ณ ลำพูน ผู�อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค 3 
กระทรวงยุติธรรม 
142. นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู�อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม� 
143. นายเทิดธรรม อดิศัยเดชรินทร� ผู�อำนวยการสถานพินิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม� 
144. นางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู�อำนวยการศูนย�ฝ[กและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 
145. นายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู�อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม� 
146. นางสาวสุวิพา สุขสวัสด์ิ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม� 
147. นายสมชาย ติไชย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนท่ี 5 
148. นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน ผู�บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม� 
กระทรวงแรงงาน 
149. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร�ศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
150. ร�อยเอก จรัญ คุณยศยิ่ง สวัสดิการและคุ�มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม� 
151. นางจริยา กาวิลเครือ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม� 
152. นายเอกลักษณ� อุ�นภักด์ิ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม� 
153. นายประภัสสร� วงศ�รักษา (แทน) ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาฝYมือแรงงาน 19 เชียงใหม� 
154. นางสาววราภรณ� รินยานะ (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ฟYZนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
 

            155.นางสาว... 
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155. นางสาวอักขณา รุ�งเรือง ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย�สำหรับอุตสาหกรรม 
บริการสุขภาพ 

กระทรวงวัฒนธรรม 
156. นางสาวนาตยา ภูศรี (แทน) ผู�อำนวยการสำนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม� 
157. นางกษมา ประสงค�เจริญ ผู�อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม� 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร$ วิจัยและนวัตกรรม 
158. นายธรรมนูญ น�วมอนงค� (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
กระทรวงศึกษาธิการ 
159. นางพันธุ�ทิพย� โลราช (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
160. นายปEยเชษฐ� โกย (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8  
161. นางสาวเทพี กับปุละวัน (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 1 
162. นายพิชิตชัย อินทร�ภูวงศ� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 2 
163. นางพรทิพย� วรรณทวีเกียรติ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 3 
164. นายสุวิทย� ยาประสิทธิ์ (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 5 
165. นายชัยนนท� นิลพัฒน� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม� เขต 6 
166. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู�อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม� 
167. นางปริศนา วรรณารักษ� (แทน) ผู�อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

เชียงใหม� 
168. นายอรุณไสว ปEนอินต\ะ (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห�เชียงใหม� 
169. นายกรมิษฐ� รัตนา (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
170. นางพวงทอง ศรีวิลัย (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม� 
171. นางสุชานาถ ยอดอินทร� (แทน) ผู�อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ  
กระทรวงสาธารณสุข 
172. นางมณทิรา เมธา (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ�เชียงใหม� 
173. แพทย�หญิง หทัยชนนี บุญเจริญ ผู�อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร� 
174. นางภัทรวดี แก�วมา (แทน) ผู�อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม� 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
175. นายบุญสม ธัญญานิธิวัฒน� (แทน) ผู�อำนวยการศูนย�ส�งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1  

     176. นายดุสิต 
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176. นายดุสิต จันทรกานต� ผู�อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร� 
เขต 3 

177. นายวรชาติ ชูชม ผู�อำนวยการศูนย�เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 
หน�วยงานพิเศษ/องค$กรอิสระ  
178. นางสุรางค�รัตน� ณ ลำปาง หัวหน�าสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม� 
179. นายนพดล สุยะ ผู�อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจำ

จังหวัดเชียงใหม� 
180. นางสาวศวราณี ศรีโพธิ์ (แทน) ผู�ตรวจเงินแผ�นดินภูมิภาคท่ี 8  
เจ�าหน�าท่ีปฏิบัติงาน  
181. นางสาวชญาน�นันท� ศิริประภานนท�กุล นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
182. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
183. นางวัลยา สิปปพันธ� เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�  
184. นายสมศักด์ิ  ดิเรกโภค นายช�างไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
185. นายกิตติ ลอยมาปEง นายช�างไฟฟFาชำนาญงาน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
186. นางสาวนาตยา อินต\ะขัติย� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 
187. นางสาวสุดาทิพย� ณ เชียงใหม� เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สำนักงานจังหวัดเชียงใหม� 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

เรื่องระเบียบก�อนวาระประชุม 
1. การมอบเกียรติบัตรและรางวัลต�าง ๆ  
    1.1 การมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรให�กับนักกีฬาท่ีเข�าร�วมการแข�งขันกีฬาและนันทนาการ

ผู�สูงอายุแห�งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 ประจำป^ 2565 ทุ�งฟFาเกมส� จำนวน 20 คน  (สำนักงานการท�องเท่ียวและ
กีฬาจังหวัดเชียงใหม�)  

2. แนะนำหัวหน�าส�วนราชการท่ีย�ายมาดำรงตำแหน�ง ณ จังหวัดเชียงใหม�  
   2.1 นายนิคม     เทพบุตร   
         ตำแหน�งป8จจุบัน   ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม�ท่ี 2 
      ตำแหน�งเดิม   ผู�อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1 
              3. ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (สำนักงานประชาสัมพันธ�จังหวัดเชียงใหม�)  

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่อง ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

         -  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและข�อส่ังการ 
 2.1 ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายประจญ ปรัชญ$สกุล) มอบนโยบายและข�อสั่งการ 
ดังนี้ 
    2.1.1 แนวโน�มสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโควิด – 19 มีแนวโน�มดีข้ึน แต�ท้ังนี้ 

ยังคง... 
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ยังคงดำเนินชีวิตความด�วยระมัดระวัง และต�องปFองกันตนเอง จังหวัดเชียงใหม�ยังคงมีการรณรงค�ให�ประชาชน                
ฉีดวัดซีนเข็มกระตุ�นให�ได�มากท่ีสุด จังหวัดเชียงใหม�เป`น 1 ใน 17 จังหวัดนำร�องด�านการท�องเท่ียวในพ้ืนท่ี                
25 อำเภอ ร�านอาหารได�มีการผ�อนคลายให�จำหน�ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล�ได� ผับ บาร� คาราโอเกะ อาบอบนวด 
หากต�องการเปEดให�บริการต�องส�งข�อมูลให�คณะกรรมการโรคติดต�อจังหวัดเชียงใหม�พิจารณาให�ความเห็นชอบก�อน
ถึงจะเปEดบริการได�   
   2.1.2 ด�านการสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการแต�งต้ังคณะทำงานด�านการปFองกัน
สาธารณภัยในเขตเมือง ซ่ึงดำเนินการได� 10 จุด  
   2.1.3 การแก�ไขป8ญหาความเดือดร�อนของประชาชน  ท่ีทำการปกครองจังหวัด
เชียงใหม� และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม�ได�มีการสำรวจข�อมูลป8ญหาความเดือดร�อนของประชาชน            
ไปแล�ว จะมีการลงข�อมูลผ�านระบบแอพพลิเคชั่น จากนั้นหน�วยงานราชการจะลงพ้ืนท่ีไปช�วยเหลือ ต�องขอความ
ร�วมมือส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องเม่ือได�รับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข�จากประชาชนผ�านทุกช�องทาง ช�วยดำเนินการ
แก�ไขป8ญหาในเชิงรุก หากไม�สามารถดำเนินการได�ให�รีบรายงานจังหวัดทราบทันที   
       2.1.4 กิจกรรมเชียงใหม�เมืองงาม  ขอให�ส�วนราชการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล�าว เพ่ือให�
จังหวัดเชียงใหม�เป`นเมืองท่ีสวยงาม น�าท�องเท่ียว 
   2.1.5 การรณรงค�แต�งกายชุดพ้ืนเมือง ผ�าสีประจำจังหวัดเชียงใหม� และผ�าลายขอ
พระราชทานต�างๆ  เพ่ือส�งเสริมรายได�ให�กับกลุ�มทอผ�าในพ้ืนท่ี   
         
 2.2 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรญาณ  บุญณราช) มอบนโยบายและ                   
ข�อสั่งการ ดังนี้ 
        2.2.1 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม�หลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของ 
โรคโควิด – 19  ทุกภาคส�วนต�องประชุมหารือร�วมกันในประเด็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม�        
อย�างเป`นระบบผ�านคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดเชียงใหม� 
        2.2.2 โครงการเมืองอัฉริยะ ได�มีการวางพ้ืนฐานมาอย�างต�อเนื่อง แต�ต�องหยุดชะงักบ�าง
ในช�วงของการแพร�ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากนี้จะได�มีการขับเคลื่อนโครงการ โดยจะมีการประชุมหารือกับ
คณะกรรมการ smart city เพ่ือขับเคลื่อนโครงการต�อไป 
       2.2.3 ศูนย�อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช�วงวัย (ศจพ.) มีระบบของ
การเก็บข�อมูล และกระบวนการแก�ไขป8ญหา ขณะนี้อยู�ระหว�างการขับเคลื่อนของส�วนราชการต�างๆ ซ่ึงต�องมี
การบูรณาการการทำงานร�วมกัน ขอให�ส�วนราชการเข�าไปช�วยแก�ไขป8ญหาในพ้ืนท่ีแบบเชิงรุก ป8ญหาหลักๆ                
ท่ีรัฐบาลให�ความสำคัญ 5 ประเด็น ได�แก� (1) ป8ญหาท่ีอยู�อาศัย  (2) ป8ญหาสุขภาพ (3) ป8ญหาด�านการศึกษา             
(4) ป8ญหาการเข�าถึงบริการแห�งรัฐ (5) ป8ญหาความยากจนและการพัฒนาอาชีพ โดยมีเปFาหมายท่ีจะดำเนินการ 
ให�เสร็จสิ้นหรือบรรเทาความทุกข�ร�อน ให�เห็นผลเป`นรูปธรรมภายในสิ้นป^งบประมาณ พ.ศ. 2565  
      2.2.4 งานศูนย�ดำรงธรรม ภายหลังจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคโควิด – 19 
เริ่มคลี่คลาย คาดว�าป8ญหาข�อร�องเรียนในระดับพ้ืนท่ีจะมีเพ่ิมข้ึน ขอความกรุณาส�วนราชการในระดับพ้ืนท่ี
ดำเนินการแก�ไขป8ญหา บรรเทาความเดือดร�อนให�กับประชาชน ทำงานในรูปแบบเชิงรุก   

 2.3 รองผู�ว�า... 
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  2.3 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายศักด์ิชัย  คุณานุวัฒน�ชัยเดช)  
      - 
 2.4 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม� (นายวรวิทย�  ชัยสวสัด์ิ) 
          -  
 2.5 รองผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�  (นายวีระพันธ�  ดีอ�อน) 
          -  

มติท่ีประชุม  ทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�  
                       ครั้งท่ี 4/2565   เม่ือวันศุกร$ท่ี  29  เมษายน  2565 
      หัวหน� าสำนั กงานจั งห วัดเชียงใหม�  ตามท่ีจั งหวัด เชี ยงใหม� ได� จัดประชุมหั วหน� า              
ส�วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม�  และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี  4/2565                  
เม่ือวัน ศุกร� ท่ี  29  เมษายน  2565  เวลา 09 .30  น . ณ ห� องประชุม  3  ชั้ น  3  อาคารอำนวยการ                   
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม�  อำเภอเมืองเชียงใหม�  จังหวัดเชียงใหม� และการประชุมผ�านระบบ Zoom Meeting
เลขานุการได�จัดทำรายงานการประชุม ประกอบด�วยเอกสาร 19 หน�า โดยมี นายประจญ ปรัชญ�สกุล                   
ผู�ว�าราชการจังหวัดเชียงใหม�  เป`นประธานการประชุม ซ่ึงได�นำลงเผยแพร�ในเว็บไซต�จังหวัดเชียงใหม�  
www.chiangmai.go.th  หัวข�อ ประชุมหัวหน�าส�วนราชการ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส�จังหวัดเชียงใหม�  
เพ่ือให�หัวหน�าส�วนราชการทุกท�านได�ดำเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหน�าส�วนราชการประจำจังหวัด
เชียงใหม� และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม�  ครั้งท่ี 4/2565 เป`นท่ีเรียบร�อยแล�ว  จึงขอให�ท่ีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุม  

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ�านมา 

 ไม�มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
 4.1 ด�านเศรษฐกิจ 

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

 คลังจังหวัดเชียงใหม� (นางปลื้มจิต  สิงห�สุทธิจันทร�) สำนักงานคลังจังหวัด
เชียงใหม� รายงานผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายงบประมาณ และหนังสือเวียน เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้                     
(1) เปFาหมายการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามหนังสือ                  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วนที่สุด ท่ี นร 0505/ว 3476 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรี                     
มีมติเห็นชอบมาตรการการเร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณและการใช�จ�ายภาครัฐ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 
เพ่ือให�หน�วยรับงบประมาณใช�เป`นแนวทางในการเร�งรัดการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายภาครัฐ ซ่ึงจะช�วยสนับสนุน 
                  การฟYZนตัว... 
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การฟYZนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ�การแพร�ระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดเปFาหมายการเบิกจ�าย
และการใช�จ�ายเป`นรายไตรมาส ดังนี้ 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย เบิกจ�าย ใช�จ�าย 
ภาพรวม 30.00 34.08 51.00 56.24 72.00 81.74 93.00 100 
ประจำ 34.00 35.33 57.00 55.78 79.00 81.76 98.00 100 
ลงทุน 13.00 28.96 29.00 58.15 46.00 81.65 75.00 100 

(2) ผลการใช�จ�ายเงินงบประมาณประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ ผลการเบิกจ�ายและการใช�จ�ายเงิน
งบประมาณของส�วนราชการ (Function) ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม� ณ วันท่ี                           
20 พฤษภาคม 2565 ดังนี้ 

หน�วย : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 

เบิกจ�าย 

จำนวน ร�อยละ 
เปMาหมาย Q 

3 

ร�อยละ 

สูงกว�าเปMาหมาย
ร�อยละ 

ภาพรวม 23,146.30 17,863.85 77.18 72.00 5.18 

ประจำ 13,897.85 12,290.03 88.43 79.00 9.43 
ลงทุน 9,248.45 5,573.82 60.27 46.00 14.27 

รายการ งบประมาณ 

การใช�จ�าย 

จำนวน ร�อยละ 
เปMาหมาย 

Q 3 
ร�อยละ 

สูงกว�าเปMาหมาย
ร�อยละ 

ภาพรวม 23,146.30 20,378.62 88.04 81.74 6.30 

ประจำ 13,897.85 12,361.55 88.95 81.76 7.19 
ลงทุน 9,248.45 8,017.07 86.69 81.65 5.04 
ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ (Function) ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวม ได�รับจัดสรร 
23,146.30 ล�านบาท เบิกจ�าย 17,863.85  คิดเป`นร�อยละ 77.18 สูงกว�าเปFาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกำหนด                    
ร�อยละ 5.18 เป`นลำดับท่ี 1 ของประเทศ ใช�จ�าย 20,378.62 ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ  88.04 สูงกว�าเปFาหมาย
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 6.30 เป`นลำดับท่ี 6 ของประเทศ ผลการใช�จ�ายงบประมาณส�วนราชการ 
(Function) ประจำป^ ป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุนได�รับจัดสรร 9,248.45 ล�านบาท เบิกจ�าย 
5,573.82  ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ 60.27 สูงกว�าเปFาหมายท่ี คณะรัฐมนตรีกำหนดร�อยละ 14.27                    
                 เป`นลำดับ... 
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เป`นลำดับท่ี 1 ของประเทศ ใช�จ�าย 8,017.07 ล�านบาท คิดเป`นร�อยละ 86.69 สูงกว�าเปFาหมายท่ีคณะรัฐมนตรี
กำหนดร�อยละ 5.04 เป`นลำดับท่ี 8 ของประเทศ หน�วยเบิกจ�ายท่ีได�รับจัดสรรงบลงทุนมีท้ังสิ้น 131 หน�วยงาน 
ประกอบด�วยส�วนราชการ ส�วนกลาง ส�วนภูมิภาค จำนวน 121 หน�วยงาน องค�การมหาชน จำนวน 2 หน�วยงาน 
กรมจังหวัด จำนวน 2 หน�วยงาน องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงใหม�จำนวน 1 หน�วยงาน เทศบาล จำนวน                            
5 หน�วยงาน  โดยมีรายละเอียดการเบิกจ�ายตามเอกสารท่ีแนบในวาระการประชุม สำหรับการเบิกจ�ายค�าใช�จ�าย
บรรเทาผลกระทบจากสถานการณ�การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

หน�วย : ล�านบาท 

รายการ งบประมาณ 
สำรองเงิน 

มีหนี้ 
PO 

เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 

ภาพรวม 2,810.89 18.19 204.48 2,278.37 81.06 2,501.04 88.98 

  เงินกู� 2,473.34 0.00 204.48 1,989.72 80.45 2,194.20 88.71 

     ป^ 2563 25.88 0.00 0.00 24.02 92.80 24.02 92.80 

     ป^ 2564 1,778.64 0.00 1.06 1,701.93 95.69 1,702.99 95.75 

     ป^ 2565 668.82 0.00 203.42 263.77 39.44 467.19 69.85 

  งบกลาง ป^ 2564 337.55 18.19 0.00 288.65 85.51 306.84 90.90 
 

การเบิกจ�ายงบประมาณท่ีได�รับอนุมัติให�กันไว�เบิกเหลื่อมป^ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2564 
หน�วย : ล�านบาท 

งบประมาณ PO 
เบิกจ�าย การใช�จ�าย  

จำนวน ร�อยละ จำนวน ร�อยละ 
2,305.90 671.42 1,632.59 70.80 2,304.00  99.92 

มติท่ีประชุม รับทราบ  

    4.1.2 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปLของจังหวัดเชียงใหม� 
ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม�) 
    หัวหน�าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม� (นายวีรพงศ� ฤทธิ์รอด)  จังหวัดเชียงใหม�
ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจำป^ของจังหวัดเชียงใหม� ประจำป^
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบพัฒนาจังหวัด) จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 302,517,100 บาท จำแนกเป`น                
งบลงทุน จำนวน 272,781,534.50 บาท ร�อยละ 90.17  งบดำเนินงาน จำนวน 19,735,565.50 บาท 
ร�อยละ 6.52 และค�าใช�จ�ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 10,000,000 บาท  ร�อยละ 3.31  
การใช�จ�ายงบประมาณ ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม�มีผลการใช�จ�ายงบประมาณ จำนวน 
258,467,456.85 บาท ร�อยละ 85.44 จำแนกเป`น การเบิกจ�าย จำนวน 105,030,321.41 บาท                            
              ร�อยละ
... 
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ร�อยละ34.72 และการก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 153,437,135.44 บาท ร�อยละ 50.72  

มติท่ีประชุม รับทราบ  
4.1.3 การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปLของกลุ�มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  ประจำปLงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 (กลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ�มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) 
       ผู�อำนวยการกลุ�มงานบริหารยุทธศาสตร$กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑      
(นายธนากร พรหมดวง)  กลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ�ายโครงการ                      
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำป^ ประจำป^งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด�วย 8 โครงการ 13 กิจกรรม
งบประมาณ 88,126,600 บาท  ภาพรวมเบิกจ�าย 3,810,482 บาท คิดเป`นร�อยละ 4.32 ก�อหนี้ผูกพัน 
2,623,392 คิดเป`นร�อยละ 2.98 อยู�ระหว�างดำเนินการ 81,692,726 บาท คิดเป`นร�อยละ 92.70                       
แยกเป`นงบลงทุน งบประมาณ 66,293,800 บาท คิดเป`นร�อยละ 75.23 ผลการเบิกจ�าย จำนวน 462,600 
บาท ก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 2,477,592 บาท อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 63,353,608 บาท ประกอบด�วย 
2 โครงการ 3 กิจกรรม ได�แก� (1) โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft 
กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู�แหล�งท�องเท่ียว หมายเลข  1252 ตอนควบคุม 0200 ตอน.แม�ตอนหลวง - ข�วงกอม 
เป`นช�วงๆ อยู�ในเขตพ้ืนท่ี ตำบลแจ�ซ�อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ 50,000,000 บาท                 
(2) โครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ประกอบด�วย  กิจกรรมปFองกันและแก�ไขป8ญหา
ฝุMนควันโดยการมีส�วนร�วมในเขตปMาต�นน้ำปMาอนุรักษ�พ้ืนท่ีกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดทําแนวกันไฟ                  
จํานวน 670 กิโลเมตร เป`นเงิน 3,443,800 บาท กิจกรรมปFองกันและแก�ไขป8ญหาหมอกควันไฟปMาในพ้ืนท่ี               
ปMาชุมชนกลุ�มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย�างยั่งยืน ฝายถาวร จํานวน 120 แห�ง เป`นเงิน 9,000,000 บาท 
ฝายก่ึงถาวร จํานวน 110 แห�ง เป`นเงิน 3,850,000 บาท  งบดำเนินงาน งบประมาณ 16,832,800 บาท   
คิดเป`นร�อยละ 19.10 ประกอบด�วย 6 โครงการ 11 กิจกรรม ผลการเบิกจ�าย จำนวน 1,360,660 บาท                 
อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 15,472,140 บาท ประกอบด�วย (1) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน�าย
สินค�า Lanna Expo 2022 งบประมาณ 6,000,000 บาท (2) โครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันกลุ�มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 6,565,100 บาท (3) โครงการส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงสุขภาพ Wellness  
งบประมาณ 702,500 บาท  (4) โครงการยกระดับศักยภาพผู�ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิกและหัตถ
อุตสาหกรรมสู�สากล งบประมาณ 2,090,600 บาท  (5) โครงการเสริมสร�างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูง
ล�านนาสู�การแข�งขันด�านการตลาด งบประมาณ 577,000 บาท  (6) โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
คุณภาพดีของกลุ�มภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 897,600 บาท  งบรายจ�ายอ่ืน ค�าใช�จ�ายในการบริหาร
จัดการกลุ�มจังหวัดแบบบูรณาการ งบประมาณ 5,000,000 บาท คิดเป`นร�อยละ 5.67 ผลการเบิกจ�าย จำนวน 
1,987,222 บาท ก�อหนี้ผูกพัน จำนวน 145,800 บาท อยู�ระหว�างดำเนินการ จำนวน 2,866,978 บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

     
               5.1.4 การส�งเสริม.. 
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    5.1.4 การส�งเสริม ขับเคล่ือนงาน และนโยบายท่ีสำคัญด�านวัฒนธรรม  
           วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� (นางสิริรัตน�  โอภาพ) นำเสนอดังนี้   (1) จังหวัด
เชียงใหม� โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม�ได�ดำเนินโครงการสืบสานอนุรักษ�ศิลป2 ผ�าถ่ินไทย ดำรงไว�             
ในแผ�นดิน โดยการรณรงค�เชิญชวนหน�วยงานภาครัฐสวมใส�ผ�าไทย ผ�าพ้ืนถ่ินของจังหวัดเชียงใหม�ตลอดป^เพ่ือกระตุ�น
เศรษฐกิจฐานรากให�กับผู�ประกอบการผ�า  ท้ังด�านการผลิต การออกแบบ การตัดเย็บ และการจำหน�าย                  
(2) รายงานความก�าวหน�าการขับเคลื่อนลายผ�าอัตลักษณ�ประจำจังหวัดเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�ได�มีการส�งเสริม
การสวมใส�ผ�าอัตลักษณ�ประจำจังหวัดเชียงใหม� โดยผู�สนใจสามารถสั่งซ้ือได�ท่ีเว็บไซต�และ facebook สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม� (3) การขับเคลื่อนแผนแม�บทส�งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงใหม�สู�จังหวัดคุณธรรม
ต�นแบบประจำป^ พ.ศ.2565 ในป^ พ.ศ.2564 จังหวัดเชียงใหม�มีอำเภอคุณธรรมต�นแบบ จำนวน 2 อำเภอ ได�แก� 
อำเภอสันปMาตอง และอำเภอสารภี  สำหรับป^ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม�จะยกระดับให�อำเภอทุกอำเภอ              
เป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบ ขณะนี้หมดเขตยื่นแบบประเมินเป`นท่ีเรียบร�อยแล�ว  สำหรับรางวัลอำเภอคุณธรรม
ต�นแบบโดดเด�น ในป^ พ.ศ. 2564 อำเภอสารภีได�รับการพิจารณาคัดเลือกให�เป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบโดดเด�น  
และในป^ พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหม�ได�เสนอชื่อให�อำเภอสันปMาตองเป`นตัวแทนของอำเภอเพ่ือเข�ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป`นอำเภอคุณธรรมต�นแบบโดดเด�น ผลการพิจารณาเป`นเช�นไรจะแจ�งให�ทราบในโอกาสต�อไป 
รางวัลองค�กรคุณธรรมต�นแบบโดดเด�นของจังหวัดเชียงใหม� ป^ พ.ศ. 2564  ได�แก� ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม�            
ในป^ พ.ศ. 2565 มีองค�กรให�ความสนใจเป`นอย�างมาก จะมีการประชุมคณะกรรมการแผ�นแม�บทแห�งชาติ 
ประมาณปลายเดือนมิถุนายนนี้ จากนั้นจะส�งผลการประเมินให�คณะกรรมการระดับชาติต�อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
                          4.2 ด�านกิจการพิเศษ 
          5.2.1 รายงานสถานการณ$น้ำและการบริหารจัดการน้ำ 
         ผู�แทนโครงการชลประทานเชียงใหม� (นายอุดม ม�าเมือง) สถานการณ�
น้ำท�าในแม�น้ำปEงมีแนวโน�มลด-ลง ปริมาณน้ำอ�างเก็บน้ำขนาดใหญ� คือ เข่ือนแม�งัดสมบูรณ�ชลและเข่ือนแม�กวง
อุดมธารา มีปริมาณน้ำ 217.401 ล�าน ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 41.17  อ�างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 13  แห�ง 
มีปริมาณน้ำ 59.625 ล�าน ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 52.15 อ�างขนาดเล็ก 117 แห�ง มีปริมาณน้ำ 277.053      
ลบ.ม. คิดเป`นร�อยละ 43.91 สถานการณ�อุทกภัยจังหวัดเชียงใหม� ห�วงวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2565 สาเหตุ
เกิดจากฝนตกหนักต้ังแต�วันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 ต�อเนื่องถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2565 ทำให�เกิดเหตุการณ�
น้ำไหลหลากเข�าท�วมหลายพ้ืนท่ี วัดปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง สถานีวัดปริมาณฝนก่ิวแม�ปาน 200 มม. สถานี
ดอยอินทนนท� 200 มม. สถานีดอยสุเทพ-ปุย 160 มม. สถานีหน�วยจัดการต�นน้ำแม�กลาง 191.4 มม. สถานี
อุทยานแห�งชาติดอยฟFาห�มปก 180 มม. และสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม� 115.6 มม. พ้ืนท่ีประสบภัย                      
ในอำเภอเมืองเชียงใหม� จอมทอง ดอยหล�อ สันปMาตอง อมกPอย ฮอด แม�แจ�ม แม�วาง แม�อาย พร�าว สะเมิง                    
ไชยปราการ หางดง เวียงแหง ฝาง ป8จจุบันพ้ืนท่ีอำเภอดังกล�าวเข�าสู�ภาวะปกติ การใช�ความช�วยเหลือ สำนักงาน
ชลประทานท่ี 1 โครงการชลประทานเชียงใหม�ได�ออกสำรวจความเสียหายของอาคารชลประทานและพ้ืนท่ี      
ประสบภัย เพ่ือพิจารณาแนวทางการช�วยเหลือด�านต�างๆ โดยติดต้ังเครื่องสูบน้ำเพ่ือเร�งระบายน้ำออกจากพ้ืนท่ี 
 
                     ให�กับสู�... 
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ให�กับสู�ภาวะปกติ และได�ดำเนินการเพ่ิมการระบายน้ำแม�น้ำปEงท่ีประตูระบายน้ำแม�สอย เพ่ือให�น้ำแม�กลาง
สามารถระบายลงสู�แม�น้ำปEงได�อย�างรวดเร็ว พร�อมกับให�เจ�าหน�าท่ีลงสำรวจพ้ืนท่ีและให�การช�วยเหลือประชาชน
ร�วมกับหน�วยงานต�างๆ ต�อไป  แนวทางบริหารจัดการน้ำในเขตสำนักงานชลประทานท่ี 1  ได�มีการดำเนินการ 
ดังนี้ (1) จัดต้ังศูนย�ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (2) ตรวจสอบสภาพอาคารในลำน้ำสายหลักรวมท้ังคันพนังและ                   
ความม่ันคงของอ�างเก็บน้ำต�างๆ (3) ตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ (4) การบริหารจัดการน้ำในอ�างเก็บน้ำ
ตามเกณฑ� ท่ีกำหนด (5) การจัดประชุมชี้แจง JMC และผู� ได�รับบผลกระทบท้ังในด�านเหนือและท�ายน้ำ                     
(6) การแจ�งเตือนประชาสัมพันธ�สถานการณ�น้ำในพ้ืนท่ี (7) การเตรียมความพร�อมเครื่องจักร/เครื่องผลักดันน้ำ 
เครื่องสูบน้ำ 78 เครื่อง เครื่องจักร - เครื่องมือ 68 หน�วย  (8) การประสานงานระหว�างหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง                
ในการจัดการน้ำ  ผลการดำเนินการตรวจสภาพความพร�อมใช�งานของอาคารชลประทานหลัก ในการระบายน้ำ                
ป^ 2565 จำนวน 57 แห�ง พร�อมใช�งานท้ัง 57 แห�ง ในป^ 2565 ได�จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาด 8 – 12 นิ้ว 
เพ่ือช�วยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูฝน และได�จัดเตรียมรถขุด 5 คัน รถบรรทุก 25 คัน รถบรรทุกน้ำ 16 คัน 
รถบรรทุกติดเครน 3 คัน รถแทรกเตอร� 1 คัน เครื่องจักรกลสนับสนุนอ่ืน 12 หน�วย เครื่องสูบน้ำสำรอง 6 หน�วย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.2.2 รายงานสภาพภูมิอากาศ 
            ผู�อำนวยการศูนย$ อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นางสาวพะเยาว� เมืองงาม)                      
การคาดหมายลักษณะอากาศประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ในช�วงครึ่งแรกของเดือน มรสุมตะวันตกเฉียงใต�    
ท่ีพัดปกคลุมมีกำลังค�อนข�างแรงประกอบกับร�องมรสุมยังคงพาดผ�านบริเวณภาคเหนือ ทำให�ภาคเหนือยังคงมี                  
ฝนตกชุกและต�อเนื่อง ส�วนใหญ� ร�อยละ 40-60 ของพ้ืนท่ี และมีฝนตกหนักเกิดข้ึนได� หลังจากนั้น ครึ่งหลัง                  
ของเดือน ปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลง และอาจจะเกิดฝนท้ิงช�วงได� เนื่องจากมรสุมท่ีพัดปกคลุมจะมี
กำลังอ�อนลง ประกอบกับร�องมรสุมจะเลื่อนข้ึนไปพาดผ�านตอนใต�ของประเทศจีน ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน 
ภาคเหนือ 130-220 มม. เชียงใหม� 130-170 มม. ค�าปกติ เชียงใหม� 124.5 มม. ภาคเหนือสูงกว�าค�าปกติ 
ร�อยละ 10เชียงใหม� สูงกว�าค�าปกติร�อยละ 5-10  ข�อควรระวัง ในช�วงครึ่งแรกของเดือน บริเวณพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยต�อง
เฝFาระวังสภาวะฝนตกหนักซ่ึงอาจทำให�เกิดน้ำท�วมฉับพลันและน้ำปMาไหลหลากได� ในช�วงครึ่งหลังของเดือนปริมาณ
และการกระจายของฝนจะลดลง หรืออาจจะเกิดสภาวะฝนท้ิงช�วงได� ซ่ึงจะส�งผลให�เกิดการขาดแคลนน้ำในด�าน
การเกษตรโดยเฉพาะพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   5.3 ด�านความม่ันคง 
   5.3.1 การขับเคล่ือนงานศูนย$อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม�  
       ปลัดจังหวัดเชียงใหม� (นายประสงค� หล�าอ�อน) การขับเคลื่อนงานศูนย�อำนวยการ
จิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม� ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ศูนย�อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด
เชียงใหม� ร�วมกับศูนย�อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ท้ัง 25 อำเภอ และส�วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน กำนัน ผู�ใหญ�บ�าน และประชาชนจิตอาสา ได�จัดกิจกรรมจิตอาสาในพ้ืนท่ีอย�างต�อเนื่อง จำนวน      
 
             การจัด... 
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การจัดกิจกรรม 48 ครั้ง ผู�เข�าร�วมกิจกรรมประมาณ 5,000 คน แยกเป`น (1) จิตอาสาพัฒนา ประกอบด�วย กิจกรรม
ปลูกต�นไม� สร�างฝาย พัฒนาแม�น้ำ คู คลอง พัฒนาสถานท่ีราชการ วัด ท่ีสาธารณประโยชน�ฯลฯ  (2) จิตอาสาภัยพิบัติ 
ในห�วงระหว�างวันท่ี 21 – 22 พฤษภาคม 2565 โดยกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกท่ี 33ร�วมกับอำเภอและ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนท่ี เข�าช�วยเหลือราษฎรท่ีประสบเหตุอุทกภัย พ้ืนท่ีอำเภอเมืองเชียงใหม� สารภี หางดง 
สันปMาตอง ดอยหล�อ และจอมทอง ผลการปฏิบัติ - เป`นไปด�วยความเรียบร�อย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
    5.3.2  สถานการณ$การแพร�ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
และผลการฉีดวัคซีนโควิด – 19.จังหวัดเชียงใหม�.  
    นายแพทย$สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม� (นายแพทย� จตุชัย มณีรัตน�) การ
เตรียมพร�อมเข�าสู�ระยะ Post-pandemic Covid-19 (Endemic approach) ระดับจังหวัด มิติด�านการแพทย�
และสาธารณสุขได�รับความร�วมมือจากทุกหน�วยงานท้ังภาครัฐบาล ภาคเอกชน ประชาสังคมและประชาชน เพ่ือ
ปFองกันและควบคุมโรคไม�ให�แพร�กระจายในวงกว�างกันอย�างเต็มท่ี โดยวิธีการดูแนวโน�มการติดเชื้อ แนวโน�ม
จำนวนผู�ปMวยอาการหนัก อัตราการครองเตียงระดับ 2 – 3  การฉีดวัคซีนครอบคลุมในประชากรรวม ฉีดเข็ม
กระตุ�นได�มากกว�าร�อยละ 60 ของประชากรตามสิทธิการรักษา ผู�สูงอายุ 60 ป^ข้ึนไปได�รับการฉีดวัคซีนอย�างน�อย 
1 เข็ม เกินร�อยละ 80 จากประชาชนตามสิทธิรักษา ได�รับเข็มกระตุ�นมากกว�าร�อยละ 60 ข้ึนไป ก�อนวันท่ี                      
1 กรกฎาคม 2565 จำนวนผู�เสียชีวิตมีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต กรณี 1 การเสียชีวิตจากโควิด - 19  
กรณี 2 การเสียชีวิตร�วมกับการติดเชื้อโควิด – 19 อัตราปMวยตายจากโควิด – 19 น�อยกว�าร�อยละ 0.1 ราย
สัปดาห� สรุปการให�บริการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม� ณ วันท่ี 29 พฤษภาค 2565 ฉีดไป 1,678,829 คน คิด
เป`นร�อยละ 90.15 ของประชากรตามสิทธิการรักษา  สถานการณ�โรคไข�เลือดออก จังหวัดเชียงใหม�มีจำนวน
ผู�ปMวยลำดับท่ี 56 ของประเทศ ลำดับท่ี 4 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1 ถัดจากแม�ฮ�องสอน เชียงราย น�าน ในป^ 
2565 พบผู�ปMวย 20 ราย ป8ญหาและอุปสรรค ได�แก� (1) มีการสนับสนุนทรัพยากรจากองค�กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินทุกตำบลโดยกองทุน สปสช. แต�ยังขาดเครื่องพ�น ULV ในบางองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (2) ในผู�ปMวยบาง
รายการดำเนินงานตามมาตรการ 3-3-1 ยังไม�ครบถ�วน (3) ประชาชนขาดความรู�/ความตระหนัก/ความร�วมมือใน
การปFองกันควบคุมโรคไข�เลือดออกด�วยตนเอง (4) ครัวเรือนบางหลังยังไม�ให�ความร�วมมือในการควบคุมโรค
ไข�เลือดออกหรือการจัดการแหล�งเพาะพันธุ�ของยุงลาย สถานการณ�โรคฝ^ดาษลิง เป`นโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 
orthopoxvirus ติดต�อระหว�างสัตว�และคนท่ีพบได�น�อย พบมากในแอฟริกากลาง และตะวันตำ มักพบในสัตว�
ตระกูลลิงและสัตว�ฟ8นแทะหลายชนิด เช�น หนู กระรอก กระต�าย ติดต�อในมนุษย�จาการสัมผัสโดยตรงกับเลือด          
สิ่งคัดหลั่ง หรือตุ�มหนองของสัตว�ท่ีติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว�ท่ีมีเชื้อกัด อาการของโรค ได�แก� (1) มีไข� หนาวสั่น 
(2) ปวดหัว เจ็บคอ ต�อมน้ำเหลืองโต (3) นวดกล�ามเนื้อ ปวดหลัง (4) อ�อนเพลีย (5) วันท่ี 1 – 3 จะมีผื่นข้ึน        
(6) จากผื่นจะกลายเป`นตุ�มหนอง อาการปMวยในคนจะค�อยๆ หาย ได�เอาหลังจากผ�านไปประมาณ 2 – 4 สัปดาห� 
หากอาการไม�ดีข้ึนให�พบแพทย� มาตรการปFองกันของจังหวัดเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม�ยังไม�มีเท่ียวบินจากประเทศ
ท่ีพบการติดเชื้อ มีเพียงเท่ียวบินเปลี่ยนเครื่อง แล�วต�อมาลงท่ีเชียงใหม� จึงมีแนวทางการเฝFาระวัง 2 รูปแบบ คือ 
(1) ท�าอากาศยานเชียงใหม� ด�านควบคุมโรคติดต�อได�จัดต้ังจุดสแกนไข� และตรวจเอกสาร ถ�าพบผู�มีอุณหภูมิ 
 
                    ร�างกาย... 
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ร�างกายมากกว�า 38 องศาเซลเซียส หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศเสี่ยง ก็จะทำการแยกเพ่ือสอบสวนและ
เฝFาระวัง พร�อมแจกบัตรคำแนะนำ ให�ผู�เดินทางเฝFาระวังอาการขณะท่ีอยู�ในเชียงใหม� และส�งรายชื่อให�สำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ติดตาม (2) โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม�จัดประชุมวางแนวทางการเฝFาระวังผู�มีอาการ
เข�าข�ายแล�ว โดยให�โรงพยาบาลจัดต้ังจุดคัดกรอง ณ ท่ีต้ัง ถ�าพบผู�มีอาการเข�าข�ายให�เก็บตัวอย�างสิ่งส�งตรวจ        
พร�อมประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม�ลงสอบสวนโรค และส�งท่ีส�งตรวจเพ่ือหาเชื่อไปท่ี
กรมวิทยาศาสตร�การแพทย�  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.3.3 การแก�ไขปUญหาไฟปWาและฝุWนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม�  
     ผู�แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมจังหวัดเชียงใหม�  (นายสมคิด 
ป8ญญาดี) สถานการณ�หมอกควันไฟปMาและฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม� 2565 พบจุด Hotspot 
2,565 พ้ืนท่ีเผาไหม� 380,192  ไร� ค�าฝุMนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินมาตรฐาน 40 วัน การยื่นคำร�องขอ
บริหารจัดการเชื้อเพลิงผ$านแอพพลิเคชันสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล FireD (ไฟดี) 
ป^ 2565 ระหว�างวันท่ี 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 มีการลงทะเบียนคำร�อง 268,373.7 ไร�  10,853 
รายการ อนุมัติดำเนินการ 217,4096 ไร� คิดเป`นร�อยละ 81  รายงานผลการดำเนินงาน 111,512.4 ไร�                    
คิดเป`นร�อยละ 51 จังหวัดเชียงใหม�จัดทำโครงการแก�ไขป8ญหาฝุMนควันไฟปMาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตสู�ความยั่งยืน 
โดยใช�วัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรทำเป`นเชื้อเพลิง และเชื้อเพลิงอัดแท�งใช�ในอุตสาหกรรมและโรงไฟฟFาชุมชน 
จังหวัดเชียงใหม� Chiang Mai Model การเปEดศูนย�รับซ้ือเศษวัสดุเหลือใช�ทางการเกษตรนำร�อง เม่ือวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย�รับซ้ือวัตถุดิบเหลือใช�ทางการเกษตร ตำบลบ�านกาด อำเภอแม�วาง โดยกำหนดการรับ
ซ้ือและส�งมอบงวดแรกให�กับ SCG ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 จำนวน 25 ตัน และได�ทำการปEดศูนย�บัญชาการ
ปFองกันนและแก�ไขป8ญหาไฟปMาและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม� ไปแล�วเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 5.4 ด�านสังคม 
  5.4.1 การขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการสำคัญของกรมขนส�งและจังหวัด
เชียงใหม�ท่ีส�วนราชการและประชาชนควรรับทราบ 
            ขนส�งจังหวัดเชียงใหม� (นางวราภรณ� วรพงศธร) ขอแจ�งเตือนภัยระวังมิจฉาชีพ
หลอกทำใบขับข่ีปลอมบนโลกออนไลน� ประชาชนอย�าหลงเชื่อโดยการใช�บัตรประชาชนหรือเอกสารสำคัญ              
ท่ีมีข�อมูลส�วนบุคคลแก�ผู�อ่ืน เพราะจะทำให�เสียเอกสารสำคัญ สูญเสียเงิน และใบอนุญาตขับรถปลอมมีความผิด
กฎหมาย หากพบเห็นบุคคลมีพฤติกรรมไม�น�าวางใจหรือได�รับการติดต�ออาสาดำเนินการแทน สามารถแจ�ง
เจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ความช�วยเหลือประชาชนได�ทันท�วงที โทรสายด�วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง อย�าหลงเชื่อโฆษณา
ขายปFายแดงในสื่อออนไลน� ปFายแดงไม�มีขาย ซ้ือปFายแดงปลอมไปใช�ถือว�าผิดกฎหมายอาญามีโทษถึงข้ันจำคุก 
ปFายแดงต�องใช�คู�กับสมุดคู�มือประจำรถ อนุโลมให�ใช�ปFายแดงเป`นการชั่วคราวไม�เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ  
ประชาสัมพันธ�เจ�าของรถยนต�อายุการใช�งานเกิน 7 ป^ รถจักรยานยนต�อายุการใช�งานเกิน 5 ป^ นำรถเข�าตรวจสภาพ       
 
                  กับ ตรอ. ... 
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กับ ตรอ.ก�อนชำระภาษีออนไลน�ผ�านเว็บไซต�หรือแอพพลิเคชัน DLT Vehicle Tax ได�ทันที รอรับเครื่องหมาย               
การเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย� เพ่ิมความสะดวกสบาย สำนักงานขนส�งจังหวัดเชียงใหม� แห�งท่ี 1 
(หนองหอย) ให�บริการ Drive thru for tax เลื่อนล�อต�อภาษี ในวันเสาร� - อาทิตย� เวลา 08.30 – 15.30 น. 
หยุดพักเท่ียง เวลา 12.00 - 13.00 น. ขอเชิญร�วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย รถเกPง รถแวน รถตู� VIP                         
รถกระบะ 4 ประตู หมวดอักษร งฉ  ม่ังมีเงินทอง ฉลองโชค จำนวน 301 หมายเลข โดยประมูลทางอินเตอร�เน็ต 
www.tabicnrod.com ในวันเสาร�ท่ี 4 มิถุนายน  2565   

มติท่ีประชุม รับทราบ     

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องวาระงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม�ในเดือนมิถุนายน  2565  
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

2 มิถุนายน 2565   รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ�สุวรรณ) 
เดินทางมาตรวจราชการ 

 

3 มิถุนายน 2565  
 
08.00 น. 
19.00 น. 
 

การประกอบพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี  
- พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ�ม  
  และพิธีถวายพระพรชัยมงคล 
(เริ่มวางพานพุ�มเงิน -พุ�มทอง เวลา 17.30 น.) 

ห�องราชพฤกษ�      
ศูนย�ประชุมและ
แสดงสินค�านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ               
7 รอบ พระชนมพรรษา 
อำเภอเมืองเชียงใหม� 

3  มิถุนายน  2565  การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินี 

 

8 มิถุนายน 2565  พิธีปล�อยพันธุ�สัตว�น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินี 
3 มิถุนายน 2565 

อ�างเก็บน้ำโปMงจ�อ 
หมู�ท่ี 7 ตำบลสันติสุข 
อำเภอดอยหล�อ 

12 – 16 มิถุนายน 
2565 

 สมเด็จพระเจ�าน�องนางเธอ เจ�าฟFาจุฬาภรณวลัยลักษณ� 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
ทรงกำหนดจะเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม� 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.  

             วัลยา สิปปพันธ�              ผู�จดรายงานการประชุม 
             (นางวัลยา  สิปปพันธ�) 
          เจ�าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
       สุชญา  จายหลวง  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุชญา  จายหลวง) 
       นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
 


