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สําเนารายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดเชียงใหมและการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม   

ครั้งท่ี 11/2565 
วันพุธท่ี 30  พฤศจิกายน  2565  เวลา ๐๙.3๐ น. 

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม ผูบรหิารและหัวหนาสวนราชการท่ีเขาประชุม 
กรมการจังหวัดเชียงใหม 

1. นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร ผูวาราชการจังหวดัเชยีงใหม     ประธานการประชุม 
2. นายประสงค หลาออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
3. นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
4. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจงัหวัดเชียงใหม 
5. นางศศิธร สุดเจรญิ ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 
6. นางปล้ืมจิต สิงหสุทธิจันทร คลังจังหวัดเชยีงใหม 
7. นางกัญญชลา สุขิตรกูล ทองเทีย่วและกฬีาจังหวดัเชียงใหม 
8. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม 
9. นายนิทัศน ปญโญ เกษตรและสหกรณจังหวดัเชยีงใหม 

10. นายพงษพินันท บูรณะกิต ิ (แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)  
11. นายกริชสยาม คงสตรี ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม  
12. นางธีราพร วิจติปญญา สถิติจังหวดัเชียงใหม 
13. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
14. นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
15. นางศิริพร ศิริโสดา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤตจิังหวัดเชียงใหม 
16. นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชยีงใหม 
17. นางสิริรัตน โอภาพ วัฒนธรรมจังหวดัเชียงใหม 
18. นางจินดา กําลังประสิทธิ ์ (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม 
19. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม 
20. นางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

หัวหนาสวนราชการ   
สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
21. นายวรญาณ บุญณราช รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
22. นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
23. นายชัยรัตน ภูนพมาศ เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
24. นายประยุกต สุดธัญญรัตน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
25. นายวัชระ การะยะ (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
26. นายอารุณ ปนตา หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยัจังหวดั

เชียงใหม 
27. นายวษิณุ... 
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27. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
28. นางสาวธนพร เหมแกว (แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียน ภาค 5 
29. นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
30. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
31. นายธนกฤต ฉันทะจํารัสศิลป นายอําเภอดอยสะเก็ด 
32. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
33. นายภิญโญ พัวศรีพันธุ นายอําเภอสันกําแพง 
34. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอแมริม 
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอแมแตง 
36. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
37. นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอําเภอเชียงดาว 
38. นายปรีชา ศิรินาม (แทน) นายอําเภอฝาง 
39. นายชลิต ทิพยคํา นายอําเภอแมออน 
40. นางวาสนา บุญธรรมชวย นายอําเภอดอยหลอ 
41. นางสลีลญา คําภาแกว นายอําเภอแมอาย 
42. นางวิมลรัตน หลอดเข็ม (แทน) นายอําเภอหางดง 
43. นายณัฐธเดช มุลาล ี นายอําเภอสันปาตอง 
44. นายยุทธพงศ ไชยศร นายอําเภอจอมทอง 
45. นายวรากร พาจรทิศ (แทน) นายอําเภอแมแจม 
46. นางสาวพวงเพชร ชัยลังกา (แทน) นายอําเภอสะเมิง 
47. นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ นายอําเภอฮอด 
48. นายอภินันท เลาหะกุล (แทน) นายอําเภออมกอย 
49. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
50. นายถนอม กุยแกว นายอําเภอเวียงแหง 
51. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอไชยปราการ 
52. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอแมวาง 
53. นายวรศักดิ ์ พานทอง นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
54. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ จาจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
55. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยทุธศาสตรและขอมูลเพื่อการพฒันา

จังหวัด สํานกังานจังหวดัเชียงใหม 
56. นายพิพัฒนพงษ พุทธวงค ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
57. นางจารุณี จุลวรรณ รก.หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
58. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
59. นางสาวอัจฉรา คํามูล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1 
สังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
60. นางศศิธร จิรัฐิติเจริญ อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 

62. นางสาว... 
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62. นางสาวศรีสมวงศ ธรรมศิริ อยัการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
63. นางอภิชยา เตชะหงษา อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
64. นายสุทธิศักดิ์พงศ สมคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

65. พล.ต.ต.ประกอบ พลเตชา ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
66. พ.ต.ต.ณัฐพล ทาชุม (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
67. พ.ต.ท.เรืองชัย เรืองไพศาล (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
68. พ.ต.ท.หญิง ศิรินุช สวางวโรรส (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
69. นายสมรัตน มะลิลา (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
70. นางนันทนา อินหลี (แทน) ผูอํานวยการสถานีวทิยุโทรทศันแหงประเทศไทย จังหวดั

เชียงใหม 
71. นายลือชา คงระกํา (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
72. พ.อ.หญิง เรวดี พงษสุวรรณ (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ทหาร) 

สังกัดกระทรวงกลาโหม 
73. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
74. ร.อ.ธิมณ ศรไชย (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
75.   (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาภาค 3 
76. น.อ.กิตติพงษ ศรีรินยา (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
77. วาที่ น.ต.นิพันธ พงษแดง ผูอํานวยการสถานีวทิยจุากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
78. น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทอืนจังหวัดเชยีงใหม 

สังกัดกระทรวงการคลัง 
79. นางสาววาสนา สมมุต ิ คลังเขต 5 
80. นายวรกมล สาธรสันติกุล (แทน) ธนารักษพื้นที่เชยีงใหม 
81. นางสาวชวนพิศ ทองใบ ผูอํานวยการพพิิธภณัฑธนารักษ จังหวัดเชียงใหม 
82. นายพงษศักดิ์ นวลคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
83. นางวิไลวรรณ ขันทะยา (แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชยีงใหม 
84. นายจีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรภาค 8 
85. นางวาทินี วงศสงคราม (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
86. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
87. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
88. นางสาวลักษมีกานต กาบคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
89. นางสาวลลิตา อรรถพิมล นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
90. นายสมลาภ พรหมศร ี (แทน) นายดานศุลกากรเชยีงดาว 

สังกัด... 
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สังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
91. นางสาวรณพพัณณ กปตถัย หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวเชยีงใหม 

สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
92. ดร.จารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขต

เชียงใหม 
93. นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย ผูอํานวยการการทองเทีย่วแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
94. นายกอพงศ นําบุญจิตต ผูอํานวยการสํานักงานการกฬีาแหงประเทศไทยจังหวดัเชยีงใหม 

สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
95. นางเสาวนีย เรืองมูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิและสนับสนุนวชิาการ 9 

เชียงใหม 
96. นางพิมภกา โรยพริกไทย (แทน) ผูอํานวยการศูนยพฒันาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวดัเชยีงใหม 
97. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ  

หยาดฝนจังหวัดเชียงใหม 
98. นางสาวพิมพพร เหลาไชย ผูปกครองสถานคุมครองคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
99. นางสุจิตรา สุวรรณรัตน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 

100. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวยีงพิงค 
101. นางสาวอภิรชญา ชัยติกุล ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบาน

ธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
102. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชยีงใหม 
103. นางสาวณิชากร จงรักษ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวดัเชยีงใหม 
104. นายสุกิตติ ์ รักชาติ ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวดัเชยีงใหม 
105. นางแสงดาว อารียเกิดเพียร ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณสันกําแพง

อําเภอแมออนตามพระราชดําร ิจังหวัดเชยีงใหม 
106. นายรักษชาติ ริ้วทอง ผูอํานวยการพพิิธภณัฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
107. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร (แทน) เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 
108. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชยีงใหม 
109. นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ ประมงจังหวัดเชยีงใหม 
110. นายสุริยะ คําปวง สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
111. นายอนุสรณ หอมขจร ปศุสัตวจังหวัดเชยีงใหม 
112. นางพัชรินทร ศุขอราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพฒันาที่ดินเขต 6  
113. นางสาวกัญญาภัทร พอสม (แทน) ผูอํานวยการสถานีพฒันาที่ดินเชียงใหม 
114. นายภูวเมศฐ อัศวมงคลพงษ (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม/ 

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1 
115. นางพิศมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบญัชีสหกรณที่  7 
116. นางสายฝน กิติบุตร หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
117. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวจิัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
118. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

119. นางสาว... 
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119. นางสาวศิวาพร วังสมบัติ ผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 9 
120. นางสาวพิมดา ศรีพรม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
121. นายนิคม ใจโอบออม (แทน) ผูอํานวยกรสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
122. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเชียงใหม 
123. นางสาวชุติมา วงศวิเศษ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
124. นายรัชรังส ี รัชนิพนธ (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
125. นายคณยศ กาวิละ (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่อง  

มาจากพระราชดําริ 
126. นางเสาวณีย อภิญญานุวัฒน ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรตฯิ เชียงใหม 
127. นางสาวชลาลัย ภูฟาเจริญ (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร                 

สาขาเชียงใหม 
128. นายธนพงศ สําเภาลอย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลง

เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 
129. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอํานวยการศูนยปฏิบตัิการฝนหลวงภาคเหนือ 
130. นายธีระศักดิ ์ ศรีวิชัย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานอารักขาพืช 

จังหวัดเชียงใหม 
131. นายจตุรงค อาจเอี่ยม ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงคมนาคม 
132. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
133. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
134. นางภาวิณี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1 / 

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาค สาขาเชียงใหม 
135. นางรัตนา โพธิ์แดง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
136. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
137. นายสุชาต ิ อินทรทอง (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
138. นายธีระพงษ ขจรเดชากุล (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 2 
139. นายวารินทร คําศรีใจ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
140. นายสมศักดิ ์ มั่งมี (แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
141. นายสัมพันธ พุฒดวง (แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
142. นางสาวโสภา สงคราม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมและควบคุมมลพิษที่ 1 

(เชียงใหม) 
143. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม 
144. นายศราวุธ คําภีระ (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
145. นางสาวพะเยาว เมืองงาม ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
146. นางสุมาล ี บินดอน ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 

147. นายสุรศักดิ์... 
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147. นายสุรศักดิ์ จินดาสมบูรณ ผูชวยโทรคมนาคมแหงชาติ จังหวัดเชียงใหม  
สังกัดกระทรวงพลังงาน 

-    
สังกัดกระทรวงพาณิชย 
148. นายคมเพชร สําลีเติมศิร ิ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
สังกัดกระทรวงยุติธรรม 
149. นายสมรัตน เข็มศิริ ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
150. นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
151. นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
152. นายเทิดธรรม อดิศัยเดชรินทร ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
153. นายสิทธีรพงษ พุทธคุณารัตน (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7  
154. นายกิตติพศ ตันนประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวดัเชียงใหม 
155. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม 
156. ร.ต.อ.กรวัชร ใจเที่ยง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัตกิารคดีพเิศษเขตพื้นที่ 5 
สังกัดกระทรวงแรงงาน 
157. นางสาวกิ่งกาญจน คําเมรุ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
158. นางอนุตรา สิริสุวัณโณ (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชยีงใหม 
159. นายเอกลักษณ อุนภักดิ์ จัดหางานจังหวดัเชียงใหม 
160. นางบุษบา บุญศรี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
161. นายวาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
162. นางเกษราภรณ กุณรักษ หัวหนาจอหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
163. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 
164. นางสาวฉัตรลดา สินธุสอน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม/ 

(แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
165. นางสาวเพ็ญพร ปะระดี (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
166. นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
167. นางสาวพนิดา ธาตุอินจันทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศยั จังหวดัเชียงใหม 
168. นางปริศนา จรรณารักษ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา

เชียงใหม 
169. นายธีรวุธ ยะอูป ประธานอาชีวศึกษาจังหวดัเชียงใหม 
170. นายอรุณไสว ปนอินตะ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
 

            171. นายปฐินนท... 
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171. นายปฐนินท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม 

172. นางสัตยาภรณ ใจสุภาพ (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ จังหวดัเชียงใหม 

173. นายกรมิษฐ รัตนา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
174. นางมณิชญา ยอดมูลดี (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
175. นางมณี เขมนเขตรการ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
176. นายแพทย ดลสุข พงษนิกร ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม  
177. นางสาวศุภลักษณ ชัยยา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
178. นางเสาวคนธ เปยสุพงษ (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
179. นางสาวศศิธร ศิริมหาราช (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
180. นายนิกร เปลี่ยววิญญา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
181. นายจักรพงษ ใจสักเสริญ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1  
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
182. นางสาวอารี แกวนอย (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1  
183. นายผดุงเกียรต ิ จิ้วฮวด (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร เขต 3 
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
184. นายพิบูลย ญาติมิตรหนุน (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
185. นางพัชรี คํารินทร (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
186. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
187. นายทินภัทร อุปราสิทธิ ์ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
สังกัดหนวยงานพิเศษ/องคกรอิสระ 
188. นายพงษศักดิ์ สุระประสิทธิ ์ (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 8 
189. นางสาวอรัญญา ณ ลําพูน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดเชียงใหม 
190. นางสาวกัญญณัช เกษมสิทธิ ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
191. นางสาวมิ่งขวัญ มวงอยู รก.หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
192. นางพรวิภา ตั้งเจริญมั่งคง ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานกังานภาคเหนอื 
สังกัดรัฐวิสาหกิจ 
193. นายวิธร มาเลียด ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9 
194. นายอนุชา ศิริบวรเดช ผูจัดการการประปาสวนภมูิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม 
195. นายอภิรักษ ถิ่นพิทยานุรัตน (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
196. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2  
197. นายศรศิลป ปนทอง (แทน) ผูจัดการไปรษณียเขต 5 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
198. นายพิชัย เลิศพงศอดิศร นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม  

199. นางสาว... 
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199. นางสาวนรัมภา จะงาม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
200. นายสุรศักดิ์ ภีระคํา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
201. นานสมศักดิ์ บุญตันจีน (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
202. วาที่ ร.ต.ประสงค ไชยวรรณ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
ภาคเอกชน 
203. นางสาวกิติมา คลังภักดี (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
ผูเขารวมประชุม 
204. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
205. นางสาวสุชญา จายหลวง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
206. นายคมสัน สนัส นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญ สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
207. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
208. นางสาวจิรภัค สิทธิขันแกว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
209. นายสมศักดิ์  ดิเรกโภค นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
210. นายกิตติ ลอยมาปง นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
211. นายวสันต วรรณแกว เจาหนาทีพ่ัสดุ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
212. นางสาวนาตยา อินตะขัติย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
213. นางสาวสุดาทิพย ณ เชียงใหม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
214. นายปราชญา ปนประสพ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
215. นายพยุงศักดิ์  เทพแกว นายชางไฟฟาชํานาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชยีงใหม 
216. นางสาวศรัญญา นันตา นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
217. นางสาวนันธิกา กิจปาโล นักประชาสัมพันธ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
218. นายวัชรพงษ ยะเมญ นักสื่อสารมวลชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.  

เรื่องระเบียบกอนวาระประชุม  
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2.  การมอบเกียรติบัตรและรางวัลตาง ๆ  
     2.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางจังหวัดเชียงใหม ปพุทธศักราช 2565 จํานวน 5 ราย  

ไดแก นายสมฤทธิ์ ชุนตะปา  นายพินิจ ใบวุฒิ  นายถาวร  ไชยแกว  ร.ต.ท.จํานงค จตุพรพิทักษกุล และ            
นายบุญสง วงคคํา (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบใบประกาศปราชญเกษตรของแผนดิน จํานวน 2 ราย ไดแก สาขาปราชญ
เกษตรดีเดน วาที่ ร.ต.บุญฤทธิ์ มูลเฟย และสาขาปราชญเกษตรผูนําชุมชนและเครือขาย นางสาวโสรัตยา               
บัวชุม  (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)  

2.3 การมอบโลเชิดชูเกียรติผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  ระดับประเทศ  จํานวน  2 ราย  ไดแก ประเภทบุคคล พระครูสถิรบุญวัตน  และประเภทเด็ก
หรือเยาวชน นายศุภชัย อุดคํา  และระดับจังหวัด จํานวน  1 ราย ไดแก ประเภทบุคคล นายชาย ชัยชนะ 
(สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)  

2.4 การมอบ... 
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2.4 การมอบเกียรติบัตรแกเด็กและเยาวชน กิจกรรม Young Smart : “Young ทําดี” ระดับจังหวัด 
ประจําป 2565  จํานวน 2 ราย ไดแก  ประเภทเด็ก  เด็กชายพรอมกุศล ญาณภพ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
โรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม  และประเภทเยาวชน นางสาวภิญญาพัชร ปริศนานันทกุล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม  (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม)   

3. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนง ณ จังหวัดเชียงใหม   
3.1 นายสิทธิศักดิ ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอแมอาย 
3.2 วาที่รอยตรี นพรัตน ศุภกิจโกศล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฝาง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอสันปาตอง 
3.3 นายจักรินทร สิรินทรภูมิ 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอฮอด 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอบานธิ 
3.4 นายณัฐธเดช มุลาลี 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอสันปาตอง 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอปาโมก 
3.5 นางสลีลญา คําภาแกว 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอแมอาย 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  

ที่ทําการปกครองอําเภอพราว 
3.6 นางนัยนภัส  สังขนุกิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม พาณิชยจังหวัดนครสวรรค 
3.7 นางพัชรี ใบยา 
 ตําแหนงปจจุบัน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ 
3.8 นางศศิธร สุดเจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ประชาสัมพันธลําปาง 
3.9 นายประยุกต สุดธัญญรัตน 
 ตําแหนงปจจุบัน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก 
3.10 นางสาวลลิตา อรรถพิมล 
 ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการตรวจสอบสินคา 
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3.11 นายจตุรงค อาจเอี่ยม 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงราย 
3.12 นายสมรัตน เข็มศิริ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงราย 

4. ประมวลภาพกิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 (สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด
เชียงใหม)  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-   

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่อง แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
      2.1 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร) ประธานการประชุม
มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังนี้  ในเดือนธันวาคมจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมหลายกิจกรรม ทั้งในระดับกระทรวง ระดับรัฐบาล และระดับโลก จํานวนเที่ยวบินมาเชียงใหม             
เพิ่มมากขึ้น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมตองมีการรองรับสถานการณโรคโควิด-19 ที่จะเกิดขึ้น 
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมจะตองมีมาตรการดานระบบขนสงมวลชนและรถบริการเชาใหเกิด
ประสิทธิภาพที่สุดอยาใหเกิดปญหาการเอารัดเอาเปรียบคาบริการผูโดยสารและผูใชบริการ หากเกิดปญหา  
จะสงผลตอภาพลักษณของจังหวัดเชียงใหม  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวเปนเรื่องที่
สําคัญ ฉะน้ันตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมตองมีมาตรการและเตรียมความพรอม  หนวยงานกระทรวงคมนาคม
ดูแลความปลอดภัยในการใชรถใชถนนและปรับปรุงภูมิทัศนในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยใหบูรณาการทํางาน
รวมกับอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปายโฆษณาที่ชํารุด ไมไดรับอนุญาตใหติดตั้ง และอยูในเขต
พื้นที่ทางหลวง ใหทําการรื้อถอน ดังนั้นถนนตองปลอดภัย สะดวกในการเดินทาง มีความสะอาดและสวยงาม 
ดานการเกษตร สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมตองดูวาควรสงเสริมและแนะนําใหเกษตรกรปลกูพืชชนิดใด  
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมดูแลในเรื่องของราคาสินคาเกษตรที่ออกสูตลาด เปนตน สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม หัวหนาอุทยานแหงชาติ หนวยงานปาไมใหหารือ                
การสงเสริมการทองเที่ยวอุทยาน การเที่ยวปา และเที่ยวดอย สิ่งที่กังวลคือเรื่องของหมอกควันไฟปา ฉะนั้น
ตองมีการเตรียมความพรอมโดยเร็ว จังหวัดเชียงใหมไดมีการเชิญผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัด เพื่อหารือ
และหาขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับมาตรการปองกันหมอกควันและไฟปา หากดําเนินการไดเร็วจะทําใหมี
นักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเชียงใหมมากขึ้น และเปนการขยายระยะเวลาการทองเที่ยวใหยาวนานมากขึ้น 
อยากใหทุกทานชวยกันระดมความคิดเห็น ชวยกันลงมือทํา ทําอยางไรใหเที่ยวอยางสะดวกและปลอดภัย 
สรางความประทับใจใหกับนักทองเที่ยวและเกิดความตองการที่อยากจะกลับมาเที่ยวอีก จังหวัดเชียงใหมตอง
เที่ยวไดทุกวัน เมื่อมีนักทองเที่ยวเดินทางมาในพื้นที่จะเกิดการสรางรายได ประชาชนในพื้นที่มีรายไดจะสงผล
ใหชีวิตความเปนอยูดีขึ้น จึงขอใหทุกทานมารวมมือกันพัฒนาเมืองเชียงใหมใหเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป 
   2.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรญาณ บุญณราช) แจงการไปดํารงตําแหนง
ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหาร  และขอบคุณทุกสวนราชการที่ไดบูรณาการทํางานรวมกันในชวงที่ดํารงตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

2.3 รองผูวา... 
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  2.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวรวิทย ชัยสวัสดิ์) มอบหมายนโยบายการ
ปฏิบัติงานแกสวนราชการ ดังน้ี  
          2.3.1 สถานการณภัยพิบัติ ขอใหหัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอแกไขปญหา
ในชวงที่ลงพื้นทีร่วมกัน ซึ่งตอจากนี้จะมีภัยหนาวและปญหาหมอกควันและไฟปาขอใหเตรียมความพรอม 
         2.3.2 การปองกันอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดเชียงใหมมีการจัดกิจกรรมมากมายและมี
วันหยุดตอเนื่อง ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ แกไขปญหาและจัดหาพื้นที่เตรียมการรองรับนักทองเที่ยวและ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งท่ี 10 /2565 เมื่อวันศุกรที่  28 ตลุาคม  2565 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
10/2565  เมื่อวันศุกรที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา                   
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม 
ประกอบดวยเอกสาร 28 หนา โดยมี นายนิรัตน พงษสิทธิถาวร  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน
การประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th  หัวขอ ประชุมหัวหนา
สวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทาน                  
ไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม และการประชุม              
คณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 10/2565 เปนที่เรียบรอยแลว  มีหนวยงานขอแกไขรายงานการประชุม 
ดังนี้ (1) สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาเชียงใหม  จากนายนิยม  สุวรรณประภา หัวหนา
สํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม เปน นางสาวชลาลัย ฟาภูเจริญ (แทน) 
หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม (2) สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ             
ที่ 7 จากเดิม นางพิสมัย อรรถธรรมสุนทร ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 เปน นางพิศมัย 
อรรถธรรมสุนทร สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                       4.1 การพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสมัครทําหนาท่ีเปนผูไกลเกลี่ยและประนอม
ขอพิพาททางแพงตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553                
ของอําเภอสันทราย พราว และแมริม  

ผูแทนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม (นายวิโรจน ดวงสุวรรณ) สืบเนื่องจาก
กฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพง พ.ศ. 2553 ไดกําหนดไว ดังนี้ ขอ 3 ใหอําเภอหนึ่ง
ใหมีบัญชีรายชื่อ โดยจํานวนบุคคลในบัญชีรายชื่อใหเปนไปตามที่นายอําเภอเห็นสมควร แตตองไมนอยกวา
ยี่สิบคน  ใหนายอําเภอประกาศระยะเวลาในการรับสมัครเปนผูไกลเกลี่ยไว ณ ที่วาการอําเภอ ที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่ทําการผูใหญบาน และสถานที่ที่เปนชุมชนตามที่เห็นสมควร ในกรณีมีเหตุอันสมควร 
นายอําเภอจะขยายระยะเวลาตามวรรคสองออกไปอีกก็ได  ขอ 4 ผูสมัครเปนผูไกลเกลี่ยตองมีคุณสมบัติ            
             

               และไมมี... 
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และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ ก. คุณสมบัติ (1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณในวันสมัคร              
(2) มีภูมิลําเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตอําเภอทีส่มัคร (3) เปนบุคคลที่มีความรู หรือมีประสบการณ
เหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  ข. ลักษณะตองหาม (1) เปนขาราชการหรือเจาหนาที่
อื่นของรัฐ (2) เปนบุคคลลมละลาย คนเสมือนไรความสามารถ หรือคนวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(3) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา             
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (4) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงอื่น             
ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง (5) เปนผู
เคยถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อ ขอ 5 เมื่อพนวันรับสมัครแลว ใหนายอําเภอรวบรวมรายช่ือผูสมัครซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 พรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลเสนอคณะกรมการจังหวัด                  
พิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหคณะกรมการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับบัญชีรายชื่อจากนายอําเภอ ใหนายอําเภอปดประกาศบัญชีรายชื่อที่ไดรับความ
เห็นชอบไว ณ สถานที่ตามขอ 3 วรรคสอง  ขอ 6 ใหผูไกลเกลี่ยพนจากบัญชีรายชื่อเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก 
โดยยื่นเปนหนังสือตอนายอําเภอ (3) นายอําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดสั่งใหพนจาก
บัญชีรายชื่อเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามขอ 4 (4) ไมเขารวมการไกลเกลี่ยและประนอม              
ขอพิพาทตามกําหนดนัดหมายติดตอกันเกินสองครั้ง โดยไมมีเหตุผลความจําเปนตอประธานคณะผูไกลเกลี่ย              
(5) ถูกถอดถอนใหพนจากบัญชีรายชื่อตามขอ 9  ขอ 7 ในกรณีที่บัญชีรายชื่อมีจํานวนรายชื่อนอยกวายี่สิบคน 
หรือนอยกวาจํานวนที่นายอําเภอเห็นสมควร ใหนายอําเภอดําเนินการรับสมัครและจัดทํารายชื่อเพิ่มเติม ทั้งนี้ 
ใหนําความในขอ 3 ขอ 4 และขอ 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม ขอ 10 ใหนายอําเภอตรวจสอบบัญชีรายชื่อเปน
ประจําทุกปปฏิทิน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อบุคคลในบัญชีรายชื่อ ใหนายอําเภอจัดทําบัญชีรายชื่อ
ใหม และปดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน ณ สถานที่ตามขอ 3 วรรคสอง ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม
ไดรับแจงจากอําเภอสันทราย อําเภอพราว และอําเภอ แมริม วาไดดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลที่ทํา
หนาที่เปนผูไกลเกลี่ย และประนอมขอพิพาททางแพง จัดทําบัญชีรายชื่อใหม และไดสงบัญชีรายชื่อดังกลาว
พรอมทั้งประวัติยอของแตละบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอ 4 ของกฎกระทรวงฉบับ
ดังกลาวมายังจังหวัดเชียงใหมเพื่อใหคณะกรมการจังหวัดเชียงใหมพิจารณาใหความเห็นชอบ ดังนี ้ 

1. อําเภอสันทราย จํานวน 11 คน ไดแก นายปริญญา ชํานาญ  พ.ต.ท.มนตรี ยศบุตร 
นางสาวหนึ่ง อุดมรัตนศิริชัย นายภูเบศ  มั่งมูล  นายวรพจน ปรีชารัตน นายอัคเรศ สงตระกูล นางอําภาพรรณ 
สุวรรณมาลิก นางปฤษณา บรรพโต ดร.จิรวัฒน อริยคงพันธุ ดร.สุภาพร ราธิเสน และนายธนะพร สุรางครัตน  

2. อําเภอพราว จํานวน 4 คน ไดแก นางบัวบาง ภักดี นางนงคราญ รินมูล นายปน
โปธา และนางสายทอง ตาศาสตร 

3. อําเภอแมรมิ จํานวน 9 คน ไดแก จ.ส.อ.ชมุพล ไชยวงค นางสาวเยาวลักษณ ยวงขาว  
พล.อ.ปานศิริ มีผล พ.ต.อ.เทอดศักดิ์ วุฒิเทิดสกุล นายประเสริฐ ดอนด ีพ.อ.รนกร สุดดวงแกว 
ร.ต.ประสิทธิ ์พลอยงาม นายอทิธิศักดิ์ คําตั๋น และนางรุงระพี ปาวงศ 
ทั้งนี้ อําเภอสันทราย อําเภอพราว และอําเภอแมริม ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของทุกคน ซึ่งครบถวน
ตามที่กําหนด จึงขอใหที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงใหม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลดังกลาวขางตน
เปนผูไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงตามกฎกระทรวงวาดวยการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาท  
ทางแพง พ.ศ. 2553 ของอําเภอสันทราย พราว และแมริม  

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัต ิ
 5.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565   

 คลังจังหวัดเชียงใหม (นางปลื้มจิต  สิงหสุทธิจันทร) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
รายงานผลการเบิกจายและการใชจายงบประมาณ และเรื่องเพื่อทราบ ดังนี ้ผลการใชจายเงินงบประมาณและ
การใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 427            
ลงวันที ่ 28 ธันวาคม 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 รับทราบผลการประชุม
คณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ  ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 
กันยายน 2565 เพื่อใหหนวยรับงบประมาณใชเปนแนวทางในการเรงรัดการเบิกจายและการใชจายภาครัฐ 
ซึ่งจะชวยสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณการแพรระบาดของ COVID - 19 โดยกําหนด

เปาหมายการเบิกจายและการใชจายเปนรายไตรมาส ดังน้ี 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย เบิกจาย ใชจาย 

ภาพรวม 32.00 34.08 52.00 56.24 75.00 81.74 93.00  100.00  

ประจํา 35.00 35.33 55.00 55.78 80.00 81.76 98.00  100.00  

ลงทุน 19.00 28.96 39.00 58.15 57.00 81.65 75.00  100.00  

ผลการใชจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดเชียงใหมไดรับจัดสรรงบประมาณ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 จํานวน 
11,912.70 ลานบาท จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้  

ลําดับ ยุทธศาสตรการจดัสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจดัสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 14,113.72 6,371.69 45.15 7,148.61 50.65 
1 ยุทธศาสตรดานการพฒันาและ

เสริมสรางศักยภาพทรพัยากร
มนุษย 

6,474.25 3,975.67 61.41 4,149.22 64.09 

2 ยุทธศาสตรดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวติที่เปนมติร
ตอสิ่งแวดลอม 

2,860.99 377.32 13.19 852.51 29.80 

3 ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 

1,844.45 1,095.31 59.38 1,098.79 59.57 

4 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

983.46 98.46 10.01 147.95 15.04 

ลําดับ... 
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ลําดับ ยุทธศาสตรการจดัสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
ไดรับจดัสรร 

เบิกจาย รอยละ
เบิกจาย 

การใชจาย รอยละ
การใช
จาย 

งบประมาณ 14,113.72 6,371.69 45.15 7,148.61 50.65 
5 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง 978.71 435.32 44.48 456.61 46.65 
6 ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 
971.86 389.61 40.09 443.54 45.64 

ผลการเบิกจายและการใชจายเงินงบประมาณของสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 21 ตลุาคม 2565 ดังนี้                         หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 
สูง/ต่ํากวา

เปาหมายรอยละ 

ภาพรวม 14,113.72 6,371.69 45.15 32.00 13.15 

ประจํา 7,314.47 4,958.70 67.79 35.00 32.79 

ลงทุน 6,799.25 1,412.99 20.78 19.00 1.78 
 

 รายการ งบประมาณ 
การใชจาย 

จํานวน รอยละ 
เปาหมาย 

Q 1 รอยละ 
สูง/ต่ํากวา

เปาหมายรอยละ 

ภาพรวม 14,113.72 7,148.61 50.65 34.08 16.57 

ประจํา 7,314.47 4,982.33 68.12 35.33 32.79 

ลงทุน 6,799.25 2,166.29 31.86 28.96 2.90 

ผลการใชจายงบประมาณสวนราชการ (Function) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ไดรับจัดสรร  
14,113.72  ลานบาท เบิกจาย 6,371.69 คิดเปนรอยละ 45.15  สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
รอยละ 13.15 เปนลําดับที่ 2 ของประเทศ ใชจาย 7,148.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.65 สูงกวา
เปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 16.57 เปนลําดับที่ 3 ของประเทศ ผลการใชจายงบประมาณ                
สวนราชการ (Function) ประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุนไดรับจัดสรร 6,799.25 ลานบาท 
เบิกจาย 1,412.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20.78 สูงกวาเปาหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 1.78
เปนลําดับที ่ 2 ของประเทศ ใชจาย 2,166.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.86 ต่ํากวาเปาหมายที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดรอยละ 2.90 เปนลําดับที่ 12 ของประเทศ หนวยเบิกจายที่ไดรับจัดสรรงบลงทุนมีทั้งสิ้น             
132 หนวยงาน ประกอบดวยสวนราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 121 หนวยงาน องคการมหาชน 
จํานวน 2 หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 1 หนวยงาน กรมจังหวัด จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหมจํานวน 1 หนวยงาน เทศบาล จํานวน 5 หนวยงาน  การเบิกจายคาใชจายบรรเทาผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 
 

            หนวย... 
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หนวย : ลานบาท 

รายการ งบประมาณ 
เบิกจาย การใชจาย  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ภาพรวม 3,198.48 2,893.46 90.46 2,913.94 91.10 

  เงินกู 2,661.00 2,362.56 88.78 2,382.90 89.55 

   ป 2563 24.02 24.02 100.00 24.02 100.00 

   ป 2564 1,772.44 1,701.88 96.02 1,702.94 96.08 

   ป 2565 692.47 550.68 79.52 569.97 82.31 

   ป 2566 172.07 85.97 49.96 85.97 49.96 

  งบกลาง 537.48 530.90 98.77 531.04 98.80 

   ป 2564 384.19 379.14 98.68 379.19 98.70 

   ป 2565 153.29 151.76 99.00 151.84 99.05 

การเบิกจายงบประมาณที่ไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ 

เบิกจาย คงเหลือกรณีมีหนี้ผูกพัน 
คงเหลือสวนราชการอยู

ระหวางดําเนินการ 

จํานวน รอยละ 
ใบสั่งซื้อ
เหลื่อมป 

(PO) 
สํารองมีหนี้ 

 

1,555.74 225.09 14.47 1,052.62 277.78 0.25 

ขอมูลผูลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป 2565  สะสมระหวางวันที่ 5-25 พฤศจิกายน 
2565  ระดับประเทศ จํานวน 22,294,984 คน ระดับภาคเหนือ จํานวน 1,588,340 คน และจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 362,280 คน ลําดับที่ 9 ของประเทศ และลําดับที่ 1 ของภาคเหนือ ใหผูลงทะเบียน 
ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ประมาณเดือนมกราคม 2566 ผานทางเว็บไซต https://บัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th หรือตรวจสอบผานหนวยรับลงทะเบียนทุกหนวยงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
5.2 การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 17 
โครงการ 56 กิจกรรม งบประมาณ 340.7356 ลานบาท จําแนกเปน งบลงทุน 293.5638 ลานบาท                
 
                  งบดําเนินงาน... 
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งบดําเนินงาน 37.1718 ลานบาท คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 10 ลานบาท ผลการ
เบิกจาย 903,927.77 บาท ขณะนี้อนุมัติโครงการแลว 20 กิจกรรม อยูระหวางอนุมัติ 7 กิจกรรม 
เปลี่ยนแปลง 29 กิจกรรม   สําหรับกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไดรับจัดสรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 11 โครงการ 
19 กิจกรรม งบประมาณ 104.5499 ลานบาท จําแนกเปน งบลงทุน 74.6020 ลานบาท ขณะนี้อนุมัติ
โครงการแลว 9 โครงการ 15 กิจกรรมหลัก การเบิกจายงบดําเนินงาน 0.1600 ลานบาท  

มติท่ีประชุม รับทราบ   

5.3 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายประยุกต  สุดธัญญรัตน) จังหวัดเชียงใหม 
รายงานการขับเคลื่อนและความกาวหนาการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกชวงวัยอยางยั่งยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้  มีครัวเรือนยากจนเปาหมายทั้งส้ิน 31,428 ครัวเรือน แยกเปนครัวเรือน
ตกเกณฑตามมิติ 5 มิติ จํานวนทั้งสิ้น 39,434 ครัวเรือน แบงเปนพัฒนาได 36,451 ครัวเรือน สงเคราะห 
2,983 ครัวเรือน แยกเปน มิติความเปนอยู จํานวน 5,694 ครัวเรือน มิติการศึกษา 9,699 ครัวเรือน 
ครัวเรือน มิติรายได 12,987 ครัวเรือน มิติสุขภาพ 6,357 ครัวเรือน มิติการเขาถึงบริการภาครัฐ 496 
ครัวเรือน มิติอื่น ๆ 4,201 ครัวเรือน จากการดําเนินงานพบวาจังหวัดเชียงใหม  มีครัวเรือนยากจนตกเกณฑ
ทั้งสิ้น 39,434 ปญหา มิติที่ตกเกณฑมากที่สุด คือ มิติรายได จํานวน 12,987 ครัวเรือน รองลงมามิติ
การศึกษา จํานวน 9,699 ครัวเรือน  มิติที่ตกเกณฑนอยที่สุด การเขาถึงบริการภาครัฐ จํานวน 496 
ครัวเรือน  กําหนดแผนงานโครงการที่บูรณาการสนับสนุน แกไขปญหา จํานวน 151 โครงการ/กิจกรรม   
และมีการบูรณาการใหความชวยเหลือเบื้องตนของหนวยงานภาคีตามสภาพปญหาแกบุคคล/ครัวเรือน
เปาหมายที่ผานการตรวจสอบในระบบ TPMAP Logbook ป 2565 แยกตามมิติ ดังนี้ (1) มิติสุขภาพ 
จํานวน 6,357  ครัวเรือน 20,294  คน จําแนกเปน สงเคราะห จํานวน 127 ครัวเรือน 260 คน พัฒนาได 
จํานวน 6,230  ครัวเรือน 20,034  คน (2) มิติดานความเปนอยู จํานวน 5,694 ครัวเรือน 19,330 คน 
จําแนกเปน สงเคราะห จํานวน 137 ครัวเรือน 429 คน พัฒนาได จํานวน 5,557 ครัวเรือน 18,901 คน 
(3) มิติดานการศึกษา จํานวน 9,699 ครัวเรือน 40,991 คน จําแนกเปน สงเคราะห จํานวน 62  ครัวเรือน 
235 คน พัฒนาได จํานวน 9,627  ครัวเรือน  40,756 คน (4) มิติดานรายได จํานวน  12,987 ครัวเรือน  
43,241 คน จําแนกเปน สงเคราะห จํานวน 2,271 ครัวเรือน 6,298  คน พัฒนาได จํานวน 10,716 
ครัวเรือน 36,943 คน (5) มิติการเขาถึงบริการภาครัฐ จํานวน 496  ครัวเรือน 2,248 คน จําแนกเปน
สงเคราะห จํานวน 6 ครัวเรือน 13 คน พัฒนาได จํานวน 490 ครัวเรือน  2,235 คน (6) มิติอื่นๆ  จํานวน  
4201  ครัวเรือน  15,025  คน จําแนกเปน สงเคราะห จํานวน  51 ครัวเรือน 145 คน พัฒนาได จํานวน 
4,150  ครัวเรือน 14,880 คน โดยโครงการกิจกรรมเชิงรุก ศจพ.จ.ไดขับเคลื่อนแกปญหาดานมิติที่อยูอาศัย 
โครงการซอม สรางบาน สรางรอยยิ้ม ใหครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม ป 2565 และการลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหวางวัดและชุมชนใหมีความสุขอยางยั่งยืนระหวางคณะสงฆ
จังหวัดเชียงใหม กับ จังหวัดเชียงใหม มิติที่ 2 ความเปนอยู เปาหมายครัวเรือนซอม สรางบาน อําเภอ/
หนวยงาน การปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกชวงวัยอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการ 460 หลัง คิดเปนเงิน 15,855,890 บาท และดําเนินการในพื้นที่  
ดําเนินการชวยเหลือเสร็จแลว จํานวน 337 หลัง  อยูระหวางดําเนินการ 123 หลัง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

                   5.4 การจัด... 
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   5.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
         นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นายพิชัย เลิศพงษอดิศร)               
ดวยนโยบายการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตรเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 
ไดเนนการสรางภาพลักษณดานการทองเที่ยว การประชาสัมพันธเชิงรุกและการตลาด จึงเล็งเห็นความสําคัญ
ของการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว มุงเนนการประชาสัมพันธและเผยแพรสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของจังหวัดเชียงใหม รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความโดดเดนและมีเอกลักษณเฉพาะตัว องคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหมจึงไดจัดงานมนตเสนหเชียงใหม เมืองดอกไมงาม ประจําป 2566 (CHARMING 
Chiang Mai Flower Festival 2023)  ภายใตแนวคิด “Miracle Flora” (แสง..สี..ศิลปมนตเสนหดอกไมงาม) 

ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดานหลัง
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสภาพลักษณที่ดีงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลานนา 
รวมถึงกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหพัฒนาและเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังมี
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวที่หลากหลายเหมาะสมกับแตละเทศกาลและสรางความประทับใจใหแก
นักทองเที่ยว ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมโยงและสงเสริมการทองเที่ยวระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน สังคม 
ประชาชน และชุมชนดานการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม สําหรับงานมนตเสนหเชียงใหม เมืองดอกไมงาม 
ประจําป 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) พิธีเปดงานฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 

2565 เวลา 18.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม และบริเวณตรงกันขาม
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม งานจัดขึ้นระหวางวันที่                
16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ตั้งแตเวลา 18.00 – 22.00 น.  กิจกรรมภายในงาน อาทิ             
งานศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี ครั้งที่ 4 กิจกรรมดนตรีในสวน กิจกรรมนิทรรศการสวนไม
ดอกไมประดับ ซึ่งมีทั้งปาฝนเขตรอนแหงกลวยไมนานาพันธุ จุดเดน กลวยไมสกุลฟาแลนนอปซิส แวนดา และ
ไมดอกไมประดับชนิดตางๆ สวนบุปผาแหงเหมันต แหลงความงามของดอกไมเมืองหนาวสีสันสดใส             
มีดอกทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย ลิลลี่ ไซคลาเมน และไลเซนทัส พลังแหงแสงอาทิตย ความสวยงามของดอกไม
เขตรอน ทั้ง ดอกฮอลลี่ฮ็อค เจอราเนียม บีโกเนียดอกซอน และสับปะรดสี ฤดูกาลที่เปลี่ยนผัน จุดเดน ดอกไมไฟ 
ประดับไฟแสงสี ที่ใหบรรยากาศสีสันของฤดูกาลทั้ง 4 สวยงามตระการตา และทุงดอกบลูซัลเวียบานสะพรั่ง             
ชูดอกสีมวงสวยสุดลูกหูลูกตา สุดสวยงาม จุดเดน การแสดงน้ําพุดนตรี วันละ 3 รอบ คือ ในเวลา 19.00 น.  
19.45 น. และ 20.30 น. กิจกรรมนิทรรศการสงเสริมการทองเที่ยว (ศูนยเรียนรูกลวยไม) การสาธิตและใหความรู
ขั้นตอนการขยายพันธุ การแสดงกลวยไมที่หาชมไดยาก กิจกรรมงานมนตเสนหสินคา OTOP และผลิตภัณฑ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม (Charming Chiang Mai OTOP and Community Products Select 2023) จําหนายสินคา 

OTOP และผลิตภัณฑชุมชน 17 จังหวัดภาคเหนือ การจําหนายอาหารของสมาคมรานอาหารและสถานบันเทิง
จังหวัดเชียงใหม (ซุมอาหารและFood Truck) กิจกรรมงานมนตเสนหควายไทยเชียงใหม เมืองดอกไมงาม 
กําหนดจัดงาน ระหวางวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2565 ตั้งแตเวลา 07.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ณ บริเวณ
ฝงตรงขามสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม รายละเอียดของงาน            
ที่นาสนใจ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 การประกวดควายงามลานนา ประเภทควายดํา ประเภทควายเผือก 
วันที่ 22 ธันวาคม 2565 การประกวดควายงามทั่วไป ประเภทควายดํา ประเภทควายเผือกชิงถวยรางวัล
ปลัดกระทรวงมหาดไทยและถวยรางวัลนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อีกกิจกรรมที่นาสนใจ                 
 
                       “ยกทะเล... 
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“ยกทะเลมาสวน” ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง พบกับการจําหนายสินคาอาหารทะเล กิจกรรม             
สงทายปเกาตอนรับปใหม 2566 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ใหแวะเวียนมา
ถายภาพเก็บบรรยากาศสุดประทับใจ  ในโอกาสนี้ขอเชิญทุกทานเที่ยวงานมนตเสนหเชียงใหม เมืองดอกไมงาม 
ประจําป 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023)ภายใตแนวคิด “Miracle Flora”             

(แสง..สี..ศิลป มนตเสนหดอกไมงาม) ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 ณ สวนเฉลิม 
พระเกียรติ 82 พรรษา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และบริเวณทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษา (ดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

5.5 องคความรูเรื่องประเพณ ี“สูขวัญขาว”  
                   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นางสิริรัตน  โอภาพ) เมื่อเขาสูเดือนสามของลานนา 
ซึ่งตรงกับเดือนอาย หรือเดือนหนึ่งของภาคกลางลมหนาว เริ่มพัดเขาสูเขตภาคเหนือเปนการบงบอกถึงการ
เริ่มตนฤดูแหงการเก็บเกี่ยวกอนภูมิภาคอื่นของไทย ชาวนา จะประกอบพิธีสูขวัญขาว ขอขมาและขอบคุณ              
แมโพสพ ซึ่งชาวเหนือเรียกวา “แมโกสพ” โดยมีความเชื่อกันหากประกอบพิธีดงักลาวแลว จะทําใหขาวไมหาย
และหมดไปจากยุงฉาง ประเพณีทําขวัญขาว หรือพิธีทําขวัญขาวมีมาตั้งแตสมัยโบราณ เปนพิธีที่ชาวนาทํากัน 
จะทําการเมื่อชาวนาเกี่ยวขาวในนาเสร็จแลวเพื่อที่จะเรียกขวัญในนาที่ตกหลนอยูบางกลับมาขึ้นบานใหหมด
เพราะเขาถือวาแมโพสพตองเชิญมาขึ้นฉางขาวใหหมด  เมื่อขาวสุกเหลืองพรอมที่จะเก็บไดแลว กอนที่จะเกี่ยว
ขาวตองทําพิธีรวบขาวกอน แตกอนรวบขาวตองดูฤกษเสียกอนวาจะรวบไดวันใด วิธีการรวบขาวตองรวบ
กลางแปลงนาขาว โดยนําขาวสามกอมารวบมัดไวดวยกัน เวลารวบขาวตองใชคาถาวาดวยคาถารวบขาว 
ประเพณีทําขวัญขาว ทํากันทุกทองที่และแทบทุกครัวเรือนที่มีการทํานา ทําแลวอุนใจวาเปนสิริมงคล               
ไมประสบภาวะอดอยาก ทํานาไดผล มีขาวกินตลอดป เพราะแมโพสพจะประทานความสมบูรณพูนสุขให                
ทั้งอิ่มใจที่ไดสืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษ จริงอยูประเพณีดังกลาว หากมองดวยทัศนะวิทยาศาสตร               
อาจเห็นเปนเรื่องเหลวไหล แตหากมองใหลึกก็ใหคุณคาทางใจ เปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับชาวนา              
ใหรูวาการทํานาปลูกขาวของตนเองนั้นจะไมสูญเปลา เพราะแมโพสพจะเปนผูดูแลและเมื่อมีการเกี่ยวขาว 
ชาวบานก็จะมาชวยกันเกี่ยวขาว ซึ่งเปนการสรางความสมัครสมานสามัคคีและที่สุดคือการสรางความสุข             
เชื่อวาถาไดทําขวัญขาว และเจาแมโพสพไดรับเครื่องสังเวยแลว จะทําใหเมล็ดขาวลม หนอนไมมากอกวน              
ไมมีสัตวมากล้ํากราย ไดผลผลิตอุดมสมบูรณ แมโพสพเปนวิญญาณของขาว ฉะนั้นจึงเกิดความเคารพยําเกรง 
และตองการที่จะแสดงความกตัญูกตเวทีตอแมโพสพ จึงมีการบวงสรวงบูชาแมโพสพขึ้น นอกจากนั้น
ชาวบานยังเชื่อวาขาวมี "ขวัญ” สิงสถิตอยูประจําไมหลีกหนีไปไหน การที่ขาวมีขวัญสิงอยูจะทําใหตนขาว            
งอกงามสมบูรณ ใหผลผลิตสูง และไมมีโรคภัยเบียดเบียนหรือเฉาแหงตาย เมื่อนําขาวที่เก็บเกี่ยวเสร็จแลวขึ้นสู
ยุงขาว หรือลอมขาว หรือเรินขาว แมวาจะนํามาจําหนายหรือกินก็ไมหมดหรือสิ้นเปลืองนอยที่สุด การทําขวัญ
ขาวนิยมทําหลังจากเก็บเกี่ยวและขนขาวขึ้นสูยุงฉางเรียบรอยแลว เกือบจะทุกชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  
ที่มีการทํานา แตที่โดดเดน คือ ชุมชนบานยางหลวง  อําเภอแมแจม และชุมชนแมฮองไคร อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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5.6 สถานการณโรคสําคัญจังหวัดเชียงใหม เดือนพฤศจิกายน 2565  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นพ.จตุชัย มณีรัตน) ประเทศไทยไดมีการ
ประเมินสถานการณโควิด -19 ใน 3 เรื่อง คือ (1) ความจําเปนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (2) เรื่องของ
ภูมิคุมกันวาสูงจนเปนที่ยอมรับหรือไม (3) เรื่องของสภาพเชื้อ  ในหวงสัปดาหที่ผานมา จังหวัดเชียงใหมมีการ
ตรวจดวย CPR ซึ่งมีความแมนยํา พบผูติดเชื้อ 67 ราย เฉลี่ย 9 คน/วัน และ และตรวจดวย ATK ผลการ
ตรวจมีความแปรปรวนคอนขางเยอะ ทั้งมีการรายงานผลบางไมรายงานผลบาง  มียอดผูติดเชื้อ 3,200 คน 
เฉลี่ย 470 คน/วัน มีผูเสียชีวิตจากโรคโควิด - 19 จํานวน 4 คน และจากโรคโควิด-19 รวมกับโรคอื่นๆ 
จํานวน 4 คน จากการประเมินตั้งแตตนป พ.ศ. 2565 จังหวัดเชียงใหมมีผูติดเชื้อประมาณ 4 แสนคน 
เสียชีวิตประมาณ 400 คน จากโรคโควิด 316 คน ซึ่งเปนอัตราที่ยอมรับได โดยการประเมิน 2 เดือนที่ผานมา    
มีผูติดเชื้อเพิ่มขึ้นประมาณ 2 – 3 เทา สําหรับผูติดเชื้อระดับไมรุนแรงจนถึงระดับรุนแรงตองนอนรักษาตัว              
ในโรงพยาบาลจํานวนไมเพิ่มขึ้น  การฉีดวัคซีนคิดตามสิทธิประชาชนที่มีทะเบียนราษฎร ฉีดเข็มที่ 1 ไปแลว                    
รอยละ 90.94  ฉีดเข็มที่ 2 ปองกันการเสียชีวิตหรือปวยหนักไดมากกวารอยละ 90 เข็มที่ 3 ขึ้นไปเปนเข็ม
กระตุนและปองกันการติดเชื้อรอยละ 70 การกระตุนที่มีประสิทธิภาพหางจากเข็มสุดทาย 4 เดือน ปองกันได 
รอยละ 70-80 ผูสูงอายุที่ฉีดสองเข็มไปแลว รอยละ 88 ตามตารางสามารถปองกันไมใหเสียชีวิต                 
ไดคอนขางมาก สวนผูที่ฉีดวัคซีนกระตุนเข็มสามและเข็มสี่สามารถปองกันไดไมใหเสียชีวิต รอยละ 98-99 
หรือเกือบรอยละ 100 สวนความกาวหนาการฉีดวัคซีนรวมทุกเข็มใน 22 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2565               
มีผูสนใจไปฉีดประมาณ 7,000 เข็ม ถือวานอย นําไปสูการเรงรัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุนโดยคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดใหสถานพยาบาลทุกแหงพรอมที่จะฉีดวัคซีนไดทุกวันในเวลาราชการ 
พรอมกับการกระจายวัคซีนที่มีอยูทั้งหมดไปยังทุกโรงพยาบาลในจังหวัด ซึ่งตอนนี้มีเฉพาะยี่หอ Pfizer มีการ
จัดแคมเปญฉีดวัคซีนในวันพิเศษหรือจัดในโรงเรียนที่มีจํานวนมาก โดยขอใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จังหวัดเชียงใหม เทศบาล  ใหทําการสํารวจเด็กที่มอีายุตั้งแต 6 เดือน – 4 ป สงขอมูลใหสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม เพื่อสงใหโรงพยาบาลอําเภอวางแผนฉีดวัคซีนเชิงรุกตอไป  ไดมีการจัดทํา Info ปายไวนิล
ประชาสัมพันธเชิญชวนสําหรับแจกใหทุกอําเภอ สถานพยาบาลเพื่อนําไปติดตั้งประชาสัมพันธ มาตรการ
ปองกันโรคโควิด-19 การปฏิบัติสําหรับผูติดเชื้อเนนตองปฏิบัติตาม Universal Prevention : UP สําหรับผูมี
ความเสี่ยงจะตรวจ ATK เฉพาะผูมีอาการทางเดินหายใจเทานั้น ระยะกักตัว หากอาการนอยใหรักษาแบบ
ผูปวยนอก โดยกักตัวอยูที่บาน 5 วัน โดยแพทยจะออกใบรับรองแพทยให 5 วัน หลังอีก 5 วัน สามารถใช
ชีวิตตามปกติ เริ่มทํางานได แตตองเวนระยะหาง งดกิจกรรมรวบกลุมกับผูอื่น งดกิจกรรมสัมผัสผูคนจํานวนมาก 
และงดการรับประทานอาหารรวมกัน รวมระยะรักษา คือ 10 วัน ยกเวนหากตองนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
แพทยจะออกใบรับรองแพทยใหตามจริง ผูที่เปนกลุมเสี่ยงใหใชชีวิตตามปกติไมตองกักตัว ขณะนี้ไดมีการ
ยกเลิกการใชงานแอปพลิเคชันไทยชนะ โรงพยาบาลทําการยกเลิกตรวจ ATK จากศพและใหจัดงานศพไดตาม
ประเพณี การรักษาพยาบาลในหองความดันลบแพทยจะพิจารณาเปนราย การรักษาอยูในรูปแบบเดียวกับ 
โรคไขหวัดใหญ สวนสถานบันเทิงยังคงรักษามาตรการ Covid Free Setting สวนกิจกรรมที่มีคนจํานวนมาก
สามารถจัดไดตามปกติ ที่ผานมามีการจัดคอนเสิรต สถานบริการ ถนนคนเดิน งานวิ่ง และกิจกรรมตางๆ ไมมี
ผลกระทบกับยอดผูปวยโควิด-19 ที่ตองนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล แตวายอดผูปวยที่อาการเล็กนอย                     
มีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 2 – 3 เทา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

              5.7 สถานการณ... 
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5.7 สถานการณภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือ เดือนพฤศจิกายน 2565          
             หัวหน าสํ านั ก งานปอง กันและบรร เทาสาธารณภั ยจั งหวัด เชี ย งใหม                
(นายอารุณ ปนตา) การคาดหมายลักษณะอากาศเดือนธันวาคม  2565  จะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้น            
และจะมีหมอกหนาหลายพื้นที่ในบางชวง สําหรับบริเวณยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด 
กับมีน้ําคางแข็งเกิดขึ้นไดในบางชวง เนื่องจาก บริเวณความกดอากาศสูง จากประเทศจีนจะแผเสริมลงมา          
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเปนระยะๆ โดยจะมีกําลังคอนขางแรงเปนสวนใหญ ขอควรระวัง เดือนนี้มักจะมี
คลื่นกระแสลมตะวันตกเคลื่อนจากประเทศพมา ผานประเทศไทยตอนบน ทําให บริเวณดังกลาวมีฝนฟา
คะนองลมกระโชกแรงบางแหง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาได สถานการณน้ําในอางเก็บน้ําขนาดใหญและ            
ขนาดกลางเขื่อนแมงัดสมบูรณชลมีปริมาณน้ํา 274.007 ลาน ลบ.ม. รอยละ 103.40 เขื่อนแมกวงอุดมธารา
มีปริมาณน้ํา 252.480 ลาน ลบ.ม. รอยละ 96.00 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 13 แหง รวมจํานวน 
102.503 ลาน ลบ.ม.รอยละ 99.62 การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว                   
ป พ.ศ. 2565 - 2566 กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจัดทํา
แผนเผชิญเหตุภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2565 – 2566 โดยผานความเห็นชอบของผูอํานวยการกองบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมแลว กองบัญชาการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ชม 0021/34671 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การเตรียมการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยจากอากาศหนาว ป 2565 - 2566 โดยแจงใหอําเภอและองคกรปกครอง              
สวนทองถิ่นแหงพื้นที่ ถือปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัย จากอากาศหนาว               
ป พ.ศ. 2565 – 2566 ความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จังหวัดเชียงใหม (1) ประเภทผูเดือดรอน ไดแก ผูสูงอายุ 216,408 คน เด็กไรผูอุปการะ 3,053 คน คนพิการ              
ทุพพลภาพ 37,160 คน  ผูมีรายไดนอย 36,682 คน ผูประสบความเดือดรอน 80,772  คน รวม 374,075 คน                  
(2) ความตองการเครื่องกันหนาว ไดแก ผาหมนวม 324,140 ชิ้น ผาหมไหมพรม 28,072 ชิ้น เสื้อกันหนาว 
71,604 ชิ้น เครื่องกันหนาวอื่นๆ 37,138 ชิ้น รวม 460,954 ชิ้น การใหความชวยเหลือ (1) มูลนิธ ิ                 
มิราเคิลออฟไลฟมอบถุงยังชีพ ตามโครงการ “หนึ่งใจ…ชวยเหลือผูประสบภัย” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 
2565 ณ อําเภอฝาง จํานวน 307 ชุด และ ณ อําเภอแมอาย จํานวน  350 ชุด รวมจํานวน 657 ชุด              
(2) มูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ ประสานมอบผาหม จํานวน 3,500 ผืน และเครื่อง
เวชภัณฑ จํานวน 3,500 แพ็ค การติดตามการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)              
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน                
สรุปขอมูลสถานการณอุทกภัย (พายุใตฝุน “โนรู”) เกิดภัยตั้งแตวันที่ 27 กันยายน – 26 ตุลาคม 2565 
จังหวัดเชียงใหมไดประกาศเขตพื้นที่ฯ/เขตการใหความชวยเหลือฯ แลว จํานวน 16 อําเภอ 89 ตําบล            
619 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 70,560 ครัวเรือน 170,614 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 
8,444 หลัง พื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย 12,287 ไร  ประมง 116 บอ ปศุสัตว 20 ตัว              
สิ่งสาธารณประโยชนไดรับ ความเสียหาย ไดแก ถนน 319 สาย สะพาน 57 แหง เหมือง/ฝาย 72 แหง             
อื่นๆ (พนัง 1 แหง) การใชจายเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน ๒๐ ลานบาท) 
กรณีอิทธิพลจากพายุโนรู  ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติจายเงินทดรองราชการฯ เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ดานการปฏิบัติงานใหความชวยเหลือผูประสบภัย (ขนยายผูประสบภัย และสูบน้ํา
ทวมขัง) ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอสารภี อําเภอดอยหลอ และอําเภอสันปาตอง ในสวนการ                     
 
                ใหความ... 
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ใหความชวยเหลือดานอื่นๆ ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม ไดพิจารณาใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(อุทกภัย) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.8  การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566        
     หัวหน าสํ านั ก งานปอ ง กันและบรร เทาสาธารณภัยจั งหวัด เชี ยง ใหม                
(นายอารุณ ปนตา) การปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566 ชื่อการรณรงค 
“ชีวิตวิถีใหม ขับขี่อยางปลอดภัย ไรอุบัติเหตุ” โดยมีเปาหมายใหจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหต ุจํานวนผูเสียชีวิต 
และจํานวนผูบาดเจ็บ (admit) ลดลงไมนอยกวารอยละ 5  เมื่อเทียบกับสถิติในชวงเทศกาลปใหม เฉลี่ย 3 ป
ยอนหลัง ดังนี ้ 

โดยมีแนวทางการดําเนินการชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2566 ตามหวงเวลาดังนี้ (1) ชวงรณรงคและ
ประชาสัมพันธ ระหวางวันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 21 ธันวาคม 2565 (2) ชวงดําเนินการ ระหวางวันที่  
22 ธันวาคม 2565 – 11 มกราคม ๒๕๖6 แยกเปน ชวงกอนควบคุมเขมขน ๗ วัน ระหวางวันที่                   
22 – 28 ธันวาคม 2565  ชวงควบคุมเขมขน ๗ วันระหวางวันที่ ๒9 ธันวาคม ๒๕๖5 – 4 มกราคม 2566 
และชวงหลังควบคุมเขมขน ๗ วัน ระหวางวันที่ 5 – 11 มกราคม 2566  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.9 รายงานผลการดําเนินโครงการถังขยะลดโลกรอนขององคกรปกครอง              
สวนทองถิ่น จังหวัดเชียงใหม  

ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายวิษณุ วิทยวราวัฒน) สืบเนื่องจากนโยบายการ
ดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดเรือนกระจกของกระทรวงมหาดไทย ลดโลกรอน             
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งประเทศ ตามโครงการลดกาซเรือนกระจกภาครัฐสมัครใจตามมาตรฐาน  
ของประเทศไทย ในขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการไปแลว                 
รอยละ 3.17 จังหวัดเชียงใหมไดเรงรัดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการทําถังขยะเปยกใหครบ             
ทุกครัวเรือนตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ขอเชิญชวนสวนราชการและอําเภอทําถังขยะเปยกไวใชที่บาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

5.10  การเตรียมความพรอมโครงการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  
       ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายกริชสยาม คงสตรี) ในป 2566 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีนโยบายใหกําหนดพื้นที่ที่ตองดูแล              
เปนพิเศษ ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไฟไหมเปนประจําทุกป เพื่อใหพื้นที่เหลานี้ถูกดูแลเปนพิเศษ รวมทั้งไดกําหนด              
แนวทางการจัดการไฟปาแบบไรรอยตอรวมกับผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งเปน 
                ครั้งแรก... 

ปใหม พ.ศ. จํานวน (ครั้ง) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) 
2563 104 104 14 
2564 115 117 11 
2565 96 93 12 
เฉลี่ยยอนหลัง 3 ป 105 105 12 
เปาหมายลดลงรอยละ 5 100 99 12 
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ครั้งแรก เพื่อกําหนดแนวทางการแกไขปญหาไฟปาและลงนามรวมแกไขปญหาในบริเวณพื้นที่รอยตอ              
ในป 2566 ซึ่งตอเนื่องมาจากป 2565 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมไดสนับสนุนงบประมาณอุดหนุน
ใหแกประชาชน จํานวน 644 หมูบาน หมูบานละ 20,000 บาท ซึ่งในพื้นที่เสี่ยงหรือ 8 พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่
ที่เปนรอยตอจังหวัดที่สําคัญลําดับตน จะไดรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม แผนการ
ดําเนินงานประจําป 2566 แบงเปน กอนวิกฤต เปนการเตรียมการ/ปองกัน หวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 
2565 ชวงวิกฤต เปนการเผชิญเหตุ หวงเดือนมกราคม – เมษายน 2566 และหลังวิกฤต เปนชวงของการ
ฟนฟูสรางความยั่งยืน หวงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2566 ขอใหอําเภอสงรายชื่อหมูบานที่เปนพื้นที่
บริหารจัดการพิเศษ และเปนพื้นที่รอยตอระหวางจังหวัด เพื่อจะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม พื้นที่บริหารจัดการเขตพิเศษ ไดแก พื้นที่รอยตอระหวางอําเภอแมออน 
รอยตอระหวางอําเภอสันกําแพง พื้นที่บริเวณเหนือเขื่อนแมกวงอุดมธารา พื้นที่ของอําเภอแมแจมรอยตอ
อําเภอแมลานอย พื้นที่อําเภอสะเมิง พื้นที่ตําบลบานปง อําเภอหางดง เปนพื้นที่ที่มีไฟไหมประจําทุกป               
พื้นที่ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  อําเภอฮอดรอยตออําเภอดอยเตา  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 5.11  การดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและ
อาชญากรรม จังหวัดเชียงใหม 
     ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร) นโยบายการ
แกไขปญหายาเสพติด เปน 1 ใน 12 นโยบายสําคัญของรัฐบาล ถือวาเปนวาระแหงชาติ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติถือวาเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองปฏิบัติ ภารกิจเรงดวนตอตานยาเสพติดตามนโยบายของผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ มีอยู 5 ประเด็น ไดแก (1) ยกระดับความสําคัญการปองกันและปราบปรามยาเสพติด             
ทั้งรายยอยในพื้นที่ รายสําคัญ และเครือขาย โดยใหผูบัญชาการ ผูบังคับการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติดวยตนเอง 
(2) รวมกับภาคีเครือขาย คนหาผูติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตทางประสาทจัดทําฐานขอมูล เพื่อนําเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาโดยเร็ว (3) คนหาและนําผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดในพื้นที่เขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาโดยสมัครใจ (4) ใหความสําคัญกับโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแกปญหายาเสพติด             
แบบครบวงจรตามยุทธศาสตรชาติ (5) กวดขันดูแลไมใหขาราชการตํารวจเขาไปพัวพันเกี่ยวของกับยาเสพติด 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินนโยบายของรัฐบาลและของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมาดําเนินการ             
5 ดาน ไดแก (1) การดําเนินการคนหา ผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดและผูปวยจิตเวช เพื่อนําเขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาตามกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติสุขภาพ (2) การปดลอมตรวจคนหมูบานชุมชนแพร
ระบาดยาเสพติด (3) ตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการ โรงงาน เพื่อปองกันการแพรระบาด              
ของยาเสพติด (4) โครงการครูตํารวจแดร (5) โครงการตํารวจประสานโรงเรียน 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน ผลการ
ดําเนินการคนหาผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดและผูปวยจิตเวช เพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาเบื้องตน                  
ไดสํารวจจากขอมูลผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติดและผูปวยจิตเวช  เพื่อนําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาเบื้องตน            
ไดสํารวจจากขอมูลผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ที่ถูกจับกุมที่ปรากฏขอมูลของจังหวัดเชียงใหม มีทั้งหมด 23,702 
คน ใน 23,702 คน สมัครใจเพื่อรับการบําบัด 3,263 คน ในจํานวนนี้มีผูปวยจิตเวชที่มีสาเหตุจากยาเสพติด                
ที่จะตองเฝาระวังอยู 30 คน ซึ่งในชวงนี้อยูในระหวางการคนหาผูเสพและผูปวยจิตเวชตลอดเดือนธันวาคม 
2565 หลังจากนั้นจะนําขอมูลทั้งหมดบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการบําบัดตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

                5.12 ระเบียบ... 
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 5.12 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
พ.ศ. 2560  แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565  และการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งท่ี 4 (แทนตําแหนงท่ีวาง)  
    สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม (นางสาวอรัญญา 
ณ ลําพูน) ในระยะแรกการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เปนการขยายเครือขายพลเมือง
อาสาพัฒนาประชาธิปไตย โดยสรางกลุมเครือขายเขารวมในการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล 
ไดมีสวนรวมในการใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และสรางเจตคติที่ดีในทางการเมืองการปกครองใหเกิดขึ้นแกเครือขายฯ อยางตอเนื่อง และเปนการ
ขยายพื้นที่ทางการเมืองใหเครือขายฯ ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้งมากขึ้น และเปนศูนยกลางใน
การปฏิบัติงานและประสานงานในการใหความรูเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้ง
ระดับชาติและระดับทองถิ่น เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหมจึงไดรวมลงนามบันทึกขอตกลงกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม เพื่อจัดตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) ขึ้น เปนจังหวัดแรก
ในประเทศไทยและไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายเครือขายพลเมืองอาสาประชาธิปไตย ในวันที่ ๒๙ - ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๖ โดยกําหนดให กศน.ตําบลเปนสถานที่ตั้งศูนยสงเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตําบล 
(ศส.ปชต.) และแตงตั้งให ครู กศน.ตําบล เปนเลขานุการ/กรรมการ โดยมีตัวแทนกลุมเครือขายตางๆ ในพื้นที่
เปนกรรมการโดยเริ่มตนจัดตั้ง ศส.ปชต.นํารอง อําเภอละ ๑ ศูนย รวมทั้งสิ้น ๒๕ ศูนย ในป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) โดยความรวมมือกับสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                   
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต) เพื่อพัฒนาตอยอดการสรางและขยาย
เครือขายความรวมมือระดับตําบลขึ้นในทุกตําบลทั่วประเทศ จํานวน ๗,๕๑๗ ศูนย ในป พ.ศ.๒๕๖๐ ไดมี
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย พ.ศ.๒๕๖0 ขึ้น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ในป พ.ศ.๒๕๖๕ ไดมีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวยศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ฉบับที่  ๒) พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกับยุทธศาสตร                      
การขับเคลื่อนภารกิจของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และในปจจุบัน เพื่อเปนการพัฒนาตอยอด             
การขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ใหบังเกิดผล
อยางเต็มที่ และบูรณาการความรวมมือกับเครือขายสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงไดบันทึกขอตกลง
วาดวยความรวมมือการสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กับหนวยงานพันธมิตร ประกอบดวย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมกิจการผูสูงอายุ และกรมการพัฒนาชุมชน การไดมาซึ่ง
กรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการสรรหา โดยมีตัวแทน
จากประชาชนทุกหมูบาน ชุมชน เปนกรรมการ และประสานความรวมมือหนวยงานระดับจังหวัดของ                 
ที่ทําการปกครองจังหวัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงาน                    
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด คัดเลือกตัวแทนของตําบลหนวยงานละ 1 คน ทั้งนี้ ใหประสาน             
ขอความรวมมือจากสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือบุคคลที่เห็นสมควร             
เปนกรรมการและเลขานุการ โครงสรางคณะกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอําเภอ ประกอบดวย 
ประธาน ศส.ปชต.ตําบล/ชุมชน ทุกแหง เปนกรรมการโดยตําแหนง หากจํานวนศนูยฯ นอยกวา ๕ ใหพิจารณา
แตงตั้งใหครบ ๕ คน) โครงสรางคณะกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด ประกอบดวย  
               ประธาน... 
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ประธาน ศส.ปชต.อําเภอทุกแหง เปนกรรมการโดยตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหมแตงตั้ง พนักงานฯ เปนเลขานุการ หากจํานวนศูนยฯ อําเภอ นอยกวา ๕ ใหพิจารณา
แตงตั้งกรรมการระดับอําเภอเปนกรรมการใหครบ ๕ คน หนาที่ของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.) ไดแก (1) ชวยเหลือ กกต./สนง.กกต./หนวยงานที่เกี่ยวของ ในการสรางความรูความเขาใจ          
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (2) สงเสริมการ              
มีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน (3) บูรณาการ ขยาย พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคพลเมือง                        
(4) สงเสริมใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม (5) สงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการ
เลือกตั้ง  หนาที่ของกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ไดแก (๑) ประชุม วางแผน               
เพื่อบริหารจัดการศูนยฯ ใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชน
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยางมีประสิทธิภาพ                
(2) จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตามภารกิจ หรือใหการสนับสนุนการจัดทําแผนงานโครงการ กิจกรรม             
เพื่อขอรับการสนับสนุนทางวิชาการ งบประมาณ ในการดําเนินการสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมูบาน
พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย (3) เปนวิทยากรแกนนําในการรณรงคเผยแพร และสรางความรูความเขาใจ การมี
สวนรวมของประชาชน (4) ใหการสนับสนุนหรือฝกอบรม หรือพัฒนาความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เลือกตั้งแกสมาชิก ผูสนใจ อาสาสมัคร เปน จพง.ปน. หรืออาสาสมัครสังเกตการณ (5) สงเสริมใหประชาชน          
มีจิตสํานึกความเปนพลเมือง ใชสิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบงําไมวาทางใด           
มีสวนรวมในกระบวนการเลือกตั้ง หรือสังเกตการณการเลือกตั้งหรือชวยเหลือการปฏิบัติในการเลือกตั้งทุกระดับ 
(6) ประสานการทํางานเปนเครือขายรวมกับอาสาสมัครหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาองคกรเอกชน และ
องคกรชุมชนในภารกิจของศูนย (7) สรุป รวบรวม จัดทํารายงานการปฏิบัติงานของศูนย (8) พิจารณาดําเนินการ
ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดมอบหมาย หนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัด สงเสริมและสนับสนุน หรือประสานงานให ศส.ปชต.เผยแพรวิชาการ 
การใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการศึกษาแกประชาชน รวมทั้งผูสมัครรับเลือกตั้ง
เกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข              
การสงเสริมการตรวจสอบการเลือกตั้ง การสงเสริมใหประชาชนไดใชสิทธิเลือกตั้ง โดยสุจริตและเที่ยงธรรม 
และการอื่นๆ ขอมูล ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม ศส.ปชต. ตั้งแตป ๒๕๕๖ – ปจจุบัน มีดังนี้ ศส.ปชต.ตําบล ๒๐๔ ตําบล จาก ๒๐๔ ตําบล 
ศส.ปชต.มหาวทิยาลัย 3 ศูนย ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยมหาวิทยาลัยแมโจ ศส.ปชต. ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม ๒๐๘ ศูนย กรรมการ ศส.ปชต. ๓,๑๐๐ คน ศส.ปชต.ขยายเครือขาย ศส.ปชต.ตําบล ตนแบบ
ระดับอําเภอ  ๒๕ ศูนย ศส.ปชต.ตนแบบระดับประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแก ศส.ปชต.ตําบลหนองจอม อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ศส.ปชต.ตนแบบระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ ไดแก รางวัลชนะเลิศ ศส.ปชต.ตําบล
หนองจอม อําเภอสันทราย  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ศส.ปชต.ตําบลสะลวง อําเภอแมริม รางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับ ๒ ศส.ปชต.ตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร               
สวนจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่  4 แทนตําแหนงที่วาง เนื่องจากเมื่อวันที่                
14 พฤศจิกายน 2565 นายโกวิทย พิริยะอานันต สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม               
อําเภอเมืองเชียงใหม เขตเลือกตั้งที่ ๔ ลาออก เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ในวันอาทิตยที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๖                 
เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สิ้นสุดการรับสมัครมีผูสมัครจํานวน ๒ คน  
 
                  ไดแก... 
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ไดแก นางสาวชัญญญาภา พิริยะอานันต และนางสุภาพร แสนสุข ซึ่งขณะนี้อยูระหวางตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะตองหามของผูสมัครรับเลือกตั้ง ของผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 
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ระเบียบวาระที่ 6 รายงานการการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
                      6.1 สรุปกิจกรรม “ผูวาฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห 1 อําเภอ”  
     หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 
2565 เปนตนมา ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดนําคณะลงพื้นที่ใน 7 อําเภอ มีการสรุปปญหาเปนปญหา             
ที่พี่นองประชาชนไดรองเรียก ดังนี้ อําเภอหางดง ไดแก ปญหาน้ําทวมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน ปญหาดานการ
สงเสริมหัตถกรรมบานถวาย ปญหาการจราจร ปญหาที่ดิน อําเภอดอยหลอ ไดแก ปญหาการบริหารจัดการน้ํา 
ปญหาผลิตทางการเกษตร ปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําแมขาน ปญหาเสนทางคมนาคม อําเภอแมอาย ไดแก 
ปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ํากก ปญหาของเด็กและเยาวชนดานยาเสพติดและทองกอนวัย ปญหาผลผลิต            
ทางการเกษตร ปญหาไฟปาและหมอกควัน อําเภอสันปาตอง ไดแก ปญหาการกัดเซาะตลิ่งแมน้ําขาน และน้ํา
แมวาง ปญหาการสงเสริมการทองเที่ยว ปญหาการสงเสริมการเกษตร ปญหาโครงสรางพื้นฐาน อําเภอแมออน 
ไดแก ปญหาการสงเสริมการทองเที่ยว ปญหาการจราจรบานแมกําปอง ปญหาอาคารสถานที่โรงพยาบาล             
แมออน อําเภอพราว ไดแก ปญหาดานมลพิษทางการเกษตร ปญหาการขนสงสาธารณะ ปญหาการคมนาคม
ขนสง ปญหาระบบจายกระแสไฟฟา อําเภอจอมทอง ไดแก ปญหาการทองเที่ยว โฮมสเตย ปญหาผลผลิตทาง
การเกษตรลําไย ปญหาโครงสรางพื้นฐาน ปญหาการขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ  
จากปญหาดังกลาวผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของไดไปดําเนินการ ซึ่งมีความ
คืบหนาแลว ไดแก  การแกไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและชุมชนที่เกิดตามแนวถนนทางหลวง
หมายเลข 108 พื้นที่อําเภอหางดง สันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง โดยมอบหมายใหแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 
1 ไปสํารวจออกแบบ ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการออกแบบและจัดสงใหกรมทางหลวงพิจารณาบรรจุแผนงาน
โครงการของบประมาณตอไป ปญหาเรื่องการแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งริมแมน้ําขานในพื้นที่อําเภอ                  
ดอยหลอ กรมโยธาธิการและผังเมืองไดสํารวจออกแบบราคา ขณะนี้จังหวัดเชียงใหมไดรับการอนุมัติ
งบประมาณงบกลางจากรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน) มาดําเนินการ จํานวน 4.9 ลานบาท ปญหาไฟฟา
สองสวางพื้นที่ริมถนนไดมอบหมายใหแขวงทางหลวงชนบทไปดําเนินการในการตรวจสอบและแกไขโคมไฟ 
โดยใหรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ปญหาผลผลิตทางการเกษตร เพิ่มมูลคาโดยขึ้นทะเบียน GI 
มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ ปญหาการจราจรในพื้นที่
บานแมกําปองซึ่งมีการจราจรติดขัด ไดมอบหมายในอําเภอแมออนรวมกับตํารวจภูธรอําเภอแมออนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไปดําเนินการแกไขปญหา ทางอําเภอแมออนไดดําเนินการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน  
 นายอําเภอแมออน  (นายชลิต ทิพยคํา)  อําเภอแมออนไดประชุมวางแผนในการแกไข
ปญหาเรื่องการจราจรในพื้นที่อําเภอแมออน บานแมกําปอง ซึ่งในชวงเทศกาลการทองเที่ยวจะมีนักทองเที่ยว
เขามาในพื้นที่จํานวนมาก ทําใหเกิดปญหาการจราจรติดขัดและปญหาอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนเสนแมกําปอง            
มีความคับแคบและสูงชัน ทางอําเภอแมออนไดมีการประชุมคณะกรรมการศูนยปฏิบัติการความปลอดภัย            
ทางถนนเพื่อกําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาการจราจร การตรวจอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาล          
ปใหม สงกรานตหรือชวงที่มีวันหยุดติดตอกันหลายวันในพื้นที่บานแมกําปอง ซึ่งจะมีการทดลองจัดระเบียบ
การจราจรบานแมกําปอง ระหวางวันที่ 9 – 10 ธันวาคม  2565 ระหวางเวลา 07.00 – 17.00 น.              
 
                    มีจุด... 
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มีจุดคัดกรองรถ 2 แหง คือ ดานหนาองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว และบริเวณสามแยกบานแมกําปอง-
บานแมลาย แบงเปน ประเภทรถยนตของประชาชนในพื้นที่ รถยนตของนักทองเที่ยว และรถยนตขนสงสินคา
หรือรถที่เดินทางไปยังจังหวัดลําปาง ในกรณีรถยนตของประชาชนในพื้นที่กําหนดใหมีสติกเกอรติดไวที่หนารถ
และสามารถนํารถยนตขึ้นไปตอในพื้นที่ของตนเองได สวนรถยนตของนักทองเที่ยวกําหนดใหจอดบริเวณ            
จุดจอดรถ จํานวน 8 จุด ซึ่งจะมีรถสาธารณะนําเที่ยวโดยนักทองเที่ยวจะไดรับคูปองสวนลดซึ่งจะสามารถ
นําไปเปนสวนลดกับคาอาหารและที่พักกับรานคาที่เขารวมโครงการ ยกเวนรถของนักทองเที่ยวที่แสดง
หลักฐานการจองหองพักและไดรับรองจากเจาของหองพักวามีที่จอดรถรองรับเพียงพอจึงจะสามารถนํารถ             
ขึ้นไปจอดได สําหรับรถขนสงสินคาหรือรถที่จะผานไปยังจังหวัดลําปางกําหนดใหมีสติกเกอรและใหแสดง               
ณ จุดคัดกรอง นอกจากนี้อําเภอแมออนยังไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม                
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามโครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV พรอมอุปกรณควบคุมบานแมกําปอง 
งบประมาณ 499,860 บาท เพื่ออํานวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ สรางการรับรูใหแกนักทองเที่ยว
และประชาชนเพื่อแกไขปญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ โดยจะมีการติดตั้งภาพ            
แสดงการจราจรในพื้นที่ใหกับนักทองเที่ยวหรือผูสัญจรไดเห็น สวนแผนระยะยาวอําเภอแมออนไดประสาน      
ทางหลวงชนบทเชียงใหม เพื่อเสนอของบประมาณขยายถนนเสนทางขึ้นบานแมกําปอง จะสรางลานจอดรถ
และจุดกลับรถเพิ่มเติม แตติดขัดในเรื่องของการใชพื้นที่เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปาสงวนชั้นหนึ่ง A 
ตองไดรับการอนุญาตจากหนวยงานปาไมและตองผานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จนถึงกระบวนการ
ทางกฎหมายตอไป  
  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) จังหวัดเชียงใหม             
ไดจัดทําปฏิทินกิจกรรมทองเที่ยว หัวหนาสวนราชการที่เปนเจาของโครงการหรือนายอําเภอที่ทราบวา              
จะมีกิจกรรมที่เปนการสงเสริมการทองเที่ยวหรือเปนกิจกรรมสําคัญของหนวยงาน/อําเภอสามารถสงขอมูล
ใหกับสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เพื่อจะรวบรวมสงใหกับการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
นําไปประชาสัมพันธดานการทองเที่ยวตอไป ทั้งนี้ สามารถเขาดูกิจกรรมไดโดยการเขารวมในกลุมไลน           
พิมพ @tatchiangmai 
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6.2 โครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม  
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายวีรพงศ ฤทธิ์รอด) เพื่อเปนการสงเสริม   

การทองเที่ยวและการสรางบานเมืองเชียงใหมใหสวยงาม ตามโครงการถนนสวย เมืองสะอาด ดอกไมงาม           
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 – 3 แขวงทางหลวงชนบท รวมกับ
อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดําเนินการในเรื่องของการทําความสะอาดถนน เก็บปาย
ประชาสัมพันธตางๆ ซึ่งไดมีการดําเนินการไปแลวในทุกอําเภอ และไดมีการกระจายไปในถนนหลายๆ สาย 
เพื่อใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อดําเนินการในการที่จะ
ขับเคลื่อนงานนี้ ไดมอบหมายใหอําเภอบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดูแลทําความ
สะอาดความปลอดภัยทางถนน โดยมีอําเภอนํารอง 11 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองเชียงใหม แมริม แมแตง 
หางดง สารภี แมออน สันทราย สันปาตอง ดอยหลอ จอมทอง คัดเลือกพื้นที่ถนนในอําเภอ เพื่อที่จะทําโครงการ
รวมกับทางแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 – 3 และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหมในการดูแลตกแตงความ
สวยงามของพื้นที่ถนน เพื่อเปนการตอนรับนักทองเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม 
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6.3 การจดั... 
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6.3 การจัดระเบียบสายไฟฟาและสารสื่อสาร  
ผูชวยโทรคมนาคมจังหวัดเชียงใหม (นายสุรศักดิ์ จินดาสมบูรณ) ความคืบหนา

การดําเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารในเดือนพฤศจิกายน 2565 ในพื้นที่ดําเนินการจัดระเบียบตามเสนทาง
หลักที่สําคัญในพื้นที่อําเภอจอมทอง แมริม หางดง บานแมกําปองในพื้นที่อําเภอแมออน สําเร็จลุลวงไป
บางสวนแลว การจัดระเบียบสายไฟฟาและสายสื่อสารถนนนิมมานเหมินท ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว           
รอยละ 70 ของพื้นที่ ในสวนของผูประกอบการสายสื่อสารมีจํานวนหลายแหงใชระยะเวลาดําเนินการ              
นานพอสมควร คาดวาในเดือนธันวาคม 2565 จะดําเนินการเสร็จเรียบรอยตามแผนระยะสั้น สําหรับแผน
ระยะยาวจําเปนตองนําสายไฟฟาสายสื่อสารลงใตพื้นดินเหมือนกับบริเวณถนนทาแพ ถนนชางคลานบริเวณ
ไนทบาซาร ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวอันดับตนๆ ของจังหวัดเชียงใหม    

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องประชาสัมพันธ 
                       7.1 ประชาสัมพันธการจัดงานนิทรรศการการขยายผล 40ป ศูนยศึกษาการพัฒนา            
หวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ 
      ผูแทนศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (นายคณยศ 
กาวิละ) ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตําบลปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม กอตั้งขึ้นจากพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2525 บนพื้นที่ 8,500 ไร ในลุมน้ําหวยฮองไคร ซึ่งอยูในบริเวณ
ปาขุนแมกวง เพื่อพลิกฟนจากสภาพปาเต็งรังที่เสื่อมโทรมใหเปนพื้นที่ตนน้ําที่อุดมสมบูรณ จากวันนั้นถึงวันนี้ 
40 ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดจัดงานวันครบรอบ 4 ทศวรรษ             
(40 ป) ของศูนยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในงาน“นิทรรศการ ขยายผล 40 ป ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ”  โดย นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดงาน เริ่มเวลา 09.00 น. และ
ถายทอดพิธีเปดผานทาง Facebook Live “ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
เพื่อเผยแพรแนวพระราชดําริ แนวทางการในการแกไขปญหาดานตางๆ ทั้งดิน น้ํา ปาไม และการพัฒนาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใหกับราษฎรนําไปปฏิบัติไดดวยตนเอง ภายในงานพบกับการแสดงสินคาของศูนยฯ 
เกษตรกรตัวอยาง และศูนยเรียนรูเครือขาย รวมทั้งนิทรรศการผลสําเร็จของหนวยงานตาง ๆ ภายในศูนยฯ 
อาทิ งานศึกษาและพัฒนาปาไม ชมนิทรรศการ ตนทางปาไม สนับสนุนกลาไม ชิมกาแฟปาขุน และกาแฟอีเห็น 
ฝายสงเสริมและปฏิบัติการ ชมนิทรรศการ การทําฝายเพื่อการฟนฟูปาตนน้ําลําธาร ในรูปแบบตางๆ งานศึกษา
และพัฒนาที่ดิน ชมนิทรรศการ การพัฒนาที่ดิน ตามแนวพระราชดําริ ชมแปลงสาธิตการปลูกหญาแฝก การทําปุย
หมักใบไม และการทําน้ําหมักชีวภาพ งานศึกษาและพัฒนาและอนุรักษขาว ชมนิทรรศการ การผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวพันธุดี สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว (สันปาตอง 1) งานศึกษาและพัฒนาเกษตรกรรมแบบประณีตชมนิทรรศการ 
สมุนไพรไทย ชาวบานไดประโยชน สนับสนุนกลาพืชสมุนไพร งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ชมนิทรรศการ  
ผลสัมฤทธิ์งานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช,สนับสนุนกลาพืชผักสวนครัว งานสงเสริมและพัฒนาอาชีพ              
ดานการเกษตร ประมง และปศุสัตว ชมนิทรรศการ การสงเสริม ผลิตพืชอาหารปลอดภัย เสริมสรางรายไดที่
ยั่งยืน ชมการสาธิตการทําไอศกรีมขาวกลองงอก งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว ชมนิทรรศการ งานอาชีพดาน
ปศุสัตว “ไกเหลืองทองฮองไคร” งานศึกษาและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกบ ชมนิทรรศการ การเพาะเลี้ยงกบ            
 
                  โดยวิธ.ี.. 
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โดยวิธีเกษตรธรรมชาติ กบนา และกบบูลฟล็อก งานศึกษาและพัฒนาประมง ชมสาธิตการแปรรูปสัตวน้ํา 
น้ําพริกปลาหยอง ตามแนวทางที่ไดพระราชทาน “ตนทางเปนปาไม ปลายเปนทางประมง ระหวางทางเปน
เกษตรกรรม” ในการนี้สามารถรับชมการฝกอบรมหลักสูตรการแปรรูปสัตวน้ําน้ําพริกปลาหยอง และวีดีทัศน
การฝกอบรม 9 หลักสูตร สําหรับผูที่สนใจทานใดที่ไมไดชม Live ก็สามารถเขามาเยี่ยมชมนิทรรศการ                  
ณ สํานักงานอํานวยการ อางเก็บน้ําที่ 2 อาคารอเนกประสงค เริ่มเวลา 09.00 – 16.00 น. ตั้งแตวันที่ 16 - 30 
ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 7.2 โครงการศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมี ครั้งท่ี 4  
  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายประยุกต สุดธัญญรัตน) จังหวัดเชียงใหมกําหนด
จัดงานศิลปาชีพลานนาไทย กาวไกลดวยพระบารมีประกอบดวย 8 กิจกรรม ดังนี้ (1) นิทรรศการและการ
แสดงผลงานเกี่ยวกับผาไทยของผูประกอบการ OTOP (2)กิจกรรมคัดเลือกสตรีศรีนครเชียงใหม ประจําป 
2565 (3) กิจกรรมคัดเลือกสตรีดีเดน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประจําป 2565 (4) กิจกรรมการประกวด
มารยาทไทย สืบทอดวัฒนธรรมไทย ตามพระราชปณิธานของ  สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง (5) กิจกรรมการประกวดงานฝมือประเภทแกะสลักผักผลไม สรางเอกลักษณ
และอัตลักษณแหงวัฒนธรรมไทยดานหัตถศิลป ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง (6) กิจกรรมการประกวดวงดนตรี “WACM Music 
Contest” (7) ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “พลังสตรีพลิกฟนเศรษฐกิจพลิกวิกฤตโควิด 19” World Female 
Economy โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานแมบานมหาดไทย (8) กิจกรรมออกบูธแสดงและ
จําหนายสินคาจากกลุมอาชีพสตรีจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ และจังหวัดอื่น ๆ จากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจ 
นําผลิตภัณฑ OTOP และผลิตภัณฑชุมชนมาจัดแสดงและจําหนาย กิจกรรมจัดขึ้น ระหวางวันที่ 16 ธันวาคม 
2565 – 2 มกราคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยจะมีพิธีเปดในวันที่ 16 ธันวาคม  2565 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  7.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนใชผลิตภัณฑ OTOP เปนของขวัญ ของฝาก ในชวง
เทศกาลปใหม   
       พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายประยุกต สุดธัญญรัตน) ขอเชิญชวนสวนราชการ
ใชสินคา OTOP และผลิตภัณฑชุมชนเปนของฝากของขวัญชวงเทศกาลปใหม 2566 โดยสามารถซื้อ/ส่ังซื้อได  
ณ บริเวณตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอทุกอําเภอ ระหวางวันที่  30 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม  2566 
เวลา 09.00 – 15.00 น.  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

7.4  ประชาสัมพันธการแขงขันกีฬา นกแกวเกมส ครั้งท่ี 42  
            ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (นางกัญญชลา สุขิตรกุล) กรมพลศึกษา 
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รวมกับ จังหวัดเชียงใหม จัดการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ                
ครั้งที่ 42 ประจําป 2566 "เทียนนกแกวเกมส" ระหวางวันที่ 6-14 มกราคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม     
                 ซึ่งกอน... 
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ซึ่งกอนจะเริ่มทําการแขงขันฯ ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน พรอมดวยผูแทนจาก 10 เขต                  
การแขงขัน สําหรับการแขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ ครั้งที่ 42 ประจําป 2566 มีการแขงขัน              
33 ชนิดกีฬา ประกอบดวย กรีฑา กระบี่กระบอง  กอลฟ  คาราเต จักรยาน  เซปกตะกรอ และตะกรอลอดหวงสากล 
เทควันโด  เทนนิส  เทเบิลเทนนิส เนตบอล บาสเกตบอลและบาสเกตบอล 3x3 แบดมินตัน ปนจักสีลัต  เปตอง 
ฟุตซอล ฟุตบอล มวยไทยสมัครเลน มวยปล้ํา มวยสากลสมัครเลน ยกน้ําหนัก ยิงปน ยิมนาสติกลีลา  ยูโด รักบี้
ฟุตบอล ลีลาศ วอลเลยบอล วอลเลยบอลชายหาด วายน้ํา  วูซู วูดบอล สนุกเกอร หมากลอม ฮอกกี้ แฮนดบอล 
และแฮนดบอลชายหาด รวมถึงกีฬาสาธติอีก 3 ชนิด ประกอบดวย เทคบอล เรือพาย และปญจกีฬา ในการนี้จะมี
พิธีเปดและพิธีปด ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จะแขงขันที่สนามแขงขันในพื้นที่อําเภอเมือง
เชียงใหม เชียงดาว สันปาตอง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

7.5 เตือนภัยมิจฉาชีพ 
      สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 2 (นายอํานาจ เรืองแสง) กรมสรรพากรไดแจงเตือน              

ใหประชาชนระวังมิจฉาชีพ พบวามีการแอบอางวาเปนเจาหนาที่สํานักงานสรรพากรหลอกใหประชาชนทําการ
แอดไลนและใหกรอกขอมูลสวนตัว เมื่อกรอกขอมูลในระบบเสร็จโทรศัพทจะดับทันที ปรากฏวาเงินในบัญชี
ธนาคารที่กรอกขอมูลไวจะถูกถอนออกจากบัญชีทันที ขอชี้แจงวากรมสรรพากรไมมีนโยบายใหเจาหนาที่                
ในสังกัดดําเนินการในกรณีดังกลาว ขออยาหลงเชื่อและทําธุรกรรมผานระบบออนไลนตางๆ หากมีขอสงสัย 
ขอใหติดตอสํานักงานสรรพากรไดทุกแหง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2565  
วันที ่ เวลา งาน สถานที ่

3 ธันวาคม 2565  พลเอก  สุ รยุ ทธ  จุ ลานนท  ประธานองคมนตรี             
ผูแทนพระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปดงาน
โครงการหลวง  ประจําป ๒๕๖5 

อุทยานหลวงราชพฤกษ  
อําเภอเมืองเชียงใหม 

5 ธันวาคม 2565  
 
 
 

07.00 น. 
 

09.00 น. 

การจัดพิธีเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล-  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพอ
แหงชาติ 5 ธันวาคม 2565 ประกอบดวย 
- พิธีสวดพระพุทธมนตและพิธีทําบุญตักบาตรถวาย 
  พระราชกุศล 
- พิธีวางพานพุมดอกไมและพิธีถวายบังคม 

ณ หองนิทรรศการ 1  
ศูนยประชุมและแสดง
สินคานานาชาติเฉลิม            
พระเกียรติ 7 รอบ                 
พระชนมพรรษา  
 

7 ธันวาคม 2565 08.00 น. พิธี เจริญพระพุทธมนต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ -                 
พระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  มหาวัชรราชธิดา เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565  

ณ วัดปาดาราภิรมย 
พระอารามหลวง 

 

วันที่ ... 
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วันที ่ เวลา งาน สถานที ่
8 ธันวาคม 2565 09.30 น. รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาพัชรกิติยาภา 

นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร                  
มหาวัชรราชธิดา เสด็จมาโครงการรอยใจรักษ 

โครงการรอยใจรักษ 
อําเภอแมอาย 

8 – 9  ธันวาคม 
2565 

19.30น. รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมเยียนสมาชิกและติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดลําปาง 

- กองบิน 41  
- โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส  
  (โรงแรมประทับ) 
  อําเภอเมืองเชียงใหม 

9 – 12 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 
นารีรัตนราชกัญญา จะเสด็จไปทรงเปดโรงเรือน
รวบรวมพันธุพืชพระราชทาน “สิริวัณณวรี Botanical 
Garden” และทอดพระเนตรการดําเนินกิจการของ
สถานีเกษตรหลวงอางขาง และโรงเก็บผลิตภัณฑ
เกษตรและโรงปฏิบัติการวิจัยทางพืช โรงงานหลวง
อาหารสําเร็จรูปที่ 1 (ฝาง)  

- สถานีเกษตรหลวงอางขาง  
- โรงเก็บผลิตภัณฑเกษตร 
  และโรงปฏิบัติการวิจัย 
  ทางพืช 
- โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)   
  อําเภอฝาง 

16 ธันวาคม 
2565 

14.00 น. พิธีแสดงพระธรรมเทศนา “อุภินนมัตถจรกถา”              
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ าสิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร 

19 - 29 ธันวาคม 
2565  
 

 รับเสด็จฯ สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร              
มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระดําเนินแทนพระองค
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานปริญญาบัตร
แกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในเขตภาคเหนือ ประจําปการศึกษา 2560 – 2562  

- กองบิน 41 
- ประทับแรม ณ คายกาวิละ   
  อําเภอเมืองเชียงใหม 
- ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เชียงใหม อําเภอแมรมิ 

24 ธันวาคม 
2565 

 รับเสด็จฯ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา                     
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาบําเพ็ญกุศลสวนพระองค  

- สนาม ฮ ตชด.334 
- วัดทาตอน พระอารามหลวง  
  อําเภอแมอาย 

29 ธันวาคม  
2565 

08.00 น. การประชุมนายอําเภอ หัวหนาสวนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 09.30 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 
12/2565 

 

 

 

วันที่.. 
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วันที ่ เวลา งาน สถานที่ 
29 ธันวาคม  
2565 

13.00 น.  การประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อํ านวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม และผาน
ระบบ Webex 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม  12.30 น.   
      วัลยา  สิปปพันธ         ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางวัลยา  สิปปพันธ) 
         เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 
           พิพัฒนพงษ พุทธวงค        ผูตรวจรายงานการประชุม 
         (นายพิพัฒนพงษ พทุธวงค)    
                ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 


