
              รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งท่ี  11/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.   
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายช่ือผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม 
2. นายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม    
3. นายศรัณยู มีทองคํา ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
4. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
5. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
6. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
7. นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
8. นายไพรินทร ลิ่มเจริญ หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
9. นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
10. นายสายัณห กาวีวงค ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม 
11. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
12. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
13. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
14. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
15. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
16. นายมนตรี ไชยคีรี (แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
17. นายพงษศักดิ์ แกวแสนเมือง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการ

พัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม  
19. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
20. นางกุลสิริยา กอนแกว (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
21. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
อําเภอ 
22. นายวีระพันธ ดีออน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
23. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  
24. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 

 
25.นางสาวกมลรัตน... 
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25. นายจักรินทร สิรินทรภูม ิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
26. นายนคร กาวิชัย (แทน) นายอําเภอสันกําแพง 
27. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
28. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
29. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
30. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
31. นายสิทธิพร จันทราช (แทน) นายอําเภอเชียงดาว 
32. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
33. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
34. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ 
35. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
36. นายจิระชาติ ซือ่ตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
37. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
38. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
39. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
40. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
41. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
42. นางสาววรางคนา พยอมยงค (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
43. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง 
44. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน 
45. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
46. นายวีรวัฒน กิจมานะทรัพย (แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
47. นายธีรพงษ อินทรพันธุ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
48. พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี (แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
49. พ.ต.อ.จักรินทร ถ้ําแกว (แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
50. พ.ต.ท.ฐิติพงศ  เจนกิจเจริญชัย (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 
51. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธิ์นันท ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
52. พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์  ภุมรินทร (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
53. ร.ต.อ.หญิง ณัฏวจี        จักรสาร (แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2 
54. พ.ต.ท.หญิง วรรณวิภา   มั่งมีผล (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวดัเชียงใหม 
55. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
56. นายพิชชา คงทน (แทน) อยัการจังหวัดเชียงใหม 
57. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
58. นายครรชิต หุตะกมล อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
 

59. นายสราวธุ... 
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59. วาที่ ร.ท. รุจน นะนุน (แทน) อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมาย

และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
60. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3 
61. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
62. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จังหวัด

เชียงใหม 
63. นายสมบัต ิ นิลรัตน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง 
64. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 

(ทหาร) 
65. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
66. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม 
67. วาที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
68. นายกฤษณพงศ พรหมการัตน (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.ต.ศุภชาติ ศุกสาร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. พล.ต.ดํารงค คงเดช ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ท.สุรพล อุนบาน (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  
72. ร.อ.ถนอม แสงแกว (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
73. ร.อ.กิตติพงศ ทฤษฎี (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
74. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
75. น.ท.วุฒิพล สุขผดุง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
76. น.อ.อุกฤษ คงทนรบ ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
77. นางสัญญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
78. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
79. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษพ้ืนที่เชียงใหม 
80. นางยุพิน มุณีกาญจน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
81. นายไพฑูรย อ่ําเอี่ยม (แทน) สรรพสามิตพ้ืนที่เชียงใหม 
82. นายชินนิวัฒน มูลฐี (แทน) สรรพากรภาค 8 
83. นายวีระยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
84. นายอํานาจ เรืองแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
85. นางสาวกาญจนา ศิริสายัณฆ ผูอํานวยการสํานักงาน  คปภ.จังหวัดเชียงใหม 
86. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
87. นายปติณัช ศรีธรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3 
88. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
89. นายอาชว พดดวง นายดานศุลกากรเชียงดาว 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
90. นายจารุวัฒน สัตยานุรักษ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตเชียงใหม 
91. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
92. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
93. นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
94. นายนภดล อาวุธกรรมปรีชา นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือเขต 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
95. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
96. นายธนู ธิแกว ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
97. นางสาวชิดชนก นาคสินธุ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม 
98. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน 
99. นายเอราวิน สุทินนะ (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
100. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
101. นางจิดาภา สุภาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
102. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ          

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
103. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
104. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
105. นางปรียาภรณ อรุณเรืองสวัสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
106. นางสาวอาจารีย เรือนดี (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา  1/ (แทน) เคหะจังหวัด

เชียงใหม สาขา 2 
107. นางสาวเรวดี จันทเปรมจิตต (แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ     

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
108. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
109. นายพัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
110. นายวิชัย ศรโีพธิ์งาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
111. นางสาวจุฑาทิพย เทพบุญ (แทน) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
112. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
113. นางชมนาถ บุญคมรัตน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
114. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
115. นางณัฐกาญจน บุญเคลือบ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 
116. นางสุมาฆมาศ รวยทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
117. นายจรินทร คงศรีเจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม / (แทน) อํานวยการ

สํานักชลประทานที่  ๑ 
118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
119. นางจารุณีย ธาราวิไลสุขสกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
120. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
121. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
 

122. นางสาวบุษรา... 



 
 
 
 

- ๕ -

 

122. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 
จังหวัดเชียงใหม 

123. นางสุจารีย พชิา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  
124. นายฐาปนพันธ สุรจิต (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว 

น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม) 
125. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
126. นายประสพสุข มงคลไพสิทธิ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
127. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
128. นายไพรัตน ทับประเสริฐ ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ 
129. นางปยพร กันธราช (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
130. นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
131. นายศราวุฒิ ปงเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม 
132. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม

ที่ 1 
133. นายธีรพงศ สุพรรณทัศน ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
134. นายวิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
135. นายวีระ สุทธิธน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
136. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
137. นายศุภกรณ วชิราภรณ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม) 
138. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
139. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1 
140. นางสาวปยฉัตร ชาญไววิทย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
141. นางสาวเก็ตวลี เชื้อชาง (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
142. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
143. นายวิพากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
144. นายจําเนียร สีเขื่อนแกว (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
145. นางดวงแกว แสนงาย (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
146. นางกัลยาภา พานิช ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
147. นายสรัชชา  สุริยกุล ณ อยุธยา ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม 
148. นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
149. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
 

150. นางประนอม ... 
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150. นางประนอม ปยะสาธุกิจ ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  (เชียงใหม) 
151. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม  
152. นางสาวเกศินีกานต เอกกิตติธนภูมิ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
153. นางสาวปารณีย สกุณา (แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม 
154. นางสาวเยาวนารถ โกมลรักษ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
155. นายธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
156. นายภาคิน วานิชดี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
157. นายกานต เสารยะวิเศษ โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
158. นายสมศักดิ์ แสนสุข ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
159. นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
160. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
161. นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
162. นายคมเพชร สําลีเติมสิริ ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)  
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
163. นายสุรศักดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
164. นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
165. นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
166. นางสาววราภรณ พุทธา (แทน) ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดเชียงใหม 
167. นายมารุต แกวอินทร (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
168. นางนงนุช กุมศัสตรา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
169. นางสาวอัจฉรา ชิตทาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
170. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
171. ร.อ.ชัยธัช มารังค  (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
172. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
173. นายสุวรรณ สวัสดิ์มูล (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
174. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
175. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
176. นายสุรัตน ปาละนันทน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
177. นายสาธิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  3 
178. นายประสาร คิดดี (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ

อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 
หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
179. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
180. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม 
181. นางสาวสุคนธทิพย จันทะลุน (แทน) ผูอํานวยการหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
182. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
183. นายสมชาย ชนันชนะ ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 
184. นายอวยชัย ศรีตระกูล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
185. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธ ิ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม 

เขต 2 
186. นางนริสา พงษพานิช (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓ 
187. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
188. นางไอซา แกวประภา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
189. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
190. นางสาวฐิติพร พุทธิจักร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
191. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 
192. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
193. นางกรศิริ กรองสุดยอด (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
194. นางพนิดา  จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
195. นางปราณี พันธุวุฒิ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ 
196. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
197. ดร.รักษ พรหมปาสิต (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
198. นางวิภาพรรณ ติปญโญ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
199. นางประกาทิพย ผาสุก ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
200. นางสาวดวงเดือน คํามูลสุข (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
201. นายประมวล พลอยกมลชุณห ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
202. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
203. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม 
 

204. นางสาวรัตนา... 
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204. นางสาวรัตนา สุริยะมณี (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 
205. นายฐาปกรณ ใจสุวรรณ หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตบางเขน 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
206. นพ.จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
207. นายสังคม วิทยนันท ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
208. นางมณทิรา เมธา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม 
209. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
210. นายดุสิต อภัยสกุล (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
211. ดร.อมาวส ี อัมพันศิริรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
212. นางภัทรวดี แกวมา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
213. นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
214. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
215. นางธนาภรณ เจริญสุข (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอตุสาหกรรมภาคที่ 1 
216. นายชัยยุทธ สุขพรม (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร               

เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
217. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
218. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
219. นายณรงค อินสุข (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 3 
220. นางสาวมิ่งขวัญ มวงอยู (แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม 
221. นายโอรส เพชรเจริญ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
222. นายปรีดา พรหมมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
ภาคเอกชน 
223. นางสุธิดา แซเตี๋ยว (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
224. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
225. นางทิฆัมพร ตันวัฒนะ (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
226. นายวิรัช จิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
227. นางศรัชญา ณ เชียงใหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
228. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
229. นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9  
230. นายเฉลิมชัย สิงหศรี ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
231. นายเกรียง บุญพรประเสริฐ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
232. นายสาธิต ฉวีรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
 

233. นายสุชาต.ิ.. 
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233. นายสุชาติ นิตยพงศชัย ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

234. นางสาวมัลลิกา ลิ้มสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการภาค 8 ธนาคารออมสิน 
235. นางอริสรา ธนาคมภิรมย (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
236. นางศศิภา วรพรหมมินทร (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ                   

(จังหวัดเชียงใหม 
ผูเขารวมประชุม 
237. นายพงษพินันท บูรณะกิติ ผูอํานวยการสวนแผนงาน สํานักทางหลวงที่ 1  
238. นายภานุเมศ ตันรักษา หัวหนาขาวและกิจกรรมเครือขายวิทยุ มก.เชียงใหม 
239. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
240. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
241. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
242. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
243. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ  

2.1 การมอบรางวัลเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด และ
รางวัลสําหรับสถานศึกษาในการสงเสริมโครงการเยาวชนตนแบบดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2562 ระดับ
จังหวัด  โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  

2.2 การมอบรางวัลแกโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอรเซ็นต                          
โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

2.3 การมอบโลเกียรติยศการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนดวยพลังบวร และลานธรรม 
ลานวิถีไทย ที่มีความโดดเดนในจังหวัด  ประจําป พ.ศ. 2562  โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนพฤศจิกายน  2562 จัดทําโดย 
สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม  

4. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม  ดังนี้ 
    4.1 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย 

ตําแหนงปจจุบัน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม  ผูวาราชการจังหวัดตาก 

4.2 พันโท วีระชาติ โชติวรอานนท 
ตําแหนงปจจุบัน ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
ตําแหนงเดิม  รองผูบังคับการกองพันทหารชางที่ 302 กรมทหารชางที่ 3 

    4.3   นายอํานาจ  เรืองแสง 
ตําแหนงปจจุบัน สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

       ตําแหนงเดิม สรรพากรพื้นที่ลําพูน 
    

4.4 นายศุภกร ... 



 
 
 
 

- ๑๐ -

4.4 นายศุภกร  วชิราภรณ 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่ 1 
ตําแหนงเดิม รองผูอํานวยการสํานักงานทางหลวงที่   

    4.5  นางนภัสวรรณ แสงมณี 
ตําแหนงปจจุบัน  ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต  

เชียงใหม 
ตําแหนงเดิม นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

4.6    นายสมชาย  ชนันชนะ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนาน 

4.7   นายเจริญ   นอยพินิจ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

 4.8   นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาจังหวัดแพร 

4.9   นางประกาทิพย ผาสุก 
        ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการโรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล 
4.10 พันเอก กานต    ตีรณฐิตาภร   
         ตําแหนงปจจุบัน สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม สัสดีจังหวัดแพร  
4.11 นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ 
         ตําแหนงปจจุบัน    อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
         ตําแหนงเดิม อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 

5.  การใชเครื่องหมายกาชาดใหถูกตองตามกฎหมาย โดย ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
6.  ประชาสัมพันธโครงการทอดผาปาของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โดย  ศูนยฝกอาชีพคนพิการ   

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                              ประธานในที่ประชุม  (นายเจริญฤทธิ์   สงวนสัตย  ผ ูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  
นโยบายการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล                 
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด แนวทางการปฏิบัติงานคือ 
ความสําเร็จของงานที่ทํา จะเห็นวาสิ่งที่เปนนโยบายของรัฐบาลที่ไดสั่งการมาใหทุกสวนราชการปฏิบัติใน
รูปแบบของ function ในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ตองมีการปรึกษาหารือการ
ทํางานรวมกัน สิ่งที่สําคัญ คือ ในการปฏิบัติงานตองมีการประเมินผลการปฏิบัติขององคกร ผลการดําเนินการ 
function และยุทธศาสตรการพัฒนาในเชิงของพื้นที่วาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด สามารถดําเนินการ
ถึงเปาหมายที่แทจริงหรือไม  สิ่งที่อยากใหทุกสวนราชการประเมิน คือ ความสําเร็จในเชิงของผลลัพธ                 
ในแตละปใหหารือกับทีมงานแลวประเมินวา สามารถนําพาองคกรบรรลุความสําเร็จเชิงของผลลัพธไดหรือไม     
 
              ถาสําเร็จ... 
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ถาสําเร็จแลวจะทําอยางไรใหเกิดผลสําเร็จที่ดีขึ้นมากกวาเดิม  ถายังไมสําเร็จใหดูวาที่ผานมามีการปรับปรุง
วิธีการ แนวทางการปฏิบัติหรือไม   นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน คือ การบูรณาการการทํางานรวมกับ             
ทุกภาคสวนที่อยูในพื้นที่ รวมถึงภาคประชาชน การทํางานตองใหโอกาสภาคประชาชน ภาคเอกชน                 
ภาควิชาการทั้งหลายมารวมทํางานกับจังหวัดดวย  การทํางานรวมกันนั้นจะเริ่มตั้งแตรวมกันคิด รวมรับฟง 
รวมรับผลประโยชน  รวมรับปญหาที่เกิดขึ้นแลวชวยกันแกไข  เชน การแกไขปญหาขยะที่จะตองรวมกับ                
ทุกภาคสวน  นโยบายการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ไดมีการมอบอํานาจใหกับ                
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอทั้งหมดทุกเรื่อง ไมวาจะเปน               
งานการเงินการบัญชี  งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง การบริหารงานบุคคล การจัดประชุมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายตาง ๆ ใหหารือกับรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมตามสายงานไดทันที  สําหรับการประชุม ก.บ.ก., 
ก.บ.จ. ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจะเขาประชุมดวยตนเองทุกครั้ง  ทุกทานที่ไดรับมอบอํานาจไปแลวขอให
บริหารงานดวยความสุจริตและเที่ยงธรรม  ทุกทานเปนผูใชอํานาจและดุลยพินิจ ดังนั้น ตองรับผิดชอบใน             
ดุลยพินิจของตนเอง  สําหรับงานที่ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเดินทางไปเปนประธานในระดับตําบล หรือ
ระดับหมูบาน ขอความรวมมืออยาพิมพรูปผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมลงในปายประชาสัมพันธหรือ                
ปายตอนรับใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ อนุญาตใหพิมพชื่อ – นามสกุลไดเทานั้น ขอใหถือเปนแนวทางในการปฏิบัติรวมกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งท่ี 10/2562   เมื่อวันพุธที่ 30  ตุลาคม 2562    
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ  พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม

หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 10/2562  เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 20 หนาโดยมีนายวิรุฬ  พรรณเทวี รองผูวา
ราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพร ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม (Smart Office) เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม         
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  10/2562  ทั้งนี้ สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
สํานักงานเชียงใหม ขอเปลี่ยนแปลงชื่อผูเขารวมประชุมจากเดิมนางสาวภัคนันท  วินิจฉัย  เปน นางสาวภัคนันท 
วินิจชัย  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่10/2562 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 ภาวะเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือไตรมาส 3 ป 2562  

ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ                      
(นายโอรส  เพชรเจริญ) เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 3/2562 อยูในภาวะชะลอตัว การสงออกหดตัวตอเนื่อง              
จากอุปสงคในตลาดโลกที่ชะลอลง ภาคอุตสาหกรรมหดตัวตอเนื่อง การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง                      
ในเกือบทุกหมวด การทองเที่ยวขยายตัว  แนวโนมเศรษฐกิจไทย ป 2561 รอยละ 4.1  ป 2562 รอยละ 2.8   
 
            ป 2563 .... 
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ป 2563 รอยละ 3.2   เศรษฐกิจภาคเหนือขยายตัวเล็กนอยจากไตรมาสกอน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัว
เล็กนอยจากสนับสนุนมาตรการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  การลงทุนภาคเอกชนหดตัวเล็กนอยจากการลงทุนผลิต
ขณะที่ลงทุนกอสรางอยูในระดับต่ํา การใชจายภาครัฐหดตัวจากการเรงเบิกจายในชวงตนป ผลผลิต
อุตสาหกรรมขยายตัวเล็กนอยตามการผลิตเครื่องดื่มและเกษตรแปรรูป ภาคการทองเที่ยวขยายตัวชะลอลง              
โดยนักทองเที่ยวตางชาติโดยเฉพาะชาวจีน รายไดเกษตรกรขยายตัวจากดานราคาที่ปรับสูงขึ้นเพราะปริมาณ
ผลผลิตลดลง  เศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหมขยายตัวเล็กนอยจากไตรมาสกอน การทองเที่ยวเปนแรงขับเคลื่อน
สําคัญ โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวจีน การใชจายภาคเอกชน ขยายตัวเล็กนอย ตามยอดขายในหมวดคาปลีก 
ยอดจดทะเบียนรถยนตเชิงพาณิชย และรถจักรยานยนต ขณะที่รถยนตนั่งสวนบุคคลหดตัว การใชจายภาครัฐ
หดตัวจากการเรงเบิกจายในชวงตนป การสงออกลดลงจากกลุมสินคาเกษตรเปนสําคัญ ตามปริมาณผลผลิต                     
ที่ต่ํากวาปกอน สินเชื่อคงคางชะลอลง ตามภาพรวมเศรษฐกิจ เงินฝากขยายตัวเล็กนอย  ระยะตอไปของ
เศรษฐกิจภาคเหนือ ปจจัยสนับสนุน ไดแก แรงสนับสนุนจากมาตรการภาครัฐ และแนวโนมการทองเที่ยว                         
ยังดีตอเนื่อง ความทาทาย ไดแก  การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ และภาระ
หนี้ครัวเรือน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

  3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
   คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมรายงาน
ผลเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณ
รายจาย และการหักงบประมาณรายจาย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขการใชงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน เพื่อใหหนวยรับงบประมาณจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนที่สุด                     
ที่ นร 0702/ว 125 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562  ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอนของจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ งบประมาณประจําป 
พ.ศ. 2563 ที่ไดรับ จํานวน  8,070.40 ลานบาท  มีผลการเบิกจาย จํานวน 5,197.21 ลานบาท                    
คิดเปนรอยละ 64.40  มีผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 1 ของประเทศ  แยกเปน งบรายจายประจํา จํานวน 
7,382.38 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 4,984.48 ลานบาท คิดเปนรอยละ 67.52  งบรายจายลงทุน 
จํานวน 688.02 ลานบาท เบิกจายแลว  จํานวน 212.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.92 มผีลการเบิกจาย
อยูลําดับที่ 18 ของประเทศ  งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24  ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 
477.91 คิดเปนรอยละ 19.02  การดําเนินการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 สวนราชการที่ไดรับ
งบประมาณทั้งหมดเตรียมความพรอม และปรานกับหนวยงานตนสังกัดในเรื่องของโครงการตาง ๆ ที่คาดวาจะ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ป พ.ศ.2563  ในสวนของรูปแบบรายการ การพัสดุ เมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณ
และรับแจงจากตนสังกัดแลว จะไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยจะไดชี้แจงใหทราบ
ตอไป มาตรการเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ขณะนี้ยังไมไดกําหนดเปาหมายการเบิกจาย 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 
             3.1.3 สรุปผล... 
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3.1.3 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) ขณะนี้อยูในชวง
ของการพิจารณางบประมาณ งบที่ ไดรับมาแลวมี เฉพาะงบบริหารจัดการซึ่งยังไมมีผลการเบิกจาย                    
ตลอด 3 เดือนที่ผานมาไดชี้แจงกับหัวหนาสวนราชการเรื่องงการเดินทางไปชี้แจงงบประมาณ  ขณะนี้กําหนด
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2462 ชี้แจงงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญของสภาผูแทนราษฎร  ในวันที่ 1 ธันวาคม  2562 ชี้แจงงบประมาณตอคณะอนุกรรมาธิการทองถิ่น 
และวันที่  11 ธันวาคม  2562 ชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการสามัญวุฒิสภา  สําหรับการดําเนิน
โครงการแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแลงและอุทกภัย
จังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รัฐบาลไดใหความสําคัญและจังหวัดเชียงใหมไดมีการเสนอโครงการ 
รวม 152 กิจกรรม งบประมาณ 159,726,300 บาท  ผลการดําเนินงานที่สําคัญ ขณะนี้มีการเบิกจายแลว 
จํานวน 29 กิจกรรม เปนเงิน จํานวน 8,508,400 บาท มีการกอหนี้ผูกพันแลว จํานวน 113 กิจกรรม              
เปนเงิน จํานวน 116,516,860.86 บาท  คาวาจะกอหนี้ผูกพันอีก 3 กิจกรรม เปนเงิน จํานวน 
2,668,200 บาท  อยูระหวางอุทธรณไปกรมบัญชีกลาง จํานวน 2 กิจกรรม เปนเงิน จํานวน 4,982,900 
บาท ยกเลิกกิจกรรม จํานวน 5 กิจกรรม เปนเงิน จํานวน 16,823,600 บาท  เงินเหลือจายจากการจัดซื้อ
จัดจาง จํานวน 10,237,339.14 บาท หนวยงานที่ไดรับงบประมาณขอใหเรงรัดการเบิกจายกอนเดือน
มีนาคม  2563 ซึ่งจะทําใหจังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาลที่ไดกําหนดไว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

  3.1.4 รายงานสถานการณภัยหนาวและการใหความชวยเหลือพื้นที่ประสบภัย
หนาว 
           หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                    
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเขาสูฤดูหนาวของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทย
เริ่มเขาสูฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน                   
จะลดลงอยูในเกณฑอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอยางตอเนื่อง  การดําเนินการ  ขั้นตอนกอนเกิดภัย ไดแก              
การเตรียมการดานขอมูล จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณในการประสานการชวยเหลือ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ
ในการปองกันและใหความชวยเหลือ เผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนระมัดระวัง
อันตรายตางๆ การปฏิบัติเมื่อเกิดภัย  ไดแก การประสานดําเนินการกับหนวยงานในพื้นที่ รีบใหการชวยเหลือ
ราษฎรที่ไมสามารถชวยเหลือตนเอง  องคกรปกครองสวนทองถิ่น/อําเภอ หากเกินขีดความสามารถใหขอรับ
การสนับสนุนจากจังหวัด องคกรการกุศล และประชาชนทั่วไป จัดตั้งศูนยรับบริจาคสิ่งของ รายงาน
สถานการณและผลการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว  การปฏิบัติเมื่อภัยสิ้นสุด ไดแก การสํารวจราษฎรที่
เจ็บปวยที่ตองใหการรักษาพยาบาล จัดการฟนฟูดานอาชีพ ใหการสงเคราะหสําหรับราษฎรที่ไดรับความ
เสียหายดานการเกษตร ปศุสัตว ประมง ความตองการเครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ในพื้นที่ 25 อําเภอ จํานวน 378,607 คน แยกเปน ผูสูงอายุ จํานวน 183,233 คน         
คนพิการทุพพลภาพ จํานวน 35,265 คน เด็กไรผูอุปการะ จํานวน 4,752 คน ผูมีรายไดนอย จํานวน 
56,470 คน ผูประสบความเดือดรอน จํานวน 98,887 คน ความตองการเครื่องกันหนาว จํานวน 
440,338 ชิ้น ผาหมนวม จํานวน 322,132 ชิ้น เสื้อกันหนาว จํานวน 62,088 ชิ้น  ผาหมไหมพรม  
 
                จํานวน... 



 
 
 
 

- ๑๔ -

จํานวน 31,882 ชิ้น เครื่องกันหนาว จํานวน 24,236 ชิ้น ปจจุบันไดมีการสนับสนุนเครื่องหมกันหนาวจาก 
โครงการ ”ไทยเบฟ...รวมใจตานภัยหนาว ป 20 พ.ศ. 2562 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 25 อําเภอ จํานวน 
15,000 ผืน มูลนิธิราชประชานุเคราะห จํานวน 3,500 ผืน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  จํานวน 5,000 
ผืน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร จํานวน 500 ผืน และกลุมเซ็นทรัล จํานวน 1,000 ผืน  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.1.5 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม                  
ป 2563  

         ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา)  จากการรายงานของฝายวิชาการใหความเห็นวาสถานการณ               
หมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ในป 2563 จะไมนอยกวาป 2562 ทั้งในเรื่องของสถานการณ            
หมอกควัน และสถานการณไฟปา ซึ่งเกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การดําเนินการเตรียม                
ความพรอมแกไขปญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม แบงพื้นที่ออกเปน 2 พื้นที่ใหญ ๆ ไดแก เขตในเมือง 
จะตองลดภาวะตองฝุนควันจากรถยนต  การประกอบการ โดยเนนไปที่การขยายเขต safety zone และ
แผนการแจกหนากากอนามัยปองกันฝุนละออง P.M.25  เขตนอกเมือง จะตองลดจุด Hotspot พื้นที่ทํากิน 

พื้นที่ปา  การมอบหมายหนาที่ของแตละหนวยงานในการดําเนินการเตรียมพรอมแกไขปญหาฝุนควันของ
จังหวัดเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมไดติดตามรายชื่อเจาหนาที่
เจาของพ้ืนที่ 4 พื้นที่ที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานของศูนยระดับอําเภอและระดับตําบลพรอมหมายเลขโทรศัพท
ติดตอเพื่อใชในการประสานการปฏิบัติ และขอมูลราษฎรที่อยูอาศัย ที่ทํากินในพื้นที่ปาสงใหกับอําเภอ                
ไดมีการติดตามรายชื่อผูดับไฟปา การทําประกันภัยใหกับผูดับไฟปา นําขอมูลจาก Gistda มาวิเคราะหรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนขอมูลเดียวกันสําหรับมอบใหกับทุกภาคสวนใชในการติดตามและคาดการณ
สถานการณในพื้นที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหมไดมีการเรงรัดใหศูนยระดับอําเภอจัดใหมีการประชุม
รวมกับเจาของพ้ืนที่เขตปา เจาหนาที่ดูแลเขต ส.ป.ก.พื้นที่การเกษตร โดย ให มี ผู รั บ ผิ ดชอบ ให เ หมาะสม                 
ตามขนาดของพ้ืนที่ ใหอําเภอประสานกับกํานัน ผูใหญบานคัดเลือกชุดจิตอาสาดับไฟปาประจําตําบล 12 ราย 
จากจิตอาสาภัยพิบัติประจําตําบล 50 ราย ในการเสริมกําลังใหกับผูดับไฟปา สงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดูแล และทําการฝกอบรม รวมถึงจัดสรรอุปกรณใหเหมาะสม  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม ประสานการขับเคลื่อนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลนครเชียงใหม ในการเชิญชวน               
สถานประกอบการตาง ๆ เชน รานกาแฟเขารวมจัดพื้นที่ Safety zone ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดซื้อ
หนากากอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจัดทําแผนจํานวนการใชหนากากอนามัยปองกัน               
ฝุนละออง PM.25 ในแตละหวงเวลา เพื่อใชในการบริหารจัดการใหเหมาะสมตามแตละพื้นที่ ทําหนาที ่                

แจงเตือนคาฝุนละอองที่จะกระทบตอสุขภาพของประชาชน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม

ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุกทุกรูปแบบรวมกับสภาลมหายใจและภาคการมีสวนรวมตาง ๆ  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

3.1.6 รายงานสถานการณน้ําและแผนการบริหารจัดการน้ําจังหวัดเชียงใหม 
          ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)             

ในป 2563 ปริมาณน้ําทาทุกเสนทางจะนอยกวาปที่ 2562  สถานการณแหลงน้ําชลประทานในเขต                 
 
               จังหวัดเชียงใหม... 



 
 
 
 

- ๑๕ -

จังหวัดเชียงใหม  ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เขื่อนขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง มีปริมาณน้ํารวม 39               
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 60 ของความจุเขื่อน แยกเปน เขื่อนที่มีปริมาณน้ํานอยกวารอยละ 30 ของความจุ
เขื่อน  จํานวน 30  แหง  เขื่อนท่ีมีปริมาณน้ํารอยละ 31 – 50 ของความจุเขื่อน จํานวน 16  แหง เขื่อนท่ีมี
ปริมาณน้ํารอยละ 51 – 80 ของความจุเขื่อน จํานวน 43 แหง และเขื่อนที่มีปริมาณน้ํามากกวารอยละ 80               
ของความจุเขื่อน จํานวน 28 แหง เขื่อนขนาดกลาง จํานวน 12 แหง ที่ปริมาณน้ํารวม 29.06 ลาน ลบ.ม.   
คิดเปนรอยละ 34 ของความจุเขื่อน แยกเปน เขื่อนที่มีปริมาณน้ํานอยกวารอยละ 30 ของความจุเขื่อน  
จํานวน 1  แหง เขื่อนที่มีปริมาณน้ํารอยละ 31 – 50 ของความจุเขื่อน  จํานวน 7 แหง เขื่อนที่มีปริมาณน้ํา
รอยละ 51 - 80 ของความจุเขื่อน จํานวน 2 แหง และเขื่อนที่มีปริมาณน้ํามากกวารอยละ 80 ของความจุเขื่อน  
จํานวน 2 แหง  เขื่อนขนาดใหญ จํานวน 2 แหง มีปริมาณน้ํารวม 228.43 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
43.26 ของความจุเขื่อน แยกเปน เขื่อนแมงัดสมบูรณชล มีปริมาณน้ํา 156.39 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
59.02 ของความจุเขื่อน ในป 2561  มีปริมาณน้ํา 264.36 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 99 ของความจุเขื่อน                
เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีปริมาณน้ํา 72.03 ลาน ลบ.ม. มีปริมาณน้ํา 72.03 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 
27.39 ของความจุเขื่อน ในป 2561 มีปริมาณน้ํา 137.82 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52 ของความจุเขื่อน 
จะเห็นไดวาปริมาณน้ําตนทุนของเขื่อนขนาดใหญ กลาง เล็ก มีปริมาณน้ํารวม 295.69 หรือรอยละ 43.50 
ของความจุเขื่อน  แผนการบริหารจัดการน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชลชวงฤดูแลง ป 2562/63 รวมปริมาณน้ําที่
ใช 105 ลาน ลบ.ม. โดยจะจัดสรรเพื่อใชในเขตโครงสงน้ําฯ  แมแฝก-แมงัดฯ  จํานวน 35 ลาน ลบ.ม. 
(ประปาและรักษาระบบนิเวศน จํานวน 13 ลาน ลบ.ม. การเกษตร จํานวน  22 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 40,286 
ไร)  สงลงสูแมน้ําปงใหพื้นที่สองฝงแมน้ําปง จ.เชียงใหม - ลําพูน จํานวน  70 ลาน ลบ.ม. เริ่มดําเนินการตั้งแต
วันที่  9 มกราคม 2563 - 1 กรกฎาคม 2563  (การประปาและรักษาระบบนิเวศน จํานวน 21 ลาน ลบ.ม. 
การเกษตร จํานวน 48 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 149,986 ไร และอื่น ๆ จํานวน 1 ลาน ลบ.ม.)  การระเหย 
จํานวน 8 ลาน ลบ.ม. Dead storage จํานวน 12 ลาน ลบ.ม. สํารองสําหรับการเตรียมแปลงตกกลาฤดูฝน                 
ป 2563 จํานวน 30 ลาน ลบ.ม.  แผนการจัดสรรน้ํ า เขื่อนแมกวงอุดมธารา ฤดูแล ง  ป  2562/63                   
รวมปริมาณน้ําที่ใช 19 ลาน ลบ.ม.  ที่ประชุม JMC โครงการฯ แมกวงฯ  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน  2562 
พิจารณาแลวเห็นวาน้ําตนทุนไมเพียงพอสนับสนุนการปลูกขาวนาปรัง และพืชไร โดยสงน้ําใหเฉพาะพื้นที่ปลูก
ไมผล  การสงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศน  เริ่มดําเนินการเดือนมกราคม 2563 – 
มิถุนายน 2563  ปริมาณน้ํา 9 ลาน ลบ.ม. การสงน้ําเพื่อชวยเหลือพื้นที่ปลูกไมผล 4 รอบเวร เริ่มดําเนินการ
เดือนมกราคม 2563 – เมษายน 2563  เดือนละครั้ง ๆ 3 วัน ปริมาณน้ําไมเกิน 10 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ปลูก
ไมผล 25,055 ไร  งดปลูกพืชฤดูแลงป 62/63 สงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคและไมผล เทานั้น แผนการ
จัดสรรน้ําโครงการสงน้ําฯ แมแตง ฤดูแลง ป 2562/63  รวมปริมาณน้ําที่ใช 51 ลาน ลบ.ม. มาจากน้ํา
ธรรมชาติจากลําน้ําแมแตงปริมาณน้ําไหลเขาฝายแมแตงสะสม ฤดูฝนป 2562 ถึงปจจุบันจํานวน 210                                
ลาน ลบ.ม. นอยกวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 59  ปจจุบันน้ําแมแตงไหลเขาฝาย 7.9 ลบ.ม./วินาที คาดวาปนี้
ปริมาณน้ําจะนอยกวาป 2558  ฤดูแลง ป พ.ศ. 2562/63 ประชุม JMC โครงการฯแมแตง เมื่อวันที่                        
20 พฤศจิกายน 2562  เห็นวาเนื่องจากน้ําตนทุนไมเพียงพอใหงดปลูกขาวนาปรัง โดยสงน้ําใหเฉพาะพื้นที่
ปลูกพืชไรและไมผล การสงน้ําแบบรอบเวร 19 วัน เริ่มสงน้ําวันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดยสงใหตอนที่ 1 , 2 , 
3 และ 4  จํานวน 4 , 4 , 6 และ 5 วันตามลําดับ ที่ประชุมมีมติไมใหมีการเปลี่ยนแปลงแผนการสงน้ําฯ                          
การสงน้ํา เพื่อการอุปโภค-บริโภค เริ่มสงน้ําวันที่ 1 ธันวาคม  2562 – 31 พฤษภาคม 2563  ปริมาณน้ํา             
7 ลาน ลบ.ม. การสงน้ําเพื่อระบบนิเวศนพื้นที่คลองแมขา 0.6 ลาน ลบ.ม. เทศกาลสงกรานตคูเมืองเชียงใหม 
 
             0.4 ลาน... 
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4 ลาน ลบ.ม. รวม ปริมาณน้ํา 1 ลาน ลบ.ม. การสงน้ําเพื่อการเกษตรพื้นที่ปลูกพืชไร - พืชผัก 3,200 ไร            
ไมผล 26,208 ไร บอปลาและอื่น ๆ 728 ไร รวม 30,136 ไร  ปริมาณน้ํา 43 ลาน ลบ.ม. ใหงดการปลูก
ขาวนาปรัง ป 62/63  สงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค ,พืชไรและไมผล เทานั้น สรุปแผนการจัดสรรน้ําฤดูแลง 
ป 2562/63 ในเขตจังหวัดเชียงใหม กิจกรรมอุปโภค - บริโภคและระบบนิเวศ ปริมาณน้ํา 51 ลาน ลบ.ม. 
การเกษตร ปริมาณน้ํา 123 ลาน ลบ.ม.  อื่น ๆ ปริมาณน้ํา 1 ลาน ลบ.ม. รวม  175 ลาน ลบ.ม. น้ําสํารอง
ฤดูฝน 68.8 ลาน ลบ.ม.  เฉพาะในเขตชลประทานแมงัด แมกวง แมแตง  ลําดับความสําคัญของการจัดสรรน้ํา 
ไดแก เพื่อการอุปโภค - บริโภค รักษาระบบนิเวศน  พื้นที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม มาตรการควบคุม                
การบริหารจัดการน้ําในชวงฤดูแลง ป 2563  การรักษาเสถียรภาพของตลิ่งแมน้ําปงบริเวณประตูระบายน้ํา           
ทาวังตาล  ควบคุมการปดกั้นทางน้ําฯ ที่เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา  เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการ
ปลอยน้ําเสียลงในแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําตางๆ  การประปาสวนภูมิภาค เตรียมการสําหรับในกรณ ี                         
ระดับน้ําต่ํากวาระดับสูบน้ํา  สํานักงานชลประทานที่ 1 เปนผูถือกุญแจควบคุมปด – เปดประตูปากคลองสงน้ํา                         
ในลําน้ําปงทั้งหมด  แผนสํารองน้ําเพื่อสนับสนุนน้ําเพื่อการประปาฝงตะวันตกเมืองเชียงใหม โครงการฯ                   
แมแตง และโครงการชลประทานเชียงใหม  มีแหลงน้ํารวม 9 แหง ปริมาณน้ําเก็บกัก รวม 6,660,000 ลบ.ม.  
ความจุปจจุบัน รวม 4,121,215 ลบ.ม. เพื่อสํารองผลิตน้ําประปาเมืองเชียงใหม  สําหรับการเตรียมการ             
ในฤดูแลงจังหวัดเชียงใหมมีเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อชวยเหลือและบรรเทาภัยแลง จํานวน 135 เครื่อง/หนวย 
หากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรจากสวนกลางได 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
3.1.7 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2563  
         หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                    

(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) หัวขอการรณรงค  “ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร” ระยะเวลาการรณรงค                   
ชวงประชาสัมพันธ ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  – 2 มกราคม 2563  ชวงเตรียมความพรอม 
ระหวางวันที่ 1 – 26 ธันวาคม  2562 ชวงควบคุมเขมขน (7 วัน) ระหวางวันที่  27 ธันวาคม  2562  –    
2 มกราคม  2563 มีการประชาสัมพันธสรางการรับรูผานชองทาง การประชาสัมพันธผานชองทางออนไลน 
โซเชียลเน็ตเวิรค การประชาสัมพันธผานสื่อและการรณรงคประชาสัมพันธ  มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวงเทศกาล ของจังหวัดเชียงใหม  มาตรการสําคัญในชวงเทศกาล แบงออกเปน 8 ดาน คือ มาตรการ
ลดปจจัยเสี่ยงดานคน มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม  มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดาน
ยานพาหนะ มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ไดมีการกําชับ เขมงวด เพิ่มความเขมขนในแหลง
ทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยเฉพาะ 4 ดอย มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา มาตรการดานการชวยเหลือหลังเกิด
เหตุ  ดานบริหารจัดการ แตงตั้งคณะทํางานวิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน มาตรการดานทองถิ่น 
ขับเคลื่อนการดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนดวยกลไกศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 
(ศปถ.อําเภอ) และศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) มาตรการพิเศษ ดําเนินงาน
อยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยง ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นแหลงทองเที่ยว         
ที่เปนดอย มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับ – ปรับอยางจริงจังและตอเนื่อง ดวยกลอง CCTV การใชกลอง
ตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ (Speed Camera) รวมถึงกลองตรวจจับความเร็วแบบพกพา ใชการประชาสัมพันธ
ทุกรูปแบบ ประกาศเจาพนักงานจราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต                   
slow city  ขอเสนอแนะจากการถอดบทเรียนปใหม 2562 ใหขอความรวมมือหางสรรพสินคา สถานบริการ 
งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล กําหนดมาตรการอํานวยความสะดวกดานการจราจรใหกับนักทองเที่ยว                
 
             ตรวจสถาน... 



 
 
 
 

- ๑๗ -

ตรวจสถานบริการ สถานบันเทิงกวดขันการจําหนายสุราใหกับเยาวชนอายุต่ํากวา 20 ป ดําเนินมาตรการ 
“ดานชุมชน” อยางจริงจัง โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุน ควรมีความเขมงวดในการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจังและตอเนื่อง ขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ใหศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนทุกระดับบูรณาการภาคีเครือขาย ประชาสัมพันธอยางจริงจัง ใหศูนยอํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) เปนกลไกหลักดานความปลอดภัยทางถนนในทองถิ่น ใหหนวยงาน
ภาครัฐปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีดานความปลอดภัยทางถนน ใชอนุกรรมการดานการบังคับใชกฎหมาย                 
ในการดูแลความปลอดภัยทางถนน ตรวจสอบ แกไขจุดเสี่ยง ตามหลักวิศวกรรมจราจร  ใหศูนยอํานวยการ
ความปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) จัดทําระบบฐานขอมูลกลางอุบัติเหตุทางถนนใหสอดคลองกับ 
ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด (ศปถ.จ.) ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ 
(ศปถ.อําเภอ) ติดตามการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.)                 
ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) จัดทําแผนบูรณาการดานความปลอดภัย             
ทางถนน   ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมขอความรวมมือหางสรรพสินคา สถานบริการ                       
งดจําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลชวงเทศกาล ใหสํารวจจุดเสี่ยงในระดับตําบล ใหสํานักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม  ตํารวจ และเขตพื้นที่การศึกษากําหนดแผนงานบังคับใชกฎหมายหมวกนิรภัย         
ของเยาวชน ตั้งแตปการศึกษา 2563 เปนตนไป  ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนอําเภอ (ศปถ.
อําเภอ)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะดาน และใหมีการจัดตั้งศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
ทองถิ่น (ศปถ.อปท.) ทุกพื้นที่ ให ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) พิจารณา             
ลงนาม MOU กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อความสะดวกดานงบประมาณ  ใหศูนยอํานวยการความปลอดภัย
ทางถนนทองถิ่น (ศปถ.อปท.) พิจารณาตั้งขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ ในเรื่องความปลอดภัยทางถนนตลอด                  
ทั้งป  ประเด็นจากการประชุมศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนเชียงใหม 3/2562 ใหมีการ
ประชาสัมพันธ ปลูกจิตสํานึก ดานความปลอดภัยทางถนน ดําเนินการประชาสัมพันธทุกรูปแบบ อาท ิ                 
แนวทางการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย ใหความรูกฎหมายจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวของในการใชรถใชถนน 
ใหมีการทํา พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ ภาคบังคับ หมายเลขฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุ  ทุกหนวยงาน
กําชับเจาหนาที่และผูที่มาติดตอราชการใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง การรณรงคความปลอดภัยในสถานศึกษา  
ใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในสถานศึกษา ใหมีการกําหนดระเบียบของโรงเรียน ในเรื่องการสวมหมวกนิรภัย                   
ทุกครั้ง ติดตาม ประเมินผล และพิจารณารางวัลใหสถานศึกษาที่ดําเนินการดีเยี่ยม ใหสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
ในสถานศึกษา  การจัดกิจกรรมการสวดมนตขามปของจังหวัดเชียงใหมจะจัด ณ วัดสําคัญในพื้นที่อําเภอ                    
เมืองเชียงใหม 6 วัด ไดแก วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง 
วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดเจดียหลวงราชวรวิหาร  รวมถึง                       
วัดตาง ๆในเขตจังหวัดเชียงใหม 1,355 วัด ขอใหอํานวยความสะดวกในดานการจราจรรักษาความปลอดภัย
ใหแกผูรวมกิจกรรม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

   3.1.8  การแกไขปญหาสุนัขจรจัดในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
 ผู อํ านวยการกลุ มงานอํ านวยการ สํ านั กงานจั งหวัด เชียงใหม                           

(นางสาววิราชินี คําชมภู) ดวยปจจุบันปรากฏวาภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู 
เปนจํานวนมาก และมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความดุราย รวมฝูงไลกัดขาราชการ เจาหนาที่                     
และประชาชน  ผูมีติดตอราชการ  ทําลายทรัพยสิน รถยนตและรถจักรยานยนต สรางความเดือดรอนรําคาญ 
 
               ใหกับขาราชการ... 



 
 
 
 

- ๑๘ -

ใหกับขาราชการและผูมาติดตอราชการ  หวงป พ.ศ. 2560 – 2561 สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดดําเนิน
แกไขปญหาสุนัขจรจัดบริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหมโดยรวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม       
เทศบาลนครเชียงใหม และมูลนิธิตาง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการทําหมันเพื่อคุมกําเนิดไมใหสุนัขจร
จัด เพิ่ มจํ านวน ติดป ายประชาสัมพันธ งด ใหอาหารสุนั ขทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ ติดตั้ ง 
รอบอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ไดมารองทุกขกับ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม วา ไดรับบาดเจ็บจากการถูกสุนัขจรจัดกัด เปนจํานวนหลายราย และขอใหจังหวัด
เชียงใหมหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว จังหวัดเชียงใหมไดเชิญหนวยงานภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
และหนวยงานที่ เกี่ยวของเขารวมประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาสุนัขจรจัดฯ เมื่อวันศุกรที่                     
1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม และที่ประชุมฯ สรุปแนวทางแกไขปญหาระยะสั้น ไดจัดทําขอมูลและขึ้นทะเบียนสุนัขจรจัดที่อาศัย
อยูในบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม และทําหมัน/ฉีดวัคซีนปองกันโรค โดยสํานักงานจังหวัดเชียงใหมจะ
ไดรวมกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม และเทศบาลนครเชียงใหม ไดกําหนดเริ่มดําเนินการทําหมันสุนัข
จรจดั ในวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562 พรอมเวลา 09.30 น. ณ สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีสุนัข
จรจัด ที่สามารถสัมผัสตัวได จํานวน 2 ตัว เพื่อเปนการบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น สําหรับสุนัขจรจัดที่ไมสามารถ
สัมผัสตัวได (ซึ่งมีจํานวนมาก) จะพิจารณาใชกรงประกอบ ฉีดยาสลบ และวางยานอนหลับตอไป ทั้งนี้ จะไดขอ
ความรวมมือสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการดําเนินการ               
ทําหมัน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูรักสุนัขฯ โดยสุนัขจรจัดที่ทําหมันและฉีดยาปองกันโรคพิษสุนัขบาฯ แลว  
จะไดรับปลอกคอตามสีของความดุราย และสุนัขจรจัดที่ดุรายมาก/ไลกัดคน จะนําไปฝก ณ ศูนยฝกสุนัข             
เปนเวลา 1 เดือน เมื่อฝกเสร็จแลว จังหวัดเชียงใหมจะไดประชาสัมพันธผูที่มีความตองการจะนําสุนัขไปเลี้ยง             
เพื่อนําไปดูแลตอไป โดยจะไมใหนํามาปลอยไวที่เดิม เนื่องจากพฤติกรรมจะไมเปลี่ยน ประชาสัมพันธ                  
ใหบุคลากรและเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณอาคารอํานวยการและบริเวณโดยรอบ ใหเพิ่มความระมัดระวัง
และหาอุปกรณปองกันตัวจากสุนัขจรจัดรุมทํารายขณะลงจากอาคารอํานวยการในหวงเวลากลางคืน  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือเวียนแจงสวนราชการภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหมเรียบรอยแลว
ซอมแซม/ติดตั้งตะแกรงเหล็กบริเวณใตถุนอาคารอํานวยการ ซึ่งถูกทําลายจนพังเพื่อไมใหสุนัขจรจัดเขาไป
อาศัยหลับนอน ซึ่งจะดําเนินการไดตอเมื่อสุนัขจรจัดไดออกจากใตถุนอาคารเรียบรอยแลว  ติดตั้งไฟสองสวาง
เพิ่มบริเวณรอบอาคารอํานวยการ เพื่อใหสามารถมองเห็นสุนัขจรจัดชัดเจนขึ้นในชวงเวลากลางคืน                    
ซึ่งในปจจุบันระบบไฟสองสวางบริเวณรอบอาคารอํานวยการ ไดดําเนินการติดตั้งมาตั้งแตป 2559                  
ไดชํารุดเสียหายบางสวน ทําใหไมมีแสงสวางเพียงพอ ซึ่งสํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการปรับปรุงและ
ติดตั้ง เพิ่มไฟสองสวาง บริเวณที่จอดรถขางอาคารอํานวยการ เรียบรอยแลว ถางปารกบริเวณหลังอาคาร
อํานวยการ เพื่อปองกันสุนัขจรจัดใชเปนแหลงอาศัยและเปดพื้นที่เปนที่จอดรถของผูมาติดตอราชการ 
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดประสานองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเรียบรอยแลว                   
สําหรับกรณีที่มีผูรักสุนัขนําอาหารมาใหสุนัขจรจัด ขอใหเชิญชวน/ชักจูง ผูรักสุนัขใหมามีสวนรวมในการแกไข
ปญหา เชน ชวยจับสุนัขจรจัดฯ ที่สามารถจับได มาทําหมัน  กําหนดจุด/บริเวณใหอาหารสุนัขจรจัด เพื่อไมให
สกปรกเลอะเทอะบริเวณศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม แนวทางแกไขปญหาระยะกลางโดยใชโมเดลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โครงการจัดการปญหาสุนัข ในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม สรางความเขาใจและ              
ความรวมมือกันในการจัดการที่ถูกตองกับสุนัขในเขตศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ไดแก สรางทัศนคติที่เปน
บวกเกี่ยวกับสุนัขอบรมใหความรูแกผูที่เกี่ยวของกับการจัดการดูแลสุนัข ทั้งดานพฤติกรรม สุขภาพ และ 
 
              โรคติดตอ... 



 
 
 
 

- ๑๙ -

โรคติดตอจากสัตวสูคน เปลี่ยนสุนัขในท่ีสาธารณะใหเปนสุนัขชุมชน โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขใหเปนมิตร 
จนกระทั่งสามารถจับบังคับได  จัดใหมีการขึ้นทะเบียนประวัติ ฝงไมโครชิพ และสวมปลอกคอระบุพฤติกรรม
ของสุนัขทุกตัว บริการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพและปองกันปญหาดานสุขภาพของสุนัข ควบคุมประชากรสุนัข
ดวยการผาตัดทําหมัน ทั้งในเพศเมียและเพศผู กําหนดมาตรการที่เหมาะสมกับสุนัขที่เขามาใหมในพื้นที่
สาธารณะของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม แนวทางแกไขปญหาระยะยาว ทําการสราง/จัดหาศูนยพักพิงสุนัข 
เพื่อนําสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกสถาน
ที่ตั้งศูนยพักพิงสัตวตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร. สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 3.2  ชี้แจงโดยเอกสาร 
         ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนธันวาคม 2562  

            วันที่ เวลา งาน สถานที ่
3 ธันวาคม  2562  การจัดงานวันดินโลก โครงการเกษตรวิชญา                 

บานกองแหะ ตําบลโปงแยง 
5  ธันวาคม  2562  

 
07.00 น. 
09.00 น. 
10.30 น. 

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพอแหงชาติ                  
5 ธันวาคม  2562  
-พิธีทําบุญตักบาตร 
-พิธีถวายพานพุมดอกไมและถวายบังคม 
-กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแมขา 

 
 
-หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
- เชิงสะพานหมูที่ 3                    
(ณวิพารีสอรท) ตําบลปาแดด  
อําเภอเมืองเชียงใหม 

12 ธันวาคม  2562  การจัดกิจกรรมในชวงพระราชพิธีเสด็จ              
พระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวน    
พยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

หอประชุม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

26 ธันวาคม  2562 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2562 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 ธันวาคม  2562 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนน-ี 
พันปหลวง  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา-
เจาอยูหัว  และสมเด็จพระนางเจาฯ                
พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

 

30 ธันวาคม  ... 
 



 
 
 
 

- ๒๐ -

วันที่ เวลา งาน สถานที ่

30 ธันวาคม  2562 – 
11 มกราคม  2563 

 งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี               
เมืองเชียงใหม ประจําป 2563 

สนามดานหลังศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
                        5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนธันวาคม 2562  
      ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ (นายธนาวุฒิ  ปญจพรอุดมลาภ)                   
เดือนธันวาคม 2562 – สิงหาคม 2563 อากาศปกติจะเปนไปตามฤดูกาล เดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 
2563 อุณหภูมิสูงกวาปกติประมาณ 2 องศาเซลเซียส ปริมาณฝนเดือนธันวาคม 2562 – เมษายน 2563 
ฝนตกนอยมาก  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.2 ความคืบหนาการแกไขปญหาคลองแมขา จังหวัดเชียงใหม 
      ผูแทนสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  (เชียงใหม) (นางประนอม ปยะสาธุกิจ) 
คลองแมขาเกิดจากลําหวย 4 ลําหวย ไดแก ลําหวยแมขัวมุง ลําหวยแมหยวก ลําหวยแกว และลําหวย               
ชางเคี่ยน มีความยาว 26 กิโลเมตร ไหลผานพื้นที่ 8 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 3 อําเภอ ไดแก อําเภอ
แมริม  อําเภอเมืองเชียงใหม และอําเภอสารภี  การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําคลองแมขาที่ผานมาสํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม) และกรมควบคุมมลพิษไดดําเนินการตรวจสอบแหลงมลพิษ จํานวน 234 แหง 
พบวาเปนแหงที่ปฏิบัติตามกฎหมาย จํานวน 150 แหง ไมปฏิบัติตามกฎหมาย จํานวน 129 แหง                     
ในป 2562 มีคําสั่งทางปกครองในเรื่องของการสั่งการใหแกไข ปรับปรุง และการปรับเงิน หากสภาพน้ํา              
ในแหลงกําเนิดมลพิษไมเปนไปตามมาตรฐาน มีการปรับทางปกครองไปแลว 62 แหง เปนเงิน 610,000 บาท 
เนนใหผูประกอบการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ไดมีหนังสือแจงเตือนลวงหนาอีกหลายราย                
สวนใหญพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนพื้นที่โรงแรมและอาคารตาง ๆ  สถานการณคุณภาพน้ําคลองแมขา               
ป 2562 ชวงตนน้ํา – กลางน้ํามคีุณภาพต่ํามาก บริเวณปลายน้ํา ณ บานสบแมขาคุณภาพน้ําเริ่มดีขึ้นเล็กนอย 
แตยังอยูในเกณฑเสื่อมโทรม พารามิเตอรที่เปนปญหาของคลองแมขา คือ คาของออกซิเจนละลายน้ํา คา BOD 
คาแอมโมเนีย และคาแบคทเีรีย บงชี้ถึงการระบายน้ําเสียจากชุมชนลงสูน้ําคลองแมขา จากการเก็บตัวอยางน้ํา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2562 จะเห็นวาชวงตนน้ํายังอยูในเกณฑเสื่อมโทรม ชวงปลายแมน้ําบริเวณ                 
บานสบแมขาดีขึ้น เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการปรับปรุง
และฟนฟูสภาพคลองแมขา กิจกรรมที่ดําเนินการมีการตรวจประเมิน ตรวจสอบแหลงกําเนิดมลพิษมีการจัด
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูกับแหลงกําเนิดมลพิษ มีการมอบรางวัลหรือแหลงกําเนิดมลพิษที่มีการ
จัดการที่ดีในเรื่องของน้ําการขับเคลื่อน แนวทางขับเคลื่อนการบริหารจัดการปญหาคลองแมขา มาตรการดาน
การบังคับใชกฎหมายกับแหลงกําเนิดมลพิษ ที่ระบายน้ําทิ้งเกินคามาตรฐานโดยออกคําสั่งใหปรับปรุงแกไข
ระบบบําบัดน้ําเสียและถายังฝาฝนจะดําเนินการปรับเปนรายวัน โดยมีอัตราปรับสูงสุด 2,000 บาทตอวัน 
มาตรการเชิงรุกใหคําแนะนําเทคนิคการบําบัดน้ําเสียควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน             
ใหคําแนะนําดานเทคนิควิชาการกับแหลงกําเนิดมลพิษในการดูแลและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย                   
 
 
              กับแหลง... 



 
 
 
 

- ๒๑ -

กับแหลงกําเนิดมลพิษที่ระบายน้ําทิ้งเกินคามาตรฐาน ประชาสัมพันธผลการตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย
เพื่อสรางความตระหนักใหกับผูประกอบการ และประชาชนในการสรางการมีสวนรวมในการฟนฟูและแกไข
ปญหาน้ําเสียคลองแมขา สงเสริมการมีสวนรวมและใหความรูการจัดการน้ําเสียจากแหลงกําเนิดผลักดัน
บทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจติดตามบังคับใชกฎหมาย ควบคุมออกใบอนุญาต 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.3 ประชาสัมพันธโครงการชวยเหลือเกษตรกร  
  พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นายประเสริฐ ฝายชาวนา) รัฐบาลมีโครงการชวยเหลือ
เกษตรกร ดังนี้  1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายขาวเปลือกนาป เปาหมายปริมาณ 1 ลานตันขาวเปลือก                
ราคาสินเชื่อ รอยละ 80 ของราคาตลาด ความชื้นไมเกินรอยละ 15 สิ่งเจือปนไมเกินรอยละ 2 ชนิดขาวหอม
มะลิ 11,000 บาท/ตัน หอมมะลินอกพื้นที่ 9,900 บาท/ตัน และขาวเหนียว 8,700 บาท/ตัน เกษตรกร            
ที่เก็บในยุงฉางของตัวเองจะไดรับคาฝากเก็บ 1,500 บาท/ตัน หากเขารวมโครงการผานสถาบันเกษตรกร 
เกษตรกรจะไดรับ 500 บาท/ตัน สถาบันเกษตรกรไดรับ 1,000 บาท/ตัน จํานวนวงเงินสินเชื่อของผูเขารวม
โครงการ เกษตรกรรายบุคคลไดรับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 300,000 บาท สหกรณการเกษตร 300,000 บาท 
กลุมเกษตร 20,000 บาท วิสาหกิจชุมชนรวมถึงศูนยขาวชุมชน 5,000,000 บาท ระยะเวลาโครงการ  
ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563  2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมขาวและ               
สรางมูลคาเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เปาหมาย คือ สถาบันเกษตรกร ไดแก สหกรณ กลุมเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และศูนยขาวชุมชน วงเงินสินเชื่อเปาหมาย 15,000 ลานบาท จํานวนสินเชื่อคงเหลือภายในระยะเวลา
โครงการไมเกินวงเงินสินเชื่อเปาหมาย อัตราดอกเบี้ยและวงเงินชดเชย อัตราดอยเบี้ย MLR-1 (ปจจุบัน MLR 

รอยละ 5 ตอป ใหสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน รับภาระดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป 
คณะกรรมการ  นโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) รับภาระดอกเบี้ยแทนสถาบันเกษตรกร            
กลุมเกษตรกรในอัตราไมเกินรอยละ 3 ตอป ระยะเวลาไมเกิน 15 เดือน งบประมาณวงเงินดอกเบี้ย                 
ที่ขอชดเชยจาก คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)  562.50 ลบ. ขอใชเงิน
คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.)  ระยะเวลาโครงการ ตั้งแตวันที่                      
1 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2563 หนวยงานรับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย กรมสงเสริมสหกรณ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ และ ธ.ก.ส.  3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบการคาขาวในการเก็บสต็อก 
วิธีการ คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ชดเชยดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการคา
ขาวที่มีวงเงินกูกับธนาคารพาณิชย/ธนาคารของรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บสต็อกขาวตามมูลคาขาวเปลือก 
ที่ผู เขารวมโครงการเก็บสต็อกไวในอัตรารอยละ 3 ตอป ตามระยะเวลาที่เก็บสต็อกไว 60 – 180 วัน               
นับแตวันที่รับซื้อ เบิกจายเงินหรือออกตั๋วสัญญาใชเงิน เปาหมาย เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหผูประกอบการคาขาว
ที่เขารวมโครงการเก็บสต็อกในรูปขาวเปลือกและขาวสาร เพื่อดูดซับผลผลิต เก็บสต็อก 4 ลานตัน วงเงิน
ชดเชย 510 ลานบาท ใชเงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร (คชก.) ในการชดเชย
ดอกเบี้ย เปนระยะเวลา 2 – 6 เดือน  ระยะเวลาดําเนินการ รับซื้อ 20 พฤศจิกายน 2562 – 30 เมษายน 
2563  เก็บสต็อก 20 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม  2563  4) โครงการประกันรายไดเกษตรกร             
ผูปลูกมันสําปะหลัง ป 2562/63 พื้นที่ดําเนินการทั่วประเทศ ชนิดมันสําปะหลังสด เชื้อแปงรอยละ 2.5 
ประกันราคา 2.50 บาท/กิโลกรัม ไมเกินครัวเรือนละ 100 ตัน เกษตรกรผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการฯ ไดแก  
 
 
             เกษตรกร... 
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เกษตรกรทุกรายที่ขึ้นทะเบียนและแจงระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เงื่อนไขการใชสิทธิ์ คือ เกษตรกร 1 ครัวเรือน ใชสิทธิ์ได 1 ครั้ง เกษตรกรที่เก็บเกี่ยวกอนวันที่                  
1 ธันวาคม 2562 ใหมีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 การจายเงินจะโอนเขาบัญชีเกษตรกร
โดยตรง และจายทุกวันที่  1 ของเดือน เปนเวลา 12 เดือน โดย ธ.ก.ส. จะจายเงินครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม  
2562  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.4 การดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว                   
พ.ศ.2562 – 2563  

  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม (นายสุธรรม บัวแกว) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่               
20 สิงหาคม 2562 ดําเนินการนําเขาแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 
ซึ่งการอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร และการอนุญาตทํางานจะหมดอายุในชวงป พ.ศ. 2562 และป                
พ.ศ. 2563 ดวยวิธีที่แรงงานตางดาวไมตองเดินทางออกไปนอกประเทศ  อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร               
ไมเกิน 2 ป อนุญาตครั้งละ 1 ป  อนุญาตทํางานไมเกิน 2 ป  กลุมเปาหมายแรงงานฯ ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 
Visa ใบอนุญาตทํางานยังไมหมดอายุ ทั้งนี้ ไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563  ยกเวนแรงงานนําเขาตาม MOU 
ปกติ ใบอนุญาตทํางานหมดอายุกอน 31 มีนาคม 2563 อนุญาตใหทํางานถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
ใบอนุญาตทํางานหมดอายุ ตั้งแต 31 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563 อนุญาตใหทํางาน 
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหทํางาน (จังหวัดเชียงใหม) ไดแก 1) แรงงาน
ตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชาที่ผานการพิสูจนสัญชาติ นายจาง 19,615 ราย คนตางดาว 
89,588 คน  คิดเปนรอยละ 67.32  2) คนตางดาวชนกลุมนอย/บุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน นายจาง 
11,148 ราย คนตางดาว 34,092 คน คิดเปนรอยละ 25.62  3) คนตางดาวทั่วไปเขาเมืองมาถูกกฎหมาย 
นายจาง 1,678 ราย คนตางดาว 4,930 คน คิดเปนรอยละ 3.70  4) แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว
และกัมพูชา (กลุมนําเขาตาม MOU) นายจาง 1,264 ราย คนตางดาว 3,900 คน คิดเปนรอยละ 2.93 คน 
5) คนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) นายจาง 103 ราย คนตางดาว 554 คน คิดเปนรอยละ 
0.42  6) แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (กลุมนําเขา MOU มติ ครม. 20 สิงหาคม 
2562) นายจาง 6 ราย คนตางดาว 11 คน คิดเปนรอยละ 0.01  รวมนายจางทั้งหมด 33,814 ราย       
คนตางดาว 133,075 คน คิดเปนรอยละ 100 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จจังหวัดเชียงใหม (One Stop Service) 
เปดใหบริการ ณ อาคาร SMEs1 ขนาดพื้นที่ 1,980 ตร.ม. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 

2562 – 31 มีนาคม 2563 รวม 92 วันทําการ หนวยงานที่ใหบริการ ไดแก ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด
เชียงใหม สํานังกานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม จํานวนผูใชบริการ 89,588 
คน แยกเปน สัญชาติเมียนมา 89,077 คน กัมพูชา 317 คน และลาว 194 คน จํานวนผูใชบริการ 974 
คน/วัน ขั้นตอนการดําเนินการแยกเปน กอนเขาศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ขั้นตอนที่ 1 นายจางยื่นรายชื่อ
แรงงานตางดาว ขั้นตอนที่ 2 แรงงานตางดาวตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ/ประกันสังคม  จากนั้นจะเขาสู
ขั้นตอนภายในศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS)  ขั้นตอนที่ 3 แรงงานยื่นคํารองขออยูตอกอนหมดอายุ 90 วัน 
ขั้นตอนที่ 4 ยื่นคําขออนุญาตทํางาน และขั้นตอนที่ 5 จัดทํา/ปรับปรุงทะเบียนประวัติ/ออกบัตรประจําตัว   
เริ่มดําเนินการวันที่ 16 ธันวาคม 2562  การประชาสัมพันธขาวสารผานชองทาง การจัดประชุมใหความรู               
 
               3 ครั้ง ... 
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3 ครั้ง  มีผูเขารวมประชุม 631 คน สงขอความสั้น/Line จํานวน 59,364 ขอความ  วิทยุ/โทรทัศน/
หนังสือพิมพ 44 ครั้ง จดหมาย 338 ฉบับ Facebook 12 ครั้ง และกระดาษหัวขาว 30,000 แผน  
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 5.5 การเตรียมความพรอมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม 
ประจําป 2563  

  ปลัดจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา) จังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดงานฤดู
หนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2563 ระหวางวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 
มกราคม 2563 จํานวน 13 วัน ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  กิจกรรมสําคัญภายใน
งาน ไดแก การออกรานกาชาดและการออกสลากกาชาดการกุศล การประกวดนางสาวเชียงใหม การออกราน
ผลิตภัณฑชุมชน OTOP และของดี 25 อําเภอ การจัดนิทรรศการของสวนราชการและสถาบันการศึกษา                
การจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจและลดรายจายใหแกประชาชน การจัดกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน               
การจัดกิจกรรมประกวดรองเพลงลูกทุ งทองถิ่นที่/ทองถิ่น การจัดกิจกรรมประกวดรําวงประยุกต                     
การจัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร การจัดกิจกรรมประกวดสัตว การจัดกิจกรรมแขงขันกีฬา และ
การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2563  สําหรับกิจกรรมของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหม ไดแก งานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด กําหนดจัดงานวันรวมน้ําใจชวยกาชาด ประจําป 2563                
ในวันศุกรที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ บริเวณกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
เชียงใหม ที่ 1  ขอเชิญชวนสวนราชการ และอําเภอรวมบริจาคสิ่งของเพื่อนําไปออกรางวัลมัจฉากาชาด            
หรือบริจาคเงิน  การออกรานมัจฉากาชาด ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม  2563               
สลากกาชาดการกุศลจัดทํา จํานวน 5,000 เลม ๆ ละ 20 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 100,000 ฉบับ ราคาฉบับละ 
50 บาท  เพื่อหารายไดชวยเหลือในดานการบรรเทาทุกข การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยตาง ๆ ตลอดจน
ผูดอยโอกาสและผูพิการ และสาธารณประโยชนดานอื่น ๆ ที่เปนภารกิจของสํานักงานเหลากาชาดจังหวัด
เชียงใหม  โดยเริ่มจําหนายสลากกาชาดการกุศล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 และออกรางวัลสลากกาชาดการ
กุศลฯ  ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ เวทีรานกาชาด ภายในบริเวณงานฤดูหนาวฯ   
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 5.6 การจัดงานวันดินโลก 
  ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม (นางสุมาฆมาศ รายทรัพย) ขอเชิญชวน
รวมงานวันดินโลก ในวันที่ 3 ธันวาคม  2562 ณ โครงการเกษตรวิชญา บานกองแหะ ตําบลโปงแยง               
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ภายในงานมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการจากหนวยงานตาง ๆ ตลาดนัดสินคา
เกษตร การับฟงการเสวนาเรื่อง การอนุรักษดินและน้ํา และการประกวดรองเพลง  
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 5.7  รานอาหารจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับรางวัล มิชลิน ไกด ป 2563  
        ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม (นางสาวภัคนนท 
วินิจฉัย) มิชลิน ไกด ไดรวบรวมที่สุดของรานอาหารทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวเชิง
อาหาร ที่มีความหลากหลายแตกตางกัน พรอมตัวเลือกความอรอยหลากหลายระดับ ตั้งแตรานอาหารริมทาง
เรียบงายที่มอบประสบการณอาหารแบบคนทองถิ่นจริง ๆ ไปจนถึงอาหารระดับนวัตกรรมที่พรอมเปด 
 
                  ประสบการณ... 



 
 
 
 

- ๒๔ -

ประสบการณที่นาตื่นเตน ที่ไดมอบรางวัลมิชลินอันโดงดังใหแกสุดยอดรานอาหารคุณภาพเยี่ยม และยังมีรางวัล
บิบ กูรมองดที่มอบใหแกรานอาหารคุณภาพดีในราคาตอมื้อไมเกิน 1,000 บาท จํานวน 17 ราน ไดแก              
จินเจอรฟารมคิชเชน, ฮานถึงเจียงใหม, เฮือนสุนทรี, เฮือนมวนใจ, ขาวตมยง สาขาถนนสุเทพ, ครัวยา, คั่วไก
นิมมาน, มีนา มีขาว, ณ จันตรา, ราชารส, ครัวสายหยุดและหมอทราย, เดอะเฮาสบายจินเจอร, ไกยางเชิงดอย, 
ขาวซอยแมมณี, เนื้อวัวรสเยี่ยม, ขนมจีนสันปาขอย และไกยาง เอส พี  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.8  การประชาสัมพันธการจัดงานวันกีฬาแหงชาติ ประจําป 2563 
   ผูอํานวยการการกีฬาแหงประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม (นายสงคศักย                   
คําดีรุงริรัตน) ขอเชิญรวมวันกีฬาแหงชาติ ประจําป 2562 ในวันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สนาม
ฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป โดยจัดกิจกรรมมหาสนุก ไดแก การชักเยอ วิ่งสามขา แชรบอล 
วิ่งผลัดกระสอบ เปาลูกโปง การแขงขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ระหวางหัวหนาสวนราชการ (ผูชาย 11 คน 
แขงกับผูหญิง 22 คน)  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 5.9 การจัดงาน “เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายพั 
  ผูแทนมหาวิทยาลัยพายัพ (ดร.รักษ พรหมปาลิต) มหาวิทยาลัยพายัพจัดงานเดิน 
วิ่งมินิมาราธอนนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตยที่ 12 ธันวาคม  2563 เวลา  05.00 น. เปดรับ
สมัครออนไลนที่ http://run.payap.ac.th  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
                         6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ปญหาหมอกควันและไฟปา
จังหวัดเชียงใหม ขอใหสวนราชการนําขอมูลที่ไดไปขยายผลและเตรียมความพรอม สํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัดเชียงใหมขอใหจัดประชุมหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อเตรียมการแกไขปญหาภัยแลง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 6.2  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) ในพื้นที่อําเภอแมริมมี
สถานที่ทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมอีกแหงหนึ่ง คือ สวนดอกไมบานบานเหมืองแกว ขอความกรุณาสวนราชการ
ชวยจัดเจาหนาที่ไปสนับสนุนอําเภอแมริมในการอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหแกนักทองเที่ยวดวย  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ประชุมเลิกเวลา  11.00  น.  

                     บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภ)ู 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 


