รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรฬุ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
8. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
9. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
10. นายธนา
นวลปลอด
รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
11. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
12. นางจันทนา
พรมมานอก
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
วิทยาเขตเชียงใหม
13. นางสาวธนพร
เหมแกว
(แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
14. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
15. นายณัฐ
สัจจวิโส
(แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นางศิวลี
เหลืองอิงคะสุต (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นายชลิต
ทิพยคาํ
จาจังหวัดเชียงใหม
18. นางสาวศิรพิ ร
เพ็ญเพียร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
19. นางสาวจิดาภา
ปอมปอง
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
20. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
21. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
22. นางพัฒนา
วงควิเศษ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
23. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
อําเภอ...

-๒อําเภอ
24. นายถนอม
กุยแกว
25. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
26. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
27. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
28. นายสราวุฒิ
วรพงษ
29. นายวิโรจน
ดวงสุวรรณ
30. นายธีรวัฒน
ณ ลําพูน
31. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
32. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
33. นายชัชวาลย
พุทธโธ
34. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
35. นายชัชวาลย
ปญญา
36. นายธวัฒน
จิตตกาวิน
37. นายชัยณรงค
นันตาสาย
38. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
39. นางสาวภัทราพร ลายจุด
40. นายจิรพล
สนธิคุณ
41. นางสลีลญา
คําภาแกว
42. นายพิสุทธิศักดิ์
ธรณะวุฒิสุข
43. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา
44. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
45. นายมนัส
สุริยสิงห
46. นายไพบูลย
ใจตูม
47. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
48. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
49. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
50. พ.ต.อ.สุคนธ
ศรีอรุณ
51. พ.ต.ท.บุญเลิศ
ธานีรัตน
52. ร.ต.อ.นิวัติ
เหงาจําปา
53. พ.ต.อ.อดุลย
สิริสิทธิ์นนั ท
54. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ ณ ลําปาง
55. พ.ต.ต.มังกร
56. พ.ต.ท.นิธิวัชร
57. พ.ต.ท.ประทีป

แสนมา
ดิลกพงศโยธิน
บุญทวี

(แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
(แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
(แทน) นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
(แทน) ผูกาํ กับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
(แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน
เชียงใหม
สารวัตรสถานีตาํ รวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
(แทน) ผูกาํ กับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
หนวยงาน...

-๓หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
58. นายภาณุ
ขวัญยืน
59. นางอัจฉรา
ภิรมยกุล
60. นายประโลม
ทองเปา
61. นายสราวุธ
โฆษิตธนสาร
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
62. นางเหมือนใจ
วงศใหญ
63. นายศุภชัย
กัลปสันติ
64. นายอนุ
คงกระพันธ
65. นางสาวธนวันต

ชุมแสง

66. นายสมบัติ
67. พ.อ.โสมทัต

นิลรัตน
อุทัยผล

68. นางสาวกนกพร
โชติปาล
69. นายสนิท
เดชมี
70. นางดาวประกาย
ชินกถาชัยโรจน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
71. พ.ท.สุทัศน
รัตนประชารมย
72. พ.ต.ศุภชาติ
ศุภสาร
73. น.ท.ธณพล
พุมประทีป
74. พ.ต.กิตติพศ
บุญมาก
75. พ.ต.อาวุธ
บัวลาย
76. น.ต.วัทวัส
กฤตพุทธ
77. ร.ต.วิทยา
วิริยะ
78. น.ท.วุฒิพล
สุขผดุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
79. นางสัญญา
ไชยเชียงของ
80. นายอนุชา
สุขสงวน
81. นายอรรถพล
คนเพียร
82. นายสมชาย
เปยมสุข
83. นายวิรชั
พงศนภารักษ
84. นายสักรินทร
ไชยวงค
85. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
86. นายอํานาจ
เรืองแสง

(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ
การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง
(แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม (ทหาร)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
(แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
87. นางกาญจนา...

-๔87. นางกาญจนา

ศรีคราม

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)
ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว

88. นางสาวนาถญา
ศิริสายัณห
89. นายปญญา
สวนจันทร
90. นายธวัช
เพงพินิจ
91. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
92. นางอารีย
ฉวีวรรณมาศ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
93. นายปณต
เกียรติกอง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
94. นางพิมภา
อิ่มสําราญรัชต
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม
95. นางสาวภัคนันท
วินิจฉัย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
96. นางปริษา
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ปานพรหม
97. นายสงคศักย
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
คําดีรุงริรัตน
98. นายภัทรภณ
(แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ
เหมือนใจ
เขต 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
99. นางมยุรี
กันธาทรัพย
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
100. นางกัลยารัตน
ลิขิตตระการ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
101. นางนิภาวดี
อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม
102. นางพรจันทร
เกียรติศิริโรจน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน
103. นายเอราวิน
สุทินนะ
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
104. นางสุจิตรา
สุวรรณรัตน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
105. นางจิดาภา
สุภาสอน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
106. นางศุภกานต
อินทุทรัพย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
107. นางสาวกนกวรรณ พรมยศ
(แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
108. นางสาวฉัฐพร
งานเกลี้ยง
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
109. นางวัชรียา
ศรีหิน
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
110. นางแสงหลา
เรือนงาม
(แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 1/ (แทน) เคหะจังหวัด
เชียงใหม สาขา 2
111. นางสาวเรวดี
จันทเปรมจิตต
ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
112. นางรสสุคนธ
พิทน
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
113. นายพัฒนา
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
114. นายมนตชัย
ทวีเดช
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
115. วาที่ ร.ต....

-๕115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.

วาที่ ร.ต.ประเทือง
นางอุษณีย
นางชมนาถ
นายพงศพัฒน
นางบุญทวี
นางสาวนงเยาว
นายจรินทร

ฉัตรอินตา
เอกปณิธานพงศ
บุญคมรัตน
ขัตพันธุ
พยาราษฎร
จันทรอินทร
คงศรีเจริญ

122.
123.
124.
125.
126.

นางสาวอาภาพัชร
นางพจนีย
นางผองภัณณ
นางนารีรัตน
นายขวัญชัย

นาทอง
แสนลา
บุญบันดาร
โนวัฒน
ไชยวันดี

127. นายพงศชัย

ไชยพิเศษ

128. นางสุจารีย
129. นายประสาน

พิชา
พรโสภิณ

130.
131.
132.
133.

มูลคํา
มงคลไชยสิทธิ์
ทําดี
ธรรมเสน

นายสกุล
นายประสพสุข
นางสาวศรีสกุล
นางอรทัย

134. นางเสาวนีย
135. นางณิชาภา

อภิญญานุวัฒน
ไชยยา

136. นายปริวรรต

ปญจะ

137. นายรังสรรค
138. นางสาวนุชจารี

บุศยเมือง
วนาศิริ

139. นายฤทธี

พรหมวิจิตร

140. นางสาวศศิเมษ

ฟองสา

141. นางสุพิศ
142. นายโชติ

ชาญวารินทร
ทองเอียด

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
ประมงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม/(แทน) ผูอ ํานวยการ
สํานักชลประทานที่ ๑
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
(แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ จืด
เขต 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร
สาขาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงาน...

-๖หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
143. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
144. นายฉัตรชัย
จอมเดช
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
145. นางสาวศศิกานต อินตะแกว
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1
146. นางภาวิณี
มะโนคํา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม
147. นายอุทัย
ศิริ
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
148. นายพงษชัย
มูลรินทร
ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
149. นายวิพากษ
จารุพันธ
(แทน) ผูอ ํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
150. นายภัทรนิธิ
ประสาทกุลพิสฐิ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
151. นายจเรเมธ
จันทรจร
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
152. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
153. นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 16 (เชียงใหม)
154. นายกมล
นวลใย
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
155. นางจารุณี
พุมพวง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
156. นางกรองแกว
ทัปนวัชร
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
157. นางสาวเพ็ญศิลป ทิฆะพันธ
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
158. นางสาวปารณีย
สกุณา
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
159. นางสาวนฤมล
พุทธาภิเศก
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
160. นายธนาวุฒิ
ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
161. นายสมศักดิ์
แกวสอน
สถิติจังหวัดเชียงใหม
162. นายรุงโรจน
วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
163. นายชาญชัย
ปนมณี
(แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม
164. นางสาวชฎารช
จันทนพันธ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน
165. นายสมศักดิ์
แสนสุข
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
166. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
167. นายสํารวม
ธรกิจ
หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
168. นายประเสริฐ
ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
169. นางสิริลักษณ
จันตะนัง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม)
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
170. นายสุรศักดิ์
เผื่อนคํา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
171. นายถาวร
คงมั่น
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
172. นางอาจารี
ศรีสุนาครัว
ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
173. นายสิงหโต...

-๗173. นายสิงหโต

ปลาเงิน

(แทน) ผูอํานวยการสถานพินจิ และคุมครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม
174. นายจตุพร
ปนทวงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
175. นางสาวอินทิรา
ศรีสมัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
176. นงสาวรัตติกาล
คํามามุง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 5
177. นางถิรนันท
โลหะวานิชบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
178. นายเจริญ
นอยพินิจ
ผูอํานวยการสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม
179. ร.อ.ชัยธัช
มารังค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
180. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
181. ร.อ.จรัญ
คุณยศยิ่ง
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
182. นางสาวลัดดา
แซลี้
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
183. นางรุงรัตน
มณีโชติ
(แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
184. นายสุรัตน
ปาละนันทน
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน 19 เชียงใหม
185. นายวาชิต
วงศสุเทพทวี
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
186. นางสาวสิรินทร
สันติพลวุฒิ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
187. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
188. นายณัฐพัชร
แสนมหาทรัพย (แทน) ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
189. นางสาวศิรพิ ร
ภาณุรัตน
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
190. นางกษมา
ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
191. นายคงกระพัน
เวฬุสาโรจน
(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
192. นางสาวอาฏาภรณ ขวัญสุวรรณ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
193. นางสาวสิรโิ สภา
พุทธิศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
194. นางประทุม
ตามไท
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๓
195. นายประสิทธิ์
เมืองไสย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
196. นางไอซา
แกวประภา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
197. นายพิทูรย
ปญญาศรี
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
198. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
199. นางพัชราพร...

-๘199. นางพัชราพร

แกวบุตร

200. นายอรรถกฤต
201. นางสาวกิรณา
สถาบันการศึกษา
202. นางพนิดา
203. ผศ.ดร.กชพร
204. นางศิริเพ็ญ
205. ดร.อํานวย
206. นางวิภาพรรณ
207. นางสาวประจง

อินทะโย
โนนสินชัย

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

จอมจันทรยอง
ศิริโภคากิจ
ผอนจัตุรัส
ทะพิงคแก
ติปญโญ
วงศสวย

(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
208. นางสุชานาถ
ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
209. นางสมพิศ
ศรีมา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
210. นายสมบูรณ
ชูหอยทอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม
211. นายวิมล
กันอินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
212. นางสาวนิภา
เขื่อนควบ
หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มณีรตั น
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
213. นพ.จตุชัย
บุญสูง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
214. นางจิรพรรณ
สวางวงค
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม
215. นางศรีพรรณ
กําลังเกง
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
216. นายชาตรี
มูลฟอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
217. นายอภิชาติ
เรือนจันทร
(แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
218. ดร.กรรณิกา
แกวมา
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท
219. นางภัทรวดี
เขมะวิชานุรัตน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1
220. นายวุฒิการ
(เชียงใหม)
รอดเรือน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
221. นางสาวนิ่มนวล
สิงหออน
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตที่ 1
222. นางพวงเพ็ชร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โพธิ์แกว
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
223. นายพงษเกษม
ศิริศรีสุดากุล
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
224. นางสาวนิรามัย
เกษแกว
ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3
225. นายจารุกิตติ์
(เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
สวนสมภาค
(แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
226. นายกฤษฎา
227.นายเกรียงไกร...

-๙227. นายเกรียงไกร
228. นายฉลาด
229. นางสุรางครตั น
230. นายโอรส
231. นายปรีดา
สวนทองถิ่น
232. นางสาวเปรมกมล
233. นายประสงค
234. นายฐิติ
235. นายวิรชั
236. นางศรัชญา
237. นายยงยุทธ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
238. นายดุจพงษ
239. นายประกาศิต
240. นายพงษพรรณ
241. นายกนกศักดิ์

พานดอกไม
อาสายุทธ
ณ ลําปาง
เพชรเจริญ
พรหมมา

ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร

ธีโรภาส
เรือนสอน
อินทะพันธุ
วิโรจนพงศา
ณ เชียงใหม
คุณรา

(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ

ทิพยลุย
ชะนะพันธ
จันติยะ
ธราวรรณ

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
(แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)

242. นางกัลยาภา

พานิช

ผูเขารวมประชุม
243. พ.ต.อ.กฤษณะ
244. นางสาวชญานนันท
245. นางสาวสุจิตรา
246. นางวัลยา
247. นายสมศักดิ์
248. นายเกษม

พลนาค
ผูกํากับการฝายอํานวยการ 3 ตํารวจภูธรภาค 5
ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
วงคมณี
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
2.1 การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําป 2563 (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบเกียรติบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตร
ของแผนดินระดับจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบประกาศเชิ ด ชูเ กี ย รติ บุ คคล องคก รและหนว ยงานที่ ทํา คุ ณ ประโยชน ใ ห แ ก
กระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว)
2.4 รับมอบเครื่อง...

-๑๐2.4 รับ มอบเครื่ องเปา ลม จํา นวน 160 เครื่อง จากอุป นายกสมาคมคณะรัฐศาสตร แ ละ
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (สมาคมคณะรัฐศาสตรฯ)
3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม)
4. ฝายเลขานุการแจงรายชื่อหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหมตอที่ประชุม ดังนี้
4.1 นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ตําแหนงปจจุบัน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ทองถิ่นจังหวัดตาก
4.2 รอยเอกจรัญ
คุณยศยิ่ง
ตําแหนงปจจุบัน
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอน
4.3 นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
4.4 นายกมล
นวลใย
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ 6 (อุดรธานี)
4.5 นายเกรียงศักดิ์
ถนอมพันธ
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร)
4.6 นายรังสรรค
บุศยเมือง
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง
ตําแหนงเดิม
หัวหนาฝายวิชาการ ศูนยปฏิบัติการฝนหลวง
4.7 นางกาญจนา
ศรีคราม
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการภาคอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร สายกลยุทธองคกร
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563
หัว หนา สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายชู ชี พ พงษ ไ ชย) ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวั ด
เชี ย งใหม ฝ า ยเลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม จํ า นวน 22 หน า โดยมี นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี
รองผูวา ราชการจั งหวัดเชีย งใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนํา ลงเผยแพรในเว็บ ไซตจั งหวั ดเชีย งใหม
www.chiangmai…

-๑๑www.chiangmai.go.th หัว ข อ ประชุ มหั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นัก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจั ง หวั ด
เชียงใหม เพื่อใหหัวหนา สวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2563 ทั้งนี้ สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม และสํานักประชาสัมพันธเขต 3 ขอแกไขรายงานการประชุม ฝายเลขานุการไดดําเนินการ
แกไขรายงานการประชุมตามที่แจงเปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
รายงานตอที่ประชุม ดังนี้ 1) รายงานผลเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 ภาพรวมที่ไดรับ จํานวน
10,183.41 ลา นบาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 8,231.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.84 มีผลการ
เบิกจายอยูลําดับที่ 7 ของประเทศ แยกเปน งบรายจายประจํา จํา นวน 9,341.23 ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน 7,844.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.98 งบรายจายลงทุน จํานวน 842.18 ลานบาท เบิกจาย
แล ว จํ า นวน 387.09 ล า นบาท คิด เป น ร อ ยละ 45.96 มี ผ ลการเบิ กจ า ยอยู ลํ า ดับ ที่ 36 ของประเทศ
2 ) งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24 ลานบาท เบิกจา ยแลว จํานวน 1,202.96 คิดเปน ร อยละ
47.88 ทํ า PO แล ว จํ า นวน 1,125.49 ล า นบาท แยกเป น งบประมาณเหลื่ อ มป ป 2562 จํ า นวน
2,146.22 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 1,081.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50.37 ทํา PO แลว จํานวน
903.04 ลานบาท งบประมาณเหลื่อมป กอนป 2562 จํานวน 366.02 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน
121.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.31 ทํา PO แลว จํานวน 222.45 ลานบาท 3) ประกาศราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไดประกาศบังคับใชแลว สวนราชการจะตองดําเนินการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 60
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใชเงินงบประมาณรายจ ายประจํ า ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก อน
ไดกําหนดรายละเอียดและแนวทางตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในระบบ GFMIS ไดแก 1) การเบิกหักผลักสง
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 2) การเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางกอน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน
3) การบันทึกรายการเบิกเกิ นสงคืน สํา หรับ เอกสารขอเบิกที่ใชง บประมาณรายจายประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 4) การบันทึกรายการชดใชคืนเงินยืม สําหรับ เอกสารขอเบิกที่ใช งบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 5) การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใชเงินเดือนลวงล้ํา
หนวยงาน สํา หรับเอกสารขอเบิกที่ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน
และ 6) การเรียกรายงานผลการโอนยอดเบิกจาย ตามรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอนไปยังรหัส
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สํา นัก งานคลังจัง หวัดเชียงใหมไดมีหนัง สือแจ งเวี ยนเรื่อ งดั งกล า วไปแลว
จากการประชุมหัวหนาสวนราชการที่ผานมาไดเนนย้ํากับสวนราชการจัดซื้อจัดจางลวงหนารอแตในประกาศ
จะตองระบุวาจะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 แลวเทานั้น
ซึ่งบาง...

-๑๒ซึ่งบางหนวยงานไดดําเนินการแลว เมื่อหนวยงานไดรับงบประมาณจัดสรรเขามาในระบบ GFMIS แลวสามารถ
เรียกผูรับจางมาลงนามในสัญญาที่ไดจัดเตรียมไวกอนหนาที่ไดทันที ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาล
กําหนดเปาหมายการเบิกจายสิ้นไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 งบประมาณในสวนของงบดําเนินงานที่ไดรับการ
จัดสรรใหจัดอบรมหรือจัดสัมมนาใหรีบดําเนินการ
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) สวนราชการตองรอ
หนว ยงานตนสังกัดแจงวงเงินการจัดสรรงบประมาณ หลังจากนั้นถึงจะลงนามในสัญญาได คือ ตั้งแตวันที่
3 มีนาคม 2563 เปนตนไป ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดรับงบประมาณกําชับเจาหนาที่ดําเนินการตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดว นที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 60 ลงวั นที่ 26 กุม ภาพันธ 2563 และเรงรัดการเบิก จา ย
งบประมาณ สํา นั ก งานคลั งจัง หวั ดเชีย งใหม เชิ ญเจ า หนา ที่ ที่รับ ผิด ชอบการเบิ กจ า ยของแต ล ะหนว ยงาน
มาประชุมและใหจัดเจาหนาที่ใหคาํ ปรึกษาที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สรุปผลการดําเนิน
โครงการแกไ ขและบรรเทาปญหาความเดือ ดรอนของประชาชนในพื้นที่อัน เนื่ องมาจากปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 152 กิจกรรม งบประมาณ 159,726,300
บาท ปจจุบันกอหนี้ผูกพันแลว 143 กิจกรรม จํานวน 126,928,453.86 บาท รอผลการ ยังไมไดกอหนี้
1 กิจกรรม จํานวน 1,972,800 บาท ยกเลิกกิจกรรม 8 กิจกรรม จํานวน 20,513,300 บาท เงินเหลือ
จายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,311,746.14 บาท ผลเบิกจาย ดําเนินการแลวเสร็จ 103 กิจกรรม
จํา นวน 61,512,019.32 บาท คงเหลือยังไมเบิกจา ย (ดํา เนินการไมแลวเสร็จ/ไมสงเบิก) 40 กิจกรรม
จํานวน 65,225,723.84 บาท เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน 190,71.70 บาท พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ได ป ระกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เมื่ อ วั น ที่
26 กุ ม ภาพั น ธ 2563 จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ การจั ด สรรงบประมาณ 18 โครงการ งบประมาณ
231,500,000 บาท รวมงบบริห าร ผูวา ราชการจั ง หวัดเชียงใหม ไ ด ม อบหมายให น ายวิ รุฬ พรรณเทวี
รองผู ว า ราชการจังหวัดเชีย งใหมกํา กับ ดูแ ล การเรง รัด การอนุมัติโ ครงการและการดํา เนิ นการตามแผน
หนวยงานไดเสนอโครงการมาแลว จํา นวน 18 โครงการ รวม 38 กิจกรรม ผูวา ราชการจังหวัดเชีย งใหม
ไดอนุ มัติโครงการแลว จํานวน 6 โครงการ อยูระหว างกลุมงานยุทธศาสตร ฯ สํา นักงานจังหวั ดเชี ยงใหม
ตรวจสอบเพื่อใหหนวยงานปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑข องสํานักงบประมาณ จํา นวน 25 โครงการ
อยู ระหวา งเขา ที่ป ระชุมของ กบจ. อีก ครั้ง จํา นวน 6 โครงการ เพื่อ ให การเบิ กจ า ยงบประมาณไม ล า ช า
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนและเรงรัดการเบิกจาย
รองผูว า ราชการจัง หวั ด เชีย งใหม (นายวิ รุฬ พรรณเทวี ) งบประมาณ
เพิ่ ง ได รับ การจั ด สรรเหลือ ระยะเวลาการดํ า เนิ น การ 7 เดื อ น ส ว นราชการที่ ไ ด รับ จัด สรรงบประมาณ
ใหดําเนินการตามแผนและเรงรัดการเบิกจายดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย) เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ 2563 จังหวัดเชียงใหมพบจุด
ความรอน...

-๑๓ความรอนสะสมจากดาวเทียมระบบเวียร (VIRS) จํานวน 4,372 จุด อยูในพื้นที่ปาอนุรักษ จํานวน 2,356 จุด
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 1,782 จุด เขต สปก.จํานวน 112 จุด เขตพื้นที่การเกษตร จํานวน 32 จุด
ริมทางหลวง จํานวน 1 จุด และพื้นที่ชุมชนและอื่นๆ จํานวน 89 จุด อําเภอที่มีจุดความรอนสะสมมากที่สุด
3 อัน ดับ แรก คือ อํา เภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภอจอมทอง ทิศทางลมที่พัดผานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ในชวงวันที่ 24 กุมภาพันธที่ผานมาพบกลุมฝุนละอองปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหมบางสวน รวมถึงบาง
จังหวัดของภาคเหนือ คาคุณภาพอากาศของจังหวัดเริ่มดีขึ้น จากสัป ดาห กอนหนา มีการระบายตัวของฝุ น
ละอองไดดี และเริ่มมีแนวโนมฝุนละอองลดลง ทําใหคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นตามลําดับ วันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ
2563 คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 09.00 น. ของทั้ง 4 สถานีโดยเครื่อง
ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม รอบเดือนกุมภาพันธคาคุณภาพอากาศมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 12 วัน คาอากาศเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพในชวงตนเดือน และชวงวันที่
9 - 11 กุมภาพันธ 2563 และชวงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 คาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานมากที่สุด
ในรอบเดือน หลังจากนั้นคาคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นตามลําดับ จังหวัดเชียงใหมไดออกประกาศกําหนดเขต
ควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโดยกําหนดพื้นที่ทุกหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ เปนเขตควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โลง
ทุกชนิด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 และไดออกประกาศกําหนดเขตควบคุมการเผาในที่โลง
ทุกชนิดและมาตรทางกฎหมายในการควบคุม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ใหอํานาจของผูอํานวยการ
ทองถิ่นในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่แหงนั้นโดยเร็ว พรอมบทกําหนดโทษของผูที่ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของผูอํานวยการทองถิ่น ขณะนี้มีการดําเนินคดีกับผูฝาฝนประกาศ
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 137 ราย แยกเปน พ.ร.บ. สาธารณสุข จับกุม 16 ราย ดําเนินคดี 14 รายไมมีตัว
ผูกระทําความผิด 2 ราย พ.ร.บ. จราจร จับกุม 53 ราย ดําเนินคดี ไดทั้ง 53 ราย พ.ร.บ.ปาไม จับกุม 68 ราย
ดําเนินคดี 2 ราย ยังไมมีตัวผูกระทําผิด 66 ราย ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ไดทําการตรวจสอบสภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหมพบวาเกิดจุดความรอน
ในพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่ปาและพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งอาจสง
ผลกระทบตอสุ ขภาพของประชาชนโดยทั่ วไป เพื่ อให การแก ไขป ญหาดังกล าวเปน ไปอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการศูนยบัญชาการฯ ไดออกวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563
สั่ง การใหศู นย ระดับอํา เภอทุกแหงมอบหมายชุด ปฏิ บัติการประจํา ตํา บล (ชปต.) บู รณาการกับ หน วยงาน
ที่เกี่ยวของประกอบดวย เจาหนาที่ ตํารวจ ทหาร และหนวยปาไมในพื้นที่ออกลาดตะเวน เพื่อปองปรามและ
ทําการประชาสัมพันธใหกับราษฎรในพื้นที่ใหปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องการหามเผาในที่โลง
ทุกชนิด รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด หากพบการกระทําความผิดใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่
ใหศูนยระดับอําเภอขอความรวมมือผูมีอาชีพหาของปา ลา สัตวใหงดเขาปาลาสัตวโดยเด็ดขาด ใหมอบหมาย
ผูมี หนา ที่ รั บ ผิ ดชอบเร ง รั ดแจ ง ความดํ า เนิน คดี ทางกฎหมายในพื้ น ที่ที่ เ กิด การเผาไหม จ ากจุ ด ความร อ น
(Hot Spot) ใหงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่โดยเด็ดขาดในหวงเวลานี้ การดํา เนินงานของจังหวัด
เชียงใหมในหวงเดือนที่ผา น ขนสงจังหวัดเชีย งใหม ดํา เนินการตรวจควัน ดํารถยนตในพื้นที่ จั งหวั ด จํา นวน
1,560 คัน พบมีคาควันดํา เกินมาตรฐาน จํา นวน 12 คัน และดําเนินการรวมกับ มณฑลทหารบกที่ 33
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม และสํานักงานทางหลวงชนบท 10 (เชียงใหม) ตรวจวัดควันดํา รถราชการ
จํานวน 58 คัน ไมพบรถที่มีคาควันดําเกินที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งใหคําแนะนําการบํารุงรักษารถใหอยูใน
สภาพพร อ มใช ง านอยู เ สมอ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และหน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข
ดําเนินการ...

-๑๔ดํา เนิน การการแจกจ า ยหนา กากอนามั ย ใหกั บ ประชาชนในพื้ นที่ โดยแจกจายไปทั้งหมด 191,705 ชิ้ น
พรอมประชาสัมพันธการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดวยตัวเอง ผานทางแอปพลิเคชั่น Air CMI ทั้งนี้
จังหวัดเชียงใหมการจัดทํา Safety zone พื้นที่ปลอดฝุนทั่วพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม ทั้งเขตเมืองและนอกเมือง
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดมีการฉีดพนละอองน้ํา โดยความรวมมือของหางสรรพสินคาและผูประกอบการ
อาคารสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมบริเวณอาคารอยางตอเนื่อง เพื่อดักจับฝุนละออง พื้นที่นอกเมืององคกร
ปกครองส วนท องถิ่ น ดํ าเนินการฉีดพนละอองน้ําเพิ่ มความชุมชื้ นในเขตพื้ นที่ รับผิ ดชอบเพื่อลดฝุนควั นอยา ง
ตอเนื่องกวา 2,469 ครั้ง ใชปริมาณน้ํา 16,616,000 ลิตร องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เมืองไดจัด
กิจกรรมรณรงคแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจําป 2563” ตามที่จังหวัด
เชียงใหมไดกําหนดปฏิทินดําเนินการ "พลังเชียงใหม ลมหายใจ โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดํา เนินการจัดกิจกรรมรณรงคแกไขฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง
โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดาห เพื่อเปนการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และสรางการ
รับรูใหทุกภาคสว นตระหนักถึงปญหามลพิษ ทางอากาศ ศูนยระดับอํ าเภอฯ มอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่
รณรงค ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจถึงการแกไขปญหาฝุนละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมถึงมาตรการ
ควบคุ มการเผา โทษทางกฎหมายของผูที่ ฝา ฝนให ประชาชนในพื้ นที่ ได รั บทราบหลายอํ า เภอไดจั ดกิ จกรรม
Kick off รณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อําเภอและหนวยงาน
ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม จัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาไมใหลุกลามไปยังพื้นที่ ศูนยบัญชาการปองกันและ
แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหมไดรายงานจุดความรอน (Hotspot) จากดาวเทียม
ระบบ VIIRS (Soumi NPP) พื้นที่จังหวัดเชียงใหมชวงเวลาเชา – บายของทุกวัน เพื่อแจงศูนยสั่งการฯ ระดับ
อํ า เภอเพื่ อ จั ด ส ง เจ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านดั บ ไฟในพื้ น ที่ ร ว มกั บ เจ า หน า ที่ จ ากหน ว ยงานสั ง กั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและประชาชนอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขาตรวจสอบและดําเนินการดับไฟทันที
พรอมใหเจาของพื้นที่แจงความดําเนินคดี และไดมีการจัดชุดลาดตระเวนประจําตําบล (ชปต.) โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงาน เจาหนาที่ตํารวจ ทหาร และหนวยปาไมในพื้นที่ ออกลาดตระเวนเพื่อปองปรามผูลักลอบ
เขาปา ไดรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.KA-32) ปฏิบัติการชวย
ดับไฟในพื้นที่อําเภอสันทราย เชียงดาว และแมแตง ซึ่งเปนพื้นที่เขาถึงยากใช UAV อากาศยานไรคนขับบิน
ตรวจสอบไฟปาเพื่อประเมินสถานการณและวางแผนการเขาดําเนินการภาคพื้นที่และไดรับการสนับสนุนจาก
ชมรมอาสารมบินขึ้นตรวจการลาดตระเวนทางอากาศ พรอมกับแจงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบอยางเรงดวนกรณี
เกิดการเผาขึ้น จากสถานการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปจจุบันไดมีการประชาสัมพันธสรางการ
รับรูใหทุกภาคสวนไดรับทราบ จึงมีภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมโดยใหการสนับสนุนอาหารน้ําดื่ม เพื่อนําไป
มอบใหกับอาสาดับไฟปาในพื้นที่ตอไป
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายวิ รุ ฬ พรรณเทวี ) ทุ ก ภาคส ว น
ตองรวมมือรวมใจกันการแกไขปญหา โดยมีหนวยงานหลัก คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม หนวยงานสังกัดกรมปาไม และอําเภอทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การรณรงคแกไขปญหาฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง
ท อ งถิ่ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายวิ ษ ณุ วิ ท ยวราวั ฒ น ) สรุ ป ข อ มู ล
การดํ าเนินการแกไขปญ หาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพัน ธ 2563 ดังนี้
1) กิจกรรม ...

-๑๕1) กิจ กรรมรณรงค ม อบหมายองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในเขตชุ ม ชนเมือ งของอํ า เภอเมือ งเชี ย งใหม
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ รวมกับภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตยของสัปดาห
ครั้ง แรกดํา เนินการเมื่อวันอาทิตยที่ 12 ธั นวาคม 2563 ณ ลานประตู ทา แพ โดยเทศบาลนครเชี ยงใหม
เปน เจาภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 สภาลมหายใจ จัดกิจกรรมปน จักรยาน “ลองกองแอวเมือง”
“ลดฝุนควัน” และกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลังเชียงใหมลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหมฮวมใจสูฝุน” ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 เทศบาลตํา บลสุเทพจัดกิจ กรรมรณรงคแก ไขปญ หา
หมอกควันและฝุนละออง (PM 2.5) ประจําป 2563 ณ ลานวัฒนธรรม หมูที่ 13 บานสันลมจอย ตําบลสุเทพ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2563 เทศบาลตํา บลหนองปาครั่งจัดกิจกรรมรณรงคแกไ ขป ญหาหมอกควัน และ
ฝุน ละออง (PM 2.5) ประจํา ป 2563 ณ ลานกิจกรรมสวนน้ํา เทศบาลตําบลหนองปา ครั่ง หมูที่ 2 ตําบล
หนองปาครั่ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2563 เทศบาลเมืองแมเหียะจัดกิจกรรมการรณรงคใหความรูเพื่อเฝาระวัง
ปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน และกิจกรรมรณรงค “ลนไล PM 2.5 KM.” ณ ลานน้ําพุหนาประตูชางค้ํา
อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2563 เทศบาลตําบลปาแดด โครงการ
กิจกรรมพลังเชียงใหม ลมหายใจเดียวกัน รณรงคแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ประจําป 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลปาแดด ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 2) การประชาสัมพันธ
สรา งความรั บ รู สู ป ระชาชน แจ งใหอ งคก รปกครองส ว นทอ งถิ่ น ดํ า เนิ นการปรั บ ปรุ งซ อมแซม บํา รุงรักษา
หอกระจายขาวประจําหมูบาน เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณภัย
โดยเฉพาะอยา งยิ่งปญ หาฝุนควันไฟปา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 211 แห ง
หมูบาน/ชุมชน 2,267 แหง หอกระจายขาว ทั้งสิ้น 2,343 แหง 3) การจัดสถานที่พื้นที่ปลอดภัยจากฝุนควัน
Safety Zone สวนราชการกําหนดใหสถานประกอบการสาธารณสุขทุกแหง ไดแก โรงพยาบาลประจําจังหวัด
และอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง เปน Safety Room องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
พื้ น ที่ สํ า นั ก งาน/ที่ ทํ า การองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น โรงเรี ย นในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดพื้นที่ Safety Zone ภาคเอกชน เชิญชวน
รา นอาหาร ร านกาแฟ ศูนยการคาในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเข ารวมโครงการกําหนดพื้นที่ปลอดภัย
จากฝุนควัน Safety Zone โดยสํา นักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมออกตรวจประเมินสถานที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ Safety Zone หากผานเกณฑมาตรฐาน
จะติดสติกเกอรเพื่อแสดงใหประชาชนทราบวาเปนพื้นที่ Safety Zone 4) จํานวนพื้นที่ที่กําหนดเปน Safety Zone
ไดแก สถานประกอบการสาธารณสุข จํา นวน 266 แหง สํา นักงาน/ที่ทํา การองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 402 แหง รานคาของเอกชนที่เขารวม
จํานวน 104 แหง สามารถรองรับประชาชน 5) การจัดกิจกรรมลดผลกระทบที่เกิดจากฝุนควันเพื่อเปนการ
ป องกั น และแกไ ขป ญ หาไฟป า หมอกควั น และฝุน ละอองขนาดเล็ก ในพื้ น ที่ จั ง หวัด เชี ย งใหม จึ ง ให อํ า เภอ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดํา เนินการ คือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตเมืองทุกแหง (อํา เภอ
เมื อ งเชี ยงใหม แม ริ ม สั นทราย สั นกํ า แพง สารภี หางดง) เทศบาลนครเชี ยงใหม เทศบาลเมื องแม เหี ยะ
เทศบาลเมืองแมโจ เทศบาลเมืองตนเปา ดําเนินการนํารถบรรทุกน้ําฉีดลางฝุนละอองผิวจราจรใหลงสูทอระบายน้ํา
ในชวงเวลาตั้งแต 05.00 - 07.00 น. ของทุกวัน เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2563 เปนตนไป
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอํา เภออื่นใหพิจารณาตามความเหมาะสม หากในพื้นที่มี ฝุนควัน
เกินคามาตรฐานอาจกอใหเกิดอันตรายกับประชาชนก็ใหดําเนินการฉีดลางถนนในเวลาดังกลาวดวย ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําปายประชาสัมพันธจุด Safety Zone ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดเตรียม
พื้นที่ไว...

-๑๖พื้นที่ไว รวมถึงผูประกอบการในพื้นที่ (ภาคเอกชน) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพื่อเขาใชบริการ ทั้งนี้
ใหดําเนินการตั้งแตบัดนี้เปนตนไป กรณีเกิดสถานการณภาวะหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินคา
มาตรฐานโดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยง 5 กลุม (โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด
หญิงตั้งครรภ และผูสูงอายุที่มีอายุ 65 ปขึ้นไป) จังหวัดเชียงใหมไดจัดสงแผนการบริหารจัดการหนากาก N95
สําหรับกลุมเสี่ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนขอมูลในการจัดหาและเตรียมพรอมแจกจา ย
ใหแกป ระชาชนหากเกิดสถานการณดังกลา ว รวมทั้งสิ้น 539,599 ราย 6) การแจกจ ายหนากากอนามัย
จังหวัดเชียงใหมไดจัดสงแผนการบริหารจัดการหนากากอนามัยสําหรับกลุมเสี่ยง 5 กลุม จํานวน 539,599 ราย
เพื่ อให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ นเตรี ย มความพร อ มในการดํ า เนิ น การแจกจ า ยหน า กากอนามั ย ทั้ ง นี้
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแจงเตือนผานอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพื้นที่ ปจจุบันแจกจายไปแลวรวมทั้งสิ้น 191,705 ชิ้น
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสั น สุวรรณอัมพา) จากขอมู ล
ที่ ป รากฏในป จ จุ บัน จะเห็ น ว า ค า หมอกควั น ฝุ น ละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สู ง เกิ น กวา เกณฑ มาตรฐาน
25 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ถือวาอยูในเกณฑที่ดีกวา จังหวัดใกลเคีย ง ทั้งนี้ ศูนย บัญชาการปองกันและ
แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหมไดบูรณาการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเ ซ็นต เปนวาระของ
จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2563
รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา นวลปลอด) จากการสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย เดือนละ 154 ครั้ง บาดเจ็บ 114 ราย เสียชีวิต 54 ราย โดยมีสาเหตุหลัก
จากการเมาสุรา รอยละ 39.59 ซึ่งมียานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต
รอยละ 83.71 โดยมีพ ฤติกรรมเสี่ยงจากการไมสวมหมวกนิรภั ย รอยละ 56.42 และจากสถิติผูเสีย ชีวิ ต
จากการเกิด อุบั ติเ หตุทางถนนในชว งเทศกาลปใ หม พ.ศ. 2563 ของจัง หวัดเชี ย งใหม ระหว า งวั น ที่ 27
ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 มีจํานวนทั้งสิ้น 14 ราย โดยเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนตและไมมีการ
สวมหมวกนิรภัยทั้ง 14 ราย ประกอบดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ไดกําหนดมาตรการ
การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภั ย ทางถนนของข า ราชการและเจา หน า ที่ ข องรั ฐ โดยให
ทุกหนวยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงกําชับใหขาราชการ พนักงาน
เจาหนาที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน เรื่อง การขับขี่
รถจักรยานยนต ตองสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนตตองคาดเข็มขัดนิร ภัย หากไมปฏิบัติตามถือว า
ฝา ฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป ดังนั้น เพื่อเปน
การลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ใชรถใชถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จึงตองมีการปลูก
จิตสํ านึกดา นความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มตน จากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเปน กํา ลังหลักของชาติ
ในอนาคต รวมถึงกระตุนจิตสํา นึกใหประชาชนใหความสํา คัญกับ ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม
จึงออกประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 % เปนวาระของจังหวัดเชียงใหมป 2563 ใหหนวยงานภาครัฐ
องค ก รมหาชน รัฐ วิส าหกิจ องคก รปกครองสว นทอ งถิ่ นทุกแหงถือ ปฏิบัติ ต ามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่
28 เมษายน...

-๑๗๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ โดยเครงครัด รวมทั้งรณรงคใหภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
และซอนทา ยรถจักรยานยนต ใหป ระชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับ ขี่และซอนทา ยรถจักรยานยนต
และนอกจากนี้ยังมีการเนนย้ําหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหกําชับการจัดตั้งดานชุมชน โดยภายใตการสนับสนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ การจัดตั้งดานโรงงาน ในสถานประกอบการ และการจัดตั้งดานโรงเรียน
ในสถานศึกษา โดยมีการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่มี การขับ ขี่ยานพาหนะ
แจ งใหอ งคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหสนับสนุนการดํา เนินการจั ดตั้งดา นชุ มชนในพื้ น ที่ ทั้งในชว ง
เทศกาลและชวงปกติ รวมไปถึงใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมขน และตอเนื่อง โดยเนนย้ําการกวดขันการไมสวมหมวกนิรภัย
และการไมคาดเข็มขัดนิรภัย
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ตํารวจภูธรจังหวัด
เชี ย งใหม สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ข ม งวดการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
การกวดขันและรณรงคประชาสัมพันธการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย หัวหนาสวนราชการขอใหแจง
บุคลากรในสังกัดดวย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมใหรณรงคสวมหมวกนิรภัยภายในศูนยราชการจังหวัด
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม (นายสราวุธ โฆษิตธนสาร) ในชวงเทศกาลขึ้นปใหม และเทศกาลสงกรานตจะมีคดีเมาแลว
ขับเกิดขึ้นจํานวนมาก การรณรงคในเรื่องของการบังคับใหสวมหมวกนิรภัยไมใชเรื่องที่จะตองเกรงใจประชาชน
เปนเรื่องที่ตองบังคับใชกฎหมายอยา งเด็ดขาด ฝากทางตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครองบูรณาการทํ างาน
รวมกันโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตที่จะมาถึง การบังคับใชกฎหมายเปนหนาที่ที่ตองถือปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุแลว
หนว ยงานของรัฐตองจายคาชดเชยการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และการดํา เนินการเกี่ยวกั บ คดีอุบัติเหตุป ละ
หลายลานบาท การเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นจะตองดําเนินการควบคูกับ
การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดวย
นายแพทย ส าธารณสุข จั ง หวัด เชี ย งใหม (นายแพทย จ ตุชั ย มณี รั ต น )
ขอสนับสนุนการประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต
ผูแทนตํารวจภูธรจัง หวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.สุคนธ ศรีอรุณ) ตํารวจภูธร
จังหวัดเชี ยงใหมไดดํา เนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมาโดยตลอด และไดมีการประชาสัมพัน ธ และ
รณรงคใหมีการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยมาอยางตอเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ผูแ ทนตํา รวจภูธ รภาค 5 (พ.ต.อ.กฤษณะ พลนาค) ตํา รวจภูธ รภาค 5
ไดนําเสนอโครงการทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีลานนา กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักท องเที่ยว
ในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
การบูรณการแผน และระบบกลองโทรทัศนว งจรปด (CCTV) ทั่ว ประเทศ ครั้ งที่ 1/2562 เมื่อ วั น ศุ กร ที่
4 ตุลาคม 2562 ไดกําหนดวาหนวยงานใดๆ ที่จะขอติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ตองเสนอแผนซอมแซม
จัดหา ติดตั้งและเชื่อมโยง CCTV ไปยังคณะทํางานบริหารจัดการขอมูล และการใชประโยชนจากกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นใหเสนอคณะอนุกรรมการการกําหนดแผนบริหาร
จัดการระบบการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองโทรทัศน
วงจร...

-๑๘วงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศพิจารณาอนุมัติ จากนั้นแจงผลใหคณะกรรมการบริหารและบูรณาการแผนและ
ระบบการเชื่ อ มโยงกล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด (CCTV) ทั่ว ประเทศได รั บ ทราบจึ งจะได รับ งบประมาณจาก
สํานักงบประมาณ คณะทํางานบริหารจัดการจอมูลและการขอใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)
ระดับ จังหวั ด ประกอบดวย ผูวา ราชการจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน รองผูว าราชการจังหวัดที่ได รับ
มอบหมายผู บั ญ ชาการมณฑลทหารบก ผู บั ง คั บ การตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด เป น รองประธานคณะทํ า งาน
รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) ปลัดจังหวัด หัวหนาสํานักงาน
จั ง หวั ด ท องถิ่ น จั ง หวั ด สถิ ติ จัง หวั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจั งหวัด นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พาณิ ช ย จั ง หวั ด
ขนสงจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวั ด ผูอํา นวยการแขวงทางหลวง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท ผูอํานวยการกลุมงาน
ศูน ย ดํา รงธรรมจัง หวัด ประธานหอการคา จังหวัด ประธานสภาอุต สาหกรรมจัง หวัด ผูแทนบริษัท กสท.
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนคณะทํางาน ผูกํากับการ (สอบสวน)
กลุ ม งานสอบสวน ตํา รวจภูธ รจั งหวั ด เปน คณะทํา งานและเลขานุ ก าร ผู แ ทนตํ า รวจภูธ รจั งหวั ด ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย ผูแ ทนศูนย เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สํา นัก งานปลัด กระทรวงมหาดไทย ผู แ ทน
ศูน ยดํา รงธรรมจังหวัด เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ ใหมีอํา นาจหนา ที่ คือ 1) กํา หนดแนวทาง
การบริหารจัดการขอมูลและใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัด 2) กําหนดแนวทาง
การบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ การใชประโยชน การบํารุงรักษา
และการรักษาความปลอดภัยของศูนยควบคุมและขอมูลของระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรป ด (CCTV)
ของจังหวัด 3) กําหนดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจร
ป ด (CCTV) ของจั ง หวั ด 4) กํ า หนดมาตรการส ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล และใช ป ระโยชน จ าก
กลองโทรทั ศนว งจรปด (CCTV) ระดับจังหวัด รวมกันระหวางภาคราชการ และภาคเอกชน 5) เชิญผูแทน
หนวยงานของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลและขอเท็จจริง ตลอดจนจัดสงขอมูล
หรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา 6) รายงานผลการดํา เนินงาน พรอมทั้งรับฟงขอเสนอแนะแนวทาง
ในการแก ไ ขป ญ หาและอุ ป สรรคต อ คณะอนุ ก รรมการกํ า หนดแผนบริ ห ารจั ด การระบบการเชื่ อ มโยง
กล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด (CCTV) และการใช ป ระโยชน จ ากข อ มู ล ระบบกล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด (CCTV)
ทั่ วประเทศ 7) ปฏิ บัติงานอื่นใดตามที่ไดรับ มอบหมาย โครงการนี้เปนโครงการที่ตอยอดมาจากโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว ตํารวจภูธรภาค 5 ซึ่งไดรับการ
อนุมัติโครงการป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 304 ลานบาท ที่ผานมามีการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจร
ปดกับ 5 หนวยงาน รวม 817 กลอง ไดแก เทศบาลนครเชียงใหม 442 กลอง องคการบริหารสวนจังหวั ด
เชียงใหม 81 กล อง กรมทางหลวง 98 กลอง ตํา รวจภูธ รจังหวัด ลํา พูน 86 กล อง และตํา รวจภู ธรจังหวัด
130 กลอง ตํา รวจภูธรภาค 5 ไดเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 โครงการยกระดั บ มาตรฐานความปลอดภั ย นั ก ท อ งเที่ย วในแหล ง ท อ งเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒนธรรมด วยกล อ งวงจรป ด (CCTV) โดยจะดํ า เนินการติ ดตั้ง กล อ งโทรทั ศ น ว งจรป ด (CCTV) ในวั ด
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ
ผูอาํ นวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) เรื่องนี้ไดบรรจุไวชื่อโครงการการทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีลา นนา งบกลุ ม
จั ง หวั ด ภาคเหนื อ ตอนบน 1 ปง บประมาณ พ.ศ. 2564 กิจ กรรม ยกระดับ มาตรฐานความปลอดภั ย
นักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยกลองวงจรปด (CCTV)
รองผูวา...

-๑๙รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขณะนี้งบประมาณ
กลุ มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไมไดรับการอนุมัติซึ่งอยู ระหวา งการจั ดทํ า
รายละเอี ย ด หัว หนา สํา นักงานจั ง หวั ดเชีย งใหม ให นํา โครงการนี้เ ข า ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ หารและ
จั ด หาคอมพิ ว เตอร ร ะดั บ จั ง หวั ด เพื่ อ พิ จ ารณาส ง เรื่ อ งให คณะกรรมการบริ ห ารและจั ด หาคอมพิ ว เตอร
กระทรวงมหาดไทยให ความเห็น ชอบกอน สํา หรับการพิ จารณาอนุมั ติใหค วามเห็ น ชอบโครงการดั งกล า ว
ขอแจงวาที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา จังหวัดไมมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ ตองนํา ไปเขาที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยตรง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 การบริหารจัดการในฤดูแลง
ผูอํ า นวยการโครงการชลประทานเชี ยงใหม (นายจริน ทร คงศรี เ จริ ญ )
สถานการณน้ําฝนจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 – 26 กุมภาพันธ 2563 ฝนตกปริมาณ
911 มิลลิเมตร ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 20 น้ําฝนที่ตกนอยกวา เกณฑสงผลกระทบตอน้ําทาลําน้ําสาขา
ในพื้ น ที่ลุ ม น้ํ า ป ง ตอนบน ได แ ก น้ํา แม แ ตงท า ยฝาย น้ํ า แม ริ ม น้ํ า แมก วง น้ํ า แม ทา น้ํ า แม ข าน น้ํา แม ลี้
น้ําแมกลาง ในปนี้น้ําสะสมที่ไหลผานต่ํากวาเกณฑและมีปริมาณน้ํานอยกวาปที่ผานมา แผนจัดสรรน้ําฤดูแลง
ป 2562/63 ปริมาณน้ําตนทุนทั้งจังหวัดเชียงใหมเฉพาะในเขตชลประทานแมงัด แมกวง แมแตงและปริมาณ
น้ําอางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหง มีปริมาณน้ํา 281 ลาน ลบ.ม. โครงการชลประทานเชียงใหมไดมีแผน
จัดสรรน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ป 2562/63 รอยละ 72 ของปริมาณน้ําตนทุน รวม 213 ลาน ลบ.ม. แผนการ
สํารองน้ํา ตนฤดูฝน ป 2562/63 เผื่อฝนทิ้งชวง รอยละ 24 ของปริมาณน้ําตน ทุ น รวม 68 ลา น ลบ.ม.
สําหรับแผนจัดสรรน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ป 2562/63 แยกเปนสําหรับอุปโภค – บริโภคและรักษาระบบ
นิเวศน จํานวน 61 ลาน ลบ.ม. ใชน้ําแลว จํานวน 15 ลาน ลบ.ม. สําหรับเกษตรฤดูแลง ป 62/63 จํานวน 151
ลาน ลบ.ม. ใชน้ําแลว จํานวน 29 ลาน ลบ.ม. สําหรับการทองเที่ยวและอื่นๆ จํานวน 1 ลาน ลบ.ม. ปจจุบัน
ไดใชน้ําไปแลวทั้งหมด 44 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําตนทุนจากแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง ภาพรวม
มีปริ มาณน้ํารอยละ 43 ของความจุอา งซึ่งนอยกวา ปที่ผานมา แหลงเก็บน้ํา ขนาดกลาง จํ านวน 12 แหง
ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 31 ของความจุ ซึ่งนอยกวาปที่ผานมา แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ 2 แหง คือ เขื่อน
แมงัดสมบูรณชล และเขื่อนแมกวงอุดมธารา ภาพรวมมีปริมาณน้ํา 185.875 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 35
ของความจุอาง นอยกวาป ที่ผานมา ภาพรวมปริมาณน้ํ าจากแหลงเก็บน้ําขนาดใหญ กลาง เล็ก มี ปริมาณน้ํ า
240.052 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 35.32 ของความจุอาง เขื่อนแมงัดสมบูรณชลเปนเขื่อนขนาดใหญสามารถ
จุน้ําได 265 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 115.456 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43.57 ปริมาณน้ําใชการ
103.271 ลาน ลบ.ม. แผนการบริ หารจั ดการน้ํา เขื่ อนแมงัดสมบู รณ ชล ในฤดู แล ง ป 62/63 สนับ สนุ น
เพื่ออุปโภค – บริโภค ระบบนิเวศน การเกษตร และอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน ปริมาณน้ํา
70 ลาน ลบ.ม. เพื่อการเกษตรตามแผนการเพาะปลูก จํานวน 40,286 ไร ปริมาณน้ํา 45 ลาน ลบ.ม. โครงการ
ชลประทานเชียงใหมไดวางแผนการสงน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลลงแมน้ําปง ป 2563 ทั้งหมด 25 รอบเวร
รวม 70 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ําตั้งแตวันที่ 9 มกราคม 2563 สิ้นสุดแผนการสงน้ําวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ในภาวะปกติสงน้ํา สัปดาหล ะ 6 วัน รวม 1 – 5 ลา น ลบ.ม./สัปดาห ภาวะวิ กฤตสงน้ํา สัปดาหละ 6 วั น
รวม 5 – 8 ลา น ลบ.ม./สัปดาห ฝนตกจะสงน้ําสัปดาหละ 6 วัน รวม 0 – 3 ลบ.ม./สัปดาห ปจจุบันไดสง
น้ําแลว 7 รอบเวร รวมปริมาณน้ํา 19 ลาน ลบ.ม. คงเหลือน้ําที่จะตองสงตามรอบเวร จํานวน 51 ลาน ลบ.ม.
ซึ่งเปนไปตามแผนที่กรมชลประทานวางไว เขื่อนแมกวงอุดมธาราสิ้นสุดฤดูฝนที่ผานมามีปริมาณน้ําต่ํากว า
รอยละ ...

-๒๐รอยละ 30 ของความจุอา ง ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 70.41 ลา น ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 26 แผนการบริหาร
จัดการน้ําฤดูแลง ป 62/63 เริ่มสงน้ํา ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2563 จะสงน้ําเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน
โดยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2563 สงน้ํา ตามแผนที่กําหนดไว รอบเวรที่ 3 สงน้ํ าในวันที่ 15 – 17
มีนาคม 2563 จากการประชุมระหวางเกษตรกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563
ขอใหมีการสงน้ําในรอบเวรพิเศษ จํานวน 2 วัน ในชวงวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2563 โดยจัดสรรน้ํา 800,000
ลบ.ม. แผนการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธาราในปจจุบันเปนไปตามแผนที่กําหนดไว โครงการ
สงน้ํ าและบํา รุงรักษาแมแตง ณ วันนี้มีป ริมาณน้ํา ไหลผา น 2.071 ลบ.ม./วิ น าที ในป นี้น้ํา คอนข า งวิกฤต
จึงมีการจัดรอบเวรการใชน้ํา ทั้งนี้ ขอความรวมมือเกษตรกรและผู ใชน้ําขอใหใชนํ้าตามรอบเวรที่กําหนดไว
สํานักงานชลประทานที่ 1 มีการจัดตั้งศูนยลุมน้ําปงรับเรื่องรองเรียนปญหาเรื่องน้ํา 6 แหง พื้นที่ตั้งแตประตู
ระบายน้ํา ป าแดด อํา เภอเมื องเชียงใหม ไปถึ งประตูระบายน้ําแมสอย อํา เภอจอมทอง ทางเกษตรกรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีปญหาเรื่องน้ําสามารถแจงที่ศูนยดังกลา วได จะมีเจาหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข และ
มีชองทางติดตอผานทางกลุมไลน “ลุมน้ําปง” ลําน้ําแมแตงในปนี้มีปริมาณน้ําคอนขางนอย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โครงการชลประทานเชียงใหมและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงไดพิจารณาสํารวจแหลงน้ําอื่นๆ เพื่อที่จะ
สํา รองน้ําไวผลิตน้ํา ประปาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม หากเกิดวิกฤตในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563
ปจจุบัน มีแก มลิงบริเวณฝายแมแตง แกมลิงกองการสัตว และเกษตรกรรมที่ 3 และแก มลิง กองพันสัตวตา ง
ปริมาณน้ํารวม 3.98 ลาน ลบ.ม. และโครงการชลประทานเชียงใหมไดจัดทําฐานขอมูลอางเก็บน้ําที่กระจาย
อยูภายใน 25 อําเภอ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน สําหรับการชวยเหลือไดมีการเตรียม
ความพรอมเครื่องจักร เครื่องมือ และการใหความชวยเหลือพื้ นที่ ประสบภัยแล งโดยการจั ดสงเครื่องสูบน้ํา
ไปชวยเหลือ จํานวน 10 เครื่อง หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากประสงคจ ะขอเครื่องสูบน้ํา
ใหเสนอมาที่โครงการชลประทานเชียงใหมได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) ปจจุบัน
ระบาดไป 30 ประเทศ ประชากรติ ด เชื้ อ ประมาณ 80,000 กว า คน เสีย ชี วิ ต ประมาณ 2,700 คน
ในประเทศไทยมีผูที่เขาเกณฑเจาะตรวจโรค 1,200 คน เปนผูปวยยืนยัน 43 คน สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ
จากการเดินทางไปประเทศญี่ปุนและประเทศจีน เมื่อกลับมาแลวมีการใชชีวิตปกติไมมีการตรวจติดตามโรค
โอกาสของการแพรระบาดของเชื้อเปนไปไดงายตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในการปองกันดูแลตนเอง
และคนรอบขาง ขณะนี้มีประเทศกลุมเสี่ยงชุดแรกไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน มาเกา กลุมเสี่ ยงชุดที่ 2 ไดแก
ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลีใต อิหรา น มีการระบาดในระยะที่ 3 สําหรับประเทศไทยอยู ในระยะที่ 1 ระบบการ
คัดกรองของจังหวัดเชียงใหมจ ะเปนมาตรฐานเดียวกันกับทุกๆ แหง เมื่อมีการเดิน ทางเขา มาผา นชองทาง
สนามบิน สถานีขนสงจะมีตรวจคัดกรอง กรณีพบผูปวยที่เขาเกณฑจะนําตัวเขารับการตรวจและรักษาตัวแยก
ในโรงพยาบาล กรณีเกิดการระบายของโรคจะมีการสืบสวนสอบสวนของโรคเขมงวด การเพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดกรองและลดการแพรเชื้อในโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดแจงใหโรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชนทุกแหงดําเนินการจัดตั้ง Fever with ARI Clinic โดยจะตองมี One stop service สําหรับ
ผูปวยกลุมโรคนี้เพื่อไมใหเขาไปในพื้นที่อื่นๆ ของโรงพยาบาลเพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อ คําจํากัดความ
ของความเสี่ยง คือ 1) มาจากพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการระบาดของโรค 2) ทํางานหรือสัมผัสกับนักทองเที่ยวที่มาจาก
พื้นที่เสี่ยง 3) สัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยยืนยัน 4) บุคลากรทางการแพทยที่ดูแลผูที่เขาขายการปวยของโรค
กิจกรรม...

-๒๑กิจกรรมที่ดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม คือ Clear First Wave มีทั้งหมด 8 กลุมที่ใหความรวมมือ ไดแก
1) คนขับรถโดยสาร 2) มัคคุเทศก 3) โรงแรม 4) พนักงานนวด/รานนวด 5) พนักงานในทาอากาศยาน
เชียงใหม 6) วัด 7) สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 8) หางสรรพสินคา มีผูลงทะเบียนจํานวน 4,224 คน ซึ่ง Kick off
ไปเมื่อวันจั นทรที่ 24 มีนาคมที่ผานมา การดําเนินการในพื้นที่ไดแจ งให โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ออกตรวจสอบสถานบริการที่รับนักทองเที่ยวตางชาติ ออกติดตามผูปวยหลังจากกลับจากโรงพยาบาลไปพักที่
บานแลว 7 วัน หากอาการยังไมดีขึ้นใหกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล แผนการดําเนินงานรองรับถามีการแพร
ระบาด ในวงกวาง ไดแก 1) จะมีการซอมแผน Table Top กรณีระบาดเปนวงกวางในวันที่ 9 มีนาคม 2563
ในกรณีที่ เกิดการระบาดในวงกวางจะมีกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดตอที่ป ระกาศใหโ รคดังกลาวเปน โรคติดต อ
อัน ตรายลํา ดับ ที่ 14 เมื่อประกาศในราชกิ จจานุเบกษาแลว สามารถที่จะใช กฎหมายเป นเครื่องมือในการ
ควบคุมการหยุดงานของโรงงาน โรงเรียน และอื่นๆ ได 2) การคัดกรองที่ดา นชายแดน ชองทางชั่วคราว
ที่ดูแลโดยทหาร 2 แหง ชองทางชั่วคราวที่ปดแลว 1 แหง และชองทางธรรมชาติ 2 อําเภอ คือ ดานนอแล
อํา เภอฝาง และดานกิ่วผาวอก อําเภอเชียงดาว ดานเหลานี้ยังคงมีประชากรเดินทางผานดานอาจจะเปนชองทาง
ใหผูติดเชื้อเดินทางผานเขามาได เนื่องจากขณะนี้ประเทศเมียนมารและประเทศลาวยังไมมีน้ํายาในการตรวจหา
เชื้อของโรคนี้ได สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดประสานโรงพยาบาลคายกาวิละรวมกับโรงพยาบาล
ในพื้ น ที่ แ ละโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลออกให ค วามรู พร อ มทั้ ง สนั บ สนุ น อุ ป กรณ คั ด กรอง
หากสถานการณ ก ารแพรร ะบาดยกระดั บจะมีก ารเสนอขอให ปด ด า น 3) การบั งคั บใช กฎหมาย พ.ร.บ.
โรคติดตอ 2558 ที่กําลังจะประกาศบังคับใช จะมีการประสานแนวทางการบังคับใชกฎหมายรวมกับตํารวจ
ตอไป
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแจงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
เครื อข ายลงพื้นที่ สรางการรับรูแกประชาชนอยางตอเนื่องผา นกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจํ าหมูบ าน
หรือ อสม. พรอมทั้งใหประสานวัด โรงเรียน ผูนําหมูบาน ผูนําตําบล บอกกลาวใหประชาชนสังเกตอาการของ
ตนเองทุกวันอยางสม่ําเสมอ เพราะโรคดังกลาวเปนโรคที่อันตรายถึงชีวิต เนนย้ําใหประชาชนดูแลและปองกัน
ตนเองอยางเครงครัด กินของรอน ใชชอนกลาง สวมหนากากอนามัย ลา งมือบ อยๆ ไมใชมือสัมผัสตา จมู ก
ทําให รางกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่ชุมชน สํา หรับการปฏิบัติดา นการคัดกรองตามพื้นที่
สถานีขนสง สถานีรถไฟ และทาอากาศยาน ยังคงใหมีการปฏิบัติอยางเขมงวดและตอเนื่องจนกวาสถานการณ
จะคลี่คลาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2563
รก.หัวหนา สํา นัก งานปอ งกันและบรรเทาสาธารณภัยจั ง หวัด เชีย งใหม
(นายธนา นวลปลอด) การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเ หตุทางถนนช วงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563
จัง หวั ดเชี ยงใหม หั วขอการรณรงค คือ ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร ชว งเวลาการดํ าเนิ นงาน ชวงที่ 1
ช วงเตรียมความพรอมและการรณรงคประชาสัมพันธ ระหวา งวันที่ 15 กุมภาพันธ – 9 เมษายน 2563
ชวงที่ 2 ชวงควบคุมเขมขน (7 วัน) ระหวางวันที่ ๑0 - ๑6 เมษายน ๒๕๖3 เปาหมายการดําเนินงานชวง
สงกรานต พ.ศ. 2563 เพื่อปองกันและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากการเดินทาง
ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดการดําเนินการ ไดแก 1) จํา นวนครั้ง ประกอบดวย การเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลงไมนอยกวารอยละ 15 เมื่อเทียบกับ
คาเฉลี่ย...

-๒๒คา เฉลี่ย ชวงเทศกาลสงกรานตยอนหลัง 3 ป 2) จํานวนรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ และจํ า นวน
ผูเสียชีวิต ลดลงไมนอยกวารอยละ 1๕ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต ยอนหลัง 3 ป (จังหวัด
เชียงใหม ไมมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดกับรถโดยสารสาธารณะตลอด 3 ปยอนหลัง) 3) จํานวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม ลดลงไม นอยกวารอยละ 1๕ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต ยอนหลัง 3 ป มาตรการ
ตาง ๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต แยกเปน มาตรการกอนชวงเทศกาล มีการรณรงคสรางความรับรูมาโดยตลอด
อยางตอเนื่อง ใชกลุมสื่อมวลชนรวมกันกระจายขาวสาร ใหความรูแกประชาชน การประกาศใหการสวมหมวก
นิรภัย 100 % เปนวาระของจังหวัดเชียงใหม ประจําป พ.ศ. 2563 โดยใหหนวยงานภาครัฐ องคกรมหาชน
รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖
โดยเคร งครั ด รวมทั้ งรณรงคให ภาคเอกชน และประชาชนทั่ว ไป สวมหมวกนิรภัย ขณะขับขี่แ ละซอ นทา ย
รถจักรยานยนต ใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต จัดตั้งดานโรงงาน
ดานโรงเรียน เสริมสรางดานชุมชน ใหมีความเขมแข็ง มาตรการหลัก 8 ดาน ไดแก 1) คน บังคับใชกฎหมาย
อยางเขมขนจริงจัง 10 รสขม. 2) สังคมและชุมชน ตั้ง ศปถ.อปท. ทุกแหง จิตอาสา เคาะประตูบาน 3) ถนน
และสภาพแวดลอ ม ตรวจสอบถนน ปา ย สั ญ ญาณไฟ 4) ยานพาหนะ สแกนรถสแกนคน แอลกอฮอล
เปนศูนย 5) การชวยเหลือหลังเกิดเหตุ เตรียมระบบ EMS พรอม 24 ชั่วโมง 6) ทางน้ํา ดูแลความปลอดภัย
โปะ แพ ทาเรือ 7) ดานทองเที่ยว ดูแลสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ดอยตางๆ 8) บริหารจัดการ บูรณาการขอมูล
วิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุ มาตรการพิเศษ ไดแก กําหนดจุด Safety Zone เลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล
ขอความรวมมือหางสรรพสินคางดจําหนายแอลกอฮอล กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยง
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นแหลงทองเที่ยวที่เปนดอยหลัก 4 ดอย รวมถึง
ดอยที่มีแหลงทองเที่ยวใหม อาทิ เหมืองแกว ขุนแปะ มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับดวยกลอง CCTV
ใชกลองตรวจจั บความเร็ว อัตโนมัติ และแบบพกพา ใชการประชาสัมพัน ธ ทุกรูป แบบประกาศเจา พนักงาน
จราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city ดูแลความปลอดภัยของทาง
จุด ผ า นทางรถไฟ เขมงวด ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ รวมถึ ง ตรวจสอบยานพาหนะควั น ดํ า
ที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบความพรอมของสภาพถนน แกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ให อํ า เภอทุ ก อํ า เภอ วิ เ คราะห ส าเหตุ ก ารเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ท างถนนในพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งเทศกาลป ใ หม
พ.ศ. 2563 และปใหม พ.ศ. 2562 เพื่อดําเนินการหามาตรการแกไขป ญหาใหมีประสิทธิภาพ สถานที่จัด
กิจกรรมเฝาระวังในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ไดแก บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม และถนนหวยแกว ผูเขารวม
ประมาณ 10,000 คน บริเวณหนา หางสรรพสินคากาดสวนแกว ผูเขา รวมประมาณ 4,000 คน บริเวณ
หา งสรรพสินคา เมญา ผูเขารว มประมาณ 3,000 คน บริเวณหา งสรรพสิน คาเซนทรัล เฟสติวั ล ผูเขา รวม
ประมาณ 3,500 คน การรักษาความสงบเรียบรอย จัดกําลัง 3 ฝาย ไดแก ทหาร ปกครอง ตํา รวจ ทั้งใน
เครื่อ งแบบและนอกเครื่อ งแบบ ในการตรวจตราความสงบเรีย บรอ ยในพื้น ที่ ที่ มีก ารจั ดกิ จ กรรม โดยให
เตรี ย มพร อมตลอด 24 ชั่ ว โมง ใหมี ก ารประชุ ม เพื่อ ติด ตามสถานการณ ที่ มีผ ลกระทบด า นความมั่ น คง
เป น ประจํ า ตลอดช ว งเทศกาล มี ก ารตั้ ง จุ ด สกั ด และชุ ด เคลื่ อ นที่ เ ร็ว ของตํ า รวจภู ธ ร เพื่ อ เข า ระงั บ เหตุ
เมื่อ เกิ ดเหตุโ ดยทั นที ตั้ งจุดตรวจบูร ณาการจํา นวน 47 จุ ด รวมถึ งดา นชุ มชนครอบคลุม 2,066 หมูบา น
ทั่วจังหวัดเชียงใหม จุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 112 จุด มณฑลทหารบกที่ 33 จัดชุด
กองกําลังรักษาความสงบในเสนทางหลักที่เขาสูจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร...

-๒๓3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา ฉบับที่ 10 (สํานักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม 2563
- วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปดการประชุมกาแล็กซี่ ฟอรั่ม เอเชียตะวันออก
เฉียงใต 2020 ประเทศไทย ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร อําเภอแมริม
- วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริ ณีสิ ริ พั ช ร มหาวั ช รราชธิ ด า เสด็ จ แทนพระองค แ ละติ ด ตามการดํ า เนิน งาน
ในโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย และเสด็จไปตรวจเยี่ยมกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี
และทอดพระเนตรการดําเนินงานใหบริการดานเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค ณ เรือนจํากลางเชียงใหม
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม และโรงพยาบาลนครพิงค
- วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม หั ว หน า สว นราชการ ผู บ ริห ารองคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น พบปะประชาชน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบานแมแจม อําเภอแมแจม
- วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
- วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2563 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
- วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา เจ าอยูหัวพระมหาเจษฎาราชเจา และการจัดงานวันขา ราชการพลเรือน ประจํา ป พ.ศ. 2563
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนมีนาคม 2563
ผู อํ า นวยการศู น ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคเหนื อ (นายธนาวุ ฒิ ป ญ จพรอุ ด มลาภ)
สถิติ จํา นวนวันและปริมาณน้ํา ฝนที่ตกภาคเหนือคาบ 30 ป เดือนพฤศจิกายน – มีนาคมจํ านวนนอยมาก
จะเริ่มมีฝนตกในเดือนเมษายน – ตุลาคม สําหรับจังหวัดเชียงใหมเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมจํานวนวันและ
ปริม าณน้ํา ฝนที่ตกนอยมากเชนกัน เดือนเมษายนมีฝนตกเฉลี่ย 7 วัน จะเริ่มมีฝนตกในเดือนพฤษภาคม –
ตุลาคม ฝนที่ตกในชวงนี้ระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมงซึ่งไมสามารถชวยอะไรไดมากนัก เดือนพฤษภาคมจะเริ่มตน
ฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ํากวาคาปกติ เดือนมิถุนายนจะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติเล็กนอย ขอเสียคือ
จากการที่ไมมีฝนตกมาเปนระยะเวลายาวนานเมื่อฝนตกลงมาน้ําจะซึมลงดินกอน สองสัปดาหจ ากนี้จังหวั ด
เชียงใหมจะยังไมมีฝนตก
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ประชาสัมพันธ...

-๒๔5.2 ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม WE LOVE CHIANG MAI
รองผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายคมสั น สุ ว รรณอั ม พา) สื บ เนื่ อ งจาก
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) หารือ
กับสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม หอการคา
จังหวัดเชียงใหม ธุรกิจทองเที่ยวตางๆ ผูประกอบการ เพื่อกระตุนดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ปจจุบันนักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงโดยเฉพาะนักทองเที่ยว
จากประเทศจีน สงผลกระทบตอ การทองเที่ย วทุก มติไมวา จะเปนธุร กิจ โรงแรม รานอาหาร สปา สถานที่
ทองเที่ยวตางๆ จากการที่ไดไปหารือกันแลว เกิดการดําเนินการในเรื่องของโลโก WE LOVE CHIANG MAI วิสัยทัศน
คือ สรางอัตลักษณที่ชัดเจน โดดเดน เปนที่จดจําใหแกจังหวัดเชียงใหม พันธกิจ คือ สรางสรรคภาพลักษณที่ดี
ใหแกจังหวัดเชียงใหมอยางยั่งยืน การดําเนินการในภาพรวมจะทําใหเกิดความรวมมือ ความสามัคคี การมีสวนรวม
ทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนใหเกิดความรักในเชียงใหม เกิดกระแสการสรางสรรคสิ่งที่ดีตอจังหวัด
เชียงใหม สรางความเปนเจาของแบรนด WE LOVE CHIANG MAI สามารถใชแบรนด WE LOVE CHIANG MAI
รวมกัน WE LOVE CHIANG MAI เปนแคมเปญที่สรางสรรคแบรนดของจังหวัดเชียงใหมขึ้นมา เพื่อสงเสริม
ภาพลักษณที่ดีดานการทองเที่ยวและบริบททางสังคมดานตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม โดยมีเปาหมายสําคัญ
ในการสรางการรับรูที่เปนอัตลักษณชัดเจนและเปนที่จดจํา โดยแบรนด WE LOVE CHIANG MAI จะเปนตรา
สัญลักษณที่อยูคูจังหวัดเชียงใหมตลอดไป จะเริ่มเปดตัว WE LOVE CHIANG MAI ในเสารที่ 29 กุมภาพันธ
2563 เวลา 07.00 น. ณ ขวงประตูทาแพ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธานเปดกิจกรรม ไดมี
การจัดทําเสื้อ WE LOVE CHIANG MAI ออกจําหนายราคาตัวละ 200 บาทในอนาคตจะมีการจดลิขสิทธิ์
แบรนด WE LOVE CHIANG MAI สามารถสั่งเสื้อจองที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
โอนเงินเขาบัญชีกองทุน WE LOVE CHIANG MAI ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 679 – 0 -323 – 93 – 7
ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) คําวา
WE LOVE CHIANG MAI เปนความตั้งใจของคนเชียงใหมท่จี ะชวยกันทําใหเชียงใหมเปนเมืองนาอยู ในชวงแรก
ตอ งขอความรว มมือจากสว นราชการและภาคการทอ งเที่ ยวตา งๆ ในการเริ่ มตน และอนาคตจะขยายไป
ในวงกวาง จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุน WE LOVE CHIANG MAI ทุ กปให มีการตรวจสอบบัญชีจาก
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) และเปดเผยขอมูลใหทราบโดยทั่วกัน สําหรั บการนําแบรนด WE LOVE
CHIANG MAI ไปใชในเชิงพาณิชยจะขอกําไรบางสวนจากผูประกอบการเขากองทุนเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
เมืองเชียงใหม การประชุมหัว หนา สว นราชการในเดือนมีนาคม 2563 ขอเชิญ ชวนสวมเสื้อ WE LOVE
CHIANG MAI
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ประชาสัมพันธกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ผูแ ทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาจั งหวัด เชี ยงใหม (นายอรรถกฤต อิ น ทะโย)
ประชาสัมพั นธกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหมไดรับการอนุมัติทุน จํานวน 90 ทุ น
สําหรับผูดอยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดเรียนตอในระดับ ปวช. จํานวน 30 ทุน และ ปวส. จํานวน 60 ทุน
ทุ นนี้ ไมมีขอ ผูกมัดเมื่อเรียนจบแลว ไมตองใชทุนคืน สอบถามขอ มูลเพิ่ มเติม ได ที่วิ ทยาลัยเทคนิ คเชีย งใหม
โทรศัพท 0 5321 7708 เปดรับสมัครถึงวันที่ 6 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบ...

-๒๕ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูว า ราชการจั ง หวัด เชี ย งใหม (นายรัฐ พล นราดิ ศร) ขอขอบคุ ณ หั ว หน า
สวนราชการและนายอําเภอที่ใหการสนับสนุนการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44
ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2563 สําเร็จลุลวงไปดวยดี ในปนี้มีนักทองเที่ยวจากยุโรปและ
ญี่ปุนเปนจํานวนมากไมมีนักทองเที่ยวจากประเทศจีน การจัดกิจกรรมตางๆ ไดรับความชื่นชมจากนักทองเที่ยว
ในป ถัดไปจะคงความยิ่งใหญใ นการจัดงานใหมีความเปนเอกลักษณข องจั งหวั ดเชี ยงใหม ภาคเหนือ และ
ประเทศไทย จะมี การถอดบทเรีย นขอดี ขอเสีย และรายได ท่ี เข า มาในจั งหวั ดเชียงใหม ในหวงการจั ดงาน
โดยจะนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาจัดการงานในปถัดไป
ประธานในที่ป ระชุ ม (นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสั ตย ผู ว า ราชการจั งหวั ดเชี ย งใหม )
หลังจากประชุมแลวใหนําขอมูลมาปรับปรุงและสรางมาตรฐานการจัดงานในปถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ขอเชิญรวมงานเปด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภายใตแบรนด WE LOVE CHIANG MAI และสวมใสเสื้อ WE LOVE CHIANG MAI
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 รองผูว า ราชการจัง หวัด เชี ยงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) มอบนโยบายจํา นวน
3 เรื่อง ดังนี้
1) ในเดือนมีนาคมจังหวัดเชียงใหมจะมีการรับเสด็จขอใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
เตรียมความพรอม
2) การเบิกจายงบประมาณรายจายป 2563 ใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563
3) หัว หน า สว นราชการขอความกรุณาแจงเตื อนบุ คลากรในหน ว ยงานเรื่อ งการ
เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ในชวงนี้เปนชวงของการปดภาคเรียนของบุตรหลาน ซึ่งมักจะเดินทางไปเที่ยว
พักผอนตางประเทศ เนื่องจากเวลานี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) อยากจะ
ขอใหงดการเดินทางไปตางประเทศกอน
4) ปญหาภัยแลง ไดมีการประชุมมอบนโยบายไปแลวโดยขอใหทุกหนวยงานนําแผน
ที่วางไวแลวมาเตรียมการโดยไมตองรอใหเกิดเหตุ
มติที่ประชุม รับทราบและนําไปปฏิบัติ
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มอบนโยบายจํา นวน
2 เรื่อง ดังนี้
1) การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขณะนี้งบประมาณอนุมัติ
แลว ขอใหเสนอใหรองผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหคณะกรรมการมี
หนั ง สื อ แจ ง ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนการเบิ ก จ า ยงบประมาณส ง คณะกรรมการเป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น
เมื่อคณะกรรมการไดรับแผนการเบิกจายงบประมาณและผลการเบิกจายมาแลว ขอใหดูวาหนวยงานใดมีผล
การเบิ ก จา ยงบประมาณต่ํ า กว า แผนให จัด ทีมงานไปให คํ า แนะนํ า เพื่ อ จะไดห าวิธี ก ารเร ง รั ดการเบิ ก จ า ย
ใหหนวยงานนั้นๆ
2) การแกไข...

-๒๖2) การแกไขปญหาภัยแลง ขอความกรุณาศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนําขอมูลทาง
วิทยาศาสตรชวยประเมินพื้นที่ที่จะมีฝนตกในชวงเดือนเมษายนนี้ เพื่อจะไดแจงใหอําเภอเตรียมการขุดคู/คลอง
สําหรับรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมา
มติที่ประชุม รับทราบและนําไปปฏิบัติ
เลิกประชุมเลิกเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอาํ นวยการกลุมงานอํานวยการ

