รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2562
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อผูมาประชุม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายศรัณยู
มีทองคํา
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิรชั
ตั้งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายไพรินทร
ลิ่มเจริญ
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
10. นายนรศักดิ์
สุขสมบูรณ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. นางนภัสวรรณ
แสงมณี
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
12. นางวราภรณ
ชาวสกุล
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
14. นายธนา
นวลปลอด
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10
15. นายศิริพงษ
นําภา
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
16. นายณรงค
ศรีชัยบุญสูง
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
17. นายชลิต
ทิพยคาํ
จาจังหวัดเชียงใหม
18. นางศิริพร
รือเรือง
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอํา นวยการกลุ มงานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒนา
จังหวัด 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. นายวีระพันธ
ดีออน
25. นางสาวนิติยา
พงษพานิช
26. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
27. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
28. นายสราวุฒิ
วรพงษ
29. นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร
30. นายธีรวัฒน
ณ ลําพูน
31. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
32. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
33. นายสิทธิพร
จันทราช
34. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
35. นายชัชวาลย
ปญญา
36. นายอนวัช
สัตตบุศย
37. นายชัยณรงค
นันตาสาย
38. นายชานนท
ดวงมณี
39. นายมานิตย
ไหวไว
40. นายสุทิน
จันทรงาม
41. นายประยง
ศิริรักษ
42. นายศิวะ
ธมิกานนท
43. นายบุญลือ
ธรรมธรานุรักษ
44. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
45. นายมนัส
สุริยสิงห
46. นายสุเทพ
แสนมงคล
47. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
48. นายปกรณ
สุระคําแหง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
49. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
50. พ.ต.อ.สุคนธ
ศรีอรุณ
51. พ.ต.ท.บุญมี
เขมแข็งบุญ
52. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ
ตะมะพุฒ
53. ร.ต.อ.หญิง ณัฏวจี จักรสาร
54. วาที่ พ.ต.อ. ปกกิจ คลายเพ็ชร
55. พ.ต.ท.ประทีป
บุญทวี
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
56. พ.ต.ท.ปณณทัต
บุญอินทร
57. นางสาวรชยา
ญาดารชตนนท

นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
(แทน) นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
(แทน) นายอําเภอเวียงแหง
(แทน) นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
(แทน) นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) สารวัตรสถานีตํารวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
(แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
58. นายครรชิต...

-๓58. นายครรชิต
59. นายสราวุธ

หุตะกมล
โฆษิตธนสาร

หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
60. นางราตรี
จักรแกว
61. นางสาวจันทนา
อนคํา
62. นายอนุ
คงกระพันธ
63. นางสาวธนวันต

ชุมแสง

64. นายสมบัติ
นิลรัตน
65. นางสาวกนกพร
โชติปาล
66. นายสนิท
เดชมี
67. นางดาวประกาย ชินกถาชัยโรจน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. ร.อ.นฤภร
ยาจันทร
69. พ.ต.บุญทัน
กวางกลาง
70. พล.ต.ดํารงค
คงเดช
71. พล.ต.บรรณวัฒน พรหมจรรย
72. พ.ท.วีระชาติ
โชติวรอานนท
73. ร.ต.นพดล
ชุปชูวงศ
74. น.ท.วุฒิพล
สุขผดุง
75. น.อ.อุกฤษ
คงทนรบ
76. น.อ.ชัยยศ
คงขวัญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
77. นางสัญญา
ไชยเชียงของ
78. นายอนุชา
สุขสงวน
79. นายอรรถพล
คนเพียร
80. นายปณณทัต
ใจทน
81. นายสักรินทร
ไชยวงค
82. นายวีระยุทธ
เหลมประวัติ
83. นายอํานาจ
เรืองแสง
84. นายพัฒนศักดิ์
มงคลปญญา
85. นางสาวกาญจนา

ศิริสายัณฆ

86. นายปญญา

สวนจันทร

อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํ านวยการสถานีวิ ทยุ กระจายเสี ยงแห งประเทศไทย จั งหวั ด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร. 11 เชียงใหม
ที่ปรึกษาศูนยฝกศึกษาบุคลากรดานปโตรเลียม
หัวหนาสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม)
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม
การประกอบธุรกิจประกันภัย
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
87. นายปติณัช...

-๔87. นายปติณัช
ศรีธรา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
88. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
89. นายสมเกียรติ
วารีรัตน
(แทน) นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
90. นายปณต
เกียรติกอง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
91. นายชุมพล
วงศคําจันทร
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม
92. นางผองพรรณ
ศิริวัฒนาวงศา
(แทน) ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
เชียงใหม
93. นางปริษา
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
ปานพรหม
94. นายสงคศักย
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
คําดีรงุ ริรัตน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
95. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
96. นายธนู
ธิแกว
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
97. นางนิภาวดี
อินปนบุตร
(แทน) ผู อํ า นวยการศู น ย พั ฒ นาราษฎรบนพื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด
เชียงใหม
98. นางพรจันทร
เกียรติศิริโรจน
(ทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน
99. นางอนงค
เจริญวัย
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางเพทาย
เมฆี
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นายไพฑูรย
พัชรอาภา
ผู อํ า นวยการศู น ย พั ฒ นาการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมผู สู ง อายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
102. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นางวัชรียา
ศรีหิน
รก. ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นางวัชรียา
ศรีหิน
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
105. นายอนิรุจน
อวดแรง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
106. นางรสสุคนธ
พิทน
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
107. นายพัฒนา
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
108. นายวิชัย
ศรีโพธิ์งาม
(แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม
109. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
110. นายสุรกิจ
นาคแกว
(แทน) ประมงจังหวัดเชียงใหม
111. นายภูมิใจ
รักธรรม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
112. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
113. นายบุญทวี
พยาราษฎร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
114. นางสาวนงเยาว
จันทรอินทร
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
115. นายสุดชาย
พรหมชลมาศ
ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
116. นายจรินทร
คงศรีเจริญ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
117. นางสาวอาภาพัชร...

-๕117.
118
119.
120.
121.

นางสาวอาภาพัชร
นางมาลี
นางพจนีย
นางนารีรตั น
นางอาทิตยา

นาทอง
ชื่นมนุษย
แสนลา
โนวัฒน
แสงมณี

122. นางสุดคะนึง

อินทะนนท

123. นางสาวบุษรา

แกวสม

124. นางกุลธิดา
125. นายฐาปนพันธ

ศรีวิพัฒน
สุรจิต

126.
127.
128.
129.

มูลคํา
มงคลไพสิทธิ์
เอื้องไพบูลย
ทับประเสริฐ

นายสกุล
นายประสพสุข
นายวิวัฒน
นายไพรัตน

130. นางสาวสยุมพร
131. นายปริวรรต

สุภรพงษ
ปญจะ

132. นางสาวนุสรา
133. นายศราวุฒิ

ภูทอง
ปงเขียว

134. นายจิราพงษ

อัปการัตน

135. นายธีรพงศ

สุพรรณทัศน

136. นางรุงนภา
สมบูรณชัย
137. นายโชติ
ทองเอียด
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
138. นางวราภรณ
วรพงศธร
139. นายพงษพินนั ท
บูรณะกิติ
140. นางสาวณัฏฐวรัชญ จอมแปงทา
141. นางวิภาณี
มะโนคํา
142. นายคัมภีร
นามคํา
143. นายสุชาติ
อินทรทอง
144. นายจําเนียร
สีเขื่อนแกว
145. นางดวงแกว
แสนงาย

(แทน) ปศุสัตวเขต 5
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผู อํา นวยการศู นย ส งเสริม และพั ฒนาอาชี พการเกษตรจั งหวั ด
เชียงใหม
(แทน) ผู อํ านวยการศูน ย ส งเสริ มและพั ฒนาอาชี พการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริ มและพั ฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ําจืด เขต 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) ผู อํ า นวยการศู น ย ส ง เสริ ม เทคโนโลยี ก ารเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํา นวยการสํ า นั กงานจั ดรู ปที่ ดิ นและจั ดระบบน้ํ าเพื่อ
เกษตรกรรมที่ 1
ผู อํ านวยการศู นย ส งเสริ มและพั ฒนาอาชี พการเกษตรจั งหวั ด
เชียงใหม (เกษตรที่สูง)
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1
(แทน) ผูอ ํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงาน...

-๖หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
146. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
147. นายสุเมธ
สิงหขวา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
148. นายผจญ
สิทธิกัน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมท่ี 1 (เชียงใหม)
149. นางศิริพันธ
พาณิชยกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
150. นางศจิการ
จันทาทอง
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
151. นางสาวพรพรรณ เสนานุช
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
152. นายศราวุธ
คําภีระ
(แทน) ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไมเขตเชียงใหม
153. นางปจฉิมา
ฟูกุล
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
154. นายวรพจน
คุณาวิวัฒนางกูร (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตนุ ิยมวิทยาภาคเหนือ
155. นายสมศักดิ์
แกวสอน
สถิติจังหวัดเชียงใหม
156. นายโสภณ
เจริญวัฒนะ
หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม
157. นายศราวุธ
เลาหะวิสุทธิ์
ผู จั ด การสํา นั ก งานนส ง เสริม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน
158. นายสมศักดิ์
แสนสุข
ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
160. นายถิร
นาทอง
(แทน) หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
161. นายประเสริฐ
ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายพิชิต
จันตะคาด
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นางสาวเยาวณา
เชื้อเมืองพาน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางสาวสุกัญญา พึ่งพา
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นางสาวสุมาลี
ญาณภาพ
ผูอํ า นวยการสถานพิ นิ จ และคุ ม ครองเด็ ก และเยาวชนจั ง หวั ด
เชียงใหม
166. นายนภสินธุ
นาชัยพลอย
ผู อํ า นวยการศู น ย ฝ ก อบรมเด็ ก และเยาวชนเขต 7 จั ง หวั ด
เชียงใหม
167. นางวันทนา
คันธาเวช
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. นางสาววิภานี
กอบชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 5
169. นางนัฏฐฤทัย
สิริไตรรัตนกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
170. นายเจริญ
นอยพินิจ
ผูอํานวยการยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. ร.อ.ชัยธัช
มารังค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
หนวยงาน...

-๗หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร
173. นายสุวรรณ
สวัสดิ์มูล
174. นางสาวลัดดา
แซลี้
175. นายสุธรรม
บัวแกว
176. นายสุรัตน
ปาละนันทน
177. นางอัจฉรา
บัวทอง
178. นางสาวสิรินทร
สันติพลวุฒิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นายพิชิตชัย
เกลอดู
180. นางสาวศิริพร
ภาณุรัตน
181. นางกษมา
ประสงคเจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
182. นางสุทธิพร
สังขทอง
183. นายนิรันทร
สินไพบูลย
184. นางสาวเทพี
กับปุละวัน

แรงงานจังหวัดเชียงใหม
รกท. สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม

(แทน) ศึกษาธิการภาค 15
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
เชียงใหม เขต 1
185. นางสาวอัญรินทร ศิรอัญญาลักษณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
186. นางสาวกีรติ
การะบูรณ
(แทน) ผูอํานวยการสํา นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
187. นางสาวฐานิสสรณ ศรีสิงหชัย
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 6
188. นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานส ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
189. นางจีรฉัตร
ศิริ
(แทน) ผูอํา นวยการสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
190. นายอรรถกฤต
อินทะโย
(แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม
191. นายนภดล
โปงอาย
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
สถาบันการศึกษา
192. นางพนิดา
จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
193. นางพัชรี
คํารินทร
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
194. นางวิภาพรรณ
ติปญโญ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
195. นายวรเวช
จันทรรัตน
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
วงศสวย
(แทน) ผู อํา นวยการโรงเรี ย นโสตศึก ษาอนุ ส ารสุ นทร จั ง หวั ด
196. นางสาวประจง
เชียงใหม
197. นางสุชานาถ
ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํา นวยการโรงเรี ยนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระ
บรมราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
198. นายสมบูรณ...

-๘198. นายสมบูรณ
199. นายฐาปกรณ

ชูหอยทอง
ใจสุวรรณ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
200. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
วิทยนันท
201. นายสังคม
รังสิเวโรจน
202. นางนภัสสรณ
กําลังเกง
203. นางราตรี
มูลฟอง
204. นายอภิชาติ
อัมพันศิริรัตน
205. ดร.อมาวสี
แกวมา
206. นางภัทรวดี
ออนหวาน
207. นางสาวนันนภัส
เปลี่ยววริญญา
208. นายนิกร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
โพธิ์แกว
209. นายพงษเกษม
หมายยอด
210. นางพรสวรรค
สกะมณี
211. นายวิลาศ
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
212. นายฐิติกร
213. นายเกรียงไกร
214. นายวิวัฒน
215. นายณรงค
216. นางสุพัตรา
217. นายโอรส
218. นายปรีดา
ภาคเอกชน
219. นายไกรสิทธิ์
สวนทองถิ่น
220. นางสาวเปรมกมล
221. นายสุรพล
222. นายทวีศักดิ์
223. นางศรัชญา
224. นายยงยุทธ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
225. นายสมพงษ

(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนวิ ชาการสุขภาพเขต 1
(เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
(แทน) ผู อํ า นวยการอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร
เขต 3 (เชียงใหม)

พุทธมิลินประทีป
พานดอกไม
เจริญฉ่ํา
อินสุข

ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช.ประจําจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ภาค 3
โอฬารสุวรรณชัย (แทน) หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
เพชรเจริญ
ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ
พรหมมายน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
สิงหยะบุศย

(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม

ธีโรภาส
ภูบุปผา
เติมทรัพยทวี
ณ เชียงใหม
คุณรา

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

ชูประสิทธิ์

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต 9
226. นายเฉลิมชัย...

-๙226.
227.
228.
229.

นายเฉลิมชัย
นายถนัดกิจ
นายสาธิต
นายกลศาสตร

สิงหศรี
นวมอินทร
ฉวีรตั น
เรืองแสน

(แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานธนาคารเพื่ อ การเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)
ผู อํ า นวยการไฟฟ า ส ว นภู มิ ภ าคเขต 1 ภาคเหนื อ (จั ง หวั ด
เชียงใหม)

230. นางอริสรา
231. นางกัลยาภา

ธนาคมภิรมย
พานิช

232. นายประพันธ

สีนวล

ผูเขารวมประชุม
233. นางสาวชญานนนั ท
234. นางสาวสุจิตรา
235. นายสมศักดิ์
236. นายเกษม

ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ดิเรกโภค
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
วงคมณี
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. อานสารพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
ประจําป 2562 วันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดย สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
3.1 การมอบเกียรติบัตรพอตัวอยางแหงชาติจังหวัดเชียงใหม ป 2562 จํานวน 6 ราย แก
นายพิชัย ใจหนิม นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ นายจักรพันธ เมืองมา นายนิเวศน เที่ยงใชย นายสุทัศน
ไชยพรหมมา และนายสวิง ธรรมปญญา โดย สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
3.2 การมอบโลรางวัลโครงการคัดเลือกหมูบานดีเดน (บานสวย เมืองสุข) ประจําป 2562
จํานวน 6 หมูบาน ไดแก รางวัลเลิศ บานดง หมู 5 ตําบลแมทะลบ อําเภอไชยปราการ และบานปาบง หมู 8
ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บานปางเฟอง หมู 2 ตําบลปงโคง อําเภอเชียง
ดาว และบานดอนชัย หมู 4 ตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บานยางเปยง
หมู 2 ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย และบานเมืองวะ หมู 3 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนธันวาคม 2562 จัดทําโดย สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้
5.1 นายรัฐพล
นราดิศร
ตําแหนงปจจุบัน รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
5.2 นายฐิติกร...

- ๑๐ 5.2 นายฐิติกร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.3 วาที่ พ.ต.อ. ศุภชัย
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.4 นายนรินทร
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.5 นายพัฒนา
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.6 นายภูมใิ จ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.7 นายนภสินธุ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.8 นายสุดชาย
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.9 นายปณต
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม
5.10 พันโท วีระชาติ
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

พุทธมิลินประทีป
ผูตรวจเงินแผนดินภาค 8
ผูชวยผูวาการตรวจเงินแผนดิน
ภูพลับ
ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม
รองผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
นราธิวาส
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
เกษตรและสหกรณจังหวัดขอนแกน
รักธรรม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดแพร
นาชัยพลอย
ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
พิษณุโลก
พรหมมลมาศ
ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ 1
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก – แมงดั
เกียรติกอง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม
นักการทูต ระดับชํานาญการ (ที่ปรึกษา)
โชติวรอานนท
ผูบังคับการกองพันพัฒนาที่ 3
รองผูบังคับกองพันทหารชางที่ 302

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562
หัวหนาสํา นักงานจัง หวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หั ว หนา สว นราชการ ครั้ง ที่ 11/2562 เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม...

- ๑๑ ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวั ด
เชีย งใหม เลขานุก ารไดจั ดทํา รายงานการประชุม ประกอบดว ยเอกสาร 24 หน าโดยมี นายเจริ ญฤทธิ์
สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม
www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหั วหนา สวนราชการ และระบบสํ า นักงานอิ เล็ กทรอนิกส จังหวั ด
เชียงใหม (Smart Office) เพื่อใหหัว หนา สว นราชการทุกทานไดดํา เนินการตรวจสอบรายงานการประชุ ม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2562 ทั้งนี้ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
และสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมขอแกไขรายงานการประชุม ฝายเลขานุการไดดําเนินการแกไขรายงานการ
ประชุมเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 11/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลั ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายอนุ ช า สุ ข สงวน) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ
งบประมาณภาพรวม จํานวน 8,748.36 ลานบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 6,123.69 ลานบาท คิดเป น
รอยละ 70 ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 2 ของประเทศ งบประมาณแยกเปน งบประจํา จํานวน 8,052.74
ลา นบาท เบิ ก จา ยไปแลว จํ า นวน5,842.53 ล า นบาท คิ ดเปน รอ ยละ 72.55 และงบลงทุน จํ า นวน
695.62 ลา นบาท เบิกจายไปแลว จํานวน 281.16 ลา นบาท คิดเป น รอยละ 40.42 ผลการเบิกจ า ย
อยูลําดั บที่ 19 ของประเทศ งบประมาณเหลื่อมป จํา นวน 2,512.24 ล านบาท เบิกจายไปแลว จํา นวน
692.42 ลานบาท แยกเปน งบประมาณป 2562 จํานวน 2,146.22 ล านบาท เบิกจายไปแลว จํานวน
603.65 ลานบาท คิด เป นรอยละ 28.13 และงบประมาณกอนป 2562 จํา นวน 366.02 ล า นบาท
เบิกจายไปแลว จํา นวน 88.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.25 หนวยงานที่กันเงินเบิกเหลื่อมปขอความ
กรุณ าเร งเบิกจา ยดว ย กระทรวงการคลังไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.4/ว577 ลงวัน ที่ 13
ธันวาคม 2562 เรื่อง ซอมความเขาใจแนวทางการจัดซื้อจัดจางพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สําหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 เนื่ อ งจากขณะนี้ รา งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ปง บประมาณ
พ.ศ.2563 อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถกอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงิน
ไดแ ลว เสร็จภายในป งบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปน ไปตามนโยบายเรง รัดการเบิ กจ า ยเงิน ของรัฐ บาล
ใหถือวาหนวยงานของรัฐนั้น ไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (นายอํานาจ เรืองแสง) แจงขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐยื่นเสียภาษีรายไดบุคคลธรรมดา ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 ยื่นแบบ
ผานอินเตอรเน็ต www.rd.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุปผล...

- ๑๒ 3.1.2 สรุ ป ผลการเบิก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจัง หวัด และ
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สรุปผลการดําเนิน
โครงการแกไ ขและบรรเทาปญหาความเดือ ดรอนของประชาชนในพื้นที่อัน เนื่ องมาจากปญหาภัยแลงและ
อุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๑๕๒ กิจกรรม งบประมาณ ๑๕๙,๗๒๖,๓๐๐
บาท ดําเนินการแลวเสร็จ ๕๘ กิจกรรม ผลการเบิกจาย จํานวน ๑๗,๕๗๔,๕๔๖.๙๙ บาท คิดเปนรอยละ ๑๑
กิจกรรมที่กอหนี้ผูกพันแลว ๘๔ กิจกรรม จํานวน ๑๐๗,๓๐๖,๓๖๐.๘๖ บาท คิดเปนรอยละ ๖๗.๑๘ คาดวาจะ
กอหนี้ ๓ กิจกรรม จํานวน ๒,๖๖๘,๒๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑.๖๗ อยูระหว างอุทธรณไปกรมบัญชีกลาง
๒ กิ จ กรรม จํ า นวน ๔,๙๗๑,๙๐๐ บาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๓.๑๑ ยกเลิ ก กิ จ กรรม ๕ กิ จ กรรม จํ า นวน
๑๖,๘๒๓,๖๐๐ บาท คิ ด เป น ร อ ยละ ๑๐.๕๓ และเงิ น เหลื อ จ า ยจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งส ง คื น จํ า นวน
๑๐,๓๘๑,๖๙๒.๑๕ บาท คิดเปนรอยละ ๖.๔๙ เนนย้ํา สวนราชการที่ไดรับงบประมาณเรงรัดติดตามงวดงาน
และเรงรัดการเบิกจาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 รายงานสถานการณภัยหนาวและการให ความช ว ยเหลือพื้นที่ ป ระสบ
ภัยหนาว

หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) กรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศลงวันที่ 13 ตุลาคม 2562 แจงวาประเทศไทยเริ่มเข าสู
ฤดูหนาว ในวันที่ 1๗ ตุลาคม 2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยูในเกณฑ
อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชีย งใหม
ไดดําเนินการ ดังนี้ 1) จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม และแตงตั้งคณะกรรมการ
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม พรอมทั้งจัดทําแผนเผชิญเหตุการณปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยภัยหนาว จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีขั้นตอนการปฏิบัติแบงออกเปน
3 ขั้นตอน ไดแ ก การเตรีย มการดา นขอ มูล โดยสํ ารวจจํ า นวนประชากรและพื้ นที่ท่ี อาจประสบภั ยหนาว
เพื่อประโยชนในการปองกันและชวยเหลือผูป ระสบภัย รวมทั้งประสานงานกับศู นยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
เพื่อทราบขอมูลสภาพอากาศหนาวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และแจงประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ เพื่อเตรียม
ปองกันอันตรายจากภัยหนาว จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณในการประสานการชวยเหลือผูประสบภัยหนาว
ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับรายงานสถานการณและเตรียมการปองกัน
และใหความชวยเหลือผูประสบภัยหนาว เผยแพรขอมูลขาวสาร และประชาสัมพันธใหประชาชนระมัดระวัง
เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยจากสภาพอากาศแหง และอุบัติเหตุจากการเดินทางอันเนื่องมาจากบางพื้นที่มีหมอกจัด
พรอ มกั บแจงเตือนประชาชนใหจัดเตรีย มอุป กรณ เครื่อ งนุงหมกันหนาว ยารักษาโรคและอื่ น ๆ ที่จํา เป น
เมื่อเกิดสถานการณภัยหนาวที่รุนแรง 2) ประสานดําเนินการกับหนวยงานในพื้นที่ เพื่อใหพิจารณาดําเนินการ
ใหความชวยเหลือในกรณีราษฎรไม สามารถชว ยเหลือตนเองได ตองรีบใหความชว ยเหลื อ โดยดําเนินการ
แจกจายเสื้อผา เครื่องนุงหม วัสดุอุปกรณ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนในการปองกัน และบรรเทาภัยไปยั ง
พื้นที่ที่ประสบภัยทันที 3) จัดตั้งศูนยรับบริจาคสิ่งของเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยหนาว 4) แจงใหสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม เฝาระวังและเตรียมความพรอมปองกันโรคติดตอในชวงฤดูหนาว สรางการรับรู
ใหกับประชาชนโดยการประชาสัมพันธและใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพ 5) การสํา รวจความตองการ
เครื่องกันหนาวสงเคราะหราษฎร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผูเดือดรอน จํานวน 378,607 คน
แยกเปน...

- ๑๓ แยกเป น ผู สู ง อายุ 183,233 คน เด็ กไร ผู อุ ป การะ 4,752 คน คนพิ ก ารทุ พ พลภาพ 35,265 คน
ผูมีรายไดนอย 56,470 คน ผูป ระสบความเดือดรอน 98,887 คน ความตองการเครื่องกันหนาว จํานวน
440,338 ชิ้น แยกเปน ผาหมนวม 322,132 ผืน ผาหมไหมพรม 31,882 ผืน เสื้อกันหนาว 62,088 ตัว
เครื่องกันหนาวอื่นๆ 24,236 ชิ้น ปจจุบันไดมีการสนับสนุนเครื่องหมกันหนาวโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจ
ตานภัยหนาว ป 20 พ.ศ. 2562” ไดสนับสนุนผาหมกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 25 อําเภอ จํานวน
15,000 ผื น มู ล นิ ธิ ร าชประชานุ เ คราะห ม อบผ า ห ม กั น หนาวพระราชทานให จัง หวั ด เชีย งใหม จํ า นวน
3,500 ผืน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สนับสนุนผาหมกันหนาว จํานวน 5,000 ผืน บริษัท ซูซูกิ มอเตอร
จํา กัด สนับสนุนผา หมกันหนาว จํานวน 500 ผืน และกลุมบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาสนับสนุนผา หมกันหนาว
จํานวน 1,000 ผืน
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาหมอกควั น และไฟป า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ป 2563
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย ) จังหวัดเชียงใหมไดจัดกิจกรรม Kick off หมอกควัน เติมรักใหอากาศ
เนื่ อ งในงานวั น สิ่ ง แวดล อ มไทย ณ บริ เ วณอนุ ส าวรี ย ส ามกษั ต ริ ย ได ร ว มเป ด กิ จ กรรมตรวจรถควั น ดํ า
พรอมตรวจเยี่ยมพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) บริเวณหองสมุดพื้นบานยา นเวียง และเยี่ยมชมระบบพน
ละอองไอน้ํา และ Safety Zone ที่โรงพยาบาลเชียงใหมราม เมื่อวันที 15 ธันวาคม 2562 ชาวเชียงใหม
5 ภาคส ว นหลั ก ไดแ ก ส ว นราชการ หนว ยงานเอกชน องคก รปกครองสว นท อ งถิ่ น สถาบั น การศึ กษา
และภาคประชาชน ผนึ ก กํ า ลั ง ร ว มป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาฝุ น ควั น ผ า นกิ จ กรรมประกาศเจตนารมณ
พลังเชียงใหม ลมหายใจเดียวกัน ประชุม VTC รวมกับกองทัพภาคที่ 3 และ 9 จังหวัดภาคเหนือทุกวันพุธ
ของแต ละสัป ดาห เพื่อรายงานสถานการณข องแตล ะจัง หวัด ในรอบสั ป ดาหและหารื อรวมกั บ 9 จั งหวั ด
ภาคเหนือและหนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมกันแกไขปญหาหมอกควันไฟปา มีการจัดประชุมศูนยอํานวยการ
สั่งการฯ ระดับอําเภอ และขอความรวมมือประชาชนในพื้นที่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณฯ กองทัพภาคที่ 3
ตรวจเยี่ ยมระดับ อํา เภอ มี การจั ดทํา ฝายชะลอน้ํา ในพื้น ที่ อํา เภอแมแ จ ม โดยมี เ ป า หมาย 52,000 ฝาย
ถวายเปนพระราชกุศลแดในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2562 ที่ผานมา การตรวจวัดควันดํา
ตรวจเข ม ข น รถโดยสารสาธารณะเพื่ อ เพิ่ ม ความปลอดภั ย และลดป ญ หาฝุ น ควั น แต วั น ที่ 1 กั น ยายน –
12 ธั นวาคม 2562 รถโดยสารสาธารณะเขา ตรวจ รวม 5,415 คัน พบรถที่มี คาควัน ดํา เกิ น มาตรฐาน
43 คัน สําหรับรถที่ผานการตรวจตามมาตรฐานจะไดรับสติ๊กเกอรรับรองมาตรฐานการตรวจสภาพเพื่อสราง
ความมั่นใจใหกับประชาชนผูใชบริการ
ผูว า ราชการจัง หวัด เชี ย งใหม (นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ตย ) มอบหมาย
1) สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมทําการสํารวจขอมูลการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
โดยใหศูนยฯ อําเภอรายงานผล 2) สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมสํารวจภาคเอกชนที่
จะเข า ร ว มเป น Safety Zone ประเมิ น ข อ มู ลส ง สํ า นัก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชีย งใหม ป ระสาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหมกําหนดแนวทางและปรับพื้นที่ Safety Zone ในชวงที่เกิดหมอกควันและไฟป า
3) สํา นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดลอมจังหวั ดเชีย งใหมในฐานะเลขานุ การให ป ระสานงานกั บ
ภาคเอกชนในการขับเคลื่อน รณรงคใหความรู การมีสวนรวมในการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาพรอมทั้ง
ใหประสาน...

- ๑๔ ให ป ระสานข อ มู ลกั บ สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ดเชี ย งใหม แ ละสํา นั ก งานส ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 4) สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมสํา รวจและประเมินพื้นที่ที่คาดวา
จะประสบปญหาภัยแลงและใหกําหนดแนวทางการชวยเหลือเกษตรกร
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหม ป 2563
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายไพรินทร ลิ่มเจริญ) หัวขอการรณรงค “ขับรถมีนํา้ ใจ รักษาวินัยจราจร” ชวงควบคุมเขมขน (7 วัน)
ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 สถิติชวงเทศกาลปใหม พ.ศ.2562 จังหวัด
เชียงใหม เกิดเหตุ 115 ครั้ง ลดลง 24 ครั้ง บาดเจ็บ 112 ราย ลดลง 33 ราย เสียชีวิต 16 ราย เพิ่มขึ้น
7 ราย เปนคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม รอยละ 85.94 เกิดเหตุในทางตรง รอยละ 63.48 ทางโคง รอยละ
24.35 เกิดเหตุชวงเวลา 16.00 – 20.00 น. รอยละ 29.57 สาเหตุหลักเกิดจากการเมาสุร า รอยละ
53.04 ขับรถเร็วเกินกวากําหนด รอยละ 31.30 ทัศนวิสัยไมดี รอยละ 26.96 ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด
คือ รถจักรยานยนต รอยละ 79.49 รถปคอัพ รอยละ 10.26 และรถเกง รอยละ 4.27 เปาหมายในชวง
ปใหม พ.ศ. 2563 ลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน บาดเจ็บและเสียชีวิตใหนอยกวาคาเฉลี่ย 3 ปยอนหลัง
เปาหมายดําเนินการเกิดอุบัติเหตุนอยกวา 131 ครั้ง บาดเจ็บนอยกวา 137 ราย เสียชีวิตนอยกวา 12 ราย
ชวงรณรงคและเตรียมความพรอม มีการประชาสัมพันธทุกชองทาง ปลูกจิ ตสํา นึ กความปลอดภัย ทางถนน
ใหเยาวชน และใชเครือขายสื่อมวลชลในการสรางความรับรู ดําเนินการมาตรการหลัก 8 ดานในชวงควบคุม
เขมขน ไดแก 1) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดานคน บังคับใชกฎหมายอยางเขมขนจริงจัง 10 รสขม 2) มาตรการ
ลดปจจัยเสี่ยงดานถนนและสภาพแวดลอม ตรวจสอบถนน ปาย สัญญาณไฟ 3) มาตรการลดปจจัยเสี่ยงดาน
ยานพาหนะ สแกนรถสแกนคน แอลกอฮอลเปน 0 4) มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักทองเที่ยว ดูแล
สถานที่ทองเที่ยวสําคัญ ดอยตาง ๆ 5) มาตรการความปลอดภัยทางน้ํา ดูแลความปลอดภัย โปะ แพ ทาเรือ
6) มาตรการดา นการชว ยเหลือหลังเกิดเหตุ เตรียมระบบ EMS พรอม 24 ชั่วโมง 7) ดา นบริหารจัดการ
แต งตั้งคณะทํา งานวิเ คราะหสาเหตุก ารเกิด อุบัติเหตุทางถนน บูร ณาการข อมู ล 8) มาตรการดา นทอ งถิ่ น
ขับเคลื่อนการดําเนินการดานความปลอดภัยทางถนนดวยกลไก ศปถ.อําเภอ และ ศปถ.อปท. ทุกแหง จิตอาสา
เคาะประตูบาน มาตรการพิเศษดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยง (อําเภอสันทราย) ออกประกาศหาม
รถโดยสารขนาดใหญขึ้นดอยสําคัญ ตรวจจับดวยกลอง CCTV และ Speed Camera กําหนดเขต Slow City
ในคูเมืองเชียงใหม ขอความรวมมือหา งดจํา หนายเครื่องดื่มแอลกอฮอล กวดขันสถานบริการ หา มเยาวชน
เขา เด็ดขาด ให องคกรปกครองสวนทอ งถิ่นเปนหนวยงานหลักในดา นความปลอดภัย ทางถนนของทองถิ่ น
ทุกแหง สถานที่จัดกิจกรรมเคาทดาวน ไดแก พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย ศูนยการคาเมญา ศูนยการคา
เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหมไนทซาฟารี คาดการณผูรวมกิจกรรม จํานวน 10,000 คน สถานที่จัดกิจกรรม
สวดมนตข ามป ไดแก วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดศรีโสดา พระอารามหลวง
วัดสวนดอก พระอารามหลวง วัดพระธาตุสุเทพราชวรวิหาร วัดเจดียหลวงราชวรวิหาร และวัดในเขตจังหวัด
จํา นวน 1,355 วัด คาดการณผูรวมกิจ กรรม จํ านวน 323,200 คน การดูแ ลรัก ษาความสงบเรียบรอ ย
จัดกําลัง 3 ฝา ย ไดแก ทหาร ปกครอง ตํารวจรักษาความสงบเรียบรอย 24 ชั่วโมง บูรณาการดานการขาว
ในพื้นที่ จัดชุดเคลื่อนที่เร็วของตํา รวจเขา ที่เกิดเหตุทันที จุดตรวจบูรณาการ 47 จุด ดา นชุมชนครอบคลุม
2,066 หมูบาน จุดตรวจตํารวจ 112 จุด จุดรักษาความสงบทหาร 6 เสนทางหลักเขาเมือง ขอสั่งการของ
รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิ ตร วงษสุวรรณ ในคราวประชุมทางไกล วัน ที่ 16 ธั น วาคม 2562 ดังนี้
๑) อํานวย...

- ๑๕ 1) อํ า นวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน วางแผนจัดการจราจรไม ให เกิ ดปญ หารถติดสะสม
ตรวจสอบเสนทางคมนาคมหลัก จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนบอยครั้ง เตรียมทางเลี่ยงหรือเสนทางสํารองไว
สําหรับกรณีฉุกเฉินรวมถึงประชาสัมพันธสรางการรับรูปอยางจริงจังและตอเนื่อง 2) เพิ่มความเขมขนในการ
ทํางานเชิงรุก เพื่อปองกันเหตุรายที่จะเกิดในพื้นที่ โดยพิจารณาตั้งดา น จุดตรวจ จุดสกัดใหครอบคลุมพื้นที่
3) ใหมีการตรวจสอบกลองวงจรปดทั้งของสวนราชการและเอกชน ในสถานที่สําคัญทุกแหง ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานโดยเฉพาะในเวลากลางคืน 4) ใหทุกหนวยมีการวางแผนปองกัน เหตุ เพื่อเพิ่มความปลอดภั ย
ใหกับประชาชนในชวงวันหยุดยาว 5) ใหมีการบูรณาการแผนการดําเนินงานและการปฏิบัติใหมีความเชื่อมโยง
ไมซ้ําซอน 6) ใหผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ขอสั่งการของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ในคราวประชุม ศปถ.ชม. ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1) ใหดูแลความปลอดภัยของทางจุด
ผานทางรถไฟ และจุดตัดผานทางรถไฟ 2) ตรวจสอบความพรอมของกลองวงจรปด CCTV ใหมีความพรอมใช
งาน 3) จัดกําลังพลเพื่อดูแลความสงบเรียบรอยของจุดที่มีการจัดงานเคาทดาวน กิจกรรมสวดมนตขามป
รวมถึง จัดที่มีการเฉลิมฉลอง 4) เพิ่มความเขมขนในการดูแลความปลอดภัย อํานวยความสะดวกการจราจร
ของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ที่เปนดอย 5) เขมงวด ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ รวมถึ ง
พนักงานขับรถ ไมใหมีสารเสพติดและแอลกอฮอลในรางกาย รวมถึง ตรวจสอบยานพาหนะควันดําที่กอใหเกิด
มลพิษทางอากาศ 6) ตรวจสอบความพรอมของสภาพถนน แกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปาย
เตือน สัญญาณไฟ และใหคืนพื้นผิวจราจรที่มีการกอสรางกอนชวงเทศกาล 7) ใหอําเภอทุกอําเภอวิเคราะห
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562 เพื่อดําเนินการหามาตรการ
แกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 ชี้แจงโดยเอกสาร
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมกราคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
๑ มกราคม 2563
09.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน เรือนรับรองพระตําหนัก
โอกาสวันขึ้นปใหม
ภูพิงคราชนิเวศน
6 มกราคม 2563
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี เฝารับ – สงเสด็จ
นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรง
ณ ทาอากาศยานทหาร
ทอดพระเนตรการทอดผาพื้นที่เมืองและ กองบิน 41
ผลิตภัณฑทองถิ่นภาคเหนือ ณ สถาบัน
ผาทอมือหริภุญชัย และหอประชุม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย
จังหวัดลําพูน
11 - 25 มกราคม
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ เฝารับ – สงเสด็จ
2563
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ณ ทาอากาศยานทหาร
วัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยี่ยมหนวย กองบิน 41
แพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม
ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ประทับแรม
ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม
๑๗ มกราคม ...

- ๑๖ วันที่
๑7 มกราคม 2563

๑๘ มกราคม 2563

23 มกราคม 2563

27 – 29 มกราคม
2563

28 มกราคม 2563

30 มกราคม 2563

เวลา
งาน
09.00 น. การประกอบพิธีวันพอขุนรามคําแหง
มหาราช ประจําป 2563

สถานที่
หองราชพฤกษ 1
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ พระชนมพรรษา
09.00 น. การประกอบพิธีวันยุทธหัตถีของ
พระสถูปเจดียสมเด็จสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป
พระนเรศวรมหาราชานุสรณ
2563
ตําบลเมืองงาย
อําเภอเชียงดาว
09.00 น. การออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ สนามเทศบาลตําบล
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ
ทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะ
ประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2563
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจาฯ กรมสมเด็จ เฝารับ – สงเสด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ทาอากาศยานทหาร
จะเสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ กองบิน 41
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน
และจังหวัดลําพูน
วัดสวนดอก พระอารามหลวง
16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จ เจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 แนวทางการสรางความเขมแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ
ชุมชนคุณธรรมนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผูแทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (นายพิชิตชัย เกลอดู) พระราชดําริ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยดวยพลัง “บวร” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระปฐมบรมราชโองการ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครอง
แผ น ดิ นโดยธรรม เพื่ อ ประโยชน สุ ข แห ง อาณาราษฎรตลอดไป” วิ สั ย ทั ศ น ตามยุ ท ธศาสตร ช าติ ๒๐ ป
ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขอสั่งการของ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ทุกกระทรวง ทุกหนวยงาน นําหลักการ
“บวร...

- ๑๗ “บวร : บาน วัด โรงเรียน” ขับเคลื่อนดําเนินกิจกรรมตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งใหเปนแหลงกระจายขอมูลขาวสาร
ที่ ถูกตอ งเกี่ยวกั บนโยบายตา ง ๆ ของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมี มติ รับทราบ แนวทางการ
สร า งความเข ม แข็ง ของ “บวร”ฯ โดยสามารถปรับ เปลี่ ยนให สอดคลอ งบริ บ ทของพื้ น ที่แ ละสภาพสัง คม
ในป จ จุบั นวั ต ถุป ระสงค เพื่ อ ให ทุ ก หนว ยงานใช ก ลไก “บวร” ขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชน/กระจายข อ มู ล ขา วสาร
สูประชาชน เพื่อใหเกิดการบูรณาการการวมกันของทุกภาคสวน เพื่อใหคนในชุมชนปฏิ บัติตามหลักธรรม
ทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม กลไกการสรางความเขมแข็ง
ของ “บวร” ระดับกระทรวง ถายทอดนโยบายนําหลักการ “บวร” ขับเคลื่อนงานในพื้น ที่ ระดับจังหวั ด
นํานโยบายสูการพัฒนาพื้นที่ ระดับอํา เภอ กํา กับติดตามรวมเปนพลังขั บเคลื่อน ระดับ ชุมชน คณะทํางาน
การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนดวยพลังบวรฯ เปนแกนกลางในการขับเคลื่อน และประสานงานผูนํา “บวร”
เปนแกนนําในการขับเคลื่อนชุมชน ทั้งยังกระจายขอมูลขาวสารตามบทบาทของตน ประชาชนทุกภาคสวน
เขารวมกิจกรรมฯ รับทราบเรื่องราวขาวสาร ดํารงชีวิตถูกตองดีงาม เกิดการบูรณาการทุกภาคสวน ประชาชน
ไดรับ ประโยชน จากการดํา เนิ นงานของภาครัฐ อยางทั่วถึงและเทาเทีย ม เกิดสังคมคุณธรรมที่ มีค วามรั ก
สามัคคี มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน หลักการขับเคลื่อน ใช “บวร” (บาน – ชุมชน / วัด – ศาสนสถาน / โรงเรียน ราชการ) เปนพลังขับเคลื่อน ยึดขอปฏิบัติหลัก ๓ ประการ คือ หลักธรรมทางศาสนา นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และดํารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย ใหความสําคัญกับความมั่นคงของชาติในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ขับเคลื่อนทุกภาคสวน สูสังคมคุณธรรม กระบวนการขับเคลื่อนจังหวัด อําเภอ
องคกรและชุมชนคุณธรรมฯ ไดแก 1) ประกาศเจตนารมณหรือขอตกลงรวมกัน ๒) กําหนดปญหาที่อยากแก
ความดีที่อยากทํา ๓) จัดทําแผนการพัฒนา ๔) ปฏิบัติตามแผน ๕) ประเมินความสําเร็จ ๖) ประกาศยกยอง
เชิดชูเกียรติคนทําดี ๗) เสร็จแลวทบทวน ๘) เพิ่มเติมกิจกรรมความดี และ ๙) สรางองคความรู ขยายผลสู
ชุ มชนอื่ น ขอใหสว นราชการจัด ทํา รายงานสง ให สํา นั กงานวัฒ นธรรมจังหวั ด เชี ย งใหม ภายในวั น ที่ 20
มกราคม 2563
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ขอใหทุกสวนราชการ
ใหความสําคัญกับตัวชี้วัดนี้ และสงรายงานตามกําหนดเวลาดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 ตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยหนวยงานภาครัฐ
ผูอํา นวยการสํ า นัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมจัง หวั ด เชีย งใหม
(นายนรินทร ประทวนชัย) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อบูรณาการ ภาครัฐ/
เอกชน/ประชาชน เพื่อปองกันและแกไขปญหาขยะพลาสติก 5 กิจกรรม ไดแก 1) มาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหนวยงามภาครัฐ 2) รณรงคทําความดีดวยหัวใจ ลดรับ ลดให ลดใชถุงพลาสติก 3) การลดใช
ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแหงชาติ 4) การลดใชถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใชโฟม
บรรจุอาหารในพื้นที่สวนสัตว และ 5) การจัดการขยะบกสูขยะทะเลในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล มาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ" แนวคิด ใหหนวยภาครัฐของทุกกระทรวงมีการดําเนินกิจกรรม
การลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงานเพื่อเปนแบบอยางแกประชาชนและภาคเอกชน พื้นที่ดําเนินการ
ไดแก หนวยงานภาครัฐทั่ว ประเทศ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการทั่วประเทศ วัตถุป ระสงคเพื่อหนวยงาน
ภาครัฐทั่วประเทศมีการดําเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยภายในหนวยงาน เพื่อเปนแบบอยางแก
ประชาชนและภาคเอกชน ตัวชี้วัด การลด คัดแยกขยะมูลฝอย กําหนดใหเปนตัวชี้วัดสําหรับประเมินผูบริหาร
องคกร...

- ๑๘ องค ก าร ตั้ ง แต ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 การประเมิ น กํา หนดให มี ก ารประเมิ น 2 รอบการประเมิ น
ทุ ก 6 เดื อ น ผู ถู กประเมิ น ได แก ปลั ดกระทรวงหรือ เที ย บเท า อธิ บ ดี หรือ เที ย บเท า ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เปาหมายปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ 1) ขยะมูลฝอยของหนวยงานภาครัฐที่ตองสงกําจัดลดลงอยางนอย
รอยละ 10 2) หนวยงานภาครัฐลดการทิ้งถุงพลาสติกหูหิ้วในหนวยงาน รอยละ 30 3) หนวยงานภาครัฐลด
การทิ้งแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งของหนวยงาน รอยละ 30 4) งดใชโฟมบรรจุอาหารในหนวยงานภาครัฐ
การรายงานผล ใหรายงานผลไดที่ e-report.pcd.go.th รายงานผลเปนรายเดือนเพื่อติดตามผลการดําเนินการ
ตามมติคณะรั ฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการดํา เนิ นการรอบ 6 เดือน เปนการ
รายงานผลตามแบบฟอรมของกรมควบคุมมลพิษ และรายงานผลการดํา เนิน การรอบ 12 เดือน เปนการ
ประเมินผลจากการเก็บขอมูลรายเดือนมาประมวลผล ประเด็นการประเมินรอบ 6 เดือน ขอละ 1 คะแนน
ดังนี้ 1) มีการจัดทํา แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหนวยงาน ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.
2563 และได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู บ ริ ห ารองค ก ารหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบอํ า นาจจากผู บ ริ ห ารองค ก าร
2) มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนํา ไปจัดการอยา งเหมาะสม ถูกตองตามหลั กวิช าการ ไมเ กิ ดการนํา ขยะ
มูลฝอยที่คดั แยกแลวกลับไปรวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอยางนอยเปน 3 ประเภท ไดแก ขยะรีไซเคิล
ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 3) มีปายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอยางชัดเจน สามารถใหผูมาใช
บริการสามารถทิ้งขยะไดอยางถูกตองโดยสะดวก 4) มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแตละประเภทตามที่ได
กําหนดรูปแบบการคัดแยกไว และมีการบันทึกจํานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว แกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง และโฟม
บรรจุอาหารที่มีการทิ้งในถังขยะภายในหนวยงานอยางครบถวน 5) มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม
ถูกตองตามหลักวิชาการ 6) มีกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะมูลฝอยกอนทิ้งแกเจาหนาที่ในหนวยงาน
เชน การจัดกิจกรรมรณรงค การอบรม KM การจัดนิทรรศการเพื่อใหความรู เปนตน 7) มีกิจกรรมสงเสริม
ใหเจาหนา ที่มีสวนรวมในการนํา ขยะมูลฝอยมาใชประโยชน เชน หมักทําปุ ย น้ําหมักชีวภาพ เลี้ยงไสเดือน
ธนาคารขยะ ผาปารีไซเคิล เปนตน 8) มีกิจกรรมเพื่อลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว เชน การสงเสริมการใชตะกรา
ถุงผา ปนโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในการซื้อสินคา เปนตน 9) มีกิจกรรมเพื่อลด
การใชแกวพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน การรณรงคใหใชแกวสวนตัว การลดราคาใหกับลูกคาที่นําแกวสวนตัว
มาซื้อน้ํา เปนตน 10) ไมมีการใชโฟมบรรจุอาหารในรานคาตาง ๆ ที่ตั้งในหนวยงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ
ที่ จัดขึ้นในหนวยงาน และไมมีการนํา โฟมบรรจุอาหารเขา มาในหนว ยงาน เกณฑประเมินรอบ 12 เดือ น
มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ พิจ ารณาการดํา เนิ นการเพื่อลดขยะมูลฝอยใน
4 หัวขอ คือ 1) ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงรอยละ 10 (10 คะแนน) 2) จํานวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงรอยละ 30
(10 คะแนน) 3) จํานวนแกวน้ําพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้งลดลงรอยละ 30 (10 คะแนน) 4) จํานวนโฟมบรรจุ
อาหารลดลงรอยละ 100 (10 คะแนน) เกณฑการใหคะแนน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. 2562
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ ) จําแนกเปนใชประโยชนและ
ไมใชประโยชน โดยประเภทที่ใชประโยชนแยกเปน เกษตรกรรมกําหนดจัดเก็บภาษี รอยละ ๐.๐๓ ที่อยูอาศัย
กําหนดจัดเก็บภาษี รอยละ ๐.๐๒ และอื่น ๆ กําหนดจัดเก็บภาษี รอยละ ๐.๓ สําหรับประเภทไมใชประโยชน
(ที่ดินวางเปลา) กําหนดจัดเก็บภาษี รอยละ ๑.๒
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๕ การจัดงาน...

- ๑๙ 5.4 การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป 2563
จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 30 ธันวาคม
2562 – 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ความคืบหนาภาพรวมการ
ดําเนินการเตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๓ การปรับพื้นที่เพื่อ
เตรียมการจัดงานฯ บริเวณดานหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหมดําเนินการเสร็จสิ้นแลว มีการติดตั้งระบบไฟฟา
โดยการไฟฟาสวนภูมิภาคฯ เชียงใหม ๒ และติดตั้งระบบน้ําประปา โดยประปาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม
ทุกหนวยงานเริ่มดํา เนินการลงพื้นที่จัดงานฯ กํา หนดการพิธีเปดงานฤดูหนาวฯ ในวันจันทรที่ ๓๐ ธัน วาคม
๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีการประกวดนางสาวเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 และเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ
ผูแ ทนทา อากาศยานเชีย งใหม (นายคัมภีร นามคํา ) ตามที่ ไ ดมี พ ระราชบัญญั ติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 33 ไดเพิ่มความ 59/1 ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
2497 ดังนี้ มาตรา 59/1 หามมิใหบุคคลใดจุดและปลอยหรือกระทําการใดเพื่อใหบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คลายคลึงกันขึ้นไปสูอากาศ ซึ่งเปนการรบกวนหรือกอใหเกิดอันตรายตอการ
เดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 มาตรา 58
คือ ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินเชียงใหม ทองที่อําเภอแมริม อําเภอ
สัน ทราย อํา เภอเมืองเชียงใหม อํา เภอหางดง และอําเภอสารภี จังหวัดเชีย งใหม เป น เขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ พ.ศ. 2535
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 การจัดงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ครั้งที่ ๕
ผูแ ทนองคการบริห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาวเปรมกมล ธี โ รภาส)
ประชาสัมพันธการจัดงานการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม ครั้งที่ ๕ ภายใตแนวคิด "พลเมืองเชียงใหม พรอมไป
ตอ (Chiang Mai Next)" ในวันที่ 17 - 18 มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกีย รติ 7 รอบพระชนมพรรษา เพื่อ เป นการนํา เสนอผลงานโดดเดน สอดรับ แผนยุทธศาสตร
การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมที่ผา นมา ใหประชาชนชาวเชียงใหมและสาธารณะชนทั่วประเทศไดรับทราบ
โดยเฉพาะโครงการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา กองทุน 10 บาท โครงการโรงเรียน
ผู ป กครอง โครงการหลั ก สู ต รรั ก ษ เ ชี ย งใหม และโครงการที่ ร ว มกั บ หน ว ยงานภาคี ดํ า เนิ น การ
ทั้ งนี้ เพื่อกระตุนใหสังคมไดเห็ นความสําคัญถึงการศึก ษา และเปนการหนุ น เสริมใหเกิดวั ฒ นธรรมของคน
เชียงใหม ใหรักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต มีคุณธรรมรับผิดชอบ สามารถอยูรวมกับคนอื่นได สามารถใชเทคโนโลยี
แสวงหาความรูตอยอดองคความรู และสามารถนําองคความรูที่มีอยู มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมตาง ๆ ตอบสนองตอความตองการของสังคม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 แผนเตรียมรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร ป 2563
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม (นายพัฒนา นุศรีอัน) แจงในที่ประชุม
ดังนี้ (1) สถานการณน้ํา (ขอมูลโครงการชลประทานเชียงใหม ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2562) รวมปริมาณน้ําทั้ง
3 ขนาด...

- ๒๐ 3 ขนาด ความจุ 679.787 ลบ.ม. มีปริมาณน้ําใชการ 259.770 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 38.21 (2) พื้นที่
ที่มีโอกาสเกิดความแหงแลงในพื้นที่การเกษตร ดา นพืช พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความแหงแลงในพื้น ที่ จํานวน
21 อํ า เภอ 162 ตํ า บล เกษตรกร 39,717 ราย รวมพื้ น ที่ ก ารเกษตร 221,844.36 ไร แยกเป น
ขาว 53,882 ไร พืชไร 15,024.50 ไร พืชผัก 30,433.63 ไร ไมผล 122,504.23 ไร พื้นที่ที่มีโอกาส
เกิ ด ความแห ง แล ง ในพื้ น ที่ ด า นปศุสั ต ว พื้ น ที่ ท่ี มี โ อกาสเกิ ด ความแห งแล ง ในพื้ น ที่ จํ า นวน 10 อํ า เภอ
38 ตําบล เกษตรกร 20,599 ราย รวมปศุสัตวไดรับผลกระทบ 923,381 ตัว/แปลงหญา 613 ไร แยกเปน
โค - กระบือ 76,008 ตัว แพะ - แกะ 595 ตัว สุกร 86,466 ตัว สัตวปก 760,312 ตัว (3) แผนเตรียม
รับสถานการณภัยแลง ดา นการเกษตร ป 2562 จัง หวัดเชียงใหม มาตรการควบคุม การบริหารจัดการน้ํา
ในช ว งฤดูแ ลง ป 2563 ไดแ ก การรัก ษาเสถี ยรภาพของตลิ่ง แมน้ํา ป งบริ เวณประตูระบายน้ํ า ทา วั งตาล
ควบคุมการปดกั้นทางน้ําฯ ที่เปนอุปสรรคในการบริหารจัดการน้ํา เฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสีย
ลงในแมน้ํา คู คลอง และแหลงน้ําตาง ๆ การประปาสวนภูมิภาค เตรียมการสําหรับในกรณีระดับน้ําต่ํากว า
ระดับสูบน้ํา สํานักงานชลประทานที่ 1 เปนผูถือกุญแจควบคุมการปด - เปดประตูปากคลองสงน้ําในลําน้ําปง
ทั้งหมด จํานวน 12 ฝาย ที่อยูในความดูแลของกรมชลประทานและองคกรปกครองทองถิ่น แผนการจัดสรร
น้ํ าเขื่ อนแมงัดสมบูรณ ชล ฤดูแลง ป 2562/63 ปริมาณน้ําที่ใช 105 ล าน ลบ.ม. ใชในเขตโครงสงน้ํ าฯ
แมแฝก - แมงัดฯ 35 ลาน ลบ.ม. แบง เปน การประปาและรักษาระบบนิเวศน 13 ลาน ลบ.ม. การเกษตร
22 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 40,286 ไร สงลงแมน้ําปงใหพื้นที่สองฝงแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม - ลําพูน 70 ลาน ลบ.ม.
เริ่มตั้งแต วันที่ 9 มกราคม - 1 กรกฎาคม ๒๕63 เพื่อประปาและรัก ษาระบบนิ เวศน 21 ลา น ลบ.ม.
การเกษตร 48 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ 149,986 ไร 8 และอื่นๆ 1 ลาน ลบ.ม. การระเหย 8 ลาน ลบ.ม. Dead
storage 12 ลาน ลบ.ม. สํารองสําหรับการเตรียมแปลงตกกลาฤดูฝนป 2563 จํา นวน 30 ลาน ลบ.ม.
แผนการจัดสรรน้ํ าเขื่อนแมกวงอุดมธารา ฤดูแลง ป 2562/63 ปริ มาณน้ํา ที่ใช 19 ล าน ลบ.ม. ฤดูแลง
ป พ.ศ. 2562/63 ประชุม JMC โครงการฯ แมกวงฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ น้ําตนทุนไมเพียงพอ
สนับสนุนการปลูกขาวนาปรังและพืชไร โดยสงน้ําใหเฉพาะไมผลสงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบ
นิเวศน (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๓) ปริมาณน้ํา 9 ลาน ลบ.ม. สงน้ําชวยเหลือไมผล 4 รอบเวร (มกราคม –
เมษายน ๒๕๖๓) เดือนละครั้ง ๆ ละ 3 วัน ปริมาณน้ําไมเกิน 10 ลาน ลบ.ม. เพื่อไมผล 25,055 ไร งดปลูก
พืช ฤดูแลงป 62/63 สงน้ํา เพื่อการอุปโภค - บริโ ภคและไมผลเทานั้น แผนการจัดสรรน้ําโครงการสงน้ําฯ
แมแตง ฤดูแลง ป 2562/63 ปริมาณน้ําที่ใช 51 ลาน ลบ.ม. มาจากน้ําธรรมชาติจากลําน้ําแตง ฤดูแลง
ป พ.ศ. 2562/63 ประชุม JMC โครงการฯแมแตง เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕62 เนื่องจากน้ําไมเพียงพอ
งดปลูกขาวนาปรัง โดยสงน้ําใหเฉพาะพืชไรและไมผล สงน้ําแบบรอบเวร 19 วัน เริ่มสงน้ําวันที่ 1 ธันวาคม
๒๕๖๒ โดยส งให ตอนที่ 1,2,3 และ 4 จํ า นวน 4,4,6 และ 5 วัน ตามลํา ดั บ ที่ป ระชุ มมี ม ติ ไ มใหมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนการสงน้ํา สงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค (๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ - 31 พฤษภาคม ๒๕๖๓)
ปริมาณน้ํา 7 ลาน ลบ.ม. สงน้ําเพื่อระบบนิเวศน (คลองแมขา 0.6 ลา น ลบ.ม., สงกรานตคูเมืองเชียงใหม
0.4 ลาน ลบ.ม.) ปริมาณน้ํา 1 ลาน ลบ.ม. สงน้ําเพื่อการเกษตร (พืชไร-พืชผัก 3,200 ไร ไมผล 26,208 ไร
บอปลาและ อื่น ๆ 728 ไร รวม 30,136 ไร) ปริมาณน้ํา 43 ลาน ลบ.ม. งดปลูกขาวนาปรัง ป 62/63
สงน้ําเพื่อการอุปโภค - บริโภค , พืชไรและไมผล เทานั้น การเตรียมการรับสถานการณภัยแลง ดานการเกษตร
ป 2562/63 ด า นพืช โดย สํา นั กงานเกษตรจัง หวัด เชี ยงใหม ให ทุก อํ า เภอเตรี ยมความพรอมในการ
ดําเนินการชวยเหลือ เกษตรกรที่อาจประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใหติดตามขอมูล ขาวสาร การพยากรณอากาศ
ประชาสัมพันธ...

- ๒๑ สภาพภูมิอากาศ เพื่อประเมิน สถานการณพรอมทั้งประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และแจงเตือนภัยใหเกษตรกร
ทราบเฝ า ระวั ง สถานการณ ภั ย พิ บัติ ฯ ให ป ระเมิ น สถานการณ แ ละวิ เคราะหพื้ นที่ เ สี่ ย ง โดยใหป ระชาชน
เตรียมการปองกันพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีพืชผลที่มีมูลคาและความสําคัญทางเศรษฐกิจ ใหปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรหลังจากที่ทําการเพาะปลูกใหเปนปจจุบันเพื่อเปนฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป
ประเมินผลกระทบดานการเกษตรตลอดจนการใหความชวยเหลือเกษตรกรและพื้นที่การเกษตรสงใหสํานักงาน
เกษตรอําเภอ สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ เพื่อดําเนินการตอไปใหนักวิชาการสงเสริมการเกษตรประจํ า
ตําบลออกพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณในการปลูกพืชฤดูแลง และประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่ติดตาม
สถานการณ ภั ย ธรรมชาติ รวมทั้ ง ประกาศกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาเตื อ นภั ย เกษตรกรที่ ป ลู ก ไม ผ ล ไม ยื น ต น
ในระหวางนี้ใหมีการรักษาความชุมชื้นรอบโคนตนโดยใชหญาแหงหรือเศษใบไมปดบริเวณโคนตน ดานปศุสัตว
โดย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม ดานการเตรียมความพรอม (กอนเกิดภัย) จัดทําแผนเตรียมความพรอม
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแลงดานปศุสัตว ไดแก การประชาสัมพันธสรางการรับรูแกเกษตรกร เรื่องสถานการณ
น้ําเรื่องการใชน้ําอยางประหยัด และการใชพืชอาหารสัตวทางเลือกที่มีในทองถิ่นนั้นๆ การปองกันดูแลสัตว
ของตนเอง การสํ า รองเสบี ย งอาหารสั ต ว จั ง หวัด เชี ย งใหม มี เ สบี ย งอาหารสั ต ว สํ า รองจํ า นวน 10 ตั น
เป น หญ า แห ง เตรี ย มงบประมาณจั ด ซื้ อ เวชภั ณ ฑ ด า นการจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น (ขณะเกิ ด ภั ย ) จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการปอ งกัน และแกไ ขปญ หาภัย พิ บั ติดา นปศุสัต ว ระดับ จั ง หวั ดเชีย งใหม โดยมี หัว หนา กลุ ม
ยุ ท ธศาสตร แ ละสารสนเทศการปศุ สั ต ว เป น ประธาน และหั ว หน า กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว
เป นเลขานุก าร เพื่อ ติ ดตามสถานการณภั ยแลง ประสานการปฏิ บัติ งานและประเมิ น ความต องการและ
ความเสีย หาย จั ดตั้ งหนว ยปฏิบั ติการเคลื่ อนที่พ รอ มให ความช ว ยเหลื อเกษตรกรในพื้ น ที่ป ระสบภั ย และ
ประเมินผลกระทบเบื้องตน จํานวน 4 ชุด ไดแก อําเภอไชยปราการ ดอยหลอ สันกําแพง และดอยสะเก็ ด
ดานการฟนฟู เยียวยา (หลังเกิดภัย) แจงปศุสัตวอําเภอใหเรงสํา รวจและประเมินความเสียหายเมื่อเกิดภัย
ชวยเหลือฟนฟู เยียวยา เกษตรกร แปลงพืชอาหารสัตว สงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ดานประมง โดย สํานักงาน
ประมงจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการประชาสัมพันธใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ในกระชั งบริเวณแมน้ํา ป ง
โดยดํา เนินการชี้แจงทําความเขาใจและสรา งการรับ รูแกเกษตรกรที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ใหมีการเลี้ยง
ในอั ต ราที่ เ หมาะสมตามหลั ก วิ ช าการของกรมประมง ลดความหนาแน น ของการเลี้ ย งปลาในกระชั ง
หากมีความผิ ดปกติจ ากการขาดออกซิเจน ควรจะมีกระชังปลาสํา รองไวหากมีกรณีฉุกเฉิน และควรมี การ
เตรียมหรือติดตั้งระบบ การใหอากาศหรือเครื่องเพิ่มออกซิเจนในกระชังปลาใหเพียงพอ เพื่อชวยปองกันและ
แก ไ ขป ญ หาเบื้ อ งต น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพอากาศหรื อ คุ ณ ภาพน้ํ า ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อยา งกะทัน หัน ขอความรวมมือใน “การชะลอการเลี้ยงสัตวน้ําในรุนตอไป หรือลดการเลี้ยงปลาในกระชัง”
ระหว า งวั น ที่ 1 ตุล าคม 2562 - 30 เมษายน 2563 นอกจากนี้ ไ ด มี ก ารประชาสั มพั น ธ แ ละติ ดตาม
สถานการณ น้ํา จากลุมไลนตา งๆ ของกรมชลประทาน และกลุมไลนผูเลี้ ย งปลาในกระชังจังหวั ดเชีย งใหม
ดําเนินการประสานหนวยงานสังกัดกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการสรางการรับรูสถานการณ
น้ําใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวน้ําใหตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นขอควรปฏิบัติในการเลี้ยงสัตวน้ําและการ
เฝาระวังโรคสัตวน้ํา ในชวงฤดูแลง ใหสามารถเตรียมตัวรับสถานการณ หาวิธีปองกันแกไขตลอดจนมีการวาง
แผนการเลี้ยงเพื่อปรับลดขนาดการผลิต จับผลผลิตขึ้นมาจําหนายหรือบริโภคหรืองดเวนการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจของเกษตรกรที่จะปรับตัวและบรรเทาผลกระทบใหลดลงมากที่สุด
พรอมทั้งการเฝาระวังสัตวน้ําในที่รักษาพันธุสัตวน้ํา เชน โครงการปลาหนาวัด เปนตน ดานการพัฒนาที่ดิน
โดย สถานี พัฒ นาที่ ดิ น เชียงใหม มี แผนงาน/ โครงการเพื่ อสนั บ สนุ นการป องกั นและแก ไขป ญ หาภั ยแล ง
ดานการ...

- ๒๒ ดานการเกษตรจังหวัดเชียงใหม โดยมีโครงการแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม จํา นวน 200 บอ กระจายใน 17 อําเภอ ไดแก อําเภอไชยปราการ
7 บอ ฝาง 21 บอ แมอาย 37 บอ เชียงดาว 5 บอ เวียงแหง 15 บอ แมแตง 25 บอ แมริม 8 บอ สันทราย
1 บอ แมออน 31 บอ พราว 6 บอ หางดง 1 บอ สันปาตอง 9 บอ ดอยหลอ 3 บอ แมวาง 1 บอ สะเมิง
2 บอ แมแจม 8 บอ และฮอด 20 บอ ดานการปฏิบัติการฝนหลวง โดย ศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีแผนการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือชวงระหวางเดือนมีนาคม –
ตุลาคมของทุกป ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม พิษณุโลก และจังหวัดที่เหมาะสม แตหากมีพื้นที่รองขอรับบริการ
ฝนหลวง กรมฝนหลวงฯ จะไดปรับแผนตั้งหนวยปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเขาดําเนินการในพื้นที่เพื่อวิเคราะห
สภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ และผลกระทบกับพื้นที่ใกลเคียงประกอบการพิจารณาการปฏิบัติการฝนหลวง
ต อ ไป ด า นสหกรณ โดย สํ า นัก งานสหกรณจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี โ ครงการสนั บ สนุ น เงิ น กู ใ ห แ ก ส หกรณ
เพื่อเปนทุนหมุนเวียนการทําเกษตรผสมผสาน โดยใหสหกรณกูยืม สหกรณละไมเกิน 5 ลานบาท สําหรับจัดหา
แหลง น้ํ า และสง เสริ มอาชีพ ใหกั บ สมาชิก สหกรณที่ ได รั บ ผลกระทบจากภั ย แล ง ป 2562 อั ต ราดอกเบี้ ย
ในการกูยืม รอยละ 1/ปรายละไมเกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกไดไมเกินรอยละ 3/ป ระยะเวลา
ไมเกิน 5 ป โดยสัญญาปตอป ทั้งนี้ สหกรณตองมีการระดมทุนเรือนหุนเพิ่มเติมตามสัดสวนของเงินกู และ
จะตองมีการเพิ่มเติมทุนเรือนหุนรอยละ 3 ของวงเงินกูสหกรณ จังหวัดเชียงใหมมีสหกรณตอบรับการเขารวม
โครงการ จํา นวน 5 สหกรณ ไดแก สหกรณเกษตรกรรมดอยหลอพัฒ นา จํ ากัด สมาชิก 100 คน วงเงิน
3 ลานบาท สหกรณการเกษตรศุภนิมิตยางคราม จํากัด สมาชิก 100 คน วงเงิน 2 ลานบาท สหกรณนิคม
แม แตง สมาชิก 100 คน วงเงิน 5 ลา นบาท สหกรณเครดิตยูเนี่ยนตําบลยั้งเมิน สมาชิก 83 คน วงเงิน
4,150,000 บาท สหกรณโคนมสันกําแพงปาตึงหวยหมอ จํากัด สมาชิก 100 คน วงเงิน 5 ลานบาท
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ผูวาราชการจัง หวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มอบหมายรองผูวา ราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายรั ฐ พล นราดิ ศ ร) แก ไ ขป ญ หาเรื่ อ งร อ งเรี ย นการขายดอกมะลิ บ ริ เ วณถนน
เฉลิมพระเกียรติ โดยใหจัดระเบียบ ดูแลความสะอาดและความสวยงามดวย มอบหมายสํานักงานสงเสริม
การปกครองท องถิ่นจังหวัด เชีย งใหมนํา องคกรปกครองสว นทองถิ่นปรึ กษาหนว ยงานที่ดูแลถนนสายหลั ก
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนา ปรับ ปรุง ถนนสายหลักใหเปนระเบีย บ เรีย บร อย สะอาด และสวยงาม เช น
ถนนมหิดล ถนนสมโภชนเชียงใหม 700 ป เพื่อใหผูที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหมเกิดความประทับใจ โดยให
ดําเนินการใหเรียบรอยกอนสิ้นปนี้
ประชุมเลิกเวลา 11.๔๐ น.
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