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******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเ ดือนมีนาคม 2563 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 2/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ  2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
  3.1.3  สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.4 สารนายกรัฐมนตรีถึงผูนําประเทศเพื่อนบานเรื่องความรวมมือเก่ียวกับ
ประเด็นหมอกควัน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
  3.1.5 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง             
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  

  3.1.6 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563 (สํานักงานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และโครงการชลประทานเชียงใหม) 
  3.1.7 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 

(COVID - 19) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

  3.1.8 สถานการณราคาสินคาอุปโภค – บริโภคในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมในหวง              
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (COVID - 19) (สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม 
     

    3.2 โดยเอกสาร   
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

29 เมษายน  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่4/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
                        6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
 6.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย)       
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เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2563 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 2/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  27 กุมภาพันธ  2563   

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ  พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัด
ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 27 กุมภาพันธ 2563 
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม นั้น 

 เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร จํานวน 26 หนา  โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย) เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี  2/2563  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2563 

 
 
 
 

รายงานการประชุมหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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              รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่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 สวุรรณอัมพา 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. นายวษิณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
12. นางจันทนา พรมมานอก (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วิทยาเขตเชียงใหม 
13. นางสาวธนพร เหมแกว (แทน) หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
14. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
15. นายณัฐ สจัจวิโส (แทน) ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
16. นางศิวล ี เหลืองอิงคะสุต (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
17. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
18. นางสาวศิรพิร เพ็ญเพียร (แทน) ผูอํานวยการศนูยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
19. นางสาวจิดาภา ปอมปอง (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูล                     

เพื่อการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
20. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
21. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
22. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรพัยากรบุคคล สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
23. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
 

อําเภอ... 
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-๒- 

 

อําเภอ 
24. นายถนอม กุยแกว (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
25. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
26. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
27. นายจักรินทร สริินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
28. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
29. นายวโิรจน ดวงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
30. นายธีรวัฒน ณ ลําพูน (แทน) นายอําเภอแมริม 
31. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมแตง 
32. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
33. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
34. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว 
35. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
36. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
37. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
38. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
39. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
40. นายจิรพล สนธิคุณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
41. นางสลีลญา คําภาแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
42. นายพิสุทธิศักดิ์ ธรณะวุฒิสุข (แทน) นายอําเภออมกอย 
43. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
44. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
45. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
46. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน 
47. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
48. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
49. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสาํนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
50. พ.ต.อ.สุคนธ ศรีอรุณ (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
51. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน (แทน) ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
52. ร.ต.อ.นิวัติ เหงาจําปา (แทน) ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 
53. พ.ต.อ.อดุลย สิริสิทธิ์นันท ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
54. พ.ต.ท.หญิง ชุติณัฏฐ ณ ลําปาง (แทน) ผูกํากับการดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยาน

เชียงใหม 
55. พ.ต.ต.มังกร แสนมา สารวัตรสถานีตาํรวจทองเท่ียว 1 กองกํากับการ 2 
56. พ.ต.ท.นิธิวัชร ดิลกพงศโยธิน (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดเชียงใหม 
57. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
58. นายภาณ ุ ขวัญยืน (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
59. นางอัจฉรา ภิรมยกุล อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
60. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
61. นายสราวธุ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและ   

การบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
62. นางเหมือนใจ วงศใหญ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักประชาสัมพันธเขต 3 
63. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
64. นายอนุ คงกระพันธ รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
65. นางสาวธนวันต ชุมแสง ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  

จังหวัดเชียงใหม 
66. นายสมบัต ิ นิลรัตน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง 
67. พ.อ.โสมทัต อุทัยผล (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร) 
68. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 

69. นายสนิท เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม 

70. นางดาวประกาย ชินกถาชัยโรจน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ภาค 1  

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
71. พ.ท.สุทัศน รัตนประชารมย (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
72. พ.ต.ศุภชาติ ศุภสาร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
73. น.ท.ธณพล พุมประทีป (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาภาค 3 
74. พ.ต.กิตติพศ บุญมาก (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  
75. พ.ต.อาวุธ บัวลาย (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
76. น.ต.วัทวัส กฤตพุทธ (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
77. ร.ต.วิทยา วิริยะ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
78. น.ท.วุฒิพล สุขผดุง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
79. นางสญัญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
80. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
81. นายอรรถพล คนเพียร ธนารักษพื้นท่ีเชียงใหม 
82. นายสมชาย เปยมสุข (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 
83. นายวิรชั พงศนภารักษ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
84. นายสักรินทร ไชยวงค (แทน) สรรพากรภาค 8 
85. นายจรีะยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพื้นท่ีเชียงใหม 1 
86. นายอํานาจ เรอืงแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
 

87. นางกาญจนา... 
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87. นางกาญจนา ศรีคราม ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัยภาค 1 (เชียงใหม) 
88. นางสาวนาถญา ศิริสายัณห ผูอํานวยการสาํนักงาน  คปภ.จังหวัดเชียงใหม 
89. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
90. นายธวัช เพงพินิจ ผูอํานวยการสาํนักงานศลุกากรภาคท่ี 3 
91. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
92. นางอารีย ฉวีวรรณมาศ นายดานศุลกากรเชียงดาว 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
93. นายปณต เกียรติกอง หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
94. นางพิมภา อ่ิมสําราญรัชต (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต

เชียงใหม 
95. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
96. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  
97. นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
98. นายภัทรภณ เหมือนใจ (แทน) นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกสาขาภาคเหนือ

เขต 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
99. นางมยุรี กันธาทรัพย (แทน) พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
100. นางกัลยารัตน ลขิิตตระการ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10  
101. นางนิภาวด ี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม 
102. นางพรจันทร เกียรติศิริโรจน (แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน 
103. นายเอราวิน สทุินนะ (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
104. นางสุจิตรา สวุรรณรัตน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
105. นางจิดาภา สภุาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค 
106. นางศุภกานต อินทุทรัพย (แทน) ผูอํานวยการศนูยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ          

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
107. นางสาวกนกวรรณ พรมยศ (แทน) หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
108. นางสาวฉัฐพร งานเกลี้ยง (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
109. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรท่ีพ่ึงจังหวัดเชียงใหม 
110. นางแสงหลา เรือนงาม (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา  1/ (แทน) เคหะจังหวัด

เชียงใหม สาขา 2 
111. นางสาวเรวด ี จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศนูยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ       

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
112. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

113. นายพัฒนา นุศรอีัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
114. นายมนตชัย ทวีเดช (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 

115. วาที่ ร.ต.... 
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115. วาท่ี ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
116. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
117. นางชมนาถ บุญคมรัตน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
118. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
119. นางบุญทวี พยาราษฎร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาท่ีดินเขต  6 
120. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม 
121. นายจรินทร คงศรเีจริญ ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม/(แทน) ผูอํานวยการ 

สํานักชลประทานท่ี  ๑ 
122. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
123. นางพจนีย แสนลา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
124. นางผองภัณณ บุญบันดาร (แทน) หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
125. นางนารีรัตน โนวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
126. นายขวัญชัย ไชยวันด ี (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม 
127. นายพงศชัย ไชยพิเศษ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
128. นางสุจารีย พิชา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 1  
129. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวนํ้าจืด                

เขต 1 (เชียงใหม) 
130. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
131. นายประสพสุข มงคลไชยสิทธิ ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
132. นางสาวศรีสกุล ทําด ี (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
133. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร                    

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
134. นางเสาวนีย อภิญญานุวัฒน (แทน) ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
135. นางณิชาภา ไชยยา (แทน) หัวหนาสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 

สาขาจังหวัดเชียงใหม 
136. 
 

นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 

137. นายรังสรรค บุศยเมือง ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
138. นางสาวนุชจาร ี วนาศริิ (แทน) ผูอํานวยการศนูยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพชื จังหวัดเชียงใหม 
139. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม

ที่ 1 
140. นางสาวศศิเมษ ฟองสา (แทน) ผูอํานวยการศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
141. นางสุพิศ ชาญวารินทร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง 
142. นายโชติ ทองเอียด ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
 

              หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
143. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
144. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
145. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 
146. นางภาวิณ ี มะโนคํา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
147. นายอุทัย ศิริ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
148. นายพงษชัย มูลรินทร ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม 
149. นายวพิากษ จารุพันธ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
150. นายภัทรนิธิ ประสาทกุลพิสิฐ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
151. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมท่ี 3 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
152. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม 
153. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษที่ 16 (เชียงใหม) 
154. นายกมล นวลใย ผูอํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
155. นางจารุณ ี พุมพวง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 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. นายธนาวุฒ ิ ปญจพรอุดมลาภ ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
161. นายสมศักด์ิ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
162. นายรุงโรจน วิชิตกมลโรจน (แทน) หัวหนาไปรษณียจังหวัดเชียงใหม 
163. นายชาญชัย ปนมณี (แทน) โทรศัพทจังหวัดเชียงใหม 
164. นางสาวชฎารช จันทนพันธ (แทน) ผูจัดการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน 
165. นายสมศักด์ิ แสนสุข ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
166. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
167. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
168. นายประเสรฐิ ฝายชาวนา พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
169. นางสิริลักษณ จันตะนัง (แทน) ผูอํานวยการศูนยชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม) 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
170. นายสุรศกัด์ิ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
171. นายถาวร คงม่ัน (แทน) ผูบัญชาการเรอืนจําอําเภอฝาง 
172. นางอาจาร ี ศรีสุนาครัว ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

173. นายสิงหโต... 
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173. นายสิงหโต ปลาเงิน (แทน) ผูอํานวยการสถานพินจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม 

174. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม 

175. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
176. นงสาวรัตติกาล คาํมามุง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาค 5 
177. นางถิรนันท โลหะวานิชบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
178. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม 
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 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 
185. นายวาชิต วงศสุเทพทวี (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค  3 
186. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
187. นายณรงค เหลก็สมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
188. นายณัฐพัชร แสนมหาทรพัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
189. นางสาวศิรพิร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
190. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
191. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน (แทน) ศึกษาธิการภาค 15 
192. นางสาวอาฏาภรณ ขวัญสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศกึษา 8 
193. นางสาวสิริโสภา พุทธิศรี (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
194. นางประทุม ตามไท (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓ 
195. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
196. นางไอซา แกวประภา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
197. นายพิทูรย ปญญาศร ี (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 6 
198. นางสาวทิพวรรณ เตยีงธวัช ผูอํานวยการสํานักงานสงเสรมิการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
            199. นางพัชราพร... 
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199. นางพัชราพร แกวบุตร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 34 

200. นายอรรถกฤต อินทะโย (แทน) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
201. นางสาวกิรณา โนนสินชัย (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
202. นางพนิดา จอมจันทรยอง (แทน) อธิการบดมีหาวิทยาลยัเชียงใหม 
203. ผศ.ดร.กชพร ศริิโภคากิจ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโจ 
204. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
205. ดร.อํานวย ทะพิงคแก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
206. นางวิภาพรรณ ติปญโญ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
207. นางสาวประจง วงศสวย (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด

เชียงใหม 
208. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม

ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 
209. นางสมพิศ ศรีมา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
210. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศรสีังวาลเชียงใหม 
211. นายวิมล กันอินทร (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว 
212. นางสาวนิภา เขื่อนควบ หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
หนวยงานในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
213. นพ.จตุชัย มณีรตัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
214. นางจิรพรรณ บุญสูง (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม 
215. นางศรีพรรณ สวางวงค (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารกัษ เชียงใหม 
216. นายชาตร ี กําลังเกง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
217. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
218. ดร.กรรณิกา เรือนจันทร (แทน) ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
219. นางภัทรวดี แกวมา (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
220. นายวุฒิการ เขมะวิชานุรัตน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1 

(เชียงใหม) 
221. นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
222. นางพวงเพ็ชร สิงหออน (แทน) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิตท่ี 1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
223. นายพงษเกษม โพธิ์แกว (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
224. นางสาวนิรามัย ศริิศรีสุดากุล ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 
225. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เขต 3 

(เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
226. นายกฤษฎา สวนสมภาค (แทน) ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
 

227.นายเกรียงไกร... 
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227. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดเชียงใหม 
228. นายฉลาด อาสายุทธ ผูอํานวยการสํานักงาน ปปช.ประจําจังหวัดเชียงใหม 
229. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
230. นายโอรส เพชรเจริญ ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ 
231. นายปรีดา พรหมมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
สวนทองถิ่น 
232. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
233. นายประสงค เรอืนสอน (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
234. นายฐิต ิ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
235. นายวิรชั วิโรจนพงศา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
236. นางศรัชญา ณ เชียงใหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
237. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
238. นายดุจพงษ ทิพยลุย (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาคเขต  9  
239. นายประกาศิต ชะนะพันธ (แทน) ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
240. นายพงษพรรณ จันติยะ (แทน) ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
241. นายกนกศักดิ์ ธราวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
242. นางกัลยาภา พานชิ ผูจัดการสํานักงานขายจังหวัดเชียงใหม บริษัท การบินไทย จํากัด 

(มหาชน) 
ผูเขารวมประชุม 
243. พ.ต.อ.กฤษณะ พลนาค ผูกํากับการฝายอํานวยการ 3  ตํารวจภูธรภาค 5 
244. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
245. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
246. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
247. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชาํนาญงาน  สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
248. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ 

2.1  การมอบรางวัลสลากกาชาดการกุศลประจําป  2563  (เหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม) 
2.2  การมอบเกียรติบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติบุคคลที่ไดรับการสรรหาเปนปราชญเกษตร

ของแผนดินระดับจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 3  ราย (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม) 
2.3 การมอบประกาศเชิดชูเกียรติบุคคล องคกรและหนวยงานที่ทําคุณประโยชนใหแก

กระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรยีนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว)    
 

2.4 รับมอบเครื่อง... 
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2.4 รับมอบเครื่องเปาลม จํานวน 160 เครื่อง จากอุปนายกสมาคมคณะรัฐศาสตรและ               
รัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  (สมาคมคณะรัฐศาสตรฯ)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 (สํานักงานประชาสัมพันธ
จังหวัดเชียงใหม) 

4. ฝายเลขานุการแจงรายชื่อหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหมตอที่ประชุม ดังนี้  
4.1 นายวษิณุ วิทยวราวัฒน 
 ตําแหนงปจจุบัน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ทองถิ่นจังหวัดตาก 
4.2 รอยเอกจรัญ คุณยศย่ิง 
 ตําแหนงปจจุบัน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดแมฮองสอน 
4.3 นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดสุโขทัย 
4.4 นายกมล นวลใย 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรปาไม ที่ 1 (เชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักจัดการทรพัยากรปาไม ที่ 6 (อุดรธาน)ี 
4.5 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักบริหารพ้ืนท่ีอนุรกัษท่ี 16  (เชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการสาํนักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษท่ี 13 (แพร) 
4.6 นายรังสรรค บุศยเมือง 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวง 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายวิชาการ  ศูนยปฏิบัติการฝนหลวง 
4.7 นางกาญจนา ศรีคราม 
 ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการภาคอาวุโส สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ  

สงเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ภาค 1 (เชียงใหม) 
 ตําแหนงเดิม ผูอํานวยการกลุมงานสื่อสารองคกร สายกลยุทธองคกร 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
              -  

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
       ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม   2563 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) ตามที่จังหวัดเชียงใหม                 
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 1/2563   เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น.                    
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม ฝายเลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม จํานวน 22 หนา โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี                    
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
 
               www.chiangmai… 
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www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกสจังหวัด
เชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1/2563  ทั้งน้ี สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม สํานักงานการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดเชียงใหม และสํานักประชาสัมพันธเขต 3 ขอแกไขรายงานการประชุม ฝายเลขานุการไดดําเนินการ
แกไขรายงานการประชุมตามที่แจงเปนที่เรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
รายงานตอที่ประชุม ดังนี้  1) รายงานผลเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 ภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน  
10,183.41  ลานบาท  มีผลการเบิกจาย จํานวน 8,231.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 80.84  มีผลการ
เบิกจายอยูลําดับที่ 7 ของประเทศ  แยกเปน งบรายจายประจํา จํานวน 9,341.23 ลานบาท เบิกจายแลว 
จํานวน 7,844.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.98 งบรายจายลงทุน จํานวน 842.18 ลานบาท เบิกจาย
แลว จํานวน 387.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.96 มีผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 36 ของประเทศ                  
2 ) งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24  ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 1,202.96 คิดเปนรอยละ 
47.88 ทํา PO แลว จํานวน 1,125.49 ลานบาท แยกเปนงบประมาณเหลื่อมป ป  2562 จํานวน 
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  
ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน                
ไดกําหนดรายละเอียดและแนวทางตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในระบบ GFMIS  ไดแก 1) การเบิกหักผลักสง
เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชดใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน  2) การเบิกหักผลักสงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ชดใชเงนิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางกอน กรณีเบิกเงินงบประมาณแทนกัน  
3) การบันทึกรายการเบิกเกินสงคืน สําหรับเอกสารขอเบิกที่ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 4) การบันทึกรายการชดใชคืนเงินยืม สําหรับเอกสารขอเบิกที่ใชงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน  5) การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใชเงินเดือนลวงล้ํา
หนวยงาน สําหรับเอกสารขอเบิกที่ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน  
และ 6) การเรียกรายงานผลการโอนยอดเบิกจาย ตามรหัสงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอนไปยังรหัส
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงเวียนเรื่องดังกลาวไปแลว             
จากการประชุมหัวหนาสวนราชการที่ผานมาไดเนนยํ้ากับสวนราชการจัดซื้อจัดจางลวงหนารอแตในประกาศ
จะตองระบุวาจะลงนามในสัญญาไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 แลวเทานั้น   
 
                ซึ่งบาง... 
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ซึ่งบางหนวยงานไดดําเนินการแลว เม่ือหนวยงานไดรับงบประมาณจัดสรรเขามาในระบบ GFMIS แลวสามารถ
เรียกผูรับจางมาลงนามในสัญญาท่ีไดจัดเตรียมไวกอนหนาที่ไดทันที  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รัฐบาล
กําหนดเปาหมายการเบิกจายสิ้นไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 งบประมาณในสวนของงบดําเนินงานที่ไดรับการ
จัดสรรใหจัดอบรมหรือจัดสมัมนาใหรีบดําเนินการ      

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) สวนราชการตองรอ
หนวยงานตนสังกัดแจงวงเงินการจัดสรรงบประมาณ  หลังจากนั้นถึงจะลงนามในสัญญาได คือ ตั้งแตวันที่     
3 มีนาคม 2563 เปนตนไป  ใหหัวหนาสวนราชการที่ไดรับงบประมาณกําชับเจาหนาที่ดําเนินการตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0414.3/ว 60 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมเชิญเจาหนาที่ ท่ีรับผิดชอบการเบิกจายของแตละหนวยงาน                     
มาประชุมและใหจัดเจาหนาท่ีใหคําปรึกษาที่สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.1.2 แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุมจังหวัดประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
         หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) สรุปผลการดําเนิน

โครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและ
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 
จํานวน 61,512,019.32 บาท  คงเหลือยังไมเบิกจาย (ดําเนินการไมแลวเสร็จ/ไมสงเบิก) 40 กิจกรรม 
จํานวน 65,225,723.84 บาท  เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน 190,71.70 บาท พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่                    
26 กุมภาพันธ  2563  จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 18 โครงการ งบประมาณ 
231,500,000 บาท รวมงบบริหาร  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหนายวิรุฬ พรรณเทวี                
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมกํากับดูแล  การเรงรัด การอนุมัติโครงการและการดําเนินการตามแผน 
หนวยงานไดเสนอโครงการมาแลว  จํานวน 18 โครงการ รวม 38 กิจกรรม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                
ไดอนุมัติโครงการแลว จํานวน 6 โครงการ  อยูระหวางกลุมงานยุทธศาสตรฯ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ตรวจสอบเพื่อใหหนวยงานปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามเกณฑของสํานักงบประมาณ จํานวน 25  โครงการ              
อยูระหวางเขาที่ประชุมของ กบจ. อีกครั้ง จํานวน 6 โครงการ เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณไมลาชา               
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการตามแผนและเรงรัดการเบิกจาย  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) งบประมาณ                
เพิ่งไดรับการจัดสรรเหลือระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือน สวนราชการที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ                   
ใหดําเนินการตามแผนและเรงรัดการเบิกจายดวย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.3 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ป 2563  
 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย) เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 24 กุมภาพันธ 2563 จังหวัดเชียงใหมพบจุด 
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ความรอนสะสมจากดาวเทียมระบบเวียร (VIRS) จํานวน 4,372 จุด อยูในพื้นท่ีปาอนุรักษ จํานวน 2,356 จุด 
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 1,782 จุด เขต สปก.จํานวน 112 จุด เขตพื้นที่การเกษตร จํานวน 32 จุด 
ริมทางหลวง จํานวน 1 จุด และพื้นที่ชุมชนและอ่ืนๆ จํานวน 89 จุด อําเภอท่ีมีจุดความรอนสะสมมากที่สุด               
3 อันดับแรก คือ อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภอจอมทอง ทิศทางลมท่ีพัดผานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ในชวงวันที่ 24 กุมภาพันธที่ผานมาพบกลุมฝุนละอองปกคลุมบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหมบางสวน รวมถึงบาง
จังหวัดของภาคเหนือ คาคุณภาพอากาศของจังหวัดเริ่มดีขึ้นจากสัปดาหกอนหนา มีการระบายตัวของฝุน
ละอองไดดี และเร่ิมมีแนวโนมฝุนละอองลดลง ทําใหคุณภาพอากาศเร่ิมดีขึ้นตามลําดับ วันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ 
2563 คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ เวลา 09.00 น. ของท้ัง 4 สถานีโดยเครื่อง

ตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม รอบเดือนกุมภาพันธคาคุณภาพอากาศมีคาเกินเกณฑ
มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 12 วัน คาอากาศเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพในชวงตนเดือน และชวงวันท่ี             
9 - 11 กุมภาพันธ 2563  และชวงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2563 คาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานมากที่สุด            
ในรอบเดือน หลังจากนั้นคาคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นตามลําดับ  จังหวัดเชียงใหมไดออกประกาศกําหนดเขต
ควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมโดยกําหนดพื้นที่ทุกหมูบาน/ตําบล/
อําเภอ เปนเขตควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในท่ีโลง
ทุกชนิด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 และไดออกประกาศกําหนดเขตควบคุมการเผาในที่โลง
ทุกชนิดและมาตรทางกฎหมายในการควบคุม (ฉบับท่ี 2) ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 ใหอํานาจของผูอํานวยการ
ทองถ่ินในการดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีแหงนั้นโดยเร็ว  พรอมบทกําหนดโทษของผูที่ไม
ปฏิบัติตามคาํสั่งหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของผูอํานวยการทองถิ่น 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 ไดท้ัง 53 ราย พ.ร.บ.ปาไม จับกุม 68 ราย 
ดําเนินคดี 2 ราย ยังไมมีตัวผูกระทําผิด 66 ราย ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 
(PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ไดทําการตรวจสอบสภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดเชียงใหมพบวาเกิดจุดความรอน               

ในพื้นที่ ทั้งในเขตพื้นที่ปาและพื้นที่ชุมชนเปนจํานวนมาก สงผลใหเกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นท่ี ซึ่งอาจสง   
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ                
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ผูอํานวยการศูนยบัญชาการฯ ไดออกวิทยุสั่งการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2563 
สั่งการใหศูนยระดับอําเภอทุกแหงมอบหมายชุดปฏิบัติการประจําตําบล (ชปต.) บูรณาการกับหนวยงาน                 
ที่เก่ียวของประกอบดวย เจาหนาที่ ตํารวจ ทหาร และหนวยปาไมในพื้นที่ออกลาดตะเวน เพื่อปองปรามและ
ทําการประชาสัมพันธใหกับราษฎรในพื้นที่ใหปฏิบัติตามประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่องการหามเผาในท่ีโลง             
ทุกชนิด รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด หากพบการกระทําความผิดใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่  
ใหศูนยระดับอําเภอขอความรวมมือผูมีอาชีพหาของปา ลาสัตวใหงดเขาปาลาสัตวโดยเด็ดขาด ใหมอบหมาย             
ผูมีหนาที่รับผิดชอบเรงรัดแจงความดําเนินคดีทางกฎหมายในพื้นที่ที่เกิดการเผาไหมจากจุดความรอน                 
(Hot Spot)  ใหงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ีโดยเด็ดขาดในหวงเวลานี้ การดําเนินงานของจังหวัด
เชียงใหมในหวงเดือนที่ผาน ขนสงจังหวัดเชียงใหมดําเนินการตรวจควันดํารถยนตในพ้ืนที่จังหวัด จํานวน 
1,560 คัน พบมีคาควันดําเกินมาตรฐาน จํานวน 12 คัน และดําเนินการรวมกับมณฑลทหารบกที่ 33                    
แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม และสํานักงานทางหลวงชนบท 10 (เชียงใหม)  ตรวจวัดควันดํารถราชการ 
จํานวน 58 คัน ไมพบรถท่ีมีคาควันดําเกินที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งใหคําแนะนําการบํารุงรักษารถใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานอยู เสมอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
         ดําเนินการ... 

19 



 
-๑๔- 

 

ดําเนินการการแจกจายหนากากอนามัย ใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยแจกจายไปทั้งหมด 191,705 ชิ้น                
พรอมประชาสัมพันธการปองกันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ดวยตัวเอง ผานทางแอปพลิเคชั่น Air CMI ทั้งน้ี

จังหวัดเชียงใหมการจัดทํา Safety zone พ้ืนที่ปลอดฝุนท่ัวพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม ทั้งเขตเมืองและนอกเมือง  
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ไดมีการฉีดพนละอองน้ํา โดยความรวมมือของหางสรรพสินคาและผูประกอบการ
อาคารสูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหมบริเวณอาคารอยางตอเนื่อง เพื่อดักจับฝุนละออง พื้นที่นอกเมืององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการฉีดพนละอองนํ้าเพ่ิมความชุมชื้นในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบเพ่ือลดฝุนควันอยาง
ตอเนื่องกวา 2,469 ครั้ง ใชปริมาณนํ้า 16,616,000 ลิตร องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่เมืองไดจัด
กิจกรรมรณรงคแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ประจําป 2563” ตามที่จังหวัด

เชียงใหมไดกําหนดปฏิทินดําเนินการ "พลังเชียงใหม ลมหายใจ โดยบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคแกไขฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง           
โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดาห เพ่ือเปนการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน และสรางการ
รับรูใหทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหามลพิษทางอากาศ ศูนยระดับอําเภอฯ มอบหมายใหเจาหนาท่ีลงพื้นที่
รณรงค ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจถึงการแกไขปญหาฝุนละออง ขนาดเล็ก (PM 2.5) รวมถึงมาตรการ

ควบคุมการเผา โทษทางกฎหมายของผูที่ฝาฝนใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบหลายอําเภอไดจัดกิจกรรม               
Kick off รณรงคปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อําเภอและหนวยงาน

ตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม จัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกันไฟปาไมใหลุกลามไปยังพื้นท่ี ศูนยบัญชาการปองกันและ
แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหมไดรายงานจุดความรอน (Hotspot) จากดาวเทียม

ระบบ VIIRS (Soumi NPP) พื้นที่จังหวัดเชียงใหมชวงเวลาเชา – บายของทุกวัน เพื่อแจงศูนยสั่งการฯ ระดับ
อําเภอเพ่ือจัดส งเจาหนา ท่ีปฏิบัติงานดับไฟในพื้นท่ีรวมกับเจาหนา ท่ีจากหนวยงานสังกัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและประชาชนอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขาตรวจสอบและดําเนินการดับไฟทันที
พรอมใหเจาของพื้นที่แจงความดําเนินคดี และไดมีการจัดชุดลาดตระเวนประจําตําบล (ชปต.) โดยบูรณาการ
รวมกับหนวยงาน เจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร และหนวยปาไมในพื้นท่ี ออกลาดตระเวนเพื่อปองปรามผูลักลอบ 
เขาปา ไดรับการสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.KA-32) ปฏิบัติการชวย

ดับไฟในพื้นที่อําเภอสันทราย เชียงดาว และแมแตง ซ่ึงเปนพื้นที่เขาถึงยากใช UAV อากาศยานไรคนขับบิน
ตรวจสอบไฟปาเพื่อประเมินสถานการณและวางแผนการเขาดําเนินการภาคพื้นที่และไดรับการสนับสนุนจาก
ชมรมอาสารมบินขึ้นตรวจการลาดตระเวนทางอากาศ พรอมกับแจงเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบอยางเรงดวนกรณี
เกิดการเผาขึ้น  จากสถานการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในปจจุบันไดมีการประชาสัมพันธสรางการ

รับรูใหทุกภาคสวนไดรับทราบ จึงมีภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมโดยใหการสนับสนุนอาหารน้ําดื่ม เพื่อนําไป
มอบใหกับอาสาดับไฟปาในพื้นที่ตอไป 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ทุกภาคสวน            
ตองรวมมือรวมใจกันการแกไขปญหา โดยมีหนวยงานหลัก คือ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม  หนวยงานสังกัดกรมปาไม  และอําเภอทุกอําเภอ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.4 การรณรงคแกไขปญหาฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง  

 ทองถิ่นจั งหวัดเ ชียงใหม  (นายวิษณุ  วิทยวราวัฒน )  สรุปขอมูล             
การดําเนินการแกไขปญหาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็ก ขอมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2563 ดังนี้    
 
                   1) กิจกรรม ... 
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1) กิจกรรมรณรงคมอบหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองของอําเภอเมืองเชียงใหม 
สับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกันเปนเจาภาพ รวมกับภาคประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทุกวันอาทิตยของสัปดาห 
ครั้งแรกดําเนินการเมื่อวันอาทิตยท่ี 12 ธันวาคม 2563 ณ ลานประตูทาแพ โดยเทศบาลนครเชียงใหม              
เปนเจาภาพ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 สภาลมหายใจ จัดกิจกรรมปนจักรยาน “ลองกองแอวเมือง”             
“ลดฝุนควัน” และกิจกรรมงานมหกรรมรวมพลังเชียงใหมลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหมฮวมใจสูฝุน” ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2563 เทศบาลตําบลสุเทพจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหา
หมอกควันและฝุนละออง (PM 2.5) ประจําป 2563 ณ ลานวัฒนธรรม หมูท่ี 13 บานสันลมจอย ตําบลสุเทพ 

เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ  2563 เทศบาลตําบลหนองปาครั่งจัดกิจกรรมรณรงคแกไขปญหาหมอกควันและ          
ฝุนละออง (PM 2.5) ประจําป 2563 ณ ลานกิจกรรมสวนน้ํา เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง หมูที่ 2 ตําบล       

หนองปาครั่ง  เม่ือวันที่ 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
สรางความรับรูสูประชาชน แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงซอมแซม บํารุงรักษา             
หอกระจายขาวประจําหมูบาน  เพื่อเปนชองทางในการประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารดานสาธารณภัย 
โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหาฝุนควันไฟปา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน 211 แหง 
หมูบาน/ชุมชน 2,267 แหง  หอกระจายขาว ทั้งสิ้น 2,343 แหง  3) การจัดสถานที่พื้นที่ปลอดภัยจากฝุนควัน 
Safety Zone สวนราชการกําหนดใหสถานประกอบการสาธารณสุขทุกแหง ไดแก  โรงพยาบาลประจําจังหวัด
และอําเภอและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุกแหง เปน Safety Room องคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนด
พื้นที่  สํานักงาน/ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น                      
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงจัดพื้นที่ Safety Zone ภาคเอกชน เชิญชวน
รานอาหาร รานกาแฟ ศูนยการคาในพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมโครงการกําหนดพื้นที่ปลอดภัย                
จากฝุนควัน Safety Zone โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมจะแตงตั้งคณะกรรมการประเมินรวมกับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมออกตรวจประเมินสถานที่ที่กําหนดใหเปนพื้นที่ Safety Zone หากผานเกณฑมาตรฐาน             
จะติดสติกเกอรเพื่อแสดงใหประชาชนทราบวาเปนพื้นท่ี Safety Zone  4) จํานวนพื้นท่ีที่กําหนดเปน Safety Zone 
ไดแก สถานประกอบการสาธารณสุข จํานวน  266 แหง  สํานักงาน/ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โรงเรียน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 402 แหง รานคาของเอกชนที่เขารวม 
จํานวน 104 แหง สามารถรองรับประชาชน  5) การจัดกิจกรรมลดผลกระทบที่เกิดจากฝุนควันเพื่อเปนการ
ปองกันและแกไขปญหาไฟปาหมอกควันและฝุนละอองขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จึงใหอําเภอ                  
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ คือ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตเมืองทุกแหง (อําเภอ            
เมืองเชียงใหม แมริม สันทราย สันกําแพง สารภี หางดง) เทศบาลนครเชียงใหม เทศบาลเมืองแมเหียะ                    
เทศบาลเมืองแมโจ เทศบาลเมืองตนเปา ดําเนินการนํารถบรรทุกน้ําฉีดลางฝุนละอองผิวจราจรใหลงสูทอระบายน้ํา 
ในชวงเวลาต้ังแต 05.00 - 07.00 น. ของทุกวัน เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2563 เปนตนไป 
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภออ่ืนใหพิจารณาตามความเหมาะสม หากในพื้นที่มีฝุนควัน               
เกินคามาตรฐานอาจกอใหเกิดอันตรายกับประชาชนก็ใหดําเนินการฉีดลางถนนในเวลาดังกลาวดวย ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําปายประชาสัมพันธจุด Safety Zone ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดเตรียม 
 
                พื้นท่ีไว... 
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พื้นที่ไว รวมถึงผูประกอบการในพื้นที่ (ภาคเอกชน) ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบเพื่อเขาใชบริการ ทั้งนี้             
ใหดําเนินการตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป กรณีเกิดสถานการณภาวะหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินคา

มาตรฐานโดยเฉพาะประชาชนกลุมเสี่ยง 5 กลุม (โรคทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคหัวใจและหลอดเลือด 
หญิงตั้งครรภ และผูสูงอายุท่ีมีอายุ 65 ปข้ึนไป) จังหวัดเชียงใหมไดจัดสงแผนการบริหารจัดการหนากาก N95 

สําหรับกลุมเสี่ยงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไปใชเปนขอมูลในการจัดหาและเตรียมพรอมแจกจาย
ใหแกประชาชนหากเกิดสถานการณดังกลาว รวมทั้งสิ้น 539,599 ราย 6) การแจกจายหนากากอนามัย  
จังหวัดเชียงใหมไดจัดสงแผนการบริหารจัดการหนากากอนามัยสําหรับกลุมเสี่ยง 5 กลุม จํานวน 539,599 ราย 
เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเตรียมความพรอมในการดําเนินการแจกจายหนากากอนามัย ท้ังนี้                
ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแจงเตือนผานอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลในพื้นที่  ปจจุบันแจกจายไปแลวรวมทั้งสิ้น 191,705 ชิ้น 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) จากขอมูล            
ที่ปรากฏในปจจุบันจะเห็นวา คาหมอกควันฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินกวาเกณฑมาตรฐาน                   

25 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ถือวาอยูในเกณฑที่ดีกวาจังหวัดใกลเคียง ท้ังน้ี ศูนยบัญชาการปองกันและ
แกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหมไดบูรณาการทํางานรวมกันกับหนวยงานที่เก่ียวของ

ทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.5  การประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต เปนวาระของ
จังหวัดเชียงใหม  ป พ.ศ. 2563   

       รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
(นายธนา นวลปลอด) จากการสรปุสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม 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 โดยมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการไมสวมหมวกนิรภัย รอยละ 56.42 และจากสถิติผูเสียชีวิต              
จากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 ของจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 27 
ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563  มีจํานวนทั้งสิ้น 14 ราย โดยเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนตและไมมีการ
สวมหมวกนิรภัยทั้ง 14 ราย ประกอบดวยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ ไดกําหนดมาตรการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย/นโยบายความปลอดภัยทางถนนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ โดยให               
ทุกหนวยงานทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นแจงกําชับใหขาราชการ พนักงาน 
เจาหนาที่ปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนน  เรื่อง การขับข่ี
รถจักรยานยนต  ตองสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถยนตตองคาดเข็มขัดนิรภัย หากไมปฏิบัติตามถือวา           
ฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมาย และใหผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป ดังน้ัน เพื่อเปน
การลดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ใชรถใชถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จึงตองมีการปลูก
จิตสํานึกดานความปลอดภัยทางถนน โดยเริ่มตนจากเยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งจะเปนกําลังหลักของชาติ             
ในอนาคต รวมถึงกระตุนจิตสํานึกใหประชาชนใหความสําคัญกับความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงใหม            
จึงออกประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 % เปนวาระของจังหวัดเชียงใหมป 2563 ใหหนวยงานภาครัฐ 
องคกรมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่                     
                    28 เมษายน... 
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๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ โดยเครงครัด รวมทั้งรณรงคใหภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ี
และซอนทายรถจักรยานยนต ใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อขับข่ีและซอนทายรถจักรยานยนต   
และนอกจากนี้ยังมีการเนนย้ําหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ใหกําชับการจัดตั้งดานชุมชน  โดยภายใตการสนับสนุนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี การจัดต้ังดานโรงงาน  ในสถานประกอบการ และการจัดตั้งดานโรงเรียน
ในสถานศึกษา โดยมีการกวดขันการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับข่ียานพาหนะ    
แจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ใหสนับสนุนการดําเนินการจัดตั้งดานชุมชนในพื้นท่ี ทั้งในชวง
เทศกาลและชวงปกติ รวมไปถึงใหตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม และสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เขมขน และตอเนื่อง โดยเนนย้ําการกวดขันการไมสวมหมวกนิรภัย
และการไมคาดเข็มขัดนิรภัย 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เขมงวดการบัง คับใชกฎหมาย                  
การกวดขันและรณรงคประชาสัมพันธการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย หัวหนาสวนราชการขอใหแจง
บุคลากรในสังกัดดวย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมใหรณรงคสวมหมวกนิรภัยภายในศูนยราชการจังหวัด  
     อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดเชียงใหม (นายสราวุธ  โฆษิตธนสาร) ในชวงเทศกาลข้ึนปใหม และเทศกาลสงกรานตจะมีคดีเมาแลว
ขับเกิดข้ึนจํานวนมาก การรณรงคในเรื่องของการบังคับใหสวมหมวกนิรภัยไมใชเรื่องท่ีจะตองเกรงใจประชาชน 
เปนเรื่องท่ีตองบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาด ฝากทางตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครองบูรณาการทํางาน
รวมกันโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานตที่จะมาถึง การบังคับใชกฎหมายเปนหนาที่ท่ีตองถือปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุแลว
หนวยงานของรัฐตองจายคาชดเชยการบาดเจ็บ การเสียชีวิต และการดําเนินการเกี่ยวกับคดีอุบัติเหตุปละ    
หลายลานบาท  การเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดังนั้นจะตองดําเนินการควบคูกับ
การบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. 2551 ดวย  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน)               
ขอสนับสนุนการประกาศใหการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอรเซ็นต 
    ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (พ.ต.อ.สุคนธ  ศรีอรุณ) ตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวดมาโดยตลอด และไดมีการประชาสัมพันธและ
รณรงคใหมีการสวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัยมาอยางตอเน่ือง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.6 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)  

   ผูแทนตํารวจภูธรภาค 5 (พ.ต.อ.กฤษณะ พลนาค) ตํารวจภูธรภาค 5              
ไดนําเสนอโครงการทองเที่ยวธรรมชาติ วิถีลานนา กิจกรรมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยว              
ในแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดวยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
การบูรณการแผน และระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ท่ัวประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกรที่                
4 ตุลาคม  2562 ไดกําหนดวาหนวยงานใดๆ ที่จะขอติดตั้งกลองวงจรปด  (CCTV) ตองเสนอแผนซอมแซม 
จัดหา ติดตั้งและเชื่อมโยง CCTV ไปยังคณะทํางานบริหารจัดการขอมูล และการใชประโยชนจากกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นใหเสนอคณะอนุกรรมการการกําหนดแผนบริหาร
จัดการระบบการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด  (CCTV) และการใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองโทรทัศน 
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วงจรปด  (CCTV) ทั่วประเทศพิจารณาอนุมัติ จากน้ันแจงผลใหคณะกรรมการบริหารและบูรณาการแผนและ
ระบบการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศไดรับทราบจึงจะไดรับงบประมาณจาก              
สํานักงบประมาณ คณะทํางานบรหิารจัดการจอมูลและการขอใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
ระดับจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานคณะทํางาน รองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายผูบัญชาการมณฑลทหารบก ผู บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนรองประธานคณะทํางาน             
รองผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) ปลัดจังหวัด หัวหนาสํานักงาน
จังหวัด ทองถิ่นจังหวัด สถิติจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด พาณิชยจังหวัด               
ขนสงจังหวัด ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทา- 
สาธารณภัยจังหวัด ผูอํานวยการแขวงทางหลวง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบท ผูอํานวยการกลุมงาน           
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนบริษัท กสท. 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผูแทนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนคณะทํางาน  ผูกํากับการ (สอบสวน) 
กลุมงานสอบสวน ตํารวจภูธรจังหวัด เปนคณะทํางานและเลขานุการ ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมาย  ผูแทนศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูแทน             
ศูนยดํารงธรรมจังหวัด เปนคณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  ใหมีอํานาจหนาที่ คือ 1) กําหนดแนวทาง           
การบริหารจัดการขอมูลและใชประโยชนจากกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัด 2) กําหนดแนวทาง
การบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ทั่วประเทศ การใชประโยชน การบํารุงรักษา
และการรักษาความปลอดภัยของศูนยควบคุมและขอมูลของระบบเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 
ของจังหวัด 3) กําหนดแผนปฏิบัติการ งบประมาณ และขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด (CCTV) ของจังหวัด 4) กําหนดมาตรการสงเสริมการบริหารจัดการขอมูล และใชประโยชนจาก
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ระดับจังหวัด รวมกันระหวางภาคราชการ และภาคเอกชน 5) เชิญผูแทน
หนวยงานของรัฐและบุคคลท่ีเกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอมูลและขอเท็จจริง ตลอดจนจัดสงขอมูล           
หรือเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา  6) รายงานผลการดําเนินงาน พรอมท้ังรับฟงขอเสนอแนะแนวทาง             
ในการแกไขปญหาและอุปสรรคตอคณะอนุกรรมการกําหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยง
กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) และการใชประโยชนจากขอมูลระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV)                   
ทั่วประเทศ 7) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย โครงการนี้เปนโครงการท่ีตอยอดมาจากโครงการ             
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเท่ียว ตํารวจภูธรภาค 5 ซึ่งไดรับการ
อนุมัติโครงการป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ 304 ลานบาท ที่ผานมามีการเชื่อมโยงกลองโทรทัศนวงจร
ปดกับ 5 หนวยงาน รวม 817 กลอง ไดแก เทศบาลนครเชียงใหม 442 กลอง องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 81 กลอง กรมทางหลวง 98 กลอง ตํารวจภูธรจังหวัดลําพูน 86 กลอง และตํารวจภูธรจังหวัด                
130 กลอง ตํารวจภูธรภาค 5 ไดเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
ปงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว                    
เชิงวัฒนธรรมดวยกลองวงจรปด (CCTV) โดยจะดําเนินการติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในวัด                 
เพื่อเชื่อมโยงกับระบบ 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน) เรื่องนี้ไดบรรจุไวชื่อโครงการการทองเท่ียวธรรมชาติ วิถีลานนา งบกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  กิจกรรม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย
นักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมดวยกลองวงจรปด (CCTV)  

  
รองผูวา... 
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รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ขณะนี้งบประมาณ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 ยังไมไดรับการอนุมัติซึ่งอยูระหวางการจัดทํา
รายละเอียด หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหมใหนําโครงการนี้เขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและ                
จัดหาคอมพิวเตอรระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร
กระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบกอน  สําหรับการพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบโครงการดังกลาว                   
ขอแจงวาท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดไมมีอํานาจพิจารณาใหความเห็นชอบ ตองนําไปเขาที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยตรง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.7 การบริหารจัดการในฤดูแลง  
         ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม (นายจรินทร คงศรีเจริญ)  

สถานการณน้ําฝนจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2562 – 26 กุมภาพันธ  2563 ฝนตกปริมาณ 
911 มิลลิเมตร ต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยรอยละ 20 น้ําฝนที่ตกนอยกวาเกณฑสงผลกระทบตอน้ําทาลําน้ําสาขา              
ในพื้นที่ลุมน้ําปงตอนบน  ไดแก น้ําแมแตงทายฝาย น้ําแมริม น้ําแมกวง น้ําแมทา น้ําแมขาน น้ําแมลี้                  
น้ําแมกลาง  ในปนี้นํ้าสะสมที่ไหลผานต่ํากวาเกณฑและมีปริมาณน้ํานอยกวาปที่ผานมา แผนจัดสรรนํ้าฤดูแลง 
ป 2562/63  ปรมิาณนํ้าตนทุนท้ังจังหวัดเชียงใหมเฉพาะในเขตชลประทานแมงัด แมกวง แมแตงและปริมาณ
น้ําอางเก็บน้ําขนาดกลาง 12 แหง มีปริมาณน้ํา 281 ลาน ลบ.ม. โครงการชลประทานเชียงใหมไดมีแผน
จัดสรรน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ป 2562/63 รอยละ 72 ของปริมาณนํ้าตนทุน รวม 213 ลาน ลบ.ม. แผนการ
สํารองน้ําตนฤดูฝน ป 2562/63 เผื่อฝนทิ้งชวง รอยละ 24 ของปริมาณนํ้าตนทุน รวม 68 ลาน ลบ.ม. 
สําหรับแผนจัดสรรน้ําไวใชในชวงฤดูแลง ป 2562/63  แยกเปนสําหรับอุปโภค – บริโภคและรักษาระบบ
นิเวศน จํานวน 61 ลาน ลบ.ม. ใชนํ้าแลว 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 
ไดใชน้ําไปแลวท้ังหมด 44 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําตนทุนจากแหลงเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง ภาพรวม           
มีปริมาณน้ํารอยละ 43 ของความจุอางซึ่งนอยกวาปที่ผานมา แหลงเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง 
ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 31 ของความจุ ซึ่งนอยกวาปที่ผานมา  แหลงเก็บน้ําขนาดใหญ 2 แหง คือ เขื่อน 
แมงัดสมบูรณชล  และเข่ือนแมกวงอุดมธารา  ภาพรวมมีปริมาณน้ํา 185.875 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 35 
ของความจุอาง นอยกวาปที่ผานมา ภาพรวมปริมาณน้ําจากแหลงเก็บนํ้าขนาดใหญ กลาง เล็ก มีปริมาณนํ้า 
240.052 ลาน ลบ.ม. หรือรอยละ 35.32  ของความจุอาง  เข่ือนแมงัดสมบูรณชลเปนเข่ือนขนาดใหญสามารถ
จุนํ้าได 265 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีปริมาณนํ้า 115.456 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 43.57 ปริมาณน้ําใชการ 
103.271 ลาน ลบ.ม. แผนการบริหารจัดการน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ในฤดูแลง ป 62/63 สนับสนุน              
เพื่ออุปโภค – บรโิภค  ระบบนิเวศน การเกษตร และอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน  ปริมาณน้ํา  
70 ลาน ลบ.ม.  เพื่อการเกษตรตามแผนการเพาะปลูก จํานวน 40,286 ไร ปริมาณน้ํา 45 ลาน ลบ.ม. โครงการ
ชลประทานเชียงใหมไดวางแผนการสงนํ้าจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลลงแมน้ําปง ป 2563 ท้ังหมด 25 รอบเวร                  
รวม 70 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ําตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม  2563 สิ้นสุดแผนการสงน้ําวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
ในภาวะปกติสงน้ําสัปดาหละ 6 วัน รวม 1 – 5 ลาน ลบ.ม./สัปดาห  ภาวะวิกฤตสงน้ําสัปดาหละ 6 วัน        
รวม 5 – 8 ลาน ลบ.ม./สัปดาห  ฝนตกจะสงน้ําสัปดาหละ 6 วัน รวม 0 – 3 ลบ.ม./สัปดาห  ปจจุบันไดสง
น้ําแลว 7 รอบเวร รวมปริมาณน้ํา 19 ลาน ลบ.ม. คงเหลือนํ้าที่จะตองสงตามรอบเวร จํานวน 51 ลาน ลบ.ม.               
ซึ่งเปนไปตามแผนที่กรมชลประทานวางไว  เขื่อนแมกวงอุดมธาราสิ้นสุดฤดูฝนที่ผานมามีปริมาณน้ําต่ํากวา   
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รอยละ 30 ของความจุอาง ปจจุบันมีปริมาณน้ํา 70.41 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 26 แผนการบริหาร
จัดการนํ้าฤดูแลง ป 62/63 เริ่มสงน้ําตั้งแตวันที่ 25 มกราคม  2563 จะสงน้ําเดือนละ 1 ครั้งๆ ละ 3 วัน 
โดยเดือนมกราคม – กุมภาพันธ  2563 สงน้ําตามแผนที่กําหนดไว  รอบเวรที่ 3 สงนํ้าในวันท่ี 15 – 17 
มีนาคม 2563  จากการประชุมระหวางเกษตรกรและหนวยงานที่เก่ียวของ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 
ขอใหมีการสงน้ําในรอบเวรพิเศษ จํานวน 2 วัน ในชวงวันที่ 1 – 2 มีนาคม  2563 โดยจัดสรรน้ํา 800,000 
ลบ.ม.  แผนการบริหารจัดการน้ําของเข่ือนแมกวงอุดมธาราในปจจุบันเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  โครงการ   
สงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง ณ วันนี้มีปริมาณน้ําไหลผาน 2.071 ลบ.ม./วินาที ในปน้ีน้ําคอนขางวิกฤต              
จึงมีการจัดรอบเวรการใชน้ํา ท้ังนี้ ขอความรวมมือเกษตรกรและผูใชน้ําขอใหใชนํ้าตามรอบเวรที่กําหนดไว 
สํานักงานชลประทานท่ี 1 มีการจัดต้ังศูนยลุมน้ําปงรับเรื่องรองเรียนปญหาเรื่องนํ้า 6 แหง พ้ืนท่ีต้ังแตประตู        
ระบายน้ําปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม ไปถึงประตูระบายน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง ทางเกษตรกรและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของมีปญหาเรื่องนํ้าสามารถแจงท่ีศูนยดังกลาวได จะมีเจาหนาท่ีรับเรื่องราวรองทุกข และ             
มีชองทางติดตอผานทางกลุมไลน “ลุมน้ําปง” ลําน้ําแมแตงในปน้ีมีปริมาณน้ําคอนขางนอย กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง โครงการชลประทานเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงไดพิจารณาสํารวจแหลงนํ้าอื่นๆ เพ่ือที่จะ
สํารองน้ําไวผลิตน้ําประปาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม หากเกิดวิกฤตในชวงเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 
ปจจุบันมีแกมลิงบริเวณฝายแมแตง แกมลิงกองการสัตวและเกษตรกรรมท่ี 3 และแกมลิงกองพันสัตวตาง 
ปริมาณน้ํารวม 3.98 ลาน ลบ.ม. และโครงการชลประทานเชียงใหมไดจัดทําฐานขอมูลอางเก็บนํ้าท่ีกระจาย
อยูภายใน 25 อําเภอ เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน สําหรับการชวยเหลือไดมีการเตรียม
ความพรอมเครื่องจักร เครื่องมือ และการใหความชวยเหลือพื้นท่ีประสบภัยแลงโดยการจัดสงเครื่องสูบนํ้า                
ไปชวยเหลือ จํานวน 10 เครื่อง หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหากประสงคจะขอเครื่องสูบน้ํา            
ใหเสนอมาที่โครงการชลประทานเชียงใหมได 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.8 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

       นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) ปจจุบัน
ระบาดไป 30 ประเทศ ประชากรติดเชื้อประมาณ 80,000 กวาคน เสียชี วิตประมาณ 2,700 คน                  
ในประเทศไทยมีผูท่ีเขาเกณฑเจาะตรวจโรค 1,200 คน เปนผูปวยยืนยัน 43 คน สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อ
จากการเดินทางไปประเทศญ่ีปุนและประเทศจีน เมื่อกลับมาแลวมีการใชชีวิตปกติไมมีการตรวจติดตามโรค 
โอกาสของการแพรระบาดของเชื้อเปนไปไดงายตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในการปองกันดูแลตนเอง            
และคนรอบขาง ขณะนี้มีประเทศกลุมเสี่ยงชุดแรกไดแก จีน ฮองกง ไตหวัน มาเกา กลุมเส่ียงชุดที่ 2 ไดแก 
ญี่ปุน สิงคโปร เกาหลีใต อิหราน มีการระบาดในระยะที่ 3 สําหรับประเทศไทยอยูในระยะที่ 1 ระบบการ              
คัดกรองของจังหวัดเชียงใหมจะเปนมาตรฐานเดียวกันกับทุกๆ แหง เมื่อมีการเดินทางเขามาผานชองทาง 
สนามบิน สถานีขนสงจะมีตรวจคัดกรอง  กรณีพบผูปวยที่เขาเกณฑจะนําตัวเขารับการตรวจและรักษาตัวแยก
ในโรงพยาบาล  กรณีเกิดการระบายของโรคจะมีการสืบสวนสอบสวนของโรคเขมงวด การเพิ่มประสิทธิภาพ
การคัดกรองและลดการแพรเชื้อในโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมไดแจงใหโรงพยาบาล               
ของรัฐและเอกชนทุกแหงดําเนินการจัดตั้ง Fever with ARI Clinic โดยจะตองมี One stop service สําหรับ
ผูปวยกลุมโรคน้ีเพื่อไมใหเขาไปในพื้นที่อ่ืนๆ ของโรงพยาบาลเพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อ คําจํากัดความ
ของความเสี่ยง คือ 1) มาจากพื้นท่ีเสี่ยงที่เกิดการระบาดของโรค 2) ทํางานหรือสัมผัสกับนักทองเที่ยวที่มาจาก
พื้นที่เสี่ยง 3) สัมผัสหรือใกลชิดกับผูปวยยืนยัน 4) บุคลากรทางการแพทยท่ีดูแลผูที่เขาขายการปวยของโรค   
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กิจกรรมที่ดําเนินการในจังหวัดเชียงใหม 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 
ไปเม่ือวันจันทรท่ี 24 มีนาคมท่ีผานมา การดําเนินการในพื้นท่ีไดแจงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล            
ออกตรวจสอบสถานบริการที่รับนักทองเท่ียวตางชาติ ออกติดตามผูปวยหลังจากกลับจากโรงพยาบาลไปพักที่
บานแลว 7 วัน หากอาการยังไมดีข้ึนใหกลับมารักษาตัวที่โรงพยาบาล แผนการดําเนินงานรองรับถามีการแพร
ระบาด ในวงกวาง ไดแก 1) จะมีการซอมแผน Table Top กรณีระบาดเปนวงกวางในวันที่ 9 มีนาคม 2563 
ในกรณีที่เกิดการระบาดในวงกวางจะมีกฎหมาย พ.ร.บ.โรคติดตอที่ประกาศใหโรคดังกลาวเปนโรคติดตอ
อันตรายลําดับท่ี 14 เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว สามารถท่ีจะใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการ
ควบคุมการหยุดงานของโรงงาน  โรงเรียน และอ่ืนๆ ได  2) การคัดกรองที่ดานชายแดน ชองทางชั่วคราว             
ที่ดูแลโดยทหาร 2 แหง ชองทางชั่วคราวที่ปดแลว 1 แหง และชองทางธรรมชาติ 2 อําเภอ คือ ดานนอแล 
อําเภอฝาง และดานก่ิวผาวอก อําเภอเชียงดาว ดานเหลานี้ยังคงมีประชากรเดินทางผานดานอาจจะเปนชองทาง           
ใหผูติดเชื้อเดินทางผานเขามาได เนื่องจากขณะนี้ประเทศเมียนมารและประเทศลาวยังไมมีน้ํายาในการตรวจหา
เชื้อของโรคน้ีได  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดเชียงใหมไดประสานโรงพยาบาลคายกาวิละรวมกับโรงพยาบาล              
ในพื้นที่และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลออกใหความรู  พรอมทั้ งสนับสนุนอุปกรณคัดกรอง                      
หากสถานการณการแพรระบาดยกระดับจะมีการเสนอขอใหปดดาน 3) การบังคับใชกฎหมาย พ.ร.บ.
โรคติดตอ 2558 ที่กําลังจะประกาศบังคับใช จะมีการประสานแนวทางการบังคับใชกฎหมายรวมกับตํารวจ
ตอไป   

 ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมแจงใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
เครือขายลงพื้นที่สรางการรับรูแกประชาชนอยางตอเนื่องผานกลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน               
หรือ อสม. พรอมทั้งใหประสานวัด โรงเรียน ผูนําหมูบาน ผูนําตําบล บอกกลาวใหประชาชนสังเกตอาการของ
ตนเองทุกวันอยางสม่ําเสมอ เพราะโรคดังกลาวเปนโรคที่อันตรายถึงชีวิต เนนย้ําใหประชาชนดูแลและปองกัน
ตนเองอยางเครงครัด กินของรอน ใชชอนกลาง สวมหนากากอนามัย ลางมือบอยๆ ไมใชมือสัมผัสตา จมูก                 
ทําใหรางกายแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการเขาไปในพื้นที่ชุมชน สําหรับการปฏิบัติดานการคัดกรองตามพื้นที่
สถานีขนสง สถานีรถไฟ และทาอากาศยาน ยังคงใหมีการปฏิบัติอยางเขมงวดและตอเน่ืองจนกวาสถานการณ
จะคลี่คลาย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.9. มาตรการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต ป 2563  
             รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
(นายธนา นวลปลอด) การเตรียมการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2563 
จังหวัดเชียงใหม หัวขอการรณรงค คือ ขับรถมีน้ําใจ รักษาวินัยจราจร ชวงเวลาการดําเนินงาน ชวงท่ี 1               
ชวงเตรียมความพรอมและการรณรงคประชาสัมพันธ ระหวางวันท่ี 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) จํานวนครั้ง ประกอบดวย การเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ลดลงไมนอยกวารอยละ 15 เมื่อเทียบกับ 
 
                คาเฉลี่ย... 
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คาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานตยอนหลัง 3 ป  2) จํานวนรถโดยสารสาธารณะท่ีเกิดอุบัติเหตุ และจํานวน
ผูเสียชีวิต ลดลงไมนอยกวารอยละ 1๕ เมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยชวงเทศกาลสงกรานต ยอนหลัง 3 ป (จังหวัด
เชียงใหม ไมมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดกับรถโดยสารสาธารณะตลอด 3 ปยอนหลัง) 3) จํานวนครั้งของการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวนผูเสียชีวิต และจํานวนผูบาดเจ็บ (Admit) ที่เกิดบนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง
คมนาคม ลดลงไมนอยกวารอยละ 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 
โดยเครงครัด รวมท้ังรณรงคใหภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่และซอนทาย
รถจักรยานยนต  ใหประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเม่ือขับขี่และซอนทายรถจักรยานยนต จัดต้ังดานโรงงาน 
ดานโรงเรยีน เสริมสรางดานชุมชน ใหมีความเขมแข็ง  มาตรการหลัก 8 ดาน ไดแก 1) คน บังคับใชกฎหมาย
อยางเขมขนจริงจัง 10 รสขม.  2) สังคมและชุมชน ตั้ง ศปถ.อปท. ทุกแหง จิตอาสา เคาะประตูบาน  3) ถนน
และสภาพแวดลอม ตรวจสอบถนน ปาย สัญญาณไฟ  4) ยานพาหนะ สแกนรถสแกนคน แอลกอฮอล           
เปนศูนย  5) การชวยเหลือหลังเกิดเหตุ เตรยีมระบบ EMS พรอม 24 ชั่วโมง  6) ทางน้ํา ดูแลความปลอดภัย 
โปะ แพ ทาเรือ 7) ดานทองเท่ียว ดูแลสถานที่ทองเท่ียวสําคัญ ดอยตางๆ  8) บริหารจัดการ บูรณาการขอมูล 
วิเคราะหสาเหตุอุบัติเหตุ  มาตรการพิเศษ ไดแก กําหนดจุด Safety Zone เลนน้ําปลอดภัยและปลอดแอลกอฮอล  
ขอความรวมมือหางสรรพสินคางดจําหนายแอลกอฮอล กําหนดการดําเนินงานอยางเขมขนกับอําเภอกลุมเสี่ยง  
ออกประกาศเจาพนักงานจราจรหามรถโดยสารขนาดใหญขึ้นแหลงทองเท่ียวที่เปนดอยหลัก 4 ดอย รวมถึง
ดอยที่มีแหลงทองเท่ียวใหม อาทิ เหมืองแกว ขุนแปะ มาตรการบังคับใชกฎหมายตรวจจับดวยกลอง CCTV              
ใชกลองตรวจจับความเร็วอัตโนมัติ และแบบพกพา ใชการประชาสัมพันธทุกรูปแบบประกาศเจาพนักงาน
จราจรจังหวัดเชียงใหม กําหนดความเร็วของรถในเขตเทศบาลเปนเขต slow city ดูแลความปลอดภัยของทาง
จุดผานทางรถไฟ  เขมงวด ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงตรวจสอบยานพาหนะควันดํา               
ที่กอใหเกิดมลพิษทางอากาศ ตรวจสอบความพรอมของสภาพถนน แกไขจุดเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
ใหอําเภอทุกอําเภอ วิเคราะหสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นท่ีที่เกิดขึ้นในชวงเทศกาลปใหม                    
พ.ศ. 2563 และปใหม พ.ศ. 2562 เพื่อดําเนินการหามาตรการแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพ สถานที่จัด
กิจกรรมเฝาระวังในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม  ไดแก บริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม และถนนหวยแกว ผูเขารวม
ประมาณ 10,000 คน  บริเวณหนาหางสรรพสินคากาดสวนแกว ผูเขารวมประมาณ 4,000 คน บริเวณ
หางสรรพสินคาเมญา ผูเขารวมประมาณ 3,000 คน บริเวณหางสรรพสินคาเซนทรัล เฟสติวัล ผูเขารวม
ประมาณ 3,500 คน  การรักษาความสงบเรียบรอย จัดกําลัง 3 ฝาย ไดแก ทหาร ปกครอง ตํารวจ ทั้งใน
เครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ ในการตรวจตราความสงบเรียบรอยในพื้นท่ีที่มีการจัดกิจกรรม โดยให
เตรียมพรอมตลอด 24 ชั่วโมง ใหมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ ที่มีผลกระทบดานความม่ันคง                    
เปนประจําตลอดชวงเทศกาล มีการตั้งจุดสกัด และชุดเคลื่อนท่ีเร็วของตํารวจภูธร เพื่อเขาระงับเหตุ                    
เม่ือเกิดเหตุโดยทันที ตั้งจุดตรวจบูรณาการจํานวน 47 จุด รวมถึงดานชุมชนครอบคลุม 2,066 หมูบาน              
ทั่วจังหวัดเชียงใหม จุดตรวจตามนโยบายตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 112 จุด มณฑลทหารบกที่  33 จัดชุด
กองกําลังรักษาความสงบในเสนทางหลักที่เขาสูจังหวัดเชียงใหม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

            3.2 โดยเอกสาร... 

 

28 



 
-๒๓- 

 

    3.2 โดยเอกสาร 
            3.2.1 ประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่องอัตราคาจางข้ันต่ํา ฉบับที่ 10 (สํานักงาน
แรงงานจังหวัดเชียงใหม)  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนมีนาคม  2563 

- วันท่ี 3 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาทรงเปดการประชุมกาแล็กซี่ ฟอรั่ม เอเชียตะวันออก
เฉยีงใต 2020 ประเทศไทย  ณ อุทยานดาราศาสตรสิรินธร อําเภอแมริม 

- วันท่ี 11 – 13 มีนาคม 2563  สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิรา-
เทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองคและติดตามการดําเนินงาน                    
ในโครงการราชทัณฑ ปนสุข ทําความ ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย  และเสด็จไปตรวจเยี่ยมกลุมผูติดเชื้อเอชไอวี 
และทอดพระเนตรการดําเนินงานใหบริการดานเอชไอวีของโรงพยาบาลนครพิงค ณ เรือนจํากลางเชียงใหม  
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม และโรงพยาบาลนครพิงค 

- วันท่ี 24 มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. ออกหนวยบริการโครงการผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบานแมแจม อําเภอแมแจม  

- วันท่ี 28  มีนาคม 2563 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคล
แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

- วันท่ี 30  มีนาคม 2563 เวลา  09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี 3/2563 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

- วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. การประกอบพิธีวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จ-
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระมหาเจษฎาราชเจาและการจัดงานวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ. 2563                
ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอื่น ๆ 
                        5.1 การคาดหมายสภาพอากาศประจําเดือนมีนาคม 2563  
  ผูอํานวยการศูนยอุตุ นิยมวิทยาภาคเหนือ (นายธนาวุฒิ ปญจพรอุดมลาภ)                   
สถิติจํานวนวันและปริมาณน้ําฝนท่ีตกภาคเหนือคาบ 30 ป เดือนพฤศจิกายน – มีนาคมจํานวนนอยมาก                
จะเริ่มมีฝนตกในเดือนเมษายน – ตุลาคม สําหรับจังหวัดเชียงใหมเดือนพฤศจิกายน – มีนาคมจํานวนวันและ
ปริมาณน้ําฝนท่ีตกนอยมากเชนกัน เดือนเมษายนมีฝนตกเฉลี่ย 7 วัน จะเริ่มมีฝนตกในเดือนพฤษภาคม – 
ตุลาคม ฝนที่ตกในชวงนี้ระยะเวลาไมเกิน 1 ชั่วโมงซึ่งไมสามารถชวยอะไรไดมากนัก เดือนพฤษภาคมจะเริ่มตน
ฤดูฝนจะมีปริมาณฝนรวมต่ํากวาคาปกติ เดือนมิถุนายนจะมีปริมาณฝนรวมสูงกวาคาปกติเล็กนอย ขอเสียคือ
จากการที่ไมมีฝนตกมาเปนระยะเวลายาวนานเมื่อฝนตกลงมาน้ําจะซึมลงดินกอน สองสัปดาหจากนี้จังหวัด
เชียงใหมจะยังไมมีฝนตก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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   5.2 ประชาสัมพันธการดําเนินกิจกรรม WE LOVE CHIANG MAI  
          รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) สืบเนื่องจาก                 

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) หารือ
กับสํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  การทองเท่ียวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม หอการคา
จังหวัดเชียงใหม ธุรกิจทองเที่ยวตางๆ  ผูประกอบการ เพื่อกระตุนดานเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหมที่ไดรับ
ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) ปจจุบันนักทองเท่ียวมีจํานวนลดลงโดยเฉพาะนักทองเที่ยว

จากประเทศจีน สงผลกระทบตอการทองเท่ียวทุกมติไมวาจะเปนธุรกิจโรงแรม รานอาหาร สปา สถานที่
ทองเท่ียวตางๆ จากการที่ไดไปหารือกันแลว  เกิดการดําเนินการในเรื่องของโลโก WE LOVE CHIANG MAI วิสัยทัศน 
คือ สรางอัตลักษณท่ีชัดเจน 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           
ในการสรางการรับรูท่ีเปนอัตลักษณชัดเจนและเปนที่จดจํา 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             
โอนเงนิเขาบัญชีกองทุน WE LOVE CHIANG MAI ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 679 – 0 -323 – 93 – 7  
       ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) คําวา
WE LOVE CHIANG MAI เปนความต้ังใจของคนเชียงใหมท่ีจะชวยกันทําใหเชียงใหมเปนเมืองนาอยู ในชวงแรก
ตองขอความรวมมือจากสวนราชการและภาคการทองเท่ียวตางๆ ในการเริ่มตน และอนาคตจะขยายไป              
ในวงกวาง จะมีคณะกรรมการบริหารกองทุน WE LOVE CHIANG MAI ทุกปใหมีการตรวจสอบบัญชีจาก
คณะกรรมการรวมภาคเอกชน (กกร.) และเปดเผยขอมูลใหทราบโดยทั่วกัน สําหรับการนําแบรนด WE LOVE 
CHIANG MAI ไปใชในเชิงพาณิชยจะขอกําไรบางสวนจากผูประกอบการเขากองทุนเพื่อนําไปใชในการพัฒนา
เมืองเชียงใหม การประชุมหัวหนาสวนราชการในเดือนมีนาคม 2563 ขอเชิญชวนสวมเสื้อ WE LOVE 
CHIANG MAI 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3  ประชาสัมพันธกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
    ผูแทนคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (นายอรรถกฤต อินทะโย) 
ประชาสัมพันธกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดเชียงใหมไดรับการอนุมัติทุน จํานวน 90 ทุน 
สําหรับผูดอยโอกาสที่ขาดแคลนทุนทรัพยไดเรียนตอในระดับ ปวช. จํานวน 30 ทุน และ ปวส. จํานวน 60 ทุน      
ทุนนี้ไมมีขอผูกมัดเมื่อเรียนจบแลวไมตองใชทุนคืน สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม 
โทรศพัท 0 5321 7708  เปดรับสมัครถึงวันท่ี 6 มีนาคม 2563  

มติที่ประชุม รับทราบ 

              ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่  6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ  
 6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) ขอขอบคุณหัวหนา                
สวนราชการและนายอําเภอที่ใหการสนับสนุนการจัดมหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44 
ประจําป 2563 เม่ือวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2563 สําเร็จลุลวงไปดวยดี ในปนี้มีนักทองเที่ยวจากยุโรปและ
ญี่ปุนเปนจํานวนมากไมมีนักทองเที่ยวจากประเทศจีน การจัดกิจกรรมตางๆ ไดรับความชื่นชมจากนักทองเที่ยว 
ในปถัดไปจะคงความยิ่งใหญในการจัดงานใหมีความเปนเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ภาคเหนือ และ
ประเทศไทย จะมีการถอดบทเรียนขอดี ขอเสีย และรายไดท่ีเขามาในจังหวัดเชียงใหมในหวงการจัดงาน                
โดยจะนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาจัดการงานในปถัดไป  
       ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
หลังจากประชุมแลวใหนําขอมูลมาปรับปรุงและสรางมาตรฐานการจัดงานในปถัดไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
  6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ขอเชิญรวมงานเปด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวภายใตแบรนด WE LOVE CHIANG MAI และสวมใสเสื้อ WE LOVE CHIANG MAI 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) มอบนโยบายจํานวน               
3 เรื่อง ดังนี้ 

1) ในเดือนมีนาคมจังหวัดเชียงใหมจะมีการรับเสด็จขอใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
เตรียมความพรอม  

2) การเบิกจายงบประมาณรายจายป 2563 ใหเบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563  

3) หัวหนาสวนราชการขอความกรุณาแจงเตือนบุคลากรในหนวยงานเรื่องการ
เดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ ในชวงนี้เปนชวงของการปดภาคเรียนของบุตรหลาน ซึ่งมักจะเดินทางไปเที่ยว
พักผอนตางประเทศ เนื่องจากเวลานี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID– 19) อยากจะ

ขอใหงดการเดินทางไปตางประเทศกอน 
4) ปญหาภัยแลง ไดมีการประชุมมอบนโยบายไปแลวโดยขอใหทุกหนวยงานนําแผน

ที่วางไวแลวมาเตรียมการโดยไมตองรอใหเกิดเหตุ 

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มอบนโยบายจํานวน               
2 เรื่อง ดังนี้ 

       1) การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขณะนี้งบประมาณอนุมัติ
แลว ขอใหเสนอใหรองผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจาย ใหคณะกรรมการมี
หนังสือแจงสวนราชการจัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณสงคณะกรรมการเปนประจําทุกเดือน                       
เมื่อคณะกรรมการไดรับแผนการเบิกจายงบประมาณและผลการเบิกจายมาแลว  ขอใหดูวาหนวยงานใดมีผล
การเบิกจายงบประมาณต่ํากวาแผนใหจัดทีมงานไปใหคําแนะนําเพื่อจะไดหาวิธีการเรงรัดการเบิกจาย                  
ใหหนวยงานนั้นๆ   

    

2) การแกไข... 
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-๒๖- 

 

       2) การแกไขปญหาภัยแลง ขอความกรุณาศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนําขอมูลทาง
วิทยาศาสตรชวยประเมินพื้นท่ีที่จะมีฝนตกในชวงเดือนเมษายนนี้ เพื่อจะไดแจงใหอําเภอเตรียมการขุดคู/คลอง
สําหรับรองรับน้ําฝนที่จะตกลงมา 

มติที่ประชุม  รับทราบและนําไปปฏิบัติ 

เลิกประชุมเลิกเวลา  12.00  น.  

       

               บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                                เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน 
 

                                     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 

32 



ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1  สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
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    สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหมรายงานผลเบิกจายเงินงบประมาณ และหนังสือเวียน
เพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 เม่ือวันท่ี 14 มกราคม 2563 เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายลงทุน 28 58 80 100 

รายจายประจํา 8 40 65 100 

  ผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอมูล ณ วันที่ 
20  มีนาคม  2563  ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

1. งบประมาณประจาํป 2563 20,232.68 377.33 13,775.12 68.08 6,457.55 

   1.1 รายจายประจํา 14,541.95 33.59 12,021.29 82.67 2,520.67 

   1.2 รายจายลงทุน 5,690.72 343.74 1,753.84 30.82 3,936.89 
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รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ คงเหลือ 

2.งบประมาณเหลื่อมป 2,512.24 985.21 1,391.55 55.39 1,120.69 

ป 2562 2,146.22 773.81 1,258.14 58.62 888.08 

กอนป 2562 366.02 211.40 133.41 36.45 232.61 

2. หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้  
       - หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 41 ลงวันท่ี 12 
มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ  
       ตามที่กระทรวงการคลังไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินไว เบิกเหลื่อมป                 
และการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562 ไวใชจาย ไดถึงวันทําการสุดทายของเดือน
มีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ยังมีหนวยงานของรัฐท่ีไมสามารถเบิกจายงบประมาณไดทันภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
และมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณดังกลาวตอไป กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ  โดยใหขยายเวลาเบิกจายงบประมาณไดถึงวันทําการสุดทายของเดือน
กันยายน 2563  
  งบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562 กรณีมีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไมกําหนด
วงเงิน 
  งบประมาณป พ.ศ. 2560 กรณีไมมีหนี้ผูกพันประเภทงบกลาง เฉพาะรายการ
คาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ  คาใชจายตามโครงการ                        
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน              
และเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
 สําหรับการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณผานระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการคัดเลือก (LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) PO 
และ/หรือเอกสารสํารองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จ 
ภายในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 หากไมดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด งบประมาณ
ดังกลาวตองถูกพับไป 
 ทั ้งนี ้ ใหหนวยงานของรัฐเรงร ัดการเบ ิกจ ายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 เพ่ือมิใหงบประมาณดังกลาว
ตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย  

*************************** 

 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.3  สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.4 สารนายกรัฐมนตรีถึงผูนําประเทศเพื่อนบานเรื่องความรวมมือเกี่ยวกับ
ประเด็นหมอกควัน (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)  
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.5 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง             
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563 (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม)  
 
 

 

 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
Chiang Mai Provincial Office Natural Resources and Environment     

       ชั้น 2 อาคารอาํนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ถ.โซตนา ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50300 โทร. 053-
112725-6  

โทรสาร 053-112674 E-Mail : mnre.cm@gmail.com 
 

การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม 
ประจําปงบประมาณ 2563 

 
1. จุดความรอนสะสม จังหวัดเชียงใหม ประจําวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 

 

42 



สถานการณปจจุบัน ในป ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 1 มกราคม – 26มีนาคม 2563 พบจุดความรอนอยูใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 5,100 จุด ปาอนุรักษ 7,704 จุด เขต สปก. 332 จุด ชุมชนและอ่ืน ๆ 267 จุด 
พื้นที่เกษตร 85 จุด และพื้นท่ีริมทางหลวง 12 จุด พบมากท่ีสุดในพื้นที่ 3 อันดับแรก คืออําเภอเชียงดาว 
จํานวน 1,871 จุดอําเภอฮอด จํานวน 1,566 จุด และ อําเภอพราว จํานวน 1,236 จุด ดังกราฟที่แสดงตาม
รูปที่ 1 จุดความรอนสะสมของจังหวัดเชียงใหม  
 

เปรียบเทียบจุดความรอนสะสมของจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563
จํานวน 13,500 จุด มากกวาปท่ีผานมาจํานวน 4,376 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562ในหวงเวลาเดียวกัน ซึ่ง
มีอําเภอที่มีจุดความรอน (Hotspot) มากกวายอดสะสมตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึงเดือนเมษายน และเดือน
พฤษภาคม ของป     พ.ศ. 2562 จํานวน 12  อําเภอ 

 
 

2.รายงานสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) จากเครื่องวัดของกรม
ควบคุมมลพิษ ไดเฝาระวัง ติดตาม และวิเคราะหขอมูลสถานการณฝุนละออง PM2.5 จังหวัดเชียงใหมในป พ.ศ. 
2563ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563 พบวาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ัง 6 สถานี ในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม มีคา PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (50มคก./ลบ.ม.)จํานวน 49 
วันโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม เกินมาตรฐาน จํานวน 46 วัน   
2) ตําบลศรีภูมิ เกินมาตรฐาน จํานวน 43 วัน  
3) ตําบลสุเทพ เกินมาตรฐาน จํานวน 24 วัน  
4) ตําบลชางเคิ่ง เกินมาตรฐาน จํานวน 29 วัน  
5) ประตูทาแพ เกินมาตรฐาน จํานวน 14 วัน  
6) ตําบลเมืองคอง เกินมาตรฐาน จํานวน 15วัน 

 

0-25 ดีมาก 

26 – 37 ดี 

38 – 50 ปานกลาง 

51 – 90 เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ 

>91 มีผลกระทบตอสุขภาพ 
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ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2563 
 

1.จังหวัดเชียงใหม จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาดใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหมลงวันท่ี 9มีนาคม 2563เพื่อเนนย้ํามาตรการหามเผาในที่โลงทุกชนิดอยางเด็ดขาด ตั้งแต
วันท่ี              9 มีนาคม – 30 เมษายน2563 พรอมท้ังต้ังเงินรางวัลใหกับผูชี้เบาะแสท่ีนําไปสูการจับกุม 

จังหวัดเชียงใหม ไดมีการจับกุมผูกระทําความผิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม กําหนดเขตควบคุมการ
เผาในที่โลงทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
มีผลการจับกุมดําเนินคดีทั้งสิ้น 307 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ความผิดตาม พ.ร.บ.ปาไม / พ.ร.บ.อุทยานฯ จํานวน 208 คดี  
2) ความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข 25 คดี  
3) ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจร 74คดี  
เปรียบเทียบปรับแลว 88คดี เปนเงิน 36,000 บาทแยกเปนพ.ร.บ.ปาไม / พ.ร.บ.อุทยานฯ2,500 

บาท พ.ร.บ.สาธารณสุข 12,600 บาท และพ.ร.บ.จราจร 20,900 บาท  
 
 

2.การตรวจจับควันดํารถยนต 
   - สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม ตรวจเขมขนรถที่มีคาควันดําเกินกฎหมายกําหนดตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 –           

9 มีนาคม 2563 ตรวจรถสาธารณะไปแลว 1,702 คัน พบรถท่ีกระทําความผิด 12 คันโดย ใหคําแนะนําใน
การปรับปรุงยานพาหนะใหมีคาควันดําอยูในเกณฑที่ไมกอใหเกิดมลพิษ แลวนํามาใหเจาหนาที่ตรวจสอบอีก
ครั้ง เพื่อจะไดยกเลิกคําสั่งหามใชตอไป 

   - งานควบคุมคุณภาพอากาศและเสียงเทศบาลนครเชียงใหม รวมกับ กลุมงานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
ตั้งจุดตรวจสอบควันดําจากทอไอเสียรถยนตตรวจคาควันดําในพื้นท่ีเขตเมืองเชียงใหม จํานวน 375 คันเกิน
เกณฑมาตรฐาน 109 คัน ออกคําสั่งหามใชรถชั่วคราวจํานวน 49 รายใหคําแนะนําในการปรับปรุงยานพาหนะ
ใหมีคาควันดําอยูในเกณฑที่ไมกอใหเกิดมลพิษ แลวนํามาใหเจาหนาที่ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อจะไดยกเลิกคําสั่ง
หามใชตอไป 

3.การเพิ่มความชุมชื่นในอากาศ ลดฝุนควันจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการฉีดพนละอองน้ํา ในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม ไดมีการฉีดพนละอองน้ํา โดยความรวมมือของหางสรรพสินคา และผูประกอบการอาคารสูงในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม บริเวณอาคารอยางตอเนื่อง ในเขตนอกเมืองเชียงใหมอําเภอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และหนวยงานอ่ืน ๆดําเนินการฉีดพนละอองน้ําในเขตพื้นที่รับผิดชอบจํานวนการฉีดพนละอองน้ําของจังหวัด
เชียงใหมท้ังสิ้น จํานวน 4,233 ครั้ง ใชปริมาณนํ้า 27,897,400ลิตร 

4.หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีการแจกหนากากอนามัยใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 201,816ชิ้น ทั้งนี้ ในชวงที่มีคาฝุนละอองเกินมาตรฐาน สงผลกระทบตอสุขภาพ 
จังหวัดเชียงใหม   ไดจัดทํา Safety Zone พื้นที่ปลอดภัยจากฝุนควันในจังหวัดเชียงใหม พื้นท่ีในเมืองเชียงใหม 
มีรานกาแฟ/ศูนยการคา/โรงแรม/รานคาตางๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ดําเนินการ 86 แหง รพ.สต. จํานวน 
267แหง และศูนยพัฒนา      เด็กเล็ก อปท. จํานวน 280 แหง หองสมุดของหนวยงานตางๆ จํานวน 15 
แหง นอกจากนั้นยังมีหนวยงานราชการตางๆใหความรวมมือ 
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5.การดําเนินงาน กิจกรรม“พลังเชียงใหมลมหายใจเดียวกัน” 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการดําเนินการจัดกิจกรรมรณรงคแกไขฝุนควันและผลกระทบจากไฟปาในเขต
เมืองโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกสัปดาห เพื่อเปนการประชาสัมพันธสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการแกไข
ปญหาฝุนควัน สรางการรับรูใหทุกภาคสวนตระหนักถึงปญหามลพิษทางอากาศรวมกัน 

 วันท่ี 1มีนาคม2563เทศบาลตําบลชางเผือก ไดดําเนินโครงการพลังเชียงใหม ลมหายใจเดียวกันเพื่อ
รณรงคแกไขปญหาหมอกควันและฝุนละออง (PM2.5)ประจําป 2563 ณ เทศบาลตําบลชางเผือก 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปน
ประธาน 

 วันท่ี 8 มีนาคม2563เทศบาลตําบลฟาฮามไดดําเนินโครงการพลังเชียงใหม ลมหายใจเดียวกันเพื่อ
รณรงคแกไขปญหาหมอกควันและฝุนละออง (PM2.5)ประจําป 2563ณ เทศบาลตําบลชางเผือก 
ตําบลชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปน
ประธาน 

 วันท่ี15 มีนาคม2563เทศบาลตําบลทาศาลา ไดดําเนินโครงการพลังเชียงใหม ลมหายใจเดียวกันเพื่อ
รณรงคแกไขปญหาหมอกควันและฝุนละออง (PM2.5)ประจําป 2563 "ณ เทศบาลตําบลทาศาลา 
อําเภอเมืองเชียงใหม โดยมีนายนายคมสัน สุวรรณอัมพารองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนประธาน
ในพิธี 

จังหวัดเชียงใหมไดนําเฮลิคอปเตอรมาใชในการสนับสนุนการลาดตระเวนดับไฟปา 
 

 หวงเดือน มีนาคม 2563 เฮลิคอปเตอร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเขาไปดับ
ไฟในพื้นที่เขาถึงยาก พรอมอัตรากําลังภาคพื้นดิน จากเจาหนาที่กรมปาไม กรมอุทยาน สัตวปา และพันธุ
พืช ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ 

 
 ไดรับการสนับสนุนเครื่องบิน MI 17 ของกองทัพบก ปฏิบัติการเขาดับในพื้นที่เขาถึงยาก อาทิ อําเภอ

พราว ที่เกิดจุดความรอนบอยครั้งและเปนเขาสูงชัน อําเภอหางดง บริเวณปาดอยสุเทพ ที่เกิดไฟไหมปา 
ขยายออกเปนวงกวางยากตอการควบคุม 
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ท้ังน้ีไดนําUAV อากาศยานไรคนขับ บินตรวจสอบไฟปา เพื่อหาจุดไฟปาและประเมินสถานการณและ
วางแผนการเขาดําเนินการภาคพื้นที่ พรอมสงกําลังเจาหนาที่เขาดับไฟชมรมอาสารมบินขึ้นตรวจการ
ลาดตระเวนทางอากาศ ในหลายอําเภอพรอมแจงพิกัดใหกับเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 

มาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM2.5 และไฟปา จังหวัดเชียงใหม 
 

 วันที่ 9-10 มีนาคม 2563ตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด
เชียงใหม (สวนหนา) ในคายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ตําบลปงโคง อําเภอเชียง
ดาว เพื่อเตรียมปฏิบัติการ “Set Zero”อําเภอเชียงดาว ไชยปราการ แมแตง และพราว  

1) ระดมสรรพกําลังเจาหนาที่กวา 200 นาย ประกอบดวย กําลังทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจาหนาที่
ปกครอง ชุดปฏิบัติการดับไฟจาก อบจ.เชียงใหม อปพร. ผูนําชุมชน และชาวบานในหมูบานที่เกิดไฟบูรณาการ
กับเจาหนาท่ีในพื้นท่ี  

2) สงกําลังเขาไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เฝาระวังและนอนคางแรมอยูในปา  
รวมทั้งนํากําลังชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายลักลอบเผาปาสนธิ
กําลังเขาดับไฟใน 4 พ้ืนท่ี คือ 

1. เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาว)  
2. อุทยานแหงชาติศรีลานนา ตําบลปงโคง  
3. อุทยานแหงชาติผาแดง ครอบคลมุ 2 พื้นที่ คือ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว และอําเภอไชยปราการ  
3)ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นําอากาศยานเขาไป

ชวยดับไฟในพื้นที่ที่กําลังพลภาคพื้นดินเขาไมถึง และประสานใชจิตอาสารมบิน บินสํารวจและชี้จุดที่เกิดความ
รอนทางอากาศ รวมท้ังเช็คกําลังพลและยุทโธปกรณในพื้นที่ เพ่ือเตรียมพรอมสงกําลังปูพรมเขาพื้นที่เปาหมาย  

4) กําชับเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบไฟที่กระจาย เนื่องจากที่ผานมามักจะเกิดไฟในจุดเดิม แลวลุกลาม
เปนวงกวาง ตองดับใหสนิททั้งหมดกอนจะถอนกําลังออกมา และตองรายงานผลความคืบหนาการทํางานให
ศูนยบัญชาการฯ จังหวัดทราบทุกระยะ  
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 จังหวัดเชียงใหม ไดเพิ่มการลาดตระเวน โดยใชรถยนต รถมอเตอรไซด และการเดินเทาการลาดตระเวนทาง
อากาศโดยชมรมโดรนจิตอาสา ชมรมรมบิน และทางพื้นดินในปาลึกโดยชมรมรถมอเตอรไซตวิบาก เพื่อเฝา
ระวังในพื้นท่ีอยางตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๓ จังหวัดเชียงใหม ไดรับการสนับสนุนเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุนขนาดเล็ก PM 
2.5 ตนแบบของมูลนิธิราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 4 เครื่อง สงมาชวยบรรเทาความ
เดือดรอนของประชาชนจากปญหาฝุนควัน โดยไดกําหนดจุดติดตั้งบริเวณลานประตูทาแพ อําเภอเมือง
เชียงใหมและไดจัดการอบรมใหความรูเจาหนาที่เพื่อใหการใชเครื่องบําบัดอากาศ ท่ีมีมลพิษและฝุนขนาดเล็ก
PM2.5 (ตนแบบ) เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

 
 
 
 
 
 

 ในชวงกลางเดือนมีนาคม-ปลายเดือน คาคุณภาพอากาศมีปริมาณสูงขึ้น จังหวัดเชียงใหม ขอการสนับสนุนอากาศยาน    

BT-67 จากกองทัพอากาศ นําอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ําเพื่อลดความหนาแนนของฝุนควัน ที่มีผลกระทบตอ

สุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในตัวเมืองท่ีเปนเขตพื้นที่ชุมชน  

 
 
 
 
 

 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกแหง ใน 25 อําเภอ รดน้ําเพิ่มความชุมชื้นใน

อากาศ ลดฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 
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 วันที่ ๒๕ -๒9 มีนาคม ๒๕๖๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรม

“ฮวมมือฮวมใจ เพิ่มความชื้นในอากาศ” ไดนํารถบรรทุกนํ้ามาฉีดพนน้ําเพ่ือลดปริมาณฝุนละอองในเขตพื้นที่

ตัวเมืองเชียงใหม บริเวณลานประตูทาแพ พระบรมราชานุสาวรียสามกษัตริย ถนนนิมมานเหมินทร สะพาน              

นวรัฐและศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.6 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563 (สํานักงานปองกันและบรรเทา   
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม และโครงการชลประทานเชียงใหม) 
   
สํานักงานปองกันและบรรเทา   สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
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โครงการชลประทานเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลหนาถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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  3.1.7 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 

(COVID - 19) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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3.1.8 สถานการณราคาสินคาอุปโภค – บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมในหวง              
การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (COVID - 19) (สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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 3.2 โดยเอกสาร   

  - ไมม ี

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

64 



ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน  2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

29 เมษายน  2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที ่4/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
                        6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน  สุวรรณอัมพา) 
 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายวิรฬุ  พรรณเทวี)  
       6.4  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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