รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 4/2563
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรฬุ
พรรณเทวี
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
5. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
6. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
7. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
8. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
9. นายวิรชั
ตั้งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
10. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
11. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
12. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
13. นางสาวชนวันต
ชุมแสง
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
14. นายอนุชา
สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
15. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
16. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
17. ดร.พัฒนา
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
18. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
19. วาที่ ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
20. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
21. นางชมนาถ
บุญคมรัตน
(แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม
22. นายสุวิทย
ประชุม
(แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
23. นางวนิดา
เชื้อเมืองพาน
(แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม
24. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
25. นายขจรค
รัตนบุรี
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
26. นายพนม
วรรณชยพล
(แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม
27. นายประเสริฐ
ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
28. นายเจริญ
นอยพินจิ
ผูอํานวยการสํานักงานยุตธิ รรมจังหวัดเชียงใหม
29. นางวิมุตติยา...

-๒29. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร
30. ร.อ. จรัญ
คุณยศยิ่ง
31. นางสาวลัดดา
แซล้ี
32. นายสุธรรม
บัวแกว
33. นายเสนห
สายเย็นใจ
34. นายแพทยจตุชัย
มณีรัตน
35. นายกิตติศักดิ์
ตันตินรเศรษฐ
36. ร.ต.ณัฏฐชัย
พงศชุบชูวงศ
37. นางสาวปุณยภรณ วุฒิอิ่น
38. นางวันทนา
คันธาเวช
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
39. นางอภิระนน
ฐิติชยาภรณ
อําเภอ
40. นายสราวุฒิ
วรพงษ
41. นายสมศักดิ์
คณาคํา
42. นายเลอยศ
พุทธชิโนรสสกุล
43. นายศิวะ
ธมิกานนท
44. นายภูเบศ
พุฒิรัตนาพร
45. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
46. นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร
47. นางภัทราวดี
สุทธิธนกูล
48. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
49. นายชัชวาลย
พุทธโธ
50. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
51. นายอัษฎางค
พุทธวงศ
52. นายประยง
ศิริรักษ
53. นายชัยณรงค
นันตาสาย
54. นายนิรบดี
เรืองอนันต
55. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
56. นายวิทวัส
บุตรตะ
57. นายสมภพ
หนอแกว
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
59. นางสาวพัทธนันท นิภาคํา
60. นายภัควัต
ขันธหิรัญ
61. นายมนัส
สุริยสิงห
62. นายสุเทพ
แสนมงคล
63. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
64. นายพีระศักดิ์
ธีรบดี

แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน)ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
(แทน) นายอําเภอฝาง
นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ผูเขารวม...
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65. นายศิริพงษ
66. นายชลิต
67. นางศิริพร
68. นายศเนติ
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

นําภา
ทิพยคาํ
รือเรือง
จิรภาสอังกูร

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางพัฒนา
วงควิเศษ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live จํานวน 110 คน
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ CAT Conference จํานวน 45 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบเครื่ อ งหมายรั ก ษาดิ น แดนยิ่ง ชีพ จํ า นวน 2 ราย ได แ ก นายพี ร ะศั ก ดิ์ ธี ร บดี
ตําแหนงนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา นายนิรบดี เรืองอนันต ตําแหนงนายอําเภอเวียงแหง
3. การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขา ราชการพลเรือนดีเดน ประจํา ป พ.ศ. 2562
จํา นวน 4 ราย ไดแ ก พันตํ า รวจเอก ไพศาล นันตา ตําแหนงรองผูบังคับ การตํา รวจภูธรจั งหวั ดเชียงใหม
นางจารุณี สุทธิสวรรค ตําแหนงครูเชี่ยวชาญ ระดับ คศ.4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก) นายสําเร็จ
ไกรพันธ ตําแหน งผูอํา นวยการโรงเรียนแมริมวิทยาคม และนายสมพร เลิศคํา ฟู ตํา แหน งนายชา งไฟฟา
ระดับ ช 4 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล
4. การรับมอบกลาไมมงคล ตนรวงผึ้ง ตนทองกวางและกลาพันธุไม จํานวน 200 ตน
5. การรับมอบเตาเผาคารบอนและสารซิลิคอน
6. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมี น าคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
7. แนะนําหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงภายในจังหวัด
ดังนี้
7.1 วาที่รอยตรี ณัฐพงค
ฐิตวิกรานต
ตําแหนงปจจุบัน
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
ตําแหนงเดิม
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สระบุรี
7.2 นายนิรบดี...
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นายนิรบดี
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

เรืองอนันต
นายอําเภอเวียงแหง
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
ที่ทําการปกครองอําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง
7.3 นางภัทราวดี
สุทธิธนกูล
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอแมแตง
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
7.4 นายภูเบศ
พุฒิรัตนาพร
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอสันกําแพง
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
7.5 นายสมศักดิ์
คณาคํา
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอหางดง
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
7.6 นายภัควัต
ขันธหิรัญ
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอดอยเตา
ตําแหนงเดิม
นายอําเภออุมผาง จังหวัดตาก
7.7 นายเลอยศ
พุทธชิโนรสสกุล
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอสารภี
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ
8. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ไดรบั การแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัด
8.1 นายพีระศักดิ์
ธีรบดี
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ตําแหนงเดิม
หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง
ที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
8.2 นายสราวุฒิ
วรพงษ
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอสันกําแพง
8.3 นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอแมริม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอดอยสะเก็ด
8.4 นายศิวะ
ธมิกานนท
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอสันทราย
ตําแหนงเดิม
นายอําเภออมกอย
8.5 วาที่รอยตรี บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอสันปาตอง
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอดอยเตา
8.6 นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
ตําแหนงปจจุบัน
นายอําเภอดอยสะเก็ด
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอเวียงแหง
8.7 วาที่ ...
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วาที่รอยตรี อดิศักดิ์
ตําแหนงปจจุบัน
ตําแหนงเดิม

ดวงจินดา
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันจันทรที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา ศู น ย ร าชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม อํ า เภอเมื อ งเชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 14 หนา โดยมีนายเจริ ญฤทธิ์ สงวนสัตย
ผูว า ราชการจั ง หวั ดเชี ย งใหม เป น ประธานการประชุม ซึ่ งได นํา ลงเผยแพรในเว็ บ ไซต จั ง หวั ด เชี ย งใหม
www.chiangmai.go.th หั ว ข อ ประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการ และระบบสํ า นั ก งานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
จัง หวั ด เชีย งใหม (Smart Office) เพื่ อ ใหหัว หน า สว นราชการทุกท า นได ดําเนิ น การตรวจสอบรายงาน
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2563 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
เรงรัดการใชจา ยงบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่ อวันที่ 14 มกราคม 2563
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติง านและแผนการใชจายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23
54
77
100
รายจายลงทุน

28

58

80

100

รายจายประจํา

8

40

65

100

ผลการใชจา ยเงินงบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วัน ที่ 17 เมษายน 2563
จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณ ประจําป 2563 จํานวน 23,927.22 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน
1,100.50 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 15,439.13 ลานบาท รอยละการใชจาย 69.12 เป าหมาย
การเบิกจายสิ้นไตรมาสที่ 3 รอยละ 77 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 8.29 อยูลําดับที่ 1 ของประเทศ ทั้งนี้
แยกเปน...

-๖แยกเปน งบรายจ ายประจํา จํา นวน 17,363.84 ลา นบาท ทํา PO แลว จํา นวน 101.07 ลา นบาท
เบิกจายแลว จํานวน 13,374.89 ลานบาท รอยละการใชจาย 77.61 เปาหมายการเบิกจายสิ้นไตรมาสที่ 3
รอยละ 80 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 2.39 งบลงทุน จํานวน 8,163.57 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน
1,875.27 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 2,189.46 ลานบาท รอยละการใชจาย 49.79 เปาหมายการ
เบิกจายสิ้นไตรมาสที่ 3 รอยละ 65 ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 15.21 อยูลําดับที่ 3 ของประเทศ สําหรับ
งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,514.33 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 741.41 เบิกจายแลว จํานวน
1,646.59 ลานบาท รอยละการใชจาย 94.98 แยกเปนงบประมาณเหลื่อมป 2562 จํานวน 2,148.31
ลา นบาท ทํา PO แลว จํานวน 588.72 เบิกจายแลว จํานวน 1,455.48 ลานบาท รอยละการใชจา ย
95.15 และงบประมาณเหลื่อมปกอนป 2562 จํานวน 366.02 ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 152.69
เบิกจายแลว จํานวน 191.11 ลานบาท รอยละการใชจาย 93.93 จะมีการประกาศใช พ.ร.บ.การโอนเงิน
งบประมาณรายจา ย ซึ่ ง หน ว ยงานต น สั ง กั ดจากส ว นกลางจะมี ก ารแจง เกี่ ย วกั บ โครงการที่ ถู ก ระงั บ และ
ใหดํา เนินการโอนคืนเงินงบประมาณกลับสวนกลาง คาดวา เงินงบประมาณภาพรวมของจั งหวั ดเชียงใหม
อาจจะลดลง และจะทําใหผลการเบิกจายสูงขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
หัวหนาสํา นักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 231,500,000 บาท ผลการ
เบิกจาย จํานวน 8,219,835.77 บาท แยกเปน งบลงทุน จํานวน 179,200,400 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน
52,020 บาท งบดําเนินงาน จํานวน 42,299,600 บาท เบิกจายแลว จํานวน 3,962,544 บาท งบบริหาร
จัดการ จํานวน 10,000,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 4,257,291.77 บาท สําหรับงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ไดรับงบประมาณ จํานวน 151,023,000
บาท เบิกจายแลว จํานวน 4,097,324.06 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 146,925,679.94 บาท
แยกเปนงบลงทุน จํานวน 58,424,700 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 58,424,700 บาท งบประจํา
จํ า นวน 87,598,300 บาท เบิก จ า ยแล ว จํ า นวน 1,746,120 บาท อยู ร ะหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน
85,852,180 บาท งบรายจายอื่น ๆ จํานวน 5,000,000 บาท เบิกจายแลว จํานวน 2,351,204.06 บาท
อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2,648,799.94 บาท
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม ) เรงรัด การเบิกจ า ยใหเปนไปตามเป าหมายที่ กํา หนด กํา ชับ เจ า หน าที่ ใหถื อปฏิ บัติตามระเบีย บ
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด หากมีขอสงสัยกระบวนการเบิกจายใหสอบถามสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการแก ไ ขและบรรเทาป ญ หาความเดื อ ดรอ นของ
ประชาชนในพื้นที่อนั เนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณโครงการแกไขและบรรเทาปญ หาความเดือดร อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่ องมาจากปญ หา
ภั ย แล ง และอุ ท กภั ย ในจั ง หวั ด ประจํ า ปง บประมาณ พ.ศ. 2562 จํ า นวน 152 กิ จ กรรม งบประมาณ
จํ านวน...

-๗จํานวน 159,726,300 บาท ผลการดําเนินการ กอหนี้ผูกพัน จํานวน 128,276,453.86 บาท ยกเลิก
กิ จ กรรม 8 กิ จ กรรม จํ า นวน 20,513,300 บาท เงิ น เหลื อ จ า ยจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง จํ า นวน
10,936,546.14 บาท ผลการเบิกจาย จํานวน 109,813,598.58 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย จํานวน
18,198,838 บาท เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน 264,017.28 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมจั งหวัดเชียงใหม
(นายนริ นทร ประทวนชั ย) จุ ดความรอนสะสมระหว างวันที่ 1 มกราคม - 26 เมษายน 2563 จํา นวน
21,183 จุด อยูในพื้ นที่ปาสงวนแหงชาติ จํานวน 8,891 จุด ปาอนุรักษ จํานวน 11,251 จุด เขต สปก.
พบมากที่สุดที่อําเภอเชียงดาว จํานวน 2,718 จุด อําเภอแมแจม จํานวน 2,410 จุด อําเภออมกอย จํานวน
2,379 จุด เปรียบเทียบจุดความรอนสะสมของจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 เมษายน
2563 จํานวน 21,183 จุด มากกวาปที่ผานมาจํานวน 7,065 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ในหวงเวลา
เดียวกัน ซึ่งมีอําเภอที่มีจุดความรอน (Hotspot) เพิ่มขึ้นในหวงเวลาเดียวกัน จํานวน 23 อําเภอ จากอําเภอ
ทั้งหมด 25 อําเภอ วันที่ 27 เม.ย. 63 Hotspot จังหวัดเชียงใหมเปนศูนย รายงานสถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 1 – 26 เมษายน 2563 สถานี ตรวจวั ด
คุณภาพอากาศทั้ง 6 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีคา PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคา คุณภาพอากาศ
เกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 78 วัน คา คุณภาพอากาศมีผลกระทบตอสุข ภาพในชวงตนเดือน
ช วงกลางเดือน - สิ้นเดือน คาคุณภาพอากาศเริ่มอยูในเกณฑดีถึงระดับดีม าก เนื่องจากพายุ ฝนฟา คะนอง
ในหลายพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ทํ า ให พั ด พาและสลายตั ว ของฝุ น ละอองจนปรากฏทั ศ นี ย ภาพที่ ป ลอดโปร ง
การดํา เนินคดีกับ ผูฝา ฝน ประกาศจังหวัดเชียงใหม ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จํ า นวน 29 คดี มี ตัว ผูกระทํ า
ความผิด จํา นวน 22 ราย ไมมีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 7 ราย ปรับจํานวนเงิน 13,400 บาท พ.ร.บ.
จราจร จํานวน 92 คดี มีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 92 ราย ปรับจํานวนเงิน 25,400 บาท พ.ร.บ.ปาไม
จํา นวน 1,204 คดี มีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 51 ราย ไมมีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 1,153 ราย
ปรับจํานวนเงิน 14,500 บาท การเพิ่มความชุมชื่นในอากาศของจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ 13 มกราคม –
26 เมษายน 2563 จํานวน 5,208 ครั้ง ปริมาณน้ํา 33,979,400 ลิต ร ดํา เนิน การโดยเทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทหาร แขวงทางหลวง การดํ า เนิ น การงานจั ง หวั ด เชี ย งใหม
ประจําเดือนเมษายน 2563 ศูนยบัญ ชาการปองกันและแกไขปญ หาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวั ด
เชี ย งใหม ได มี ก ารประชุ ม รายงานสถานการณ ภ าพรวมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ผ า นระบบ VTC ร ว มกั บ
กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควัน กองทัพภาคที่ 3 ทุกสัปดาห ๆละ 2 ครั้ง พรอมทั้ง
ประชุมติดตามสถานการณและกําชับทุกหนวยงานเรงดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และติดตาม
สถานการณของศูนยฯ ระดับอําเภอ ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VDO Conference) ของอําเภอที่มีจุดความ
รอนมากที่สุด 5 อันดับ เปนประจํา ในแตละวัน ตรวจพบจุดความรอน Hotspot ในหลายพื้ นที่ เจา หน า ที่
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดับไฟในพื้นที่ โดยบูรณาการรวมกัน อาทิ หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดลอม ตํา รวจ ทหาร และประชาชนอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขาตรวจสอบและดําเนินการดับไฟอยาง
ตอเนื่อง พรอมทั้งแจงความดําเนินคดีทางกฎหมายและรายงานผลการดําเนินงานใหศนู ยฯจังหวัดทราบ ทั้งนี้
จังหวัด...

-๘จังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุนอากาศยาน เฮลิคอปเตอรของกองทัพบก (MI-17) เฮลิคอปเตอรกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (AS-350) เฮลิคอปเตอรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (KA-32)
เฮลิคอปเตอรของกรมฝนหลวง (AS-350) รวมถึงอากาศยานไรคนขับ Drone จากมหาวิ ทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยแมโจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ UAV ฝูงบิน 404 ปฏิบัติการดับไฟ
ในพื้นที่สูงชัน และมีจุด Hotspot จํานวนมาก ชวงสถานการณคาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน
จังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนอากาศยาน BT-67 จากกองทัพอากาศ นําอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ําเพื่อลด
ความหนาแนนของฝุนควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในตัวเมือง
ที่ เ ป น เขตพื้ น ที่ ชุ ม ชน อาทิ เ ช น ประตู ท า แพ โรงพยาบาลมหาราชเชี ย งใหม โรงพยาบาลนครพิ ง ค
ศูนยบัญชาการฯ จังหวัดเชียงใหม ไดเพิ่มการปฏิบัติงานในการจัดการตรวจสอบพื้นที่ จุดความรอนในพื้นที่
แตละอําเภอ โดยทางศูนยจังหวัดไดชี้เปาพื้นที่เสี่ยงที่คาดวามีแนวโนมเปน จุดที่เกิดในพื้นที่เกษตรในเขตป า
โดยเปรียบเทียบจุดความรอนกับพื้นที่ทํากินที่ไดรับการอนุญาตใหทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ – ปาอนุรักษ
เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบติดตามและดําเนินคดีสืบหาผูกระทําความผิดของทางศูนยอําเภอตอไป เมื่อวันที่
9 เมษายน 2563 พลเอก ประวิต ร วงษ สุว รรณ รองนายกรัฐ มนตรี และคณะลงพื้ น ที่จั ง หวั ดเชี ยงใหม
เพื่อติดตามและรับฟงการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ และผลการดํา เนินงานในการแกไขปญหาไฟปา
หมอกควัน และปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผานการประชุ ม
ทางไกลผานจอภาพ รวมกับกองทัพภาคที่ 3 ผูแทน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พรอมมอบนโยบายในการ
แกไขปญหาใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายจตุพร บุรษุ พัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่จังหวัด
เชี ย งใหม จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป ด ปฏิ บั ติ ก าร “พิ ทั ก ษ ด อยหลวงเชี ย งดาว” ระดมกํ า ลั ง กว า 200 นาย
ออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปาระหวางวันที่ 21 - 30 เมษายน 2563 โดยไดแบงกําลังทําภารกิจ ดังนี้
1) การลาดตระเวน ปราบปรามการกระทํา ผิด ในพื้นที่ โดย เจ าหนาที่เขตรักษาพั นธุสั ตว ปา และอุทยาน
แหงชาติ จํานวน 4 ชุด ชุดละ 12 นาย ชุดละ 3 คืน 4 วัน และสับเปลี่ยนกําลังตอเนื่อง 2) การลาดตระเวน
ปองปรามในพื้นที่กันชนติดเขตหมูบานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาโดย เจาหนาที่ทหาร ร.7 พัน2 คายพิชิต
ปรีชากร จํานวน 3 ชุด 3 พื้นที่ 3) การประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับชุมชน ปฏิบัติโดย เจาหนาที่ตํารวจ
สถานีตํารวจเชียงดาว และฝายปกครอง กองรอย อส. สืบคนหากลุมคนเขาปาแจงใหออกจากปา ทําความ
เขาใจและแสวงหาความรวมมือกับชาวบานในการปองกันไฟปาในพื้นที่ 4) การควบคุมและดับไฟปาปฏิบัติ
โดยเจา หนา ที่สถานี ค วบคุมไฟป า และเจา หนา ที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเสื อไฟจั ดวางกํา ลั ง พลชุด ปฏิบั ติก าร
ดับไฟปาตามจุดตาง ๆ จังหวัดเชียงใหมวางมาตรการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในที่เกษตรกรรม
ดังนี้ 1) ใหบริหารจัดการการเผาเศษวัชพืชตามหลักวิชาการ โดยการควบคุมของนายอําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน และเจาหนาที่ปาไมในพื้นที่ 2) ใหบริหารจัดการเศษวัชพืชใน 2 หวงเวลา ดังนี้
เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 14.00 – 17.00 น. 3) หากพื้นที่ดําเนินการติดเขตปา ใหจัดทํา
แนวกันไฟปองกันการลุกลามเขาพื้นที่ปา หากเกิดไฟลุกลามเขาเขตพื้นที่ปา เจาของที่ดินพื้นที่เกษตรกรรม
ตองรับผิดชอบและถูกดํา เนินคดีทางกฎหมายตอไป 4) หากเปนพื้นที่แปลงขนาดใหญ ใหแบงพื้ นที่จัดการ
การเผาเปนแปลงยอย (ขนาดที่สามารถควบคุมมิใหไฟลุกลามได) เพื่องายตอการจัดการควบคุม 5) หามจุดไฟ
ในเขตพื้นที่ปาโดยเด็ดขาด 6) การบริหารจัดการเศษวัชพืชในทุกพื้นที่ ใหจัดกําลังคนผูที่เกี่ยวของและรถน้ํา
เพื่อปองกัน ...

-๙เพื่อปองกันมีไหลุกลามออกนอกเขตฯ (กรณีใกลเขตปาหรือพื้นที่ขนาดใหญ) เพื่อควบคุมการดํา เนินการเผา
เศษวั ช พื ช จนกว า จะดั บ สนิท 7) หากมี การลัก ลอบเผานอกพื้น ที่ ที่ไ ดข ออนุ ญ าตฯ จะต อ งถูก ดํ า เนิ น คดี
ทางกฎหมายตอไป 8) กําหนดใหมีการแจงรายชื่อหัวหนาชุดในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และใหบันทึกภาพ
การดําเนินงานทุกขั้นตอนทั้งกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และภายหลังบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันวาพื้นที่นั้นไฟดับสนิทแลว 100%
รองผูวาราชการจัง หวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัม พา) ขอมูลยืนยัน
จาก 25 อํ า เภอ คื อ ผู ใ หญ บา นในแต ล ะหมูบ า นเปน ผูรั บ ผิดชอบ ดูแ ล บริห ารจัด การเชื้ อ เพลิง ในพื้ น ที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงวา ทุกอําเภอสามารถขอกําลังสนับสนุนจาก
เจาหนาที่อุทยานปาไมในพื้นที่เพื่อเขาไปบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาที่ ร.ต.
ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) สถานการณภัยแลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย
(ภั ยแลง) จํา นวน 10 อําเภอ ไดแก อํา เภออมกอย ฮอด เชียงดาว แมอาย สันปา ตอง ฝาง กัลยาณิวัฒนา
ดอยหลอ แมแตง ดอยเตา โดยมีพื้นที่ประสบภัย 33 ตําบล 341 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 84,971
ครัวเรือน 224,339 คน พื้นที่การเกษตร 36,653 ไร ปศุสัตว 14,645 ตัว มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม (ก.ช.ภ.จ.เชี ย งใหม ) ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่
20 เมษายน 2563 ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 4 อําเภอ คือ แมแตง
ดอยเตา ดอยหลอ ฮอด การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง)
ภายในวงเงิน 10 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดพิจารณาใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกัน
หรือยับยั้งภัยพิ บัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน ๑๐ ลานบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ
เพื่อชวยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติก รณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อเป นคา ใชจา ยในการดํา เนิน โครงการ เชน
การจั ดทํา ฝายชะลอน้ํ า (ชั่ว คราว) การขุดลอกเปดทางน้ํา การซอมแซมระบบประปา และการจั ดหาวัสดุ
ถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส รวมเปนเงินที่อนุมัติและเบิกจายแลวจํานวน 4,891,590 บาท ยอดอนุมัติดําเนินโครงการ
รอเบิก จํานวน 1,423,700.00 บาท ยอดผานที่ประชุมอยูระหวางอนุมัติโครงการ จํานวน 1,535,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) สถานการณ
โรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อโควิ ด – 19 ทั่ วโลก ณ วั นที่ 27 เมษายน 2563 พบผูป วย จํ า นวน
2,994,796 คน แยกเปน รักษาตัว จํานวน 57,603 คน หาย จํานวน 878,234 คน เสียชีวิต จํานวน
206,995 คน โดยสหรัฐอเมริกามีผูปวยสะสมมากที่สุด สําหรับประเทศไทยมีจํานวนผูปวยสะสมอยูลําดับที่
58 ของโลก สถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 มีผูปวยสะสม จํ านวน 2,931 คน
เพิ่ม ขึ้น 9 คน ป จจุบันหายกลับบานแลว จํานวน 2,609 คน อยูรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 270 คน
เสียชีวิต จํานวน 52 คน ผูปวยที่พบเปนผูปวยที่สัมผัสผูปวยมีรายงานมาแลว จํา นวน 3 คน จากการคนหา
เชิงรุก จํานวน 4 คน เดินทางมาจากตางประเทศ จํานวน 2 คน สถานการณในจังหวัดเชียงใหมมีผูปวยสะสม
จํานวน 40 คน หายกลับบานแลว จํานวน 31 คน อยูรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 8 คน และเสียชีวิต จํานวน
1 ราย มีผูปวยเข าเกณฑเฝาระวังโรค จํานวน 1,264 คน กลับบาน จํานวน 1,226 คน อยูในโรงพยาบาล
จํานวน...

- ๑๐ จํา นวน 38 คน มาตรการ Re-Opening เชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับ นโยบายของส วนกลาง ในสวนที่ มี
มาตรการและแนวทางกํากับติดตามที่ชัดเจนที่จะ Re-Opening ไดแก รานอาหาร หางสรรพสินคา หางราน
สถานศึ กษา สถาบั นการศึก ษา มาตรการการเฝา ระวัง กลุ มเสี่ย งหลั ง Re-Opening กลุ ม ที่ต อ งเฝ า ระวั ง
คัดกรองใกลชิด ไดแก กลุมแรงงานตางดาว ผิดกฎหมาย เขาประเทศมาใหม แคมปแรงงานตางดาว ซึ่งจังหวัด
เชียงใหมไดเขาไปวางระบบในแคมปแรงงานตางดาวโดยการตรวจหาเชื้อ กลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะในบานพัก
คนชรา และเด็กในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน จะมีการสงทีมงานเขาไปวางระบบให 4) ลูกจางในสถานประกอบการ
อาชีพเสี่ยง 5) เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 6) บุคลากรทางการแพทย การควบคุมการแพรระบาดและลดการ
สูญเสีย จังหวัดเชียงใหมไดจัดเตรียมพื้นที่รองรับการแพรระบาดโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มตนจํานวน 280 เตียง คาดวาจะเปด
ใชงานไดกลางเดือนพฤษภาคม 2563
ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม)
ป จ จุบั นสถานการณก ารแพรร ะบาดในพื้ นที่ล ดลง อาจทํ า ให ป ระชาชนเข า ใจผิ ด หรือ ปฏิ บั ติ ตนตามปกติ
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันผานสื่อตาง ๆ
สํา หรับอําเภอยังคงใหความสําคัญ ดา นการเฝา ระวัง การติดตาม การตรวจสอบคนที่เดินทางเขามาในพื้นที่
เพื่อปองกันการแพรระบาดอีกรอบ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการปองกันการกักตุนสินคา
ทราบวา อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่หนักมากในชวงนี้ จึงขอใหสํานักงานพัฒนาชุมชน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม มอบหมายเจ า หน า ที่ เ ข า มาชว ยเหลื อ ภารกิ จ นี้ สถานที่ พั ก อาศั ย ของแรงงานต า งด า ว
แคมปคนงาน ขอใหนายอําเภอสอดสองดูแลเพราะจําเปนตองมีการควบคุม ดูแล ระวัง สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมตองใหความสําคัญกับมาตรการในการเวนระยะการใหบริการรถขนสงมวลชนใหจัดเจาหนาที่สอดสอง
ดูแ ล ภารกิ จ ของดา นตอ งขยายระยะเวลาตามพระราชกํ า หนดการบริห ารราชการในสถานการณ ฉุก เฉิ น
พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลบุคคลจากภายนอกที่เดิน ทางเขา มาในพื้ น ที่ใหถือปฏิ บัติตาม
ขอกําหนดเดิม ภารกิจในการสอดคลองหลังเวลาเคอรฟวใหปฏิบัติเหมือนเดิม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 สถานการณการจําหนายและราคาสินคาอุปโภค – บริโภค
พาณิช ยจัง หวัด เชีย งใหม (นายประเสริฐ ฝ า ยชาวนา) สถานการณ ก ารค า
ในชวงนี้เขาสูภาวะปกติ สินคาที่มีการปรับราคาลดลง ไดแก น้ํามันเชื้อเพลิง และไขไก จังหวัดเชียงใหมไดรับ
แจงขอมูลจากผูเลี้ยงไกไขปจจุบันมีแมไกประมาณ 3 ลานตัว ออกไขวันละประมาณ 2 ลานฟอง ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอกับการบริโภคไมตองมีการกักตุน สินคาที่ยังขาดแคลนและมีราคาสูงในปจจุบัน คือ หนากากอนามัย
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมรวมกับตํารวจภูธรภาค 5 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม สถานีตํารวจภูธร
สารภี สถานีตํารวจภูธรหางดง สถานีตํารวจภูธรแมริม กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม
ฝ า ยปกครอง และศู นย ดํ า รงธรรมจั งหวั ดเชี ย งใหม ตรวจเข มผู จํ า หน า ยหน า กากอนามั ย ที่ มี ร าคาสู งกว า
ที่กําหนดซึ่งไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหลายราย สําหรับสินคาอื่น ๆ อยูในภาวะปกติ สถานการณสินคา
เกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดแก หอมหัวใหญเก็บเกี่ยวเกือบหมดแลว ราคากิโลกรัมละ 7 – 10 บาท หอมแดง
ราคากิโลกรัมละ 10 บาท กระเทียมราคากิโลกรัมละ 10 – 12 บาท เทียบกับสัปดาหที่ผานมาลดลงกิโลกรัม
ละ 1 – 2 บาท สํา นั ก งานพาณิ ช ยจั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด มี หนัง สือ แจ ง ไปยั ง กระทรวงพาณิ ช ย ใ ห เ ข ม งวด
การลั ก ลอบนํ า เข า กระเที ย มจากต า งประเทศ เพื่ อ ป อ งกั น ราคากระเที ย มตกต่ํ า สิ น ค า ที่ จ ะต อ งให
ความช ว ยเหลือ ...

- ๑๑ ความชว ยเหลื อ เกษตรกร คื อ ผลไม ตามฤดู ก าลที่ กํ า ลัง ออกผลผลิ ต เชน มะม ว ง ลิ้ น จี่ ลํ า ไย เนื่ อ งจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคฯ ทําใหเกษตรกรไมสามารถสงผลไมไปขายตา งประเทศได สํานักงาน
พาณิช ยจังหวัดเชียงใหมจึงไดหามาตรการใหการชวยเหลือโดยการเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในหลาย ๆ จังหวัด
เพื่อทําการแลกเปลี่ยนสินคาไปจําหนาย ซึ่งปริมาณยังคงนอยอยู และไดมีการประสานไปยังหางสรรพสินคา
ตาง ๆ เพื่อนําผลไมไปจําหนาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนพฤษภาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
4 พฤษภาคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันฉัตรมงคล
หองโถงดานหนาประตูทาแพ
ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ
7 รอบพระชนมพรรษา
28 พฤษภาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ผูอํา นวยการสํา นักงานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดลอมจัง หวั ด เชียงใหม
(นายนรินทร ประทวนชัย) สืบเนื่องจากการประกาศพื้นที่ประสบภัยแลงของจังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ อําเภอและ
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ที่ ป ระสบภั ย แล ง สามารถยื่ น คํ า ขอเจาะน้ํ า บาลได โ ดยตรงที่ สํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
5.2 หัวหนาศูนยเพาะชํ ากลาไมเชียงใหม (นางอภิร ะมน ฐิติชยาภรณ) สื บเนื่องจาก
กรมป าไม ไ ด อนุ มัติใ ห สํา นักจัดการทรัพ ยากรปา ไมที่ 1 (เชีย งใหม) จั ดงานโครงการรวมใจไทยปลูกต นไม
เพื่อฟนฟูปาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จังหวัดเชียงใหม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น
ณ บริเวณปาดอยสุเทพ (หวยตึงเฒา) ทองที่บานศาลา หมูที่ 3 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
เนื้ อ ที่ 210 ไร เพื่ อ ฟ นฟู พื้น ที่ ป า ที่ ถู ก ไฟป า ทํ า ลาย โดยทุ ก ภาคส ว นเข า มามี สว นร ว มแบบประชาอาสา
จึงขอเชิญชวนทุกทานเขารวมกิจกรรม สําหรับสวนราชการที่ประสงคจะนําตนไมไปปลูกสามารถติดตอขอรั บ
ตนไมที่ ศูนยเพาะชํากลาไมเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) จากการสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 ปจจุบันมีการปฏิบัติการเชิงรับในสวนของการรับ
ผูติดเชื้อมาจากตางจังหวัด 2 คน ตองขอชื่นชมทีมงานของโรงพยาบาล และสํา นั กงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมที่ปฏิบัติ หน าที่ไดอยา งรวดเร็วในการติดตามกลุมเสี่ยง ทําใหมี ผูติดเชื้ อหรือบุคคลกลุมเสี่ยงลดลง
ซึ่งมาตรการ...

- ๑๒ ซึ่งมาตรการที่ใชคือ การสกัดกั้นเพื่อไมใหมีผูติดเชื้อหรือบุคคลกลุมเสี่ยงเดินทางมาเขามาในพื้นที่ แตหากพบ
ผูติ ดเชื้อสามารถส ง ตัว เขา รับ การรักษาได ทัน ที ขณะนี้ประชาชนยั งคงเดิ น ทางข า มจั งหวั ดอย า งต อ เนื่ อง
มาตรการที่ไดวางแผนไวในระยะตอไป คือ การปฏิบัติการเชิงรุกของกลุมเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมแรงงาน
ตางดาว การที่จะมีมาตรการตาง ๆ ใหถือปฏิบัตินั้นจะตองรอแนวทางเชิงนโยบายจากรัฐบาล ไมวาจะเปนการ
ออกคําสั่งของจังหวัดขึ้นมาใหม เนื่องจากคําสั่งเดิมกําลังจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอใหทุกทาน
ทุกสวนราชการที่มีกฎหมายที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติตามในเรื่องของการปด – เปด สถานประกอบการ สถาน
บริการตาง ๆ ตองรอแนวทางและนโยบายจากรัฐบาลกอน สําหรับสวนราชการที่ดูแลสถานประกอบที่เกี่ยวของ
กั บ พระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 ข อ 9 ยั ง คงให ถื อ ปฏิ บั ติ
อย า งเคร ง ครั ด ต อไปจนกว า จะมี การเปลี่ ย นแปลง หากเกี่ ย วข อ งกั บ คํา สั่ง ของจั ง หวั ด เชีย งใหม ข อให ร อ
การประกาศจากจังหวัดอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
1) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ดานตรวจคัดกรองโรคจังหวัด
เชียงใหมในพื้นที่ตาง ๆ มีความสําคัญเปนอยางมาก จากการตรวจเยี่ยมดานตาง ๆ พบวาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ขาดแคลนอุปกรณในการปองกันตนเอง จังหวัดเชียงใหมจึงไดมีการจัดหาอุปกรณดังกลาวเพื่อสงมอบใหกับ
ผูปฏิบัติงานประจําดานตรวจคัดกรอง
2. ศูนยบัญชาการไฟปาจังหวัดเชียงใหมมีนโยบายการปลูกวา เผาที่ใดใหปลูกทดแทน
สถานที่นั้น โดยจะมีชุดลาดตระเวนของหมูบานเขาไปดูแล จังหวัดเชียงใหมจะมีการถอดบทเรียนเรื่องการเกิด
สถานการณไฟปาในพื้นที่ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงขอใหอําเภอทุกอําเภอทําการถอดบทเรียนของ
แต ล ะพื้ น ที่ ก อ นล ว งหน า แล ว นํ า ข อ มู ล การพิ จ ารณาร ว ม และในวั น ที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2563
รองนายกรัฐ มนตรี (พลเอก ประวิต ร วงษสุว รรณ) จะรวมรับฟงการถอดบทเรียนของจั งหวัด 17 จังหวัด
ณ จังหวัดเชียงใหม และรวมปลูกตนไมในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
3) กลางเดือ นพฤษภาคม 2563 เขา สูฤดู ฝนขอให ทุกอํา เภอระมัดระวั งดิ นถล ม
และน้ํ าปา ไหลหลาก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดติดตั้งอุปกรณเตือนภั ยในพื้นที่จั งหวั ดเชียงใหม
ครบทุกอําเภอ รวม 242 จุด ทั้งนี้ ใหอําเภอประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอุปกรณเตือนภัยติดตั้งอยูใน
จัดหาซิมการดโทรศัพทมือถือและตั้งงบประมาณสําหรับคาบริการรายเดือนไวดวย เนื่องจากอุปกรณดังกลาว
มีการเชื่อมตอการทํางานกับโทรศัพทมือถือ
4) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีฝนตกทําใหยากตอการนําเชื้อเพลิง
มาเผา ดังนั้น ควรนําไปแปรรูป เชน ทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย หรือเผาเปนถ านคารบอน เพื่อสราง
รายไดใหกับเกษตรกร และสรางระบบนิเวศนที่ดีใหกับชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ไดมีดํา ริใหมีการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้ว กินได เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไมมีรายได หรือตกงาน
จังหวัดเชียงใหมไ ดมีการนํา รองโครงการเพาะปลูกพืชสวนครัวที่เทศบาลตํา บลสันผีเสื้อ โดยมอบหมายให
สํ า นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม และสํ า นั ก งานเกษตรจั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น หน ว ยดํ า เนิ น การ
สําหรับสวนราชการสามารถสนับสนุนโครงการและขยายผลไปยังบุคลากรในหนวยงานและประชาชนในพื้นที่ได
มติที่ประชุม รับทราบ
6.4 ประธาน...

- ๑๓ 6.4 ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
1) จังหวัดเชียงใหมประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแลว 10 อําเภอ อําเภอที่ไดรับความ
เดือดรอนและตองการ ความชวยเหลือใหเรงเสนอโครงการมาที่จังหวัด และใหสํารวจพืชที่ไดรับความเสียหาย
ในพื้นที่ เงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คงเหลือจํานวน 2,149,710 บาท อําเภอที่ยังไมประกาศเปนพื้นที่ภัยพิบัติแตอยูในเงื่อนไขที่กําหนด สามารถ
ของบมาได
2) สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 มาตรการผอนคลายการปด เปดสถานประกอบการ ไดมอบหมายรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) หัวหนาสํานักงาน
จัง หวัดเชียงใหม และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมพิจารณา ขณะนี้อยูระหวางการประชุมเพื่อให
เปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ตองการใหทุกจังหวัดปฏิบัติไปตามทิศทางเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอาํ นวยการกลุมงานอํานวยการ

