
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่ 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 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม 
2. นายวิรฬุ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายคมสัน สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการประจําจงัหวัดเชียงใหม 
5. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
6. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
7. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
8. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
9. นายวิรชั ต้ังมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
10. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
11. นายวษิณุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
12. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสาํนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
13. นางสาวชนวันต ชุมแสง ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
14. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
15. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
16. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
17. ดร.พัฒนา นุศรอีัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
18. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
19. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
20. นางอุษณยี เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
21. นางชมนาถ บุญคมรตัน (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
22. นายสุวิทย ประชุม (แทน) ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
23. นางวนิดา เชื้อเมอืงพาน (แทน) ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
24. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
25. นายขจรค รัตนบุรี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
26. นายพนม วรรณชยพล (แทน) พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
27. นายประเสรฐิ ฝายชาวนา พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
28. นายเจริญ นอยพินจิ ผูอํานวยการสาํนักงานยุตธิรรมจังหวัดเชียงใหม 
 

29. นางวิมุตติยา... 
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29. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
30. ร.อ. จรัญ คุณยศยิ่ง  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
31. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
32. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
33. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
34. นายแพทยจตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
35. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
36. ร.ต.ณัฏฐชัย พงศชุบชูวงศ  (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
37. นางสาวปุณยภรณ วุฒิอ่ิน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานบังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม 
38. นางวันทนา คันธาเวช ผูอํานวยการสาํนักงานคมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 
39. นางอภิระนน ฐิติชยาภรณ (แทน)ผูอํานวยการสาํนักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
อําเภอ 
40. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
41. นายสมศกัดิ์ คณาคํา นายอําเภอหางดง  
42. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
43. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
44. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
45. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
46. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
47. นางภัทราวด ี สทุธิธนกูล นายอําเภอแมแตง 
48. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
49. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
50. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว 
51. นายอัษฎางค พุทธวงศ (แทน) นายอําเภอฝาง 
52. นายประยง ศิริรักษ นายอําเภอไชยปราการ 
53. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
54. นายนิรบด ี เรอืงอนันต นายอําเภอเวียงแหง 
55. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
56. นายวิทวัส บุตรตะ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
57. นายสมภพ หนอแกว (แทน) นายอําเภอแมอาย 
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
59. นางสาวพัทธนันท นิภาคํา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
60. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
61. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
62. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 
63. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
64. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 

ผูเขารวม... 



 
- ๓ - 

 

ผูเขารวมประชุม 
65. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
66. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
67. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการศนูยดาํรงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
68. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
69. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
70. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
72. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
74. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
75. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชาํนาญงาน  สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  110   คน 
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ  CAT Conference  จํานวน  45   คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. การมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จํานวน 2 ราย ไดแก  นายพีระศักดิ์  ธีรบดี  

ตําแหนงนายอําเภอกัลยาณิวัฒนา นายนิรบดี  เรอืงอนันต ตําแหนงนายอําเภอเวียงแหง 
3. การมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. 2562 

จํานวน 4 ราย ไดแก พันตํารวจเอก ไพศาล นันตา ตําแหนงรองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม              
นางจารณุ ี สุทธิสวรรค  ตําแหนงครเูช่ียวชาญ ระดับ คศ.4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บานเอก)  นายสําเร็จ 
ไกรพันธ  ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนแมริมวิทยาคม และนายสมพร เลิศคําฟู ตําแหนงนายชางไฟฟา              
ระดับ ช 4 โรงเรียนชุมชนวัดชอแล  

4. การรับมอบกลาไมมงคล ตนรวงผึ้ง ตนทองกวางและกลาพันธุไม จํานวน 200 ตน  
5. การรับมอบเตาเผาคารบอนและสารซลิิคอน  
6. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจํา เดือนมีนาคม 2563 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 
7. แนะนําหัวหนาสวนราชการและนายอําเภอที่ไดรับการแตงตั้งใหมาดํารงตําแหนงภายในจังหวัด 

ดังนี้ 
7.1 วาที่รอยตรี ณัฐพงค ฐิตวิกรานต 
 ตําแหนงปจจุบัน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
 ตําแหนงเดิม หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

สระบุร ี
7.2 นายนิรบดี... 
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7.2 นายนิรบด ี เรืองอนันต 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอเวียงแหง 
 ตําแหนงเดิม 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. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่ไดรบัการแตงตั้ง/โยกยายภายในจังหวัด 
8.1 นายพีระศักดิ์  ธีรบดี  
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
 ตําแหนงเดิม หัวหนากลุมงานบริหารงานปกครอง  

ที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
8.2 นายสราวุฒ ิ  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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8.7 วาที่รอยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา 
 ตําแหนงปจจุบัน นายอําเภออมกอย 
 ตําแหนงเดิม นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                          ไมมี 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที ่3/2563  เมื่อวันจันทรที่  30 มีนาคม 2563   

      หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันจันทรท่ี 30 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร  14 หนา โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย                 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go. th หัวขอ ประชุมหัวหนาส วนราชการ และระบบสํ านักงานอิ เ ล็กทรอนิกส                  
จังหวัดเชียงใหม (Smart Office) เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงาน                  
 การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 3/2563  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 3/2563 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
    คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563              
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 
รอยละ 

ไตรมาสที่ 2 
รอยละ 

ไตรมาสที่ 3 
รอยละ 

ไตรมาสท่ี 4 
รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายลงทนุ 28 58 80 100 

รายจายประจํา 8 40 65 100 

ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 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 เปาหมาย           
การเบิกจายสิ้นไตรมาสท่ี 3 รอยละ 77  ซึ่งต่ํากวาเปาหมายรอยละ 8.29 อยูลําดับท่ี 1 ของประเทศ ทั้งนี้  

 

                        แยกเปน... 
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แยกเปนงบรายจายประจํา จํานวน 17,363.84 ลานบาท  ทํา PO แลว จํานวน 101.07 ลานบาท             
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 ซ่ึงต่ํากวาเปาหมายรอยละ 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 
ลานบาท ทํา PO แลว จํานวน 588.72 เบิกจายแลว จํานวน 1,455.48 ลานบาท รอยละการใชจาย 
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
งบประมาณรายจาย ซึ่งหนวยงานตนสังกัดจากสวนกลางจะมีการแจงเก่ียวกับโครงการที่ถูกระงับและ               
ใหดําเนินการโอนคืนเงินงบประมาณกลับสวนกลาง  คาดวาเงินงบประมาณภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม
อาจจะลดลง และจะทําใหผลการเบิกจายสูงข้ึน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/                       
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2563 จํานวน 231,500,000 บาท  ผลการ
เบิกจาย จํานวน 8,219,835.77 บาท แยกเปน งบลงทนุ 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  
จํานวน 87,598,300 บาท เบิกจายแลว จํานวน 1,746,120 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 
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 

 ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) เรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด  กําชับเจาหนาที่ใหถือปฏิบัติตามระเบียบ                      
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด  หากมีขอสงสัยกระบวนการเบิกจายใหสอบถามสํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อนัเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดรับ
งบประมาณโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหา                 
ภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 152 กิจกรรม งบประมาณ               
 
                จํานวน... 



 
- ๗ - 

 

จํานวน 159,726,300 บาท ผลการดําเนินการ กอหนี้ผูกพัน จํานวน 128,276,453.86 บาท  ยกเลิก
กิจกรรม 8 กิจกรรม จํานวน 20,513,300 บาท เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 
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  รบัทราบ 
3.1.4 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละอองขนาดเล็ก 

(PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563   

     ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายนรินทร ประทวนชัย) จุดความรอนสะสมระหวางวันที่  1 มกราคม  - 26 เมษายน 2563 จํานวน 
21,183 จุด อยูในพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ 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 วันท่ี 27 เม.ย. 63  Hotspot จังหวัดเชียงใหมเปนศูนย  รายงานสถานการณฝุนละออง
ขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ตั้งแตวันที่ 1 –  26 เมษายน 2563 สถานีตรวจวัด

คุณภาพอากาศทั้ง 6 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  มีคา PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาคุณภาพอากาศ           

เกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จํานวน 78 วัน คาคุณภาพอากาศมีผลกระทบตอสุขภาพในชวงตนเดือน  
ชวงกลางเดือน - สิ้นเดือน คาคุณภาพอากาศเริ่มอยูในเกณฑดีถึงระดับดีมาก เนื่องจากพายุฝนฟาคะนอง              
ในหลายพื้นที่ของจังหวัดทําใหพัดพาและสลายตัวของฝุนละอองจนปรากฏทัศนียภาพที่ปลอดโปรง                
การดําเนินคดีกับผูฝาฝนประกาศจังหวัดเชียงใหมตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข จํานวน 29 คดี มีตัวผูกระทํา
ความผิด จํานวน 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 
จํานวน 1,204 คดี มีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 51 ราย ไมมีตัวผูกระทําความผิด จํานวน 1,153 ราย 
ปรับจํานวนเงิน 14,500 บาท การเพิ่มความชุมชื่นในอากาศของจังหวัดเชียงใหม ระหวางวันท่ี 13 มกราคม – 
26 เมษายน 2563 จํานวน 5,208 ครั้ง ปริมาณน้ํา 33,979,400 ลิตร ดําเนินการโดยเทศบาลนคร
เชียงใหม อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทหาร แขวงทางหลวง  การดําเนินการงานจังหวัดเชียงใหม
ประจําเดือนเมษายน 2563  ศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัด

เชียงใหม ไดมีการประชุมรายงานสถานการณภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ผานระบบ VTC รวมกับ 
กองบัญชาการควบคุมสถานการณไฟปาและหมอกควัน กองทัพภาคท่ี 3 ทุกสัปดาห ๆละ 2 ครั้ง พรอมทั้ง
ประชุมติดตามสถานการณและกําชับทุกหนวยงานเรงดําเนินการตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และติดตาม
สถานการณของศูนยฯ ระดับอําเภอ ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (VDO Conference) ของอําเภอท่ีมีจุดความ
รอนมากท่ีสุด 5 อันดับ เปนประจําในแตละวัน ตรวจพบจุดความรอน Hotspot ในหลายพื้นที่ เจาหนาที่                 
ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานดับไฟในพื้นท่ี โดยบูรณาการรวมกัน อาทิ หนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ            
และสิ่งแวดลอม ตํารวจ ทหาร และประชาชนอาสาสมัคร ลงพื้นที่เขาตรวจสอบและดําเนินการดับไฟอยาง
ตอเน่ือง พรอมทั้งแจงความดําเนินคดีทางกฎหมายและรายงานผลการดําเนินงานใหศนูยฯจังหวัดทราบ ทั้งนี้  

 
จังหวัด... 



 
- ๘ - 

 

จังหวัดเชียงใหมขอรับการสนับสนุนอากาศยาน เฮลิคอปเตอรของกองทัพบก (MI-17) เฮลิคอปเตอรกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (AS-350) เฮลิคอปเตอรของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (KA-32) 

เฮลิคอปเตอรของกรมฝนหลวง (AS-350) รวมถึงอากาศยานไรคนขับ Drone จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยแมโจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ UAV ฝูงบิน 404  ปฏิบัติการดับไฟ               
ในพื้นที่สูงชัน และมีจุด Hotspot จํานวนมาก ชวงสถานการณคาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินมาตรฐาน 

จังหวัดเชียงใหมไดรับการสนับสนุนอากาศยาน BT-67 จากกองทัพอากาศ นําอากาศยานขึ้นบินโปรยนํ้าเพื่อลด

ความหนาแนนของฝุนควันที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่  โดยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในตัวเมือง
ที่ เปนเขตพื้นท่ีชุมชน อาทิเชน ประตูทาแพ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม โรงพยาบาลนครพิงค                     
ศูนยบัญชาการฯ จังหวัดเชียงใหม ไดเพิ่มการปฏิบัติงานในการจัดการตรวจสอบพื้นที่   จุดความรอนในพื้นที่ 
แตละอําเภอ โดยทางศูนยจังหวัดไดชี้เปาพื้นที่เสี่ยงที่คาดวามีแนวโนมเปนจุดที่เกิดในพื้นท่ีเกษตรในเขตปา  
โดยเปรียบเทียบจุดความรอนกับพื้นที่ทํากินที่ไดรับการอนุญาตใหทํากินในเขตปาสงวนแหงชาติ – ปาอนุรักษ 
เพื่อสะดวกแกการตรวจสอบติดตามและดําเนินคดีสืบหาผูกระทําความผิดของทางศูนยอําเภอตอไป  เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม              
เพื่อติดตามและรับฟงการบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ และผลการดําเนินงานในการแกไขปญหาไฟปา
หมอกควัน และปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นท่ี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผานการประชุม

ทางไกลผานจอภาพ รวมกับกองทัพภาคที่ 3 ผูแทน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พรอมมอบนโยบายในการ
แกไขปญหาใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม พรอมดวย นายจตุพร บุรษุพัฒน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและคณะ 
ลงพ้ืนที่ตรวจติดตามสถานการณไฟปา หมอกควัน และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในเขตพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหมเปดปฏิบัติการ “พิทักษดอยหลวงเชียงดาว” ระดมกําลังกวา 200 นาย                 
ออกลาดตระเวนเฝาระวังไฟปาระหวางวันที่  21 - 30 เมษายน 2563   โดยไดแบงกําลังทําภารกิจ ดังนี้             
1) การลาดตระเวน ปราบปรามการกระทําผิดในพื้นที่ โดย เจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยาน
แหงชาติ จํานวน 4 ชุด ชุดละ 12 นาย ชุดละ 3 คืน 4 วัน และสับเปลี่ยนกําลังตอเนื่อง 2) การลาดตระเวน
ปองปรามในพื้นที่กันชนติดเขตหมูบานท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดไฟปาโดย เจาหนาที่ทหาร ร.7 พัน2 คายพิชิต
ปรีชากร จํานวน 3 ชุด 3 พื้นที่ 3) การประชาสัมพันธสรางความเขาใจกับชุมชน ปฏิบัติโดย เจาหนาที่ตํารวจ 
สถานีตํารวจเชียงดาว และฝายปกครอง  กองรอย อส. สืบคนหากลุมคนเขาปาแจงใหออกจากปา ทําความ
เขาใจและแสวงหาความรวมมือกับชาวบานในการปองกันไฟปาในพื้นที่ 4) การควบคุมและดับไฟปาปฏิบัติ             
โดยเจาหนาที่สถานีควบคุมไฟปา และเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเสือไฟจัดวางกําลังพลชุดปฏิบัติการ                  
ดับไฟปาตามจุดตาง ๆ  จังหวัดเชียงใหมวางมาตรการจัดระเบียบการบริหารจัดการเศษวัชพืชในที่เกษตรกรรม 
ดังนี้  1) ใหบริหารจัดการการเผาเศษวัชพืชตามหลักวิชาการ โดยการควบคุมของนายอําเภอ องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบาน และเจาหนาที่ปาไมในพื้นท่ี  2) ใหบริหารจัดการเศษวัชพืชใน 2 หวงเวลา ดังนี้ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือ เวลา 14.00 – 17.00 น.  3) หากพื้นที่ดําเนินการติดเขตปา ใหจัดทํา            
แนวกันไฟปองกันการลุกลามเขาพื้นที่ปา หากเกิดไฟลุกลามเขาเขตพ้ืนที่ปา เจาของที่ดินพ้ืนท่ีเกษตรกรรม          
ตองรับผิดชอบและถูกดําเนินคดีทางกฎหมายตอไป 4) หากเปนพื้นที่แปลงขนาดใหญ ใหแบงพื้นที่จัดการ            
การเผาเปนแปลงยอย (ขนาดที่สามารถควบคุมมิใหไฟลุกลามได) เพื่องายตอการจัดการควบคุม 5) หามจุดไฟ
ในเขตพื้นที่ปาโดยเด็ดขาด  6) การบริหารจัดการเศษวัชพืชในทุกพื้นที่ ใหจัดกําลังคนผูที่เกี่ยวของและรถนํ้า 
 
                    เพื่อปองกัน... 
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เพื่อปองกันมีไหลุกลามออกนอกเขตฯ (กรณีใกลเขตปาหรือพื้นที่ขนาดใหญ) เพื่อควบคุมการดําเนินการเผา 
เศษวัชพืชจนกวาจะดับสนิท  7) หากมีการลักลอบเผานอกพื้นท่ีที่ไดขออนุญาตฯ จะตองถูกดําเนินคดี                
ทางกฎหมายตอไป  8) กําหนดใหมีการแจงรายชื่อหัวหนาชุดในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง และใหบันทึกภาพ
การดําเนินงานทุกข้ันตอนท้ังกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ และภายหลังบริหารจัดการเชื้อเพลิง เพื่อเปน
หลักฐานยืนยันวาพื้นที่นั้นไฟดับสนิทแลว 100% 
        รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) ขอมูลยืนยัน
จาก 25 อําเภอ คือ ผูใหญบานในแตละหมูบานเปนผูรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแจงวาทุกอําเภอสามารถขอกําลังสนับสนุนจาก
เจาหนาที่อุทยานปาไมในพื้นที่เพ่ือเขาไปบรหิารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ได 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.5 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563  
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (วาที่ ร.ต. 

ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) สถานการณภัยแลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย 
(ภัยแลง) จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภออมกอย ฮอด เชียงดาว แมอาย สันปาตอง ฝาง กัลยาณิวัฒนา              
ดอยหลอ แมแตง ดอยเตา โดยมีพื้นที่ประสบภัย 33 ตําบล 341 หมูบาน ราษฎรไดรับผลกระทบ 84,971 
ครัวเรือน 224,339 คน พ้ืนที่การเกษตร 36,653 ไร ปศุสัตว 14,645 ตัว  มติที่ประชุมคณะกรรมการ           
ใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม ) ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่                   
20 เมษายน 2563 ประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 4 อําเภอ คือ แมแตง             
ดอยเตา ดอยหลอ ฮอด การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) 
ภายในวงเงิน 10 ลานบาท ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดพิจารณาใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกัน
หรือยับย้ังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วงเงิน ๑๐ ลานบาท) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการ               
เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ เชน                   
การจัดทําฝายชะลอนํ้า (ชั่วคราว) การขุดลอกเปดทางน้ํา การซอมแซมระบบประปา และการจัดหาวัสด ุ             
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 สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19  
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) สถานการณ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 ท่ัวโลก ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 พบผูปวย จํานวน 
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 จํานวน 2,931 คน 
เพิ่มข้ึน 9 คน ปจจุบันหายกลับบานแลว จํานวน 2,609 คน อยูรักษาตัวที่โรงพยาบาล จํานวน 270 คน 
เสียชีวิต จํานวน 52 คน ผูปวยท่ีพบเปนผูปวยท่ีสัมผัสผูปวยมีรายงานมาแลว จํานวน 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 มีผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค จํานวน 1,264 คน กลับบาน จํานวน 1,226 คน อยูในโรงพยาบาล  
 
                จํานวน... 
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จํานวน 38 คน มาตรการ Re-Opening เชียงใหม เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของสวนกลาง ในสวนที่มี
มาตรการและแนวทางกํากับติดตามที่ชัดเจนที่จะ Re-Opening ไดแก รานอาหาร หางสรรพสินคา หางราน 
สถานศึกษา สถาบันการศึกษา  มาตรการการเฝาระวังกลุมเสี่ยงหลัง Re-Opening กลุมที่ตองเฝาระวัง                 
คัดกรองใกลชิด  ไดแก กลุมแรงงานตางดาว ผิดกฎหมาย เขาประเทศมาใหม แคมปแรงงานตางดาว ซึ่งจังหวัด
เชียงใหมไดเขาไปวางระบบในแคมปแรงงานตางดาวโดยการตรวจหาเชื้อ  กลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะในบานพัก
คนชรา และเด็กในศูนยเด็กเล็ก โรงเรียน จะมีการสงทีมงานเขาไปวางระบบให  4) ลูกจางในสถานประกอบการ 
อาชีพเสี่ยง  5) เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง  6) บุคลากรทางการแพทย การควบคุมการแพรระบาดและลดการ
สูญเสีย จังหวัดเชียงใหมไดจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับการแพรระบาดโดยจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนยประชุม
และแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เริ่มตนจํานวน 280 เตียง คาดวาจะเปด
ใชงานไดกลางเดือนพฤษภาคม 2563  

    ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)  
ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดในพื้นที่ลดลง อาจทําใหประชาชนเขาใจผิดหรือปฏิบัติตนตามปกติ                
ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันผานสื่อตาง ๆ  
สําหรับอําเภอยังคงใหความสําคัญดานการเฝาระวัง การติดตาม การตรวจสอบคนท่ีเดินทางเขามาในพื้นที่               
เพื่อปองกันการแพรระบาดอีกรอบ รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการปองกันการกักตุนสินคา
ทราบวาอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ท่ีหนักมากในชวงนี้ จึงขอใหสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหมมอบหมายเจาหนาที่เขามาชวยเหลือภารกิจน้ี  สถานที่พักอาศัยของแรงงานตางดาว                
แคมปคนงาน ขอใหนายอําเภอสอดสองดูแลเพราะจําเปนตองมีการควบคุม ดูแล ระวัง สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมตองใหความสําคัญกับมาตรการในการเวนระยะการใหบริการรถขนสงมวลชนใหจัดเจาหนาที่สอดสอง
ดูแล ภารกิจของดานตองขยายระยะเวลาตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน                 
พ.ศ. 2548  โดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลบุคคลจากภายนอกท่ีเดินทางเขามาในพื้นท่ีใหถือปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเดิม ภารกิจในการสอดคลองหลังเวลาเคอรฟวใหปฏิบัติเหมือนเดิม 
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3.1.7 สถานการณการจําหนายและราคาสินคาอุปโภค – บริโภค  
    พาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นายประเสริฐ  ฝายชาวนา)  สถานการณการคา               

ในชวงนี้เขาสูภาวะปกติ สินคาท่ีมีการปรับราคาลดลง ไดแก น้ํามันเช้ือเพลิง และไขไก  จังหวัดเชียงใหมไดรับ
แจงขอมูลจากผูเลี้ยงไกไขปจจุบันมีแมไกประมาณ 3 ลานตัว ออกไขวันละประมาณ 2 ลานฟอง ซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอกับการบริโภคไมตองมีการกักตุน  สินคาท่ียังขาดแคลนและมีราคาสูงในปจจุบัน คอื หนากากอนามัย 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมรวมกับตํารวจภูธรภาค 5 สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงใหม  สถานีตํารวจภูธร
สารภี สถานีตํารวจภูธรหางดง สถานีตํารวจภูธรแมริม  กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม  
ฝายปกครอง และศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม ตรวจเขมผูจําหนายหนากากอนามัยท่ีมีราคาสูงกวา                 
ที่กําหนดซึ่งไดดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดหลายราย สําหรับสินคาอ่ืน ๆ อยูในภาวะปกติ สถานการณสินคา
เกษตรจังหวัดเชียงใหม ไดแก หอมหัวใหญเก็บเก่ียวเกือบหมดแลว ราคากิโลกรัมละ  7 – 10 บาท หอมแดง                
ราคากิโลกรัมละ 10 บาท กระเทยีมราคากิโลกรัมละ 10 – 12 บาท เทียบกับสัปดาหที่ผานมาลดลงกิโลกรัม
ละ 1 – 2 บาท  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือแจงไปยังกระทรวงพาณิชยใหเขมงวด                  
การลักลอบนําเขากระเทียมจากตางประเทศ เพื่อปองกันราคากระเทียมตกต่ํา  สินคาที่จะตองให 
 
               ความชวยเหลือ... 



 
- ๑๑ - 

 

ความชวยเหลือเกษตรกร คือ ผลไมตามฤดูกาลที่กําลังออกผลผลิต เชน มะมวง ลิ้นจี่ ลําไย เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคฯ ทําใหเกษตรกรไมสามารถสงผลไมไปขายตางประเทศได  สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดเชียงใหมจึงไดหามาตรการใหการชวยเหลือโดยการเชื่อมโยงกับแหลงผลิตในหลาย ๆ จังหวัด 
เพื่อทําการแลกเปลี่ยนสินคาไปจําหนาย ซึ่งปริมาณยังคงนอยอยู  และไดมีการประสานไปยังหางสรรพสินคา
ตาง ๆ เพื่อนําผลไมไปจําหนาย  
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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. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 5/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ 
 5.1 ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม     
(นายนรินทร ประทวนชัย) สืบเนื่องจากการประกาศพื้นที่ประสบภัยแลงของจังหวัดเชียงใหม ท้ังน้ี อําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสบภัยแลง สามารถยื่นคําขอเจาะน้ําบาลไดโดยตรงท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
 5.2 หัวหนาศูนยเพาะชํากลาไมเชียงใหม (นางอภิระมน ฐิติชยาภรณ) สืบเน่ืองจาก                 
กรมปาไมไดอนุมัติใหสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) จัดงานโครงการรวมใจไทยปลูกตนไม                
เพื่อฟนฟูปาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว จังหวัดเชียงใหม  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม  2563 เวลา  08.00 น  
ณ บริเวณปาดอยสุเทพ (หวยตึงเฒา) ทองที่บานศาลา หมูที่ 3 ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
เนื้อที่ 210 ไร เพื่อฟนฟูพื้นท่ีปาที่ ถูกไฟปาทําลาย โดยทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมแบบประชาอาสา                  
จึงขอเชิญชวนทุกทานเขารวมกิจกรรม สําหรับสวนราชการท่ีประสงคจะนําตนไมไปปลูกสามารถติดตอขอรับ               
ตนไมที่ ศูนยเพาะชํากลาไมเชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏ ิบัติราชการและขอส่ังการ              
                        6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร)  จากการสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19  ปจจุบันมีการปฏิบัติการเชิงรับในสวนของการรับ  
ผูติดเชื้อมาจากตางจังหวัด 2 คน ตองขอชื่นชมทีมงานของโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมที่ปฏิบัติหนาที่ไดอยางรวดเร็วในการติดตามกลุมเสี่ยง ทําใหมีผูติดเชื้อหรือบุคคลกลุมเสี่ยงลดลง                    
                    ซึ่งมาตรการ... 
 



 
- ๑๒ - 

 

ซึ่งมาตรการที่ใชคือ การสกัดก้ันเพื่อไมใหมีผูติดเชื้อหรือบุคคลกลุมเสี่ยงเดินทางมาเขามาในพื้นที่ แตหากพบ                     
ผูติดเชื้อสามารถสงตัวเขารับการรักษาไดทันที  ขณะนี้ประชาชนยังคงเดินทางขามจังหวัดอยางตอเนื่อง                   
มาตรการที่ไดวางแผนไวในระยะตอไป คือ การปฏิบัติการเชิงรุกของกลุมเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมแรงงาน             
ตางดาว การที่จะมีมาตรการตาง ๆ ใหถือปฏิบัตินั้นจะตองรอแนวทางเชิงนโยบายจากรัฐบาล  ไมวาจะเปนการ
ออกคําสั่งของจังหวัดข้ึนมาใหม เนื่องจากคําสั่งเดิมกําลังจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2563 ขอใหทุกทาน  
ทุกสวนราชการที่มีกฎหมายที่เก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติตามในเรื่องของการปด – เปด สถานประกอบการ สถาน
บริการตาง ๆ ตองรอแนวทางและนโยบายจากรัฐบาลกอน สําหรับสวนราชการที่ดูแลสถานประกอบที่เก่ียวของ
กับพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขอ 9 ยังคงให ถือปฏิบัติ                   
อยางเครงครัดตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง  หากเกี่ยวของกับคําสั่งของจังหวัดเชียงใหมขอใหรอ                   
การประกาศจากจังหวัดอีกครั้ง 
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 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   
แตละพื้นที่กอนลวงหนา แลวนําขอมูลการพิจารณารวม  และในวันท่ี 19 – 20 พฤษภาคม 2563                       
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) จะรวมรับฟงการถอดบทเรียนของจังหวัด 17 จังหวัด                    
ณ จังหวัดเชียงใหม และรวมปลูกตนไมในวันที่ 21 พฤษภาคม  2563   
  3) กลางเดือนพฤษภาคม 2563 เขาสูฤดูฝนขอใหทุกอําเภอระมัดระวังดินถลม              
และน้ําปาไหลหลาก กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดติดตั้งอุปกรณเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม              
ครบทุกอําเภอ รวม 242 จุด ทั้งนี้ ใหอําเภอประสานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีอุปกรณเตือนภัยติดตั้งอยูใน
จัดหาซิมการดโทรศัพทมือถือและตั้งงบประมาณสําหรับคาบริการรายเดือนไวดวย  เนื่องจากอุปกรณดังกลาว                    
มีการเชื่อมตอการทํางานกับโทรศพัทมือถือ 
  4) การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ ขณะนี้เริ่มมีฝนตกทําใหยากตอการนําเชื้อเพลิง
มาเผา ดังนั้น ควรนําไปแปรรูป เชน ทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย หรือเผาเปนถานคารบอน เพื่อสราง
รายไดใหกับเกษตรกร และสรางระบบนิเวศนที่ดีใหกับชุมชน 
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 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรฬุ พรรณเทวี) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ไดม ีดําริใหมีการสงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได  เพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไมมีรายไดหรือตกงาน                     
จังหวัดเชียงใหมไดมีการนํารองโครงการเพาะปลูกพืชสวนครัวที่เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ โดยมอบหมายให
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมเปนหนวยดําเนินการ                  
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
จังหวัดเชียงใหม และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมพิจารณา ขณะน้ีอยูระหวางการประชุมเพื่อให
เปนไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขที่ตองการใหทุกจังหวัดปฏิบัติไปตามทิศทางเดียวกัน 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  

 ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.  

 

                                    บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

                                          ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชิน ี คําชมภู) 
                    ผูอาํนวยการกลุมงานอํานวยการ 


