
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่ 3/2563 

วันจันทรที่ 30 มีนาคม 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 หัวหนาสาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
7. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
8. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
9. นายวิรชั ต้ังมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
10. นายธนา นวลปลอด รก. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
11. นายนรศักด์ิ สขุสมบูรณ ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
12. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสาํนักงานพระพทุธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
13. นางสาวจันทนา อนคํา ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
14. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
15. นางปริษา ปานพรหม ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
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. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
22. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศสุัตวจังหวัดเชียงใหม 
23. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
24. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสาํนักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
25. นายภาคิน วานชิด ี (แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม 
26. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
27. นางสาวศศธิร ริ้วทอง (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
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 มณีรตัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
35. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
36. ร.ต. นพดล ชุปชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
37. นายหิรัญ จิตตาทิพย (แทน) ผูบัญชาการเรือนจาํอําเภอฝาง 
38. นางณัฏฐฤทัย สริิไตรรัตนกุล (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
39. นายวีระยุทธ เปยมสุขศรีชัย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 
40. นายอุดม มาเมือง (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
อําเภอ 
41. นายถนอม กุยแกว รก.นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
42. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย (แทน) นายอําเภอหางดง  
43. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
44. นายจักรินทร สริินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
45. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
46. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
48. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ (แทน) นายอําเภอแมแตง 
49. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว 
52. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
53. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
54. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
55. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
56. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
57. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
58. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์ นายอําเภอแมอาย 
59. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
60. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
61. วาที่ ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา 
62. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
63. นายสุเทพ แสนมงคล นายอําเภอแมออน 
 

64. นายวิจัย... 
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64. นายวิจัย เพญ็พัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
65. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผูเขารวมประชุม 
66. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
67. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
68. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
69. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการศนูยดาํรงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
70. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
72. นางพัฒนา วงควิเศษ ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
74. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชยีงใหม 
75. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
76. นายสมศกัดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชาํนาญงาน สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
77. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน 99 คน 
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ  CAT Conference  จํานวน 30 คน 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมีนาคม 2563 (สํานักงาน

ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                          ไมมี 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  

ครั้งที ่2/2563  เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 27  กุมภาพันธ  2563   
          หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ  2563 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
เลขานุการไดจัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 26 หนา โดยมีนายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย                 
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุม  ซึ่งไดนําลงเผยแพรในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม 
www.chiangmai.go. th หัวขอ ประชุมหัวหนาส วนราชการ และระบบสํ านักงานอิ เ ล็กทรอนิกส                  
จังหวัดเชียงใหม (Smart Office) เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงาน                  
                     การประชุม... 
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การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2563  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 2/2563 

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 
ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายลงทุน 28 58 80 100 

รายจายประจาํ 8 40 65 100 

จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563  จํานวน  20,232.68  ลานบาท ณ วันที่                 
20 มีนาคม  2563 มีผลการเบิกจาย จํานวน 13,775.12  ลานบาท คิดเปนรอยละ  68.08  แยกเปน            
งบประจํา จํานวน 14,541.95 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 12,021.29  ลานบาท คิดเปนรอยละ 
82.67  งบลงทุน จํานวน 5,690.72 ลานบาท เบิกจายแลว  จํานวน 1,753.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
30.82  งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24  ลานบาท แยกเปนงบประมาณ ป 2562  จํานวน 
2,146.22 ลานบาท งบประมาณกอนป 2562 จํานวน 366.02  ลานบาท ขณะนี้มีการเบิกจายแลว 
1,391.55  ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.39  คงเหลือ จํานวน 1,120.69 ลานบาท  

หนังสือเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  จํานวน 4 เรื่อง  ไดแก  
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 41 ลงวันที่ 12 

มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ  ตามท่ีกระทรวงการคลัง
ไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562 
ไวใชจาย ไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ยังมีหนวยงานของรัฐที่ไมสามารถเบิกจาย
งบประมาณไดทันภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีความจําเปนตองใชจายงบประมาณดังกลาวตอไป 
กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ โดยใหขยายเวลา
เบิกจายงบประมาณไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563 งบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562 กรณี
มีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไมกําหนดวงเงิน  งบประมาณป พ.ศ. 2560 กรณีไมมีหนี้ผูกพันประเภทงบกลาง 
เฉพาะรายการคาใชจายเก่ียวกับการเสด็จพระราชดําเนินและตอนรับประมุขตางประเทศ  คาใชจายตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คาใชจายชดใชเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ                  
 
 
           กรณีฉุกเฉิน... 
กรณีฉุกเฉิน และเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  สําหรับการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณผาน
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ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการคัดเลือก 
(LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสํารองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จ ภายในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 หากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไป ทั้งนี้ ใหหนวยงานของรัฐเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 
2563 เพื่อมิใหงบประมาณดังกลาวตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย 

2.  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพื่อใหการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 

      2.1 การนํารางประกาศและรางเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจากเดิม “กําหนดใหวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท” เปน “กําหนดให
วงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 10,000,000 บาท ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐที่จะให
มีการเผยแพรเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูประกอบการหรือไมก็ได” 

      2.2 การเผยแพรประกาศและเอกสารซ้ือหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

    2.2.1 การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จากเดิม 
      “(1) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท                          

แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกําหนดไมนอยกวา 5 วันทําการ 
   (2) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท              

แตไมเกิน 10,000,000 บาท ใหกําหนดไมนอยกวา 10 วันทําการ 
   (3) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน  10,000,000 บาท 

แตไมเกิน 50,000,000 บาท ใหกําหนดไมนอยกวา 12 วันทําการ 
   (4) การซื้อหรือจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท 

ขึ้นไป ใหกําหนดไมนอยกวา 20 วันทําการ” 
เปน “การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 48 ใหคํานึงถึง
ระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อย่ืนขอเสนอ โดยไมนอยกวา 3 วันทําการ                         
(ทุกวงเงิน)” 
  2.2.2 การจางที่ปรึกษาและการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จากเดิม “ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางที่ปรึกษา                    
และเผยแพรประกาศและเอกสารการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา                         
5 วันทําการ” เปน “ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางท่ีปรึกษา และเผยแพรประกาศ
และเอกสารการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ” 

 
 
            2.3 การจัดซื้อ... 
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2.3  การจัดซื้อจัดจางพัสดุวงเงินไมเกิน 500,000 บาท ใหหนวยงาน
ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง                    
วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ          
พ.ศ. 2560  
 3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 115 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง การดําเนินการกรณี
การจัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใชยา หรืออุปกรณการแพทย หรือการจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุสําหรับการปองกัน 
ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-

19)) จากกรณีที่มีการระบาดของของโรคโควิด 19 เปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เปนผลใหการดําเนินการ

จัดซื้อยา เวชภัณฑท่ีมิใชยา หรืออุปกรณการแพทย หรือการจัดจางเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุที่ใชในการปองกัน 
ควบคุม หรือรักษานั้น ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามปกติไดทัน ซึ่งหากดําเนินการ
ลาชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ   
จัดจางดังกลาวเปนไปดวยความคลองตัวและทันตอสถานการณ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  3.1 การจัดซื้อจัดจางพัสดุสําหรับการปองกัน ควบคุม หรือรักษาโรค                   
โควิด 19 ในแตละครั้งทุกวงเงิน ถือเปนกรณีจําเปนเรงดวน จึงยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงิน                   
การจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ       
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามขอ 79                 
วรรคสอง แหงระเบียบฯ และใหเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรีบ
รายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว                 
ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
  3.2 การดําเนินการตามขอ 3.1 หากมีความจําเปนจะตองจายเงินคาพัสดุ
ลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง ใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 89 (4) โดยใหจายไดตามเงื่อนไข         
ที่ผูขายหรือผูรบัจางกําหนด และยกเวนการวางหลักประกันการรับเงินลวงหนาตามระเบียบฯ ขอ 91 วรรคสอง 
ทั้งน้ี แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหใชไดจนกวาจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน 
 4. การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563  คณะกรรมการเรงรัด
การใชจายงบประมาณจังหวัดเชียงใหม มีมติใหทุกหนวยงานราชการท่ีไดรับเงินงบประมาณจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบลงทุนตามแบบรายงานที่กําหนด สงใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันท่ี 5 เมษายน 
2563 เพื่อจะไดนําผลการดําเนนิงานมาประมวลผลตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/                       
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดรับงบประมาณ จํานวน 18 โครงการ 46 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 231,500,000 บาท ขณะนี้อนุมัติ
โครงการแลว 27 กิจกรรม ผลการเบิกจาย 6,833,650.63 บาท คิดเปนรอยละ 2.98 อยูลําดับที่ 8                           
ของประเทศ   

  
ผูวาราชการจังหวัด... 
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ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย) ประธานในที่
ประชุม  งบประจํา (Function) ขอใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) หารือกับ           
สวนราชการ ขณะน้ีจําเปนตองมีการปรับแผนการใชจายเงิน โดยเฉพาะงบอบรม และงบจัดงานตาง ๆ  ตองปรับ
แผนใหเขากับสถานการณในปจจุบัน ทั้งน้ี ใหเรงรัดการเบิกจายใหทันสิ้นปงบประมาณดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดเสนอของบประมาณ จํานวน 152 กิจกรรม  จํานวน 159,726,300 บาท  กอหนี้ผูกพันแลว 143 
กิจกรรม  จํานวน 126,928,453.86 บาท ยกเลิกกิจกรรม 8 กิจกรรม จํานวน 20,513,300 บาท  
ขณะนี้เบิกจายแลว  119 กิจกรรม จํานวน 91,980,550.37 บาท คงเหลือ 34,744,032.79 บาท                         
ขอความรวมมืออําเภอ การประปาสวนภูมิภาคเขต 9  และสํานักทรัพยากรน้ําภาคที่ 1 เรงรัดการเบิกจายดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
3.1.4 สารนายกรัฐมนตรีถึงผูนําประเทศเพื่อนบานเรื่องความรวมมือเกี่ยวกับ

ประเด็นหมอกควัน 
    หัวหนาสํานกังานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) กระทรวงมหาดไทย
แจงวา กระทรวงการตางประเทศไดสงสําเนาสารนายกรัฐมนตรีถึงผูนําของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพ่ือเสนอใหสานตอความรวมมืออยางใกลชิด
เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันขามแดนรวมกันอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  1) เมื่อป 2562 
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงผูนําของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเสนอใหมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันขามแดนรวมกันอยางย่ังยืน 
และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 นายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือถึงผูนําของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสนอใหสานตอความรวมมือ
ดังกลาวตอไป  2) สําหรับหนังสือถึง นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นายกรัฐมนตรีไดกลาวถึงความรวมมืออยางใกลชิดที่ผานมาระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของทั้งสองประเทศ และการแสดงความพรอมของฝายไทยโดย พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ                     
รองนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนการแกไขปญหาดังกลาวในการหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงปองกันประเทศ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบรอยตามแนว
ชายแดนท่ัวไป ไทย - ลาว ครั้งที่ 26 ดวย กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดเชียงใหมใชขอเสนอการสานตอ
ความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันขามแดนกับประเทศเพื่อนบานของนายกรัฐมนตรี
ดังกลาวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในระดับพื้นที่ตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.5 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563 

ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายนรินทร  ประทวนชัย) สถานการณในป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563   
 
                  พบจุด... 
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พบจุดความรอนอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 5,100 จุด ปาอนุรักษ 7,704 จุด เขต สปก. 332 จุด ชุนชน
และอ่ืน ๆ 276 จุด พื้นที่เกษตร 85 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ 3 อันดับแรก คือ 
อําเภอเชียงดาว  1,871 จุด อําเภอฮอด 1,566 จุด และอําเภอพราว 1,236 จุด ในปนี้พบจุดความรอน
มากกวาป 2562 ในหวงเวลาเดียวกัน 4,376 จุด  การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 
2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากเครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563 

พบวา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ัง 6 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีคา PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                    

มีคาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม) จํานวน 49 วัน ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2563 
จังหวัดเชียงใหม จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดชวงเวลาหามเผาในท่ีโลงทุกชนิดอยางเด็ดขาด             
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563 เพื่อเนนย้ํามาตรการหามเผาในที่โลงทุกชนิดอยางเด็ดขาด                  
ตั้งแตวันที่  9 มีนาคม – 30 เมษายน2563 พรอมทั้งตั้งเงินรางวัลใหกับผูชี้เบาะแสที่นําไปสูการจับกุม                        
ไดมีการจับกุมผูกระทําความผิดตามประกาศจังหวัดเชียงใหม กําหนดเขตควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและ
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ มีผลการจับกุมดําเนินคดี
ทั้งสิ้น 307 ราย  หวงเดือนมีนาคม 2563 เฮลิคอปเตอรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม              
ไดเขาไปดับไฟในพื้นท่ีเขาถึงยาก พรอมอัตรากําลังภาคพื้นดิน จากเจาหนาที่กรมปาไม กรมอุทยาน สัตวปา 
และพันธุพืช ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ไดรับการสนับสนุนเครื่องบิน MI 17 ของกองทัพบก ปฏิบัติการเขาดับ

ในพ้ืนท่ีเขาถึงยาก อาทิ อําเภอพราว ที่เกิดจุดความรอนบอยครั้งและเปนเขาสูงชัน อําเภอหางดง บริเวณ                        
ปาดอยสุเทพ ท่ีเกิดไฟไหมปา ขยายออกเปนวงกวางยากตอการควบคุม ทั้งนี้ ไดนํา UAV อากาศยานไรคนขับ 
บินตรวจสอบไฟปา เพื่อหาจุดไฟปาและประเมินสถานการณและวางแผนการเขาดําเนินการภาคพื้นที่ พรอมสง
กําลังเจาหนาที่เขาดับไฟชมรมอาสารมบินขึ้นตรวจการลาดตระเวนทางอากาศในหลายอําเภอ พรอมแจงพิกัด
ใหกับเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบมาตรการแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และไฟปา จังหวัดเชียงใหม 

เมื่อวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2563  ตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

จังหวัดเชียงใหม (สวนหนา) ในคายพิชิตปรีชากร กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบท่ี 7 ตําบลปงโคง 
อําเภอเชียงดาว เพื่อเตรียมปฏิบัติการ “Set Zero” อําเภอเชียงดาว ไชยปราการ แมแตง และพราว                         
ระดมสรรพกําลังเจาหนาที่กวา 200 นาย ประกอบดวย กําลังทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจาหนาที่ปกครอง                       
ชุดปฏิบัติการดับไฟจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อปพร. ผูนําชุมชน และชาวบานในหมูบานที่          
เกิดไฟ บูรณาการกับเจาหนาที่ในพื้นที่สงกําลังเขาไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เฝาระวัง
และนอนคางแรมอยูในปา รวมทั้ง นํากําลังชุดเคลื่อนท่ีเร็วออกตรวจลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายลักลอบเผาปาสนธิกําลังเขาดับไฟใน 4 พื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาว) 
อุทยานแหงชาติศรีลานนา ตําบลปงโคง อุทยานแหงชาติผาแดง ครอบคลุม 2 พื้นที่ คือ ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว และอําเภอไชยปราการ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นําอากาศยานเขาไปชวยดับไฟในพื้นที่ที่กําลังพลภาคพื้นดินเขาไมถึง และประสานใชจิตอาสารมบิน บินสํารวจ
และชี้จุดท่ีเกิดความรอนทางอากาศ รวมทั้งเช็คกําลังพลและยุทโธปกรณในพื้นที่ เพื่อเตรียมพรอมสงกําลัง                       
ปูพรมเขาพื้นที่เปาหมาย กําชับเจาหนาที่เขาตรวจสอบไฟที่กระจาย เนื่องจากที่ผานมามักจะเกิดไฟในจุดเดิม 
แลวลุกลามเปนวงกวาง ตองดับใหสนิททั้งหมดกอนจะถอนกําลังออกมา และตองรายงานผลความคืบหนา         
การทํางานใหศูนยบัญชาการฯ จังหวัดทราบทุกระยะ จังหวัดเชียงใหม ไดเพิ่มการลาดตระเวน โดยใชรถยนต 
รถมอเตอรไซต และการเดินเทาการลาดตระเวนทางอากาศโดยชมรมโดรนจิตอาสา ชมรมรมบิน และทางพื้นที่ 
 
                         ในปาลึก... 
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ในปาลึกโดยชมรมรถมอเตอรไซตวิบาก เพ่ือเฝาระวังในพื้นที่อยางตอเนื่อง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๓ 
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการสนับสนุนเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุนขนาดเล็ก PM 2.5 ตนแบบของมูลนิธิ                 

ราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 4 เครื่อง สงมาชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
จากปญหาฝุนควัน โดยไดกําหนดจุดติดตั้งบริเวณลานประตูทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม และไดจัดการอบรม                    
ใหความรูเจาหนาท่ีเพื่อใหการใชเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุนขนาดเล็กPM 2.5 (ตนแบบ) เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด ในชวงกลางเดือนมีนาคม-ปลายเดือนมีนาคม  คาคุณภาพอากาศมีปริมาณสูงข้ึน จังหวัดเชียงใหม 
ขอการสนับสนุนอากาศยาน  BT-67 จากกองทัพอากาศ นําอากาศยานข้ึนบินโปรยน้ําเพื่อลดความหนาแนนของ                

ฝุนควัน ที่มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในตัวเมืองที่เปนเขตพื้นที่ชุมชน                
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง ใน 25 อําเภอ รดน้ําเพิ่มความชุมชื้น            
ในอากาศ ลดฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เม่ือวันท่ี ๒๕ -๒9 มีนาคม ๒๕๖๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 

ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรม “ฮวมมือฮวมใจ เพิ่มความชื้นในอากาศ” ไดนํารถบรรทุกน้ํามาฉีดพนนํ้า
เพื่อลดปริมาณฝุนละอองในเขตพื้นท่ีตัวเมืองเชียงใหม บริเวณลานประตูทาแพ พระบรมราชานุสาวรีย              
สามกษัตริย ถนนนิมมานเหมินทร สะพานนวรัฐและศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.6 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563  
   รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

(นายธนา นวลปลอด) จังหวัดเชียงใหมโดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม                       
ไดดําเนินการ ดังนี้  1) จัดทําประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลงจังหวัดเชียงใหม                   
ป 2562 – 2563  2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 -
2563  3) แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมท้ังจัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น                     
ป 2562 – 2563  การตรวจสอบสถานการณและแกไขปญหาภัยแลงระดับพื้นที่ในระยะเรงดวน 
กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่  มท 0624/ว 1225 ลงวัน ท่ี 26 กุมภาพันธ  2563  
แจงใหจังหวัดดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยแลงท่ีจังหวัดพบปญหา อุปสรรคในการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหา หรือดําเนินการปองกันและแกไขปญหาแลวแตยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน                        
และมีความตองการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมในระยะเรงดวน  จังหวัดเชียงใหมไดมีหนังสือ ดวนที่สุด             
ที่ ชม 0021/8202 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563  แจงผลการดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา
กรณีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแผนงาน/โครงการเพื่อแกไขปญหาในพื้นท่ีเสี่ยงขาดแคลนน้ําที่ตองการรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลในระยะเรงดวน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดรวบรวมโครงการ/ตรวจสอบ 
ตามที่จังหวัดเชียงใหมเสนอ เรียบรอยแลว รวมจํานวนทั้งสิ้น 155 โครงการ 15 อําเภอ 34 ตําบล 160 
หมูบาน/ชุมชน วงเงิน 37,237,508 บาท  ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังไมมีประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง
และฝนทิ้ งชวง การใช เงินทดรองราชการในเชิงปอง กันหรือยับยั้ ง ภัยพิบัติกรณีฉุกเ ฉิน ( ภัยแลง )  
วงเงิน 10 ลานบาท  ปจจุบันไดมีการจายเงินทดรองราชการฯ ไปแลว  จํานวน  7,387,300  บาท               
คงเหลือเงิน จํานวน 2,612,700 บาท  ใหอําเภอที่มีความตองการรีบเสนอโครงการ 

ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายอุดม มาเมือง) สถานการณแหลงนํ้า
ชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 อางเก็บน้ําขนาดเล็ก จํานวน 117 แหง  
ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 43   อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 27  
               และเข่ือน... 
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และเขื่อนขนาดใหญ 2 แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํา 145 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 27  แผนการบริหารจัดการ                   
น้ําฤดูแลงป 2562/63 จังหวัดเชียงใหม ปริมาณน้ําตนทุน 281 ลาน ลบ.ม. สําหรับจัดสรรน้ําฤดูแลง                      
213 ลาน ลบ.ม.  และสําหรับสํารองน้ําตนฤดูฝนเผื่อฝนทิ้งชวง 68 ลาน ลบ.ม.  ท้ังนี้ ไดมีการจัดสรรน้ํา                  
ฤดูแลงเพื่อการอุปโภค – บริโภค และรักษาระบบนิเวศ 61 ลาน ลบ.ม. สงน้ําไปแลว 35  ลาน ลบ.ม.                
เพื่อการเกษตรฤดูแลง ป 62/63 151 ลาน ลบ.ม. สงน้ําไปแลว  119 ลาน ลบ.ม. และเพื่อการทองเที่ยว
และอื่น ๆ 1 ลาน ลบ.ม. ยังไมมีการสงน้ํา  รวมสงนํ้าไปแลว 154 ลาน ลบ.ม. คงเหลือน้ําที่จะสงอีก                    
59 ลาน ลบ.ม. ปริมาณนํ้าปจจุบันเข่ือนแมงัดสมบูรณชล ความจุ 265 ลาน ลบ.ม. ความจุปจจุบัน 79.007 
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 29.81 ปริมาณน้ําใชการ 66.822 ลาน ลบ.ม. แผนการบริหารจัดการน้ํา          
เข่ือนแมงัดสมบูรณชลในฤดูแลง 62/63 สนับสนุนเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบนิเวศน การเกษตร และอ่ืนๆ 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน ปริมาณน้ํา 70 ลาน ลบ.ม. ชวงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 
2563 เพื่อการเกษตรตามแผนการเพาะปลูก 40,286 ไร ปริมาณน้ํา 45 ลาน ลบ.ม. เตรียมแปลงตกกลา         
ฤดูฝน ป 63 จํานวน 20 ลาน ลบ.ม. คาดวาจะใชน้ํารวมตามแผน 135 ลาน ลบ.ม. แผนการสงนํ้าท้ังหมด 
25 รอบเวร 70 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ําวันท่ี 9 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภาวะปกติ  
จะสงสัปดาหละ 6 วัน รวม 1 – 5 ลาน ลบ.ม./สัปดาห หากภาวะวิกฤต สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 5 – 8                
ลาน ลบ.ม./สัปดาห กดฝนตกสงสัปดาหละ 6 วัน รวม  0 – 3 ลาน ลบ.ม./สัปดาห ปจจุบันไดสงน้ําแลว            
11 รอบเวร รวมสะสมรอบเวรที่ 1 - 11 จํานวน 36.29 ลาน ลบ.ม. นอยกวาแผน 0.17 ลาน ลบ.ม.  
สถานการณน้ําของเข่ือนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ํารอยละ 25.24 มีแนวโนมคอย ๆ ลดลง แผนบริหาร
จัดการน้ําฤดูแลงป 62/63 เพื่ออุปโภค – บริโภค 6 ลาน ลบ.ม. การเกษตรไมผล 10 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบ
นิเวศน 3 ลาน ลบ.ม. สํารองฤดูฝน 43 ลาน ลบ.ม. รอบเวรสงน้ําฤดูแลง 4 รอบเวร ปจจุบันหยุดสงน้ํา  แนว
ทางการสนับสนุนน้ําเพื่อการประปาฝงตะวันตกเมืองเชียงใหมกรณีเกิดวิกฤตจะมีอางเก็บนํ้าและแกมลิงพื้นที่
โครงการฯ แมแตงและโครงการชลประทานเชียงใหม จํานวน  10 แหง สามารถสนับสนุนน้ําปริมาณ 
1,940,000 ลบ.ม. การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยแลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  ปจจุบันจังหวัด
เชียงใหมมีเครื่องสูบน้ํา 57 เครื่อง รถบรรทุก 4 คัน เพื่อชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.1.7 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19   
   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน)                

ณ วันท่ี 29 มีนาคม  2563  สถานการณทั่วโลกพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จํานวน 684,641 คน  
เสียชีวิต จํานวน 32,180 คน รักษาหาย จํานวน 146,400 คน ประเทศที่พบผูติดเชื้อมากท่ีสุด คือ  
สหรัฐอเมริกา อิตาลี  จีน ตามลําดับ สถานการณประเทศไทย  พบผูติดเชื้อ จํานวน 1,388 ราย กลับบานแลว 
111 คน อยูโรงพยาบาล 1,270 คน เสียชีวิต 7 คน  ผูปวยเพ่ิมขึ้น 143 คน จากที่เดินทางไปสนามมวย          
5 คน สถานบันเทิง 15 คน สัมผัสกับผูปวย 49 คน รวมพิธีทางศาสนา 1 คน กลับจากตางประเทศ 22 คน 
ทํางาน/อาศัย/เดินทางไปในสถานที่แออัด 8 คน บุคลากรทางการแพทย 8 คน อื่น ๆ 5 คน รอผลสอบสวน
โรค 30 คน ผูปวยสะสมมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2563 ผูปวยรายใหมมีแนวโนมคงที่ 
สถานการณเขตสุขภาพที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) พบผูปวยเฝาระวังสะสม 842 คน แยกเปน จังหวัด
เชียงใหมพบผูปวยเฝาระวังสะสม 556 คน เชียงราย 99 คน ลําปาง 32 คน ลําพูน 56 คน แพร 23 คน  
นาน 15 คน พะเยา 35 คน แมฮองสอน 26 คน สถานการณจังหวัดเชียงใหม พบผูติดเช้ือ 30 คน เพิ่มขึ้น 
10 คน กลับบาแลว 1 คน อยูรักษาตัวในโรงพยาบาล 29 คน ยังไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค  
 
            610 คน... 
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610 คน กลับบานแลว 505 คน อยูในโรงพยาบาล 105 คน จังหวัดไดมีการติดตามผูที่เดินทางจากเขตติด
โรคติดตออันตรายและพื้นท่ีระบาดตอเน่ืองมาตั้งแตแรก จํานวน 775 คน บุคคลเหลานี้มีการติดตามครบ 14 วัน 
651 คน กักตัวที่บาน 97 คน กักตัวตามสถานที่ท่ีกําหนด 8 คน อยูระหวางการติดตามตัว 19 คน มาตรการ   
ในการควบคุมปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม C1: Capture (Surveillance) เริ่มดาํเนินการ

ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 มีการตรวจจับ คัดกรอง เฝาระวัง C2: Case management & infection control ปจจุบัน                      

การรักษาพยาบาลเริ่มมีความสําคัญ ขณะนี้โรงพยาบาลนครพิงคสามารถรับผูปวยยืนยันที่ติดเชื้ออาการหนัก 
ได 15 เตียง โรงพยาบาลมหาราช 7 เตียง เรงใหโรงพยาบาลนครพิงคขยายใหรับได 30 เตียง เตรียมไวที่
โรงพยาบาลสันกําแพงและโรงพยาบาลประสาท C3: Contact tracing สําคัญในปจจุบันเปนอยางมาก คือ                  

การติดตามผูสัมผัสผูติดเชื้อใหไดครบถวน C4: Community & Law enforcement เปนการบังคับใชกฎหมาย              

อยางเขมขน C5: Communication การสื่อสารความเสี่ยง C6: Coordination การจัดระบบดูแล ในสวนของ

การคัดกรองแนวทางการดูแลผูที่เดินทางจากเขตติดโรค พื้นที่ระบาด กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล                     
มี 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 จะมีการคัดกรองผูที่เดินทางผานทาอากาศยาน/รถไฟ/ขนสงเมื่อเขามาในพื้นที่แลว
จะมีการแจงรายชื่อใหหนวยงานปกครองจังหวัดแยกที่อยูตามอําเภอรวมกับการคนหาในพื้นท่ีทั้ง 2 ระบบนี้               
จะทํางานรวมกัน จากนั้นจะมีการบันทึกขอมูลผูเดินทางกลับในฐานขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
ติดตั้งไว  ขอมูลทั้งหมดจะรายงานเขามาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกวัน  ระบบที่ 2 จะมีการคัดกรอง              
ผูที่เดนิทางผานทาอากาศยาน/รถไฟ/ขนสงแลวทําการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นของ วช. เพื่อติดตามบันทึก
อาการทุกวัน จนครบ 14 วัน ขอจํากัดของระบบท่ี 2 จากการใชงานพบวาการลงทะเบียนทําไดนอยราย               
แตก็เปนเลือกหนึ่งที่นาํมาเสริมทางเลือกหลัก การเตรียมความพรอมดานสถานพยาบาลเพื่อรองรับการระบาด
ในวงกวาง ผูปวยที่สงสัยหรืออยูระหวางการตรวจสารคัดหล่ังดําเนินการที่โรงพยาบาลทุกแหงในเชียงใหม                
แบงผูปวยออกเปน 3 กลุม คือ กลุมรุนแรงมากตองใชเครื่องชวยหายใจ รอยละ 25 รุนแรงนอย/ปานกลาง/            
มีอาการหนักแตไมตองใชเครื่องชวยหายใจ รอยละ 15  และอาการเบา การบังคับใชกฎหมายมีคําสั่งปดสถาน
บริการ และสถานที่ท่ีอาจเปนการชุมนุมของคนจํานวนมาก จํานวน 28 รายการ ตั้งแตวันที่ 23 มีนาคม  
2563 เวลา 18.00 น. เปนตนไป ซึ่งเปนมาตรการแรกที่ดําเนินการ  มีการเพิ่มชองทางการสื่อสารที่มากขึ้น 
มิติโครงสรางการประสานงาน จังหวัดเชียงใหมดําเนินงานดวยคณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ คือ 
คณะกรรมการบัญชาการเหตุการณรองรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทยและสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม                  
มีการประชุมทุกวัน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม มีการประชุมทุกวัน  

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย) ประธานในที่ประชุม 
นายอําเภอถือวาเปนผูบัญชาการสูงสุดในพื้นที่สามารถนําหนวยงานในพื้นท่ีเขารวมเปนคณะทํางานโดยใหอยูใน
ดุลพินิจของแตละอําเภอ  ชวงเทศกาลสงกรานตอาจจะมีการรดน้ําดําหัวผูใหญใหอําเภอประชาสัมพันธการเวน
ระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันการนําเชื้อโรคไปติดผูสูงอายุ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.8 สถานการณราคาสินคาอุปโภค – บริโภคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม             

ในหวงการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19   
         ผูแทนพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวศศิธร ริ้วทอง) สถานการณ 

สินคาอุปโภคบริโภคจังหวัดเชียงใหม 1) สถานการณการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจากภาวะการคาในหาง
และซปุเปอรมารเก็ต ประชาชนมาจับจายซื้อสินคาเปนจํานวนมาก สินคาบางรายการบนชั้นหมดอยางรวดเร็ว   
 
           โดยเฉพาะ... 
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โดยเฉพาะสินคาตราที่ไดรับความนิยมสูงจากประชาชน ไดแก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (มามา ไวไว) ปลากระปอง 
(โรซา สามแมครัว) เปนตน นอกจากนี้ สินคาอาหารสดก็เปนที่ตองการของประชาชน ไดแก ไขไก เนื้อหมู                        
เนื้อไก และเนื้อปลา  2) การจําหนายสินคาของหางสรรพสินคาทุกแหงมยีอดขายเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว ชวงเวลาที่
ประชาชนออกมาจับจายสินคาในแตละวันมากที่สุด คือ ชวงกอนเที่ยงและตอนเย็นของแตละวัน ทั้งนี้                        
จะหนาแนนที่สุดในชวงวันหยุดเสาร-อาทิตย  3) ปริมาณสินคาอุปโภคบริโภค มีเพียงพอตอความตองการ                     
ของประชาชน เนื่องจากทางหางฯ ไดมีการสั่งสินคาและเติมสินคาอยางตอเนื่อง และมีการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนที่มาจับจายซื้อสินคาโดยการจัดจุดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น สถานการณราคาสินคา
อุปโภคบริโภคจังหวัดเชียงใหมบางรายการมกีารปรับขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนหนาเนื่องจากสินคาบางรายการ
มีการจัดราคาโปรโมชั่นลดราคาดึงดูดการจําหนาย เมื่อความตองการของประชาชนมากขึ้นจึงกลับมาจําหนาย
ในราคากอนมีการปรับลด ไดแก ปลากระปอง บะหมี่ก่ึงสําเร็จรูป หมูเนื้อแดง ไขไกเบอร 2 , 3 สินคา                
บางรายการมีการปรับราคาลดลง ไดแก น้ํามันถั่วเหลือง ท้ังนี้ ทางหางสรรพสินคายังมีการจัดโปรโมชั่น                  
อยางตอเนื่อง กรณกีารปรับราคาสินคาจะทําไดตอเมื่อไดรับแจงจากสํานักงานใหญและตองเปนไปตามข้ันตอน
ที่สํานักงานใหญวางไว  ราคาสินคาที่จําเปนตอการครองชีพสําหรับประชาชน ดังนี้ ขาวขาวและขาวหอมมะลิ 
100 % น้ําหนัก 5 กิโลกรัม ตราฉัตรถุงละ 149 – 159 บาท ตรามาบุญครองถุงละ 95 – 105 บาท น้ําดื่ม
แพ็ค 6 ขวด ตราสิงหแพ็คละ 47 – 55 บาท ตราคริสตัลแพ็คละ 49 - 54 บาท  บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแพ็ค  
10 ซอง ตรามามาแพ็คละ 53 บาท ตราไวไวแพ็คละ 50 บาท ปลากระปอง (สามแมครัว/โรซา) กระปองละ 
15.9 – 19.5 บาท น้ํามันพืช (องุน/มรกต) ขวดละ 40 – 55 บาท กระดาษชําระ (สก็อต/ซิลล) ขนาด              
6 มวน แพ็คละ 29 - 36 บาท หมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 118 – 129 บาท เนื้ออกไกกิโลกรัมละ 49 – 52 
บาท ปลานิลสดตัวละ (ตามขนาด) 24 – 57 บาท ขอมูลสถานการณสินคาไขไกจังหวัดเชียงใหม การผลิตไขไก 
ป 2562 จังหวัดเชียงใหมมีผลผลิตไขไก 734,839,200 ฟอง ปจจุบันปริมาณไขไกที่เขาสูตลาดในจังหวัด
เชียงใหม 1,300,000 ฟอง/วัน สวนใหญเปนเบอร 2 , 3 ผลผลิตไขไกลดลงเนื่องจากเขาสูฤดูรอนแมไกออก
ไขนอยลง และมีการปลดระวางไกแมพันธุที่ครบรอบการเลี้ยงไมนอยกวา 6 ป อยางไรก็ตาม จํานวนผลผลิต           
ไขไกยังคงมีเพียงพอ โดยไขไกกระจายยังแหลงจําหนายในเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง ไดแก ลําพูน ลําปาง 
แมฮองสอน ตาก  ผลผลิตไขไกที่กระจายในเชียงใหมจะสงไปยังชองทางโมเดิรนเทรดและรานจําหนายปลีก  
แตพบวามีการกักตุนสินคาโดยพอคาคนกลางประเภทผูคาปลีกรายยอย สงผลใหราคาผันผวน ราคาไขไก
จังหวัดเชียงใหม ขายสงไขคละหนาฟารม ราคา ณ วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 ไขไกคละฟองละ 2.8 บาท 
เบอร 0 ฟองละ 3.50 บาท เบอร 1 ฟองละ 3.20 บาท เบอร 2 ฟองละ 3 บาท เบอร 3 ฟองละ 2.80 บาท 
ราคาขายปลีก เบอร 0 ฟองละ 4.20 – 4.50 บาท แผงละ 120 – 135 บาท เบอร 1 ฟองละ 3.80 –                 
3.90 บาท แผงละ 106 - 120 บาท เบอร 2 ฟองละ 3.50 – 3.70 บาท แผงละ 91 - 110 บาท เบอร 3 
ฟองละ 3.30 – 3.50 บาท แผงละ 88 – 100 บาท การจําหนายไขไกในหางสรรพสินคาไดรับความนิยม
จากประชาชนเปนอันดับ 1 ในชวง 2 วันที่ผานมา หางสรรพสินคามีการจําหนายไขไก ทั้งแบบแพ็คบรรจุ            
10 ฟอง และแบบแผงบรรจุ 30 ฟอง โดยสั่งสินคาและรับสินคาจากสํานักงานใหญโดยตรง และสํานักงาน
ใหญจะมีการกระจายสินคามากนอยตามความตองการของแตละสาขา นอกจากนี้ ทางหางสรรพสินคาไดมีการ
จัดโปรโมชั่นและจํากัดเงื่อนไขในการซื้อไขไก เพื่อเปนการกระจายใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
ตอความตองการ  การจําหนายไขไกในตลาดสดมีประชาชนมาจับจายซื้อไขไกอยางตอเน่ืองและเปนจํานวนมาก
ทําใหจํานวนไขไกในตลาดบางแหงไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน นายกสมาคมผูผลิตคาและ
สงออกไขไก ยืนยันไขไกคละหนาฟารมยังขายที่ราคา 2.80 บาท ขณะที่ผลผลิตสามารถปอนตลาดไดถึงวันละ  
 

40 ลานฟอง... 



 
- ๑๓ - 

 

40 ลานฟอง ยืนยันผูเลี้ยงไมไดกักตนุ โกงราคาขาย แนะประชาชนหากพบเห็นแจงสายดวนกรมการคาภายใน 
1569 เพื่อดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2  โดยเอกสาร  
                                ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2563 
-  วันท่ี 6 เมษายน  2563  เวลา  09.00 น. การประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จ-                         

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ประจําป 2563  ณ หองโถงดานหนา
ประตทูาแพ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา   

-  วันที่  25  เมษายน 2563 เวลา 09.00 การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จ-                        
พระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดียสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตําบลเมอืงงาย อําเภอเชียงดาว 

-  วันที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 09.00 น. ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 4/2563 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ 
                        พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (นายอาทร พิมชะนก) จังหวัดเชียงใหมขอเชิญชวน                
รวมบริจาคเงินและรวมงานทอดผาปาสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2563  ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.                  
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) จากสถานการณโรค            
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 มีขอสั่งการ ดังน้ี 
  1) มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหมนําขอมูลกลุมเสี่ยงมาตรวจสอบใหไดขอมูลที่ตรงกัน ถูกตองและครบถวน 

  2) การปดสถานบริการและสถานประกอบการ  ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2563                 
เปนตนไป ใหมีการบังคับใชกฎหมายและตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ หากพบมีการ
กระทําความผิดใหดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีอยางเครงครัด และภายหลังหากพบวาผูปวยมีการติดเชื้อ               
มาจากสถานบริการหรือสถานประกอบการดังกลาว ใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเดด็ขาด  

  3) จากการปดสถานประกอบการตาง ๆ ขณะนี้มีผู ไดรับผลกระทบ ขอให                    
สวนราชการที่รับผิดชอบสํารวจ/ตรวจสอบผูที่ไดรับผลกระทบ เชน ดานการวางงานและการเงินของผูท่ีไดรับ 
ผลกระทบหรือไดรับความเสียหายในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อที่จะไดมีมาตรการใหความชวยเหลือ            
ไดทันทวงที   

  4) ใหมีการเขมงวดตรวจสอบในพื้นที่โดยเฉพาะการตั้งดานตามชุมชนเพื่อปองกัน
ปญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากภาวการณตกงานซึ่งเปนมาตรการที่ตอเนื่องไป 

          6.2 รองผูวาราชการจังหวัด... 



 
- ๑๔ - 

 

 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) มีขอสั่งการ ดงันี้  
  1) ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก 

PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศกําหนด

ชวงเวลาหามเผาในที่โลงทุกชนิดอยางเด็ดขาด  มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้งแตวันท่ี 10 
มกราคม  - 30 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม ไดนําเฮลิคอปเตอรมาใชในการสนับสนุนการลาดตระเวน 
ดับไฟฟา และการจัดกําลังชุดลาดตระเวนในพื้นที่ ตองขอความรวมมือจากสวนราชการที่เกี่ยวของและอําเภอ
ในการแกไขปญหาดังกลาว   

  2) สถานการณภัยแลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมไดมีมาตรการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัย มีการจัดตั้งศูนยบัญชาการในระดับจังหวัด อําเภอ  และทองถิ่น จังหวัดไดมีการอนุมัติการใชเงิน
ทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) วงเงิน 10 ลานบาท อําเภอท่ีตองการ     
รับชวยเหลือใหรีบดําเนินการเสนอโครงการ     

 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) มีขอสั่งการ ดังนี้ 
  1) จากมาตรการที่รัฐบาลออกมาเยียวยาลูกจางชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบ

ประกันสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยจะใหเงิน 5,000 บาท ตอเดือน ระยะ 3 เดือน ซึ่งตอง
ลงทะเบียนผานเว็บไซต www.เราไมท้ิงกัน.com ใหอําเภอแจงขอมูลใหกับประชาชนในพื้นที่ผานทางกํานัน 
ผูใหญ     

  2) การเบิกจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 มีระยะเวลาคงเหลือ 6 เดือน
ขอใหรีบดําเนินการและเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหทันสิ้นปงบประมาณ สําหรับโครงการที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 ใหรีบเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโครงการ                    
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน          

 6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มีขอสั่งการ ดังนี้ 
  จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19  ปญหาหมอกควันไฟปาและ 

ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5  และปญหาภัยแลง กลไกการทํางานอยูที่อําเภอ  การสนับสนุนอยูที่จังหวัดขอให

สนับสนุนอําเภอ  หากอําเภอมีปญหา/ขอขัดของ หรือขอเสนอแนะที่จะใหการปฏิบัติงานของอําเภอเปนไปดวย
ความสัมฤทธิผลใหแจงจังหวัดทราบเพื่อจะไดใหการสนับสนุนตอไป    

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.  

                                    บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

                                          ตรวจรายงานการประชุม 

              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอาํนวยการกลุมงานอํานวยการ 


