รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 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
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. นายธนา
นวลปลอด
รก. หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
11. นายนรศักดิ์
สุขสมบูรณ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
12. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
13. นางสาวจันทนา
อนคํา
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. นายภูมิใจ
รักธรรม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
22. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
23. นางวราภรณ
วรพงศธร
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
24. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
25. นายภาคิน
วานิชดี
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม
26. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
27. นางสาวศศิธร
ริ้วทอง
(แทน) 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
มณีรตั น
35. นายกิตติศักดิ์
ตันตินรเศรษฐ
36. ร.ต. นพดล
ชุปชูวงศ
37. นายหิรัญ
จิตตาทิพย
38. นางณัฏฐฤทัย
สิริไตรรัตนกุล
39. นายวีระยุทธ
เปยมสุขศรีชัย
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
40. นายอุดม
มาเมือง
อําเภอ
41. นายถนอม
กุยแกว
42. นายณรงคพัชญ
นาคทรัพย
43. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
44. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
45. นายสราวุฒิ
วรพงษ
46. นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร
47. นายกฤตพล
รชตเมธานนท
48. นายนิติปกรณ
แสงสุวรรณ
49. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
50. นายชัชวาลย
พุทธโธ
51. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
52. นายชัชวาลย
ปญญา
53. นายธวัฒน
จิตตกาวิน
54. นายชัยณรงค
นันตาสาย
55. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
56. นางสาวภัทราพร ลายจุด
57. นายสุทิน
จันทรงาม
58. นายสิทธิศักดิ์
อภิกุลชัยสุทธิ์
59. นายศิวะ
ธมิกานนท
60. นายบุญลือ
ธรรมธรานุรักษ
61. วาที่ ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
62. นายมนัส
สุริยสิงห
63. นายสุเทพ
แสนมงคล

แรงงานจังหวัดเชียงใหม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
รก.นายอําเภอเมืองเชียงใหม
(แทน) นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
(แทน) นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอแมออน
64. นายวิจัย...

-๓64. นายวิจัย
65. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์
ผูเขารวมประชุม
66. นายศิริพงษ
67. นายณรงค
68. นายชลิต
69. นางศิริพร
70. นายศเนติ

เพ็ญพัฒนากุล
ดวงจินดา

นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

นําภา
ศรีชัยบุญสูง
ทิพยคาํ
รือเรือง
จิรภาสอังกูร

71. นางสาววิราชินี
72. นางพัฒนา

คําชมภู
วงควิเศษ

73. นางสาวดวงกมล

โกศลกาญจน

74.
75.
76.
77.

ดิษธรรม
สิปปพันธ
ดิเรกโภค
วงคมณี

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยดาํ รงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

นางสาวสุจิตรา
นางวัลยา
นายสมศักดิ์
นายเกษม

หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live จํานวน 99 คน
หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ CAT Conference จํานวน 30 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมี น าคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563
หัวหนาสํา นักงานจัง หวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุม
หัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
เลขานุก ารไดจัด ทํา รายงานการประชุม ประกอบดว ยเอกสาร 26 หนา โดยมีน ายเจริญฤทธิ์ สงวนสั ตย
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
การประชุม...

-๔การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2563 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2563
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ
เรงรั ดการใช จ ายงบประมาณรายจ า ยประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวั นที่ 14 มกราคม 2563
เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
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
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด รั บ งบประมาณประจํา ป พ.ศ. 2563 จํ า นวน 20,232.68 ล า นบาท ณ วั น ที่
20 มีนาคม 2563 มีผลการเบิกจาย จํานวน 13,775.12 ลานบาท คิดเปน รอยละ 68.08 แยกเป น
งบประจํา จํ า นวน 14,541.95 ลา นบาท เบิกจ ายแลว จํานวน 12,021.29 ลา นบาท คิดเปนรอยละ
82.67 งบลงทุน จํานวน 5,690.72 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 1,753.84 ลานบาท คิดเปนรอยละ
30.82 งบประมาณเหลื่อ มป จํ า นวน 2,512.24 ลา นบาท แยกเป นงบประมาณ ป 2562 จํา นวน
2,146.22 ลา นบาท งบประมาณกอนป 2562 จํา นวน 366.02 ลา นบาท ขณะนี้มี การเบิกจา ยแลว
1,391.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55.39 คงเหลือ จํานวน 1,120.69 ลานบาท
หนังสือเพื่อทราบและถือปฏิบัติ จํานวน 4 เรื่อง ไดแก
1. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0402.5/ ว 41 ลงวั น ที่ 12
มีนาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ ตามที่กระทรวงการคลัง
ไดกําหนดหลักเกณฑการกันเงินไวเบิกเหลื่อมป และการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562
ไวใชจาย ไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ยังมีหนวยงานของรัฐที่ไมสามารถเบิกจาย
งบประมาณได ทั น ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนด และมี ความจํ า เป น ต อ งใช จ า ยงบประมาณดัง กล า วต อ ไป
กระทรวงการคลังจึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณ โดยใหขยายเวลา
เบิกจายงบประมาณไดถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563 งบประมาณป พ.ศ. 2555 - 2562 กรณี
มีหนี้ผูกพันทุกรายการ โดยไมกําหนดวงเงิน งบประมาณป พ.ศ. 2560 กรณีไมมีหนี้ผูกพันประเภทงบกลาง
เฉพาะรายการคาใชจ ายเกี่ยวกับ การเสด็จ พระราชดํา เนินและตอนรับประมุขต างประเทศ คา ใชจ า ยตาม
โครงการอั นเนื่องมาจากพระราชดํา ริ คา ใช จ า ยชดใช เงินทดรองราชการเพื่ อช วยเหลือ ผู ประสบภั ยพิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน...
กรณีฉุกเฉิน และเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับการขยายเวลาเบิกจา ยงบประมาณผาน

-๕ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการคัดเลือก
(LIST) และยืนยันขอมูล (CONFIRM) PO และ/หรือเอกสารสํารองเงินทุกประเภทที่ตองการขยายเวลาเบิกจาย
งบประมาณในระบบ GFMIS ใหแลวเสร็จ ภายในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2563 หากไมดําเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด งบประมาณดังกลาวตองถูกพับไป ทั้งนี้ ใหห นว ยงานของรัฐ เรง รัด การเบิก จา ย
งบประมาณรายจา ยประจํา ปง บประมาณ พ.ศ. 2555 – 2562 ใหแลวเสร็จ ภายในวั นที่ 30 กันยายน
2563 เพื่อมิใหงบประมาณดังกลาวตองถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย
2. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพั สดุภาครัฐ
กรมบัญ ชี กลาง ดว นที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวั นที่ 11 มี น าคม 2563 เรื่ อง มาตรการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหการเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เกิดความคลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
2.1 การนํ า รา งประกาศและร า งเอกสารซื้ อหรือจา งดว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
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 การเผยแพรประกาศและเอกสารซื้อหรือจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ใหดําเนินการ ดังนี้
2.2.1 การซื้อหรือจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จากเดิม
“(1) การซื้อหรือจา งครั้งหนึ่ง ซึ่งมี วงเงิ นเกิน 500,000 บาท
แตไมเกิน 5,000,000 บาท ใหกําหนดไมนอยกวา 5 วันทําการ
(2) การซื้อหรือจา งครั้งหนึ่ง ซึ่งมี วงเงิน เกิ น 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
ระยะเวลาในการใหผูประกอบการเตรียมการจั ดทํา เอกสารเพื่ อยื่นขอเสนอ โดยไม นอยกว า 3 วั น ทํ าการ
(ทุกวงเงิน)”
2.2.2 การจา งที่ปรึกษาและการจา งออกแบบหรือควบคุมงานก อสรา ง
โดยวิธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป จากเดิม “ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางที่ปรึกษา
และเผยแพรป ระกาศและเอกสารการจ างออกแบบหรือควบคุมงานกอสรา ง เปนเวลาติ ดต อกัน ไมนอยกว า
5 วันทําการ” เปน “ใหหนวยงานของรัฐเผยแพรประกาศและเอกสารการจางที่ปรึกษา และเผยแพรประกาศ
และเอกสารการจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันทําการ”
2.3 การจัดซื้อ...

-๖2.3 การจั ด ซื้ อ จั ดจ า งพั ส ดุ ว งเงิ น ไม เ กิ น 500,000 บาท ให ห น ว ยงาน
ดําเนิ นการโดยวิธี เฉพาะเจาะจง ตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจั ดซื้อจัดจ างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560
3. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาจัดซื้อจั ดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด 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 (COVID19)) จากกรณีที่มีการระบาดของของโรคโควิด 19 เปนกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน เปนผลใหการดําเนินการ
จัดซื้อยา เวชภัณฑที่มิใชยา หรืออุปกรณการแพทย หรือการจั ดจา งเพื่ อใหไ ดมาซึ่ งพัสดุ ที่ใชในการป องกั น
ควบคุม หรือรักษานั้น ไมสามารถดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางตามปกติไดทัน ซึ่งหากดําเนินการ
ลาชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสาธารณะและระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดังกลาวเปนไปดวยความคลองตัวและทันตอสถานการณ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
3.1 การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุสํ า หรั บ การป อ งกั น ควบคุม หรื อ รัก ษาโรค
โควิด 19 ในแตละครั้งทุกวงเงิน ถือเปนกรณีจําเปนเรงดวน จึงยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด
วงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลั งวาดวยการจั ดซื้อ
จัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานของรัฐดําเนินการตามขอ 79
วรรคสอง แหงระเบียบฯ และใหเจาหนาที่หรือผูที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนแลวรี บ
รายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ และเมื่อหัวหนาหนวยงานของรัฐใหความเห็นชอบแลว
ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
3.2 การดําเนินการตามขอ 3.1 หากมีความจําเปนจะตองจายเงินคาพัสดุ
ลวงหนาให แกผูขายหรือผูรับจาง ใหยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอ 89 (4) โดยใหจา ยได ตามเงื่อนไข
ที่ผูขายหรือผูรบั จางกําหนด และยกเวนการวางหลักประกันการรับเงินลวงหนาตามระเบียบฯ ขอ 91 วรรคสอง
ทั้งนี้ แนวทางปฏิบัติดังกลาวใหใชไดจนกวาจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณฉุกเฉิน
4. การเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 คณะกรรมการเรงรัด
การใชจา ยงบประมาณจังหวัดเชียงใหม มี มติใหทุกหนวยงานราชการที่ ได รับเงินงบประมาณจัดทําแผนการ
ดําเนินงาน และผลการเบิกจายงบลงทุนตามแบบรายงานที่กําหนด สงใหจังหวัดเชียงใหมภายในวันที่ 5 เมษายน
2563 เพื่อจะไดนําผลการดําเนินงานมาประมวลผลตอไป
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
ไดรับงบประมาณ จํานวน 18 โครงการ 46 กิจกรรม วงเงินงบประมาณ 231,500,000 บาท ขณะนี้อนุมัติ
โครงการแล ว 27 กิจ กรรม ผลการเบิ กจ า ย 6,833,650.63 บาท คิ ดเป นร อยละ 2.98 อยู ลํ าดั บที่ 8
ของประเทศ
ผูวาราชการจังหวัด...

-๗ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ) ประธานในที่
ประชุม งบประจํา (Function) ขอใหรองผูวา ราชการจั งหวั ดเชี ยงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี ) หารื อกั บ
สวนราชการ ขณะนี้จําเปนตองมีการปรับแผนการใชจายเงิน โดยเฉพาะงบอบรม และงบจัดงานตาง ๆ ตองปรับ
แผนใหเขากับสถานการณในปจจุบัน ทั้งนี้ ใหเรงรัดการเบิกจายใหทันสิ้นปงบประมาณดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) จังหวัดเชียงใหม
ไดเสนอของบประมาณ จํา นวน 152 กิ จกรรม จํา นวน 159,726,300 บาท กอหนี้ผูกพั นแลว 143
กิ จ กรรม จํ า นวน 126,928,453.86 บาท ยกเลิกกิจ กรรม 8 กิจ กรรม จํ า นวน 20,513,300 บาท
ขณะนี้เ บิกจา ยแลว 119 กิจกรรม จํา นวน 91,980,550.37 บาท คงเหลื อ 34,744,032.79 บาท
ขอความรวมมืออําเภอ การประปาสวนภูมิภาคเขต 9 และสํานักทรัพยากรน้ําภาคที่ 1 เรงรัดการเบิกจายดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 สารนายกรัฐมนตรีถึงผูนําประเทศเพื่อนบานเรื่องความรวมมือเกี่ยวกับ
ประเด็นหมอกควัน
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) กระทรวงมหาดไทย
แจงว า กระทรวงการตางประเทศไดสงสําเนาสารนายกรัฐมนตรีถึงผูนํ าของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเสนอใหสานตอความรวมมืออยางใกลชิด
เพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันขามแดนรวมกันอยางยั่งยืน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) เมื่อป 2562
นายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือถึงผูนําของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่อเสนอใหมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อปองกันและแกไขปญหาหมอกควันขามแดนรวมกันอยางยั่งยืน
และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2563 นายกรัฐมนตรี ไดมีหนังสือถึงผูนําของสาธารณรั ฐแหงสหภาพเมียนมา
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจั กรกัมพูช า เพื่อเสนอใหสานตอความรวมมื อ
ดังกลาวตอไป 2) สําหรับหนังสือถึง นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นายกรั ฐ มนตรี ไ ดก ล า วถึ ง ความรว มมือ อย า งใกลชิ ด ที่ ผา นมาระหว า งกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอมของทั้งสองประเทศ และการแสดงความพรอ มของฝา ยไทยโดย พลเอก ประวิ ตร วงษ สุว รรณ
รองนายกรัฐมนตรี ในการสนับสนุนการแกไขปญหาดังกลาวในการหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงปองกันประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ในการประชุมคณะกรรมการรัก ษาความสงบเรี ย บรอยตามแนว
ชายแดนทั่วไป ไทย - ลาว ครั้งที่ 26 ดวย กระทรวงมหาดไทยแจงใหจังหวัดเชียงใหมใชขอเสนอการสานตอ
ความร ว มมื อในการป องกันและแกไ ขปญ หาหมอกควัน ขามแดนกับ ประเทศเพื่อ นบ า นของนายกรั ฐมนตรี
ดังกลาวเปนกรอบแนวทางในการดําเนินความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในระดับพื้นที่ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การดําเนินการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปาและฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) จังหวัดเชียงใหม ป 2563
ผูอํานวยการสํ า นั กงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อมจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย) สถานการณในป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563
พบจุด ...

-๘พบจุดความรอนอยูในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 5,100 จุด ปาอนุรักษ 7,704 จุด เขต สปก. 332 จุด ชุนชน
และอื่น ๆ 276 จุด พื้นที่เกษตร 85 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ 3 อันดับแรก คือ
อํา เภอเชียงดาว 1,871 จุด อําเภอฮอด 1,566 จุด และอํา เภอพราว 1,236 จุด ในปนี้พบจุดความรอน
มากกวาป 2562 ในหวงเวลาเดียวกัน 4,376 จุด การติดตามตรวจสอบปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา
2.5 ไมครอน (PM 2.5) จากเครื่องวัดของกรมควบคุมมลพิษ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 26 มีนาคม 2563
พบวา สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 6 สถานี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม มีคา PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
มีคาคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม) จํานวน 49 วัน ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2563
จังหวัดเชียงใหม จัดทําประกาศจังหวัดเชียงใหม เรื่อง กําหนดชวงเวลาหา มเผาในที่โลงทุกชนิดอยางเด็ดขาด
ในพื้นที่จังหวั ดเชียงใหม 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
ไดเขา ไปดับไฟในพื้นที่เขา ถึงยาก พรอมอัตรากําลังภาคพื้นดิน จากเจา หนาที่กรมปาไม กรมอุทยาน สัตวปา
และพันธุพืช ราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ไดรับการสนับสนุนเครื่องบิน MI 17 ของกองทัพบก ปฏิบัติการเขาดับ
ในพื้นที่เขา ถึงยาก อาทิ อํา เภอพราว ที่เกิดจุดความรอนบอยครั้งและเปนเขาสูงชัน อํา เภอหางดง บริเวณ
ปาดอยสุเทพ ที่เกิดไฟไหมปา 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 กรมทหารราบที่ 7 ตําบลปงโคง
อํ า เภอเชี ย งดาว เพื่อ เตรียมปฏิบัติการ “Set Zero” อํา เภอเชีย งดาว ไชยปราการ แม แตง และพร า ว
ระดมสรรพกําลังเจาหนาที่กวา 200 นาย ประกอบดวย กําลังทหาร เหยี่ยวไฟ เสือไฟ เจาหนาที่ปกครอง
ชุดปฏิบัติการดับไฟจากองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม อปพร. ผูนํา ชุมชน และชาวบ านในหมูบา นที่
เกิดไฟ บูรณาการกับเจาหนาที่ในพื้นที่สงกําลังเขาไปสับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เฝาระวัง
และนอนคางแรมอยูในปา รวมทั้ง นํากําลังชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจลาดตระเวนเพื่อปราบปรามการกระทําผิด
กฎหมายลักลอบเผาปาสนธิกําลังเขาดับไฟใน 4 พื้นที่ คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาเชียงดาว (ดอยหลวงเชียงดาว)
อุทยานแหงชาติศรีลานนา ตําบลปงโคง อุทยานแหงชาติผาแดง ครอบคลุม 2 พื้นที่ คือ ตําบลเมืองนะ อําเภอ
เชียงดาว และอําเภอไชยปราการ ขอสนับสนุนเฮลิคอปเตอรจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
นําอากาศยานเขาไปชวยดับไฟในพื้นที่ที่กําลังพลภาคพื้นดินเขาไมถึง และประสานใชจิตอาสารมบิน บินสํารวจ
และชี้จุดที่เกิดความรอนทางอากาศ รวมทั้งเช็คกําลังพลและยุทโธปกรณ ในพื้นที่ เพื่อเตรียมพรอมสงกําลัง
ปูพรมเขาพื้นที่เปาหมาย กําชับเจาหนาที่เขาตรวจสอบไฟที่กระจาย เนื่องจากที่ผานมามักจะเกิดไฟในจุดเดิม
แลวลุกลามเปนวงกวาง ตองดับใหสนิททั้งหมดกอนจะถอนกําลังออกมา และตองรายงานผลความคืบหนา
การทํางานใหศูนยบัญชาการฯ จังหวัดทราบทุกระยะ จังหวัดเชียงใหม ไดเพิ่มการลาดตระเวน โดยใชรถยนต
รถมอเตอรไซต และการเดินเทาการลาดตระเวนทางอากาศโดยชมรมโดรนจิตอาสา ชมรมรมบิน และทางพื้นที่
ในปาลึก...

-๙ในปา ลึก โดยชมรมรถมอเตอรไซตวิบาก เพื่ อเฝา ระวังในพื้นที่อยา งตอเนื่อ ง เมื่อ วันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖๓
จังหวัดเชียงใหม ไดรับการสนับสนุนเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุนขนาดเล็ก PM 2.5 ตนแบบของมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห ในพระบรมราชูปถัมภ จํานวน 4 เครื่อง สงมาชวยบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน
จากปญหาฝุนควัน โดยไดกําหนดจุดติดตั้งบริเวณลานประตูทาแพ อําเภอเมืองเชียงใหม และไดจัดการอบรม
ใหความรูเจาหนาที่เพื่อใหการใชเครื่องบําบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุนขนาดเล็กPM 2.5 (ตนแบบ) เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ในชวงกลางเดือนมีนาคม-ปลายเดือนมีนาคม คาคุณภาพอากาศมีปริมาณสูงขึ้น จังหวัดเชียงใหม
ขอการสนับสนุนอากาศยาน BT-67 จากกองทัพอากาศ นําอากาศยานขึ้นบินโปรยน้ําเพื่อลดความหนาแนนของ
ฝุนควั น ที่มี ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในพื้ นที่ปฏิ บัติ ภารกิ จในพื้ นที่ ในตั วเมื องที่ เป นเขตพื้นที่ชุมชน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม สั่งการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหง ใน 25 อําเภอ รดน้ําเพิ่มความชุมชื้น
ในอากาศ ลดฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เมื่อวันที่ ๒๕ -๒9 มีนาคม ๒๕๖๓ การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1
ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม จัดกิจกรรม “ฮวมมือฮวมใจ เพิ่มความชื้นในอากาศ” ไดนํารถบรรทุกน้ํามาฉีดพนน้ํา
เพื่ อลดปริ ม าณฝุ นละอองในเขตพื้ น ที่ ตัว เมื อ งเชี ย งใหม บริเ วณลานประตู ทา แพ พระบรมราชานุ สาวรี ย
สามกษัตริย ถนนนิมมานเหมินทร สะพานนวรัฐและศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 การบริหารจัดการปญหาภัยแลง ป 2563
รก.หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
(นายธนา นวลปลอด) จังหวัดเชียงใหมโดยกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
ไดดํา เนิ นการ ดังนี้ 1) จั ดทํา ประกาศ เรื่อง การจั ดตั้งศูนยบัญชาการเหตุ การณ ภัย แลงจังหวัดเชียงใหม
ป 2562 – 2563 2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญ หาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 2563 3) แจ งใหอํา เภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทํา แผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมทั้งจัดตั้ งศูนย
บั ญชาการเหตุก ารณภั ย แลง ระดั บ อํ า เภอ และศูนยป ฏิบั ติก ารฉุ กเฉิ น ระดั บ องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ป 2562 – 2563 การตรวจสอบสถานการณ แ ละแก ไ ขป ญ หาภั ย แล ง ระดั บ พื้ น ที่ ใ นระยะเร ง ด ว น
กระทรวงมหาดไทยมี ห นั ง สื อ ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0624/ว 1225 ลงวั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2563
แจงใหจังหวัดดําเนินการสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัยแลงที่จังหวัดพบปญหา อุปสรรคในการดําเนินการปองกันและ
แกไ ขปญ หา หรือดําเนินการปองกันและแกไ ขปญ หาแลวแตยังไมเพียงพอกั บความตองการของประชาชน
และมี ค วามต อ งการรั บ การสนั บ สนุ น เพิ่ ม เติม ในระยะเร ง ด ว น จั ง หวั ด เชี ย งใหม ไ ด มีห นั ง สื อ ด ว นที่สุ ด
ที่ ชม 0021/8202 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 แจงผลการดําเนินการแกไขปญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ํา
กรณีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และแผนงาน/โครงการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ําที่ตองการรับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลในระยะเรงดวน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ไดรวบรวมโครงการ/ตรวจสอบ
ตามที่จังหวัดเชีย งใหมเสนอ เรียบรอยแลว รวมจํานวนทั้งสิ้น 155 โครงการ 15 อํ าเภอ 34 ตําบล 160
หมูบาน/ชุมชน วงเงิน 37,237,508 บาท ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมยังไมมีประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลง
และฝนทิ้ ง ช ว ง การใช เ งิ น ทดรองราชการในเชิ ง ป อ งกั น หรื อ ยั บ ยั้ ง ภั ย พิ บั ติ ก รณี ฉุ ก เฉิ น (ภั ย แล ง )
วงเงิน 10 ล า นบาท ป จ จุ บัน ไดมีก ารจ า ยเงิน ทดรองราชการฯ ไปแลว จํ า นวน 7,387,300 บาท
คงเหลือเงิน จํานวน 2,612,700 บาท ใหอําเภอที่มีความตองการรีบเสนอโครงการ
ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายอุดม มาเมือง) สถานการณแหลงน้ํา
ชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 อางเก็ บน้ํา ขนาดเล็ก จํา นวน 117 แห ง
ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 43 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํารอยละ 27
และเขื่อน...

- ๑๐ และเขื่อนขนาดใหญ 2 แหง ภาพรวมมีปริมาณน้ํา 145 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 27 แผนการบริหารจัดการ
น้ํ า ฤดูแล งป 2562/63 จั งหวั ดเชียงใหม ปริมาณน้ํ า ต นทุน 281 ลา น ลบ.ม. สํา หรับ จัด สรรน้ํ า ฤดู แล ง
213 ลาน ลบ.ม. และสําหรับสํา รองน้ํา ตนฤดูฝนเผื่อฝนทิ้งชวง 68 ลา น ลบ.ม. ทั้งนี้ ไดมีการจัดสรรน้ํา
ฤดู แ ลง เพื่ อ การอุป โภค – บริโ ภค และรักษาระบบนิเวศ 61 ลา น ลบ.ม. ส งน้ํา ไปแล ว 35 ล า น ลบ.ม.
เพื่อการเกษตรฤดูแลง ป 62/63 151 ลาน ลบ.ม. สงน้ําไปแลว 119 ลาน ลบ.ม. และเพื่อการทองเที่ยว
และอื่ น ๆ 1 ล า น ลบ.ม. ยัง ไม มี ก ารส งน้ํา รวมสง น้ํ า ไปแลว 154 ลา น ลบ.ม. คงเหลื อ น้ํ า ที่ จ ะส ง อี ก
59 ลาน ลบ.ม. ปริมาณน้ําปจจุบันเขื่อนแมงัดสมบูรณชล ความจุ 265 ลาน ลบ.ม. ความจุปจจุบัน 79.007
ลา น ลบ.ม. คิด เป นรอยละ 29.81 ปริม าณน้ํา ใชก าร 66.822 ลา น ลบ.ม. แผนการบริหารจั ด การน้ํ า
เขื่อนแมงัดสมบูรณชลในฤดูแลง 62/63 สนับสนุนเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบนิเวศน การเกษตร และอื่นๆ
ในพื้ นที่จังหวั ดเชียงใหม และจังหวั ดลํา พูน ปริมาณน้ํา 70 ลา น ลบ.ม. ช ว งเดื อนมกราคม – พฤษภาคม
2563 เพื่อการเกษตรตามแผนการเพาะปลูก 40,286 ไร ปริมาณน้ํา 45 ลาน ลบ.ม. เตรียมแปลงตกกลา
ฤดูฝน ป 63 จํานวน 20 ลาน ลบ.ม. คาดวา จะใชน้ํารวมตามแผน 135 ลาน ลบ.ม. แผนการสงน้ําทั้งหมด
25 รอบเวร 70 ลาน ลบ.ม. เริ่มสงน้ําวันที่ 9 มกราคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภาวะปกติ
จะสงสัป ดาหละ 6 วัน รวม 1 – 5 ลา น ลบ.ม./สัปดาห หากภาวะวิกฤต สงสัปดาหละ 6 วัน รวม 5 – 8
ลา น ลบ.ม./สัป ดาห กดฝนตกสงสัปดาหละ 6 วัน รวม 0 – 3 ลาน ลบ.ม./สัป ดาห ปจจุบั นไดสงน้ํา แลว
11 รอบเวร รวมสะสมรอบเวรที่ 1 - 11 จํ านวน 36.29 ลา น ลบ.ม. น อยกวา แผน 0.17 ลาน ลบ.ม.
สถานการณน้ําของเขื่อนแมกวงอุดมธารา ปริมาณน้ํา รอยละ 25.24 มีแ นวโนม คอย 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
ทางการสนับสนุนน้ําเพื่อการประปาฝงตะวันตกเมืองเชียงใหมกรณีเกิดวิกฤตจะมีอางเก็บน้ําและแกมลิงพื้นที่
โครงการฯ แม แ ตงและโครงการชลประทานเชี ย งใหม จํา นวน 10 แห ง สามารถสนั บ สนุ น น้ํ า ปริม าณ
1,940,000 ลบ.ม. การใหความชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยแลงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันจังหวัด
เชียงใหมมีเครื่องสูบน้ํา 57 เครื่อง รถบรรทุก 4 คัน เพื่อชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม (นายแพทย จตุชั ย มณี รัตน )
ณ วั นที่ 29 มีนาคม 2563 สถานการณทั่วโลกพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน 684,641 คน
เสีย ชี วิ ต จํ า นวน 32,180 คน รั ก ษาหาย จํา นวน 146,400 คน ประเทศที่ พ บผู ติดเชื้ อมากที่ สุ ด คื อ
สหรัฐอเมริกา อิตาลี จีน ตามลําดับ สถานการณประเทศไทย พบผูติดเชื้อ จํานวน 1,388 ราย กลับบานแลว
111 คน อยูโรงพยาบาล 1,270 คน เสียชีวิต 7 คน ผูปวยเพิ่มขึ้น 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 ผูปว ยสะสมมีแ นวโนมเพิ่ มขึ้นตั้งแตวัน ที่ 16 มีน าคม 2563 ผูป วยรายใหมมีแ นวโนม คงที่
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 พบผูติดเชื้อ 30 คน เพิ่มขึ้น
10 คน กลับบาแลว 1 คน อยูรักษาตัวในโรงพยาบาล 29 คน ยังไมมีผูเสียชีวิต ผูปวยเขาเกณฑเฝาระวังโรค
610 คน...

- ๑๑ 610 คน กลับบานแลว 505 คน อยูในโรงพยาบาล 105 คน จังหวัดไดมีการติดตามผูที่เดินทางจากเขตติด
โรคติดตออันตรายและพื้นที่ระบาดตอเนื่องมาตั้งแตแรก จํานวน 775 คน บุคคลเหลานี้มีการติดตามครบ 14 วัน
651 คน กักตัวที่บาน 97 คน กักตัวตามสถานที่ที่กําหนด 8 คน อยูระหวางการติดตามตัว 19 คน มาตรการ
ในการควบคุมปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดเชียงใหม C1: Capture (Surveillance) เริ่มดําเนินการ
ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 มีการตรวจจับ คัดกรอง เฝาระวัง C2: Case management & infection control ปจจุบัน
การรักษาพยาบาลเริ่มมีความสําคัญ ขณะนี้โรงพยาบาลนครพิงคสามารถรับผูปวยยืนยันที่ติดเชื้ออาการหนัก
ได 15 เตียง โรงพยาบาลมหาราช 7 เตียง เรงใหโรงพยาบาลนครพิงคขยายใหรับได 30 เตียง เตรียมไว ที่
โรงพยาบาลสั น กํา แพงและโรงพยาบาลประสาท C3: Contact tracing สํ าคั ญในปจจุ บั นเป นอย างมาก คือ
การติดตามผูสัมผัสผูติดเชื้อใหไดครบถวน C4: Community & Law enforcement เปนการบังคับใชกฎหมาย
อยางเขมขน C5: Communication การสื่อสารความเสี่ยง C6: Coordination การจัดระบบดูแล ในสวนของ
การคั ดกรองแนวทางการดูแ ลผู ที่เ ดิน ทางจากเขตติ ด โรค พื้ นที่ ระบาด กรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑล
มี 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 จะมีการคัดกรองผูที่เดินทางผานทาอากาศยาน/รถไฟ/ขนสงเมื่อเขามาในพื้นที่แลว
จะมีการแจงรายชื่อใหหนวยงานปกครองจังหวัดแยกที่อยูตามอําเภอรวมกับการคนหาในพื้นที่ทั้ง 2 ระบบนี้
จะทํางานรวมกัน จากนั้นจะมีการบันทึกขอมูลผูเดินทางกลับในฐานขอมูลของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดที่
ติดตั้งไว ขอมูลทั้งหมดจะรายงานเขามาที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกวัน ระบบที่ 2 จะมีการคัดกรอง
ผูที่เดินทางผานทาอากาศยาน/รถไฟ/ขนสงแลวทําการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นของ วช. เพื่อติดตามบันทึก
อาการทุ กวัน จนครบ 14 วัน ขอจํากัดของระบบที่ 2 จากการใชงานพบวา การลงทะเบียนทํา ไดนอยราย
แตก็เปนเลือกหนึ่งที่นาํ มาเสริมทางเลือกหลัก การเตรียมความพรอมดานสถานพยาบาลเพื่อรองรับการระบาด
ในวงกวา ง ผูปว ยที่สงสัยหรืออยูระหวา งการตรวจสารคัดหลั่งดํา เนินการที่โรงพยาบาลทุ กแหงในเชี ยงใหม
แบงผูปวยออกเปน 3 กลุม คือ กลุมรุนแรงมากตองใชเครื่องชวยหายใจ รอยละ 25 รุนแรงนอย/ปานกลาง/
มีอาการหนักแตไมตองใชเครื่องชวยหายใจ รอยละ 15 และอาการเบา การบังคับใชกฎหมายมีคําสั่งปดสถาน
บริการ และสถานที่ที่อาจเปนการชุมนุมของคนจํา นวนมาก จํา นวน 28 รายการ ตั้งแตวัน ที่ 23 มีนาคม
2563 เวลา 18.00 น. เปนตนไป ซึ่งเปนมาตรการแรกที่ดําเนินการ มีการเพิ่มชองทางการสื่อสารที่มากขึ้น
มิ ติ โ ครงสร า งการประสานงาน จั ง หวั ด เชี ย งใหม ดํ า เนิ น งานด ว ยคณะกรรมการ จํ า นวน 2 คณะ คื อ
คณะกรรมการบั ญ ชาการเหตุก ารณร องรับ ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย แ ละสาธารณสุ ข จั ง หวัด เชี ยงใหม
มีการประชุมทุกวัน และคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม มีการประชุมทุกวัน
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) ประธานในที่ประชุม
นายอําเภอถือวาเปนผูบัญชาการสูงสุดในพื้นที่สามารถนําหนวยงานในพื้นที่เขารวมเปนคณะทํางานโดยใหอยูใน
ดุลพินิจของแตละอําเภอ ชวงเทศกาลสงกรานตอาจจะมีการรดน้ําดําหัวผูใหญใหอําเภอประชาสัมพันธการเวน
ระยะหางทางสังคมเพื่อปองกันการนําเชื้อโรคไปติดผูสูงอายุ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 สถานการณร าคาสิ นคา อุป โภค – บริโ ภคในพื้ น ที่ จัง หวั ด เชี ย งใหม
ในหวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19
ผูแทนพาณิชยจัง หวัด เชียงใหม (นางสาวศศิธร ริ้วทอง) สถานการณ
สินคาอุปโภคบริโภคจังหวัดเชียงใหม 1) สถานการณการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคจากภาวะการคาในหาง
และซุปเปอรมารเก็ต ประชาชนมาจับจายซื้อสินคาเปนจํานวนมาก สินคาบางรายการบนชั้นหมดอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะ...

- ๑๒ โดยเฉพาะสินคาตราที่ไดรับความนิยมสูงจากประชาชน ไดแก บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป (มามา ไวไว) ปลากระปอง
(โรซา สามแมครัว) เปนตน นอกจากนี้ สินคาอาหารสดก็เปนที่ตองการของประชาชน ไดแก ไขไก เนื้อหมู
เนื้อไก และเนื้อปลา 2) การจําหนายสินคาของหางสรรพสินคาทุกแหงมียอดขายเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว ชวงเวลาที่
ประชาชนออกมาจั บ จ า ยสิน คา ในแต ล ะวัน มากที่สุ ด คือ ชว งกอ นเที่ ย งและตอนเย็ น ของแต ละวั น ทั้ ง นี้
จะหนาแนนที่สุดในชว งวันหยุดเสาร-อาทิตย 3) ปริมาณสินคาอุปโภคบริโภค มีเพียงพอตอความตองการ
ของประชาชน เนื่องจากทางหางฯ ไดมีการสั่งสินคาและเติมสินคาอยางตอเนื่อง และมีการอํานวยความสะดวก
ใหแกประชาชนที่มาจับจายซื้อสินคาโดยการจัดจุดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น สถานการณราคาสินคา
อุปโภคบริโภคจังหวัดเชียงใหมบางรายการมีการปรับขึ้นเล็กนอยจากเดือนกอนหนาเนื่องจากสินคาบางรายการ
มีการจัดราคาโปรโมชั่นลดราคาดึงดูดการจําหนาย เมื่อความตองการของประชาชนมากขึ้นจึงกลับมาจําหนาย
ในราคากอนมีการปรับลด ไดแก ปลากระปอง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป หมูเนื้อแดง ไขไกเบอร 2 , 3 สินคา
บางรายการมีก ารปรับ ราคาลดลง ไดแ ก น้ํา มั นถั่ว เหลือง ทั้ง นี้ ทางหา งสรรพสิน คายั งมีก ารจั ดโปรโมชั่ น
อยางตอเนื่อง กรณีการปรับราคาสินคาจะทําไดตอเมื่อไดรับแจงจากสํานักงานใหญและตองเปนไปตามขั้นตอน
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 น้ํา มันพืช (องุน/มรกต) ขวดละ 40 – 55 บาท กระดาษชํ า ระ (สก็ อต/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
แต พบวา มีการกักตุนสิน คา โดยพอคา คนกลางประเภทผูคา ปลีกรายยอย สงผลใหราคาผัน ผวน ราคาไขไ ก
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
ราคาขายปลี ก 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 หา งสรรพสินคามีการจํ าหนายไขไก ทั้งแบบแพ็คบรรจุ
10 ฟอง และแบบแผงบรรจุ 30 ฟอง โดยสั่งสินคาและรับสินคาจากสํานักงานใหญโดยตรง และสํานักงาน
ใหญจะมีการกระจายสินคามากนอยตามความตองการของแตละสาขา นอกจากนี้ ทางหางสรรพสินคาไดมีการ
จัดโปรโมชั่นและจํากัดเงื่อนไขในการซื้อไขไก เพื่อเปนการกระจายใหกับประชาชนไดอยางทั่วถึงและเพียงพอ
ตอความตองการ การจําหนายไขไกในตลาดสดมีประชาชนมาจับจายซื้อไขไกอยางตอเนื่องและเปนจํานวนมาก
ทํ าใหจํา นวนไขไ กในตลาดบางแหงไมเพีย งพอตอความตอ งการของประชาชน นายกสมาคมผู ผลิตคาและ
สงออกไขไก ยืนยันไขไกคละหนาฟารมยังขายที่ราคา 2.80 บาท ขณะที่ผลผลิตสามารถปอนตลาดไดถึงวันละ
40 ลานฟอง...

- ๑๓ 40 ลานฟอง ยืนยันผูเลี้ยงไมไดกักตุน โกงราคาขาย แนะประชาชนหากพบเห็นแจงสายดวนกรมการคาภายใน
1569 เพื่อดําเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร
ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนเมษายน 2563
- วัน ที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. การประกอบพิ ธีวัน พระบาทสมเด็ จ พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ ประจําป 2563 ณ หองโถงดานหนา
ประตูทาแพ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
- วันที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00 การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระสถูปเจดียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลเมืองงาย 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
พั ฒ นาการจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายอาทร พิ ม ชะนก) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ข อเชิ ญ ชวน
ร ว มบริจ าคเงินและร ว มงานทอดผา ปา สมทบกองทุน พัฒ นาเด็ กชนบทในพระราชูป ถั มภสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป 2563 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ วัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง (วัดเจ็ดยอด)
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูวา ราชการจัง หวัด เชียงใหม (นายรัฐพล นราดิ ศร) จากสถานการณโ รค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด – 19 มีขอสั่งการ ดังนี้
1) มอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหมนําขอมูลกลุมเสี่ยงมาตรวจสอบใหไดขอมูลที่ตรงกัน ถูกตองและครบถวน
2) การปดสถานบริการและสถานประกอบการ ตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2563
เปนตนไป ใหมีการบังคับใชกฎหมายและตรวจตราสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่ หากพบมีการ
กระทํา ความผิดใหดํา เนินการตามอํา นาจหนา ที่อยา งเครงครัด และภายหลังหากพบวา ผูปวยมีการติดเชื้อ
มาจากสถานบริการหรือสถานประกอบการดังกลาว ใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเด็ดขาด
3) จากการป ด สถานประกอบการต า ง ๆ ขณะนี้ มี ผู ไ ด รั บ ผลกระทบ ขอให
สวนราชการที่รับผิดชอบสํารวจ/ตรวจสอบผูท่ไี ดรับผลกระทบ เชน ดานการวางงานและการเงินของผูที่ไดรับ
ผลกระทบหรือไดรับความเสียหายในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน เพื่อที่จะไดมีมาตรการใหความชวยเหลือ
ไดทันทวงที
4) ใหมีการเขมงวดตรวจสอบในพื้นที่โดยเฉพาะการตั้งดานตามชุมชนเพื่อปองกัน
ปญหาอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากภาวการณตกงานซึ่งเปนมาตรการที่ตอเนื่องไป
6.2 รองผูวาราชการจังหวัด...

- ๑๔ 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) มีขอสั่งการ ดังนี้
1) ปจจุบันมีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ ก
PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม ณ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดมีประกาศกําหนด
ช วงเวลาห า มเผาในที่โ ลง ทุก ชนิด อย า งเด็ ดขาด มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม ตั้ ง แตวั น ที่ 10
มกราคม - 30 เมษายน 2563 จังหวัดเชียงใหม ไดนําเฮลิคอปเตอรมาใชในการสนับสนุนการลาดตระเวน
ดับไฟฟา และการจัดกําลังชุดลาดตระเวนในพื้นที่ ตองขอความรวมมือจากสวนราชการที่เกี่ยวของและอําเภอ
ในการแกไขปญหาดังกลาว
2) สถานการณภัย แลงในพื้นที่จัง หวัดเชี ยงใหม ได มีม าตรการใหความช วยเหลื อ
ผูประสบภัย มีการจัดตั้งศูนยบัญชาการในระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น จังหวัดไดมีการอนุมัติการใชเงิน
ทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแลง) วงเงิน 10 ลานบาท อําเภอที่ตองการ
รับชวยเหลือใหรีบดําเนินการเสนอโครงการ
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) มีขอสั่งการ ดังนี้
1) จากมาตรการที่รัฐบาลออกมาเยียวยาลูกจ างชั่วคราว อาชี พอิสระ นอกระบบ
ประกันสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากโควิด - 19 โดยจะใหเงิน 5,000 บาท ตอเดือน ระยะ 3 เดือน ซึ่งตอง
ลงทะเบียนผา นเว็บไซต www.เราไมทิ้งกัน.com ใหอําเภอแจงขอมูลใหกับประชาชนในพื้นที่ผา นทางกํา นัน
ผูใหญ
2) การเบิกจ ายงบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2563 มีร ะยะเวลาคงเหลือ 6 เดือน
ขอให รีบ ดํ า เนิน การและเรง รั ดการเบิ กจ า ยงบประมาณให ทัน สิ้น ป ง บประมาณ สํ า หรับ โครงการที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของโรคโควิ ด - 19 ให รี บ เปลี่ ย นแปลงกิ จ กรรมโครงการ
ใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน
6.4 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มีขอสั่งการ ดังนี้
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 ปญหาหมอกควั นไฟปา และ
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)
ผูอาํ นวยการกลุมงานอํานวยการ

