
              รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
ครั้งที ่1/2563 

วันพฤหัสบดีที่  30 มกราคม  2563  เวลา 08.30 น.  
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

รายชื่อผูมาประชุม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายวิรฬุ  พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในที่ประชุม 
2. นายคมสัน สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายรัฐพล นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นายชูชีพ พงษไชย หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวกิจวิธ ี รัตนแกว (แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายวิรชั ต้ังมั่นคงวรกุล โยธาธิการและผังเมอืงจังหวัดเชียงใหม 
9. นายธนา นวลปลอด (แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายนรศักด์ิ สขุสมบูรณ ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
11. นางนภัสวรรณ แสงมณี ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต

เชียงใหม 
12. นางวราภรณ ชาวสกุล หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5 
13. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศนูยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7  

(เชียงใหม) 
14. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
15. นายณรงค ศรีชัยบุญสูง เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
16. นายชลิต ทิพยคาํ จาจังหวัดเชียงใหม 
17. นางศิริพร รือเรือง ผูอํานวยการศนูยดํารงธรรมจงัหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นายศเนต ิ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
19. นางสาววิราชิน ี คําชมภู ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม  
20. นางสาวอรุณี  โปธา หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
21. นางกุลสิริยา กอนแกว (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
22. นางสาวอัจฉรา คํามูล (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน 1  
อําเภอ 
23. นายถนอม กุยแกว (แทน) นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 

24. นางสาวนิติยา... 
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24. นางสาวนิติยา พงษพานิช นายอําเภอหางดง  
25. นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอสารภี 
26. นายจักรินทร สริินทรภูมิ (แทน) นายอําเภอสันทราย 
27. นายสราวุฒ ิ วรพงษ นายอําเภอสันกําแพง 
28. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอดอยสะเก็ด 
29. นายกฤตพล รชตเมธานนท (แทน) นายอําเภอแมริม 
30. นายสืบพงษ นิ่มพูลสวัสด์ิ นายอําเภอแมแตง 
31. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
32. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
33. นายจักรพันธุ ทองอํ่า (แทน) นายอําเภอพราว 
34. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
35. นายธวัฒน จิตตกาวิน (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
36. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
37. นายจิระชาต ิ ซื่อตระกูล นายอําเภอเวียงแหง 
38. นางสาวภัทราพร ลายจุด นายอําเภอสันปาตอง 
39. นายจิรพล สนธิคุณ (แทน) นายอําเภอจอมทอง 
40. นายประยง ศิริรักษ (แทน) นายอําเภอแมอาย 
41. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย 
42. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา (แทน) นายอําเภอแมแจม 
43. นายประพัฒน วงคชมภู (แทน) นายอําเภอดอยเตา 
44. นายมนัส สรุิยสิงห นายอําเภอแมวาง 
45. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน 
46. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
47. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
48. นางอารีย พันธุจันทร (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
49. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล (แทน) ผูบังคับการตาํรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
50. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน (แทน) ผูบังคับการตาํรวจตระเวนชายแดนภาค 3 
51. พ.ต.ท.นคร รุงคณาวุฒิ ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ 
52. พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์  ภุมรินทร (แทน) ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม 
53. พ.ต.ท.ประทีป บุญทวี (แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด 
54. นายโกศล สุริยะวิภาค (แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม 
55. นางสาวรชยา ญาดารชตนนท (แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม 
56. นายประโลม ทองเปา (แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม 
57. นายสราวธุ โฆษิตธนสาร อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ

บังคบัคดีจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
58. นางระพีพร มีสอาด ผูอํานวยการสาํนักประชาสัมพันธเขต 3 
59. นายศุภชัย กัลปสันต ิ (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
60. นายอนุ คงกระพันธ รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทศันแหงประเทศไทยจังหวัด

เชียงใหม 
61. นางสาวเดือน อินตะ (แทน) ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม 
62. นายทรงวิทย ดิษฐวุฒ ิ นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม 
63. นายสมบัต ิ นิลรัตน ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง 
64. พ.ท.หญิง สุกัญญา แกวจันทร (แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

เชียงใหม (ทหาร) 
65. นางสาวกนกพร โชติปาล ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 

66. นายสนทิ เดชมี ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม 

67. วาที่ ร.ต.สมชัย แตงไทย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1  

หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
68. พ.ท.สุทัศน รัตนประชารมย (แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
69. พ.ต.ศุภชาติ ศุกสาร (แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 
70. น.ท.รณพล พุมประทีป (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาภาค 3 
71. พ.ต.สมบัตร ปทมะนุต (แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7  
72. ร.อ.เฉลิมพล ปนทิม (แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3 
73. น.ต.ศรัณย พุมอินทร (แทน) ผูบังคับการกองบิน 41 
74. พ.อ.กานต ตีรณฐิตาภร สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
75. น.ท.วุฒิพล สุขผดุง ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
76. นางสญัญา ไชยเชียงของ คลังเขต 5 
77. นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
78. นางสาวประภัสสร พงษกษัตริย (แทน) ธนารกัษพื้นที่เชียงใหม 
79. นางนิษฐวด ี ทวีจิระวัฒน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 
80. นายวิรชั พงศนภารักษ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม 
81. นายชินนิวัฒน มูลฐี (แทน) สรรพากรภาค 8 
82. นายจรีะยุทธ เหลมประวัติ (แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
83. นายอํานาจ เรอืงแสง สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
84. นางสาวนาถญา ศิริสายัณห ผูอํานวยการสาํนักงาน  คปภ.จังหวัดเชียงใหม 
85. นายปญญา สวนจันทร ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม 
86. นายบุญรอด เขจรานนท (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานศุลกากรภาคท่ี 3 
87. นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
88. นางอารีย ฉวีวรรณมาศ นายดานศุลกากรเชียงดาว 
 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
89. นายปณต เกียรติกอง หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
90. 
 

นางสาวณภัค อุทัยมณรีัตน (แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม 

91. นางสาวภัคนันท วินิจฉัย ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม 
92. นางปวีณวรรณ นิลกําแหง (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม  
93. นายสงคศักย คําดีรุงริรัตน ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 
94. นางจิราพร  เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
95. นายธน ู ธิแกว ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิและสนับสนุนวิชาการ 10  
96. นางนิภาวด ี อินปนบุตร (แทน) ผูอํานวยการศนูยพัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูงจังหวัด

เชียงใหม 
97. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน 
98. นายเอราวิน สทุินนะ (แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน 
99. นางอนงค เจริญวัย ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม 
100. นางจิดาภา สภุาสอน (แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเดก็บานเวียงพิงค 
101. นางอัจฉรี อุบลเขียว (แทน) ผูอํานวยการศนูยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ          

บานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
102. นางรชยา ฮั่นตระกูล หัวหนาบานพักเด็กและครอบครวัเชียงใหม 
103. นายสุรียภาส สอนลือ (แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม 
104. นางวัชรียา ศรีหิน ผูอํานวยการศนูยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม 
105. นางสมลักษณ จันทพงศสวัสดิ์ เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา  2/ (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม 

สาขา 1 
106. นายอนิรุจน อวดแรง (แทน) ผูอํานวยการศนูยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ     

สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดาํริ จังหวัดเชียงใหม 
107. นางรสสุคนธ พิทน (แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นท่ีสูง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

108. นายพัฒนา นุศรอีัน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
109. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
110. วาท่ี ร.ต.ประเทอืง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
111. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
112. นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
113. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศสุัตวจังหวัดเชียงใหม 
114. นางพัชรินทร ศขุอราม (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานพัฒนาที่ดินเขต  6 
115. นางสาวนงเยาว จันทรอินทร (แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม 
116. นายอภิวัฒน ภูมิไธสง (แทน) ผูอํานวยการสาํนักชลประทานที่  ๑  
117. นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง (แทน) ปศุสัตวเขต 5 
 

119. นางภัทราพร... 
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119. นางภัทราพร ศิริวัฒนาโยธิน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  7 
120. นางพจนีย แสนลา หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม 
121 นายบรรเทา จันทรพุม ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 
122. นางอาทิตยา แสงมณี ผูอํานวยการศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด

เชียงใหม 
123. นางสาวบุษรา แกวสม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 

จังหวัดเชียงใหม 
124. นางสุจารีย พิชา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1  
125. นายประสาน พรโสภิณ ผูอํานวยการศนูยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้าํจืด                

เขต 1 (เชียงใหม) 
126. นายสกุล มูลคํา (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม 
127. นายประสพสุข มงคลไชยสิทธิ ์ (แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
128. นายสุรชัย สดุสาคร (แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 
129. นางอรทัย ธรรมเสน (แทน) ผูอํานวยการศนูยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร              

อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
130. นางสาวสยุมพร สภุรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม 
131. นายปริวรรต ปญจะ (แทน) ผูอํานวยการศนูยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม 
132. นางสาวนุสรา ภูทอง (แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม 
133. นายรังสรรค บุศยเมือง (แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ 
134. นายศราวุฒ ิ ปงเขียว (แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร 

ดานอารักขาพชื จังหวัดเชียงใหม 
135. นายฤทธี พรหมวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม

ที่ 1 
136. นางสาวศศิเมษ ฟองสา (แทน) ผูอํานวยการศนูยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร

จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง) 
137. นายวีระ สทุธิธน (แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
138. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
139. นายพงษพินันท บูรณะกิติ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม) 
140. นายฉัตรชัย จอมเดช (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม 
141. นางสาวศศิกานต อินตะแกว (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคท่ี 1 
142. นางสาวปยฉัตร ชาญไววิทย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม 
143. นายอุทัย ศิริ (แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
144. นางปรารถนา ประดิษฐกุล (แทน) ผูอํานวยการศนูยควบคุมการบินเชียงใหม 
145. นางลมัย รุงทรัพยรงัษ ี (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1 
146. นายภัทรินิธิ ประสาทกุลพิสฐิ (แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒ 
147. นายจเรเมธ จันทรจร ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
 
 

หนวยงาน... 
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หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
148. นายนรินทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

เชียงใหม 
149. นายสุเมธ สงิหขวา (แทน)  ผูอาํนวยการสํานักบรหิารพื้นท่ีอนุรกัษท่ี 16 (เชียงใหม) 
150. นายภูมินพศ บุญบันดาร ผูอํานวยการสํานักจัดการทรพัยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม) 
151. นางจันทรสุดา รุงเรอืงวงค (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1  (เชียงใหม) 
152. นางกรองแกว ทัปนวัชร (แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม  
153. นางสาวเพ็ญศิลป ทิฆะพันธ (แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร 
154. นางณิชนันทน ทองคํา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานทรัพยากรน้ําภาค  1 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
155. นายนิพจน วิชาจารย (แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ 
156. นายสมศักดิ์ แกวสอน สถิติจังหวัดเชียงใหม 
157. นางสาวชฎารช จันทนพันธ (แทน) ผูจัดการสาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ

ตอนบน 
158. นางสุมาล ี ปนดอน (แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน 
159. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
160. นายสํารวม ธรกิจ หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย 
161. นายประเสรฐิ ฝายชาวนา พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
162. นายสุรศกัดิ์ เผื่อนคํา ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
163. นางสาวเยาวณา เชื้อเมืองพาน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 
164. นางสาวพิมพบุญ พันสวัสดิวง (แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 
165. นางสาวสุมาล ี ญาณภาพ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด

เชียงใหม 
166. นายจตุพร ปนทวงค (แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด

เชียงใหม 
167. นางนงนุช กุมศสัตรา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
168. วาที่ ร.อ.ดร.พฒนดล พลเย่ียม (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาค 5 
169. นางสาวอัจฉรา ชิตทาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
170. นางสาวสวุิชชา สขุสวัสดิ์ (แทน) ผูอํานวยการยุติธรรมจงัหวัดเชียงใหม 
171. ร.ต.อ.ดํารง สินสวาท (แทน) ผูอํานวยการศนูยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพ้ืนที่ 5 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
172. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
173. นายสุวรรณ สวัสดิ์มลู (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
 

174. นางสาวลัดดา... 
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174. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
175. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
176. นายสุรัตน ปาละนันทน ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมอืแรงงาน 19 เชียงใหม 
177. นางสาวปาริฉัตร จันทรอําไพ (แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟสูมรรถภาพคนงานภาค  3 
178. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํหรับอุตสาหกรรม

บริการสุขภาพ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
179. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
180. นายไกรสิน อุนใจจินต ผูอํานวยการสํานักศลิปากรท่ี 7 เชียงใหม 
181. นางสาวศิรพิร ภาณุรัตน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ  
182. นางกษมา ประสงคเจริญ ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศลิปเชียงใหม 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการ 
183. นายนิรันทร สินไพบูลย (แทน) ผูอํานวยการศูนยการศกึษาพิเศษเขตการศกึษา 8 
184. นางสาวเทพ ี กับปุละวัน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 1 
185. นายชลอ คชาประดษิฐ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 2 
186. นางนริสา พงษพานิช (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต ๓ 
187. นายประสิทธิ์ เมืองไสย (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 4 
188. นางไอซา แกวประภา (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม เขต 5 
189. นายสมพงศ พรหมจันทร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงใหม 

เขต 6 
190. นายวิรตัน คงดี (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 
191. นายณัฐกุล รุณผาบ (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 34 
192. นายกิตติ์ธเนศ พันธภานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
สถาบันการศึกษา 
193. นางปราณ ี พันธุวุฒ ิ (แทน) อธิการบดมีหาวิทยาลยัแมโจ 
194. นางศิริเพ็ญ ผอนจัตุรัส (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม 
195. ดร.อํานวย ทะพิงคแก อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
196. นางวิภาพรรณ ติปญโญ (แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
197. นายวรเวช จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม 
198. นางสาวปฐินนท จันทรรัตน (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวดั

เชียงใหม 
 

199. นางสุชานาถ... 
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199. นางสุชานาถ ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม 

200. นายณรงค นาตา (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล 
201. นายสมบูรณ ชูหอยทอง (แทน) ผูอํานวยการโรงเรยีนศรสีังวาลยเชียงใหม 
202. นายณัฐกิตติ ์ ไกรงาม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศกึษาสงเคราะหเชียงดาว 
203. นายฐาปกรณ ใจสุวรรณ หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
204. นพ.จตุชัย มณีรตัน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
205. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม 
206. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร 
207. นายอภิชาติ มูลฟอง (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 
208. ดร.อมาวส ี อัมพันศริิรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม 
209. นางสุรียพร แซลี (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท 
210. นางสาวนิ่มนวล รอดเรือน (แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
211. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
212. นางสาวนิรามัย ศริิศรีสุดากุล ผูอํานวยการศนูยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 
213. นางวรลักษณ เพชรรักษ (แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร               

เขต 3 (เชียงใหม) 
หนวยงานพิเศษ/อิสระ 
214. นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘ 
215. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 
216. นางสุรางครตัน ณ ลําปาง หัวหนาสถานีกาชาดท่ี 3 เชียงใหม 
217. นางวรางคณา อ่ิมอุดม (แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ 
218. นายปรีดา พรหมมา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
219. นายพัทธนา ไชยนาแพง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
220. นายปรีดา  พรหมมายน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร 
221. นายนัทธพงศ ชะเต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
ภาคเอกชน 
222. นางสาวสธุิดา แซเตี๋ยว (แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 
สวนทองถิ่น 
223. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
224. นายมนตชัย พงษเกียรติกอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
225. นายฐิต ิ อินทะพันธุ (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ 
226. นางศรัชญา ณ เชียงใหม (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
227. นายยงยุทธ คุณรา (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ 
 

หนวยงาน... 
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
228. นางสาวชมนาถ พรสมผล (แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิาคเขต  9  
229. นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ) 
230. นายถนัดกิจ นวมอินทร ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1 
231. นายสาธิต ฉวีรัตน ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2 
232. นายกลศาสตร เรืองแสน (แทน) ผูอํานวยการสาํนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
233. นางอริสรา ธนาคมภิรมย (แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม 
234. นางกัลยาภา พานชิ ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัด

เชียงใหม) 
ผูเขารวมประชุม 
235. นายไชยวัฒน อินสูนย นายชางโยธาอาวุโส สาํนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดเชียงใหม 
236. นางสาววิรชัดา ปงเมือง นักสังคมสงเคราะห  บานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม 
237. นายฐาปนา จันกัน นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ  ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนอื 
238. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
239. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
240. นางวัลยา สิปปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
241. นายสมศกัดิ์ ดิเรกโภค นายชางสื่อสารชาํนาญงาน สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
242. นายเกษม วงคมณี พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สาํนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม) 
2. รัฐมนตรีชวยวากระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี) มอบนโยบายแกหัวหนาสวน

ราชการ ดังนี ้   
      2.1 ขอขอบคุณทุกทานที่ปฏิบัติหนาที่ในชวงเทศกาลปใหมที่ผานมาที่ตองทุมเทกําลังกาย 

กําลังใจ ทําใหในป 2563 สามารถลดการสูญเสียบนทองถนนไดถึง 90 ราย เมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหม  
ป 2562  ขอใหมีการปฏิบัติอยางตอเน่ือง เขมงวดการบังคับใชกฎหมาย หรือมาตรการตางๆ ที่ทาง               
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดไดวางแผนไว ขอใหมีการปฏิบัติตอเนื่องตลอดป คาดหวังวา
ในป 2563 ตลอดทั้งป จะสรางสถิติใหมลดการสูญเสียชีวิตบนทองถนนไดอยางนอยรอยละ 20 สําหรับ
ภารกิจตอไป คอื เทศกาลสงกรานต มักจะประสบปญหาคือ ประชาชนจะเดินทางกลับบานไปเยี่ยมญาติพี่นอง 
มักจะมีการเฉลิมฉลองโดยการด่ืมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอใหจังหวัดวางแผนเตรียมการไวลวงหนา สําหรับ
อําเภอในฐานะศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อําเภอใหเชิญศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน 
(ศปถ.) ทองถ่ินมารวมประชุมเตรียมการในพื้นที่ดวย  จังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมายการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวในชวงเทศกาลสงกรานตขอใหผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดเตรียมการ
ดานความปลอดภัยทางถนนดวย ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อําเภอ กลไก ศปถ.อําเภอ และ
กลไก ศปถ.ทองถิ่นเตรียมการประชุมวางแผน ใหนําขอมูลในปที่ผานมามาถอดบทเรียน เรื่องใดท่ีควรตอยอด  
 
                เรื่องใด... 
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เรื่องใดที่ควรแกไขหรือปรับปรุง ตองดูวากรณีการสูญเสียชีวิตแตละรายเกิดจากสาเหตุใด เชน เกิดจาก              
ความเสี่ยงของตัวบุคคล เชน เมาแลวขับ ดื่มแลวขับ ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกําหนด หรือไมสวมหมวก
นิรภัย หรือสาเหตุเกิดจากปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพถนน ตองดูวาถนนเสนทางน้ันอยูในการดูแลของหนวยงานใด              
ซึ่งจะตองรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไขตอไป ใหตรวจสอบแสงสวางบริเวณจุดกลับรถวาสวางเพียงพอหรือไม              
หากตองแกไขใหดําเนินการดวย  หากพบบริเวณจุดเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุใหทําการปดจุดเสี่ยงในพื้นท่ีนั้น 

2.2 การแกไขปญหาฝุนละออง PM 2.5 เปนปญหาท่ีสําคัญในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

พื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม ถือวาเปนเมืองทองเท่ียวหลัก ขอมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูบัญชาการศูนยใหมีการขับเคลื่อนการแกไขปญหาตามกฎหมายและแนวทางของกรมปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยที่ไดมีหนังสือแจงมายังจังหวัดแลว  และใหมีการขับเคลื่อนการควบคุมมลพิษจากฝุนละอองของ
กรมควบคุมมลพิษใน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการ
ลดการเกิดมลพิษตนทางในพื้นที่แหลงกําเนิด มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ  ขอให
จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานใหกระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจําทุกวัน  
ขอใหกําหนดมาตรการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีและสถานการณในพื้นท่ี เนนการกําจัด เนนการลดฝุนละออง
จากแหลงกําเนิดจาก 4 แหลงที่สําคัญ คือ การคมนาคมขนสง ใหมีการตรวจสภาพรถเพื่อลดปญหาควันดําจาก
ทอไอเสีย  การเผาในที่โลงแจง  ฝุนละอองจากสถานที่กอสรางใหจังหวัด/อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถ่ิน              
ที่ออกใบอนุญาตการกอสรางเขาไปตรวจสอบสถานที่กอสราง  โรงงานอุตสาหกรรมใหสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดควบคุมใหเปนการตามกฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของ ฝุนละอองจากสถานท่ี 4 แหลงนี้จะตองเขาไป
กํากับดูแล  ขอใหจังหวัดอาศัยความรวมมือควบคูกับการใชมาตรการทางกฎหมาย โดยชี้แจงถึงผลกระทบ
ทางดานสุขภาพของพ่ีนองประชาชนท่ีเกิดจากฝุนละออง จังหวัดตองบูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวนที่
เก่ียวของในการแกไขปญหา เพราะปญหาฝุนละอองจะกระทบตอสุขภาพ กระทบตอการทองเที่ยว และอื่น ๆ 
อีกมากมาย แตที่หวงใยมากที่สุด คือ สุขภาพของพ่ีนองประชาชน   

2.3  เม่ือวันอังคารที่ผานมากระทรวงมหาดไทยไดมีการประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกลกับ
จังหวัด โดย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยสถานการณภัยแลง    
ที่จะเกิดข้ึนในปนี้  หากติดตามสถิติจะเห็นวาสถานการณน้ํานาหวงใย เพราะฉะนั้นจะตองเตรียมการเปนกรณี
พิเศษในการที่จะเผชิญกับสถานการณภัยแลง ขอใหจังหวัดสํารวจสถานการณนํ้าในพื้นที่ เชน พื้นที่เสี่ยงขาด
แคลนน้ํา พื้นที่ขาดแคลนน้ํา ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา สํารวจทุกพื้นที่ โดยนายอําเภอตองรูวาพื้นที่
รับผิดชอบพื้นท่ีใดเสี่ยงภัยแลง หรือจะประสบสถานการณภัยแลงตองรีบดําเนินการสํารวจ เมื่อสํารวจแลว              
ตองประชุมหารือรวมกัน พื้นท่ีตาง ๆ สภาพปญหาอาจจะแตกตางกัน วิธีการแกไขปญหาตองหารือรวมกัน               
น้ําอุปโภค – บรโิภคตองไมขาดแคลน ถือเปนภารกิจท่ีสําคัญ ถาหากมีความเสี่ยงตองมีมาตรการรองรับ วาจะ
นําน้ํามาจากแหลงน้ําที่ใด โรงพยาบาล  สถานพยาบาล และสถานศึกษาจะตองไมขาดแคลนนํ้า ตองสํารวจ             
ใหไดวาในพ้ืนที่อําเภอ/ตําบลมีโรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตั้งอยูกี่แหง มีแหลงน้ําสํารองใน
พื้นที่หรือไม ขอใหวางแผนและประชุมรวมกัน การเตรียมการและการเตรียมความพรอมเริ่มตั้งแตเดือน
กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563 โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมใหเตรียมการตลอดทั้งเดือน ตองดูวาภายใน             
4 เดอืน จะมีการใชน้ําประมาณเทาใด จะหาน้ําท่ีไหนมาใชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอจะตองสํารวจจํานวน
ครัวเรือนมีกี่ครัวเรือน มีการใชน้ําอยางไร  การประปาสวนภูมิภาค/การประปาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํารวจขอมูลวาแหลงน้ําที่จะนํามาใชในเขตการประปามาจากแหลงน้ําใด หากจําเปนตองขนน้ํามาแจกจายให
ประชาชนจะทําอยางไร มีภาชนะในการรองรับนํ้าภายในหมูบานหรือไม เพราะรถบรรทุกน้ําไมสามารถ               
 
                     รอแจกจาย... 
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รอแจกจายเปนราย ๆ ได จึงจําเปนตองมีภาชนะในการรองรับน้ํากลางของหมูบาน ใหสํารวจขอมูลภาชนะ            
ของแตละหมูบานดวย  หากจะมีการขุดบอนํ้าบาดาลหรือบอนํ้าตื้น ขอใหมีการสํารวจพื้นที่และประชุมรวมกับ
หนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไมเพื่อหารือในเรื่องของการขออนุญาตใช
พื้นที่กอน ถาจําเปนตองเจาะบอนํ้าบาดาลและใชงบประมาณจากรัฐบาลยังมีปญหาอยูในขณะนี้ ขอใหจังหวัด
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใชงบประมาณที่มอียูในแผนหรืองบสํารองจายกอน โดยใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางถูกตอง หากพื้นที่ประสบภัยแลง เมื่อจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยไปแลว องคกรปกครอง              
สวนทองถ่ินสามารถเบิกจายงบสํารองจายหรืองบเรงดวนได  การเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยนํ้าเสีย
ลงในแมน้ํา คู คลอง แหลงนํ้าตาง ๆ เปนเรื่องที่สําคัญเพราะในชวงเวลาดังกลาวจะไมมีน้ําระบายหรือเจือจาง
น้ําเสีย หนวยงานคมนาคมจะตองสํารวจแนวตลิ่งเพื่อรองรับการพังทลายของตลิ่งโดยเฉพาะแมน้ําที่ใชในการ
สัญจร ตองมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูกับใหพี่นองประชาชน ภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการใชน้ํา
อยางประหยัด ตองขอความรวมมือในระดับหมูบาน ตําบล ไมใชเฉพาะเกษตรกรที่ขอความรวมมืองดปลูกพืช 
ที่ใชน้ํามากเทานั้น แตตองขอความรวมมือพ่ีนองประชาชนทุกคนใหใชน้ําอยางประหยัด  ตองขอความรวมมือ
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมดวย จังหวัดอาจจะเชิญสภาอุตสาหกรรมมาพูดคุยเรื่องการใชน้ํา ตองสรางความ
เขาใจกับพี่นองประชาชนใหทราบถึงความจําเปนในการท่ีรัฐออกมาตรการตาง ๆ เพื่อในรวมกันประหยัดนํ้า 
ตองไมใหประชาชนตื่นตระหนกแลวมีการกักเก็บน้ําไวใชสวนตัว จนกอใหเกิดการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ 
มาตรการตาง ๆ ตองเริ่มทยอยดําเนินการ  ใหสํารวจและเตรียมความพรอมของอุปกรณ เครื่องจักรกล 
รถบรรทุกน้ําท่ีจะมาสนับสนุนหากเกิดปญหาขาดแคลนนํ้าในพื้นท่ี  บุคลากรในการปฏิบัติงานตองมีความพรอม 
ใหมีการสํารวจจํานวน และฝกซอมการเผชิญเหตุ  จากปญหาภัยแลงสิ่งที่เปนปจจัยเสี่ยงอีกเรื่อง คือ การเกิด  
ไฟไหม จะตองสํารวจแหลงน้ําที่จะนํามาดับไฟ  นายอําเภอจัดกํานัน ผูใหญบานประจําจุด ตองมีขอมูลบุคคล            
กลุมเสี่ยงท่ีอาจจะกอใหเกิดไฟไหมปา เชน คนหาของปา เปนตน ถามีโอกาสใหเชิญบุคคลเหลาน้ี มาทําความ
เขาใจและทําขอตกลงรวมกัน   

2.4 สถานการณไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม 2019 ที่ เกิดความวิตกกังวลในขณะนี้                   
ขอใหจังหวัดหามาตรการท่ีจะดูแลการเขามาของนักทองเที่ยว สิ่งสําคัญ คือ การสรางความเขาใจ ไมอยากให
ตื่นตระหนกหรือหวาดระแวงกับนักทองเที่ยวมากเกินไป  ขอใหคํานึงถึงความเปนเจาบานที่ดี แตท้ังนี้ก็ตองหา
มาตรการในการปองกันควบคูไปดวย ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดูแลเรื่องนี้ดวย 
   2.5 การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขณะนี้งบประมาณอยูระหวาง
การพิจารณา ซึ่งจะทําใหหนวยงานมีระยะเวลาในการเบิกจายนอยลง  โครงการใดท่ีผานการพิจารณาของ                   
สภาผูแทนราษฎร และผานการพิจารณาของวุฒิสภาแลวสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจาง หาผูรับจางรอไวกอน               
(ยังไมตองลงนามในสัญญา) เมื่อไดรบัการจัดสรรงบประมาณมาแลวใหรีบดําเนินการเบิกจาย 

3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอ่ืน ๆ  
3.1 รับมอบเงินโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลนครพิงค 

(การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2)  
3.2 การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม  

ปการเพาะปลูก 2562/63 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 
3.3 การมอบประกาศเกียรติคุณขาราชการท่ีทํางานดี ตามโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

ปองกันและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2562  จํานวน 1 ราย  (สํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม) 

              4. ประมวลภาพ... 
 



- ๑๒ - 
 

4. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนมกราคม  2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตาํแหนงใหม 
    5.1   นายวีระพันธ ดีออน 
      ตาํแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
      ตาํแหนงเดิม  นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
 5.2  นายบรรเทา  จันทรพุม 
      ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  

(จังหวัดเชียงใหม) 
      ตาํแหนงเดิม  ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (จังหวัดสงขลา) 

 5.3  นายไกรสิน  อุนใจจินต 
        ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสาํนักศิลปากรท่ี 7 เชียงใหม 
        ตําแหนงเดิม  ผูอํานวยการสาํนักศิลปากรท่ี ๙ อุบลราชธานี 

    5.4  นางอารีย   ฉวีวรรณมาศ 
      ตาํแหนงปจจุบัน นายดานศลุกากรเชียงดาว 
      ตาํแหนงเดิม   ผูเชี่ยวชาญดานความรวมมือทางศุลกากรระหวางประเทศ  

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
5.5   พันตํารวจตรี มังกร แสนมา 
        ตําแหนงปจจุบัน สารวัตรสถานีตาํรวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2 
        ตําแหนงเดิม   สารวัตร (สอบสวน) สถานีตาํรวจภูธรเชียงแสน 

   5.6  นายจเรเมธ  จันทรจร 
     ตาํแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3 
           ตาํแหนงเดิม  วิศวกรโยธาชาํนาญการพิเศษ สํานักกอสรางทางท่ี 1 
   5.7  นางเขมวรรณ ดวงจันทร 
     ตาํแหนงปจจุบัน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
           ตาํแหนงเดิม  ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   
      สํานักงานสงเสรมิและพัฒนาการเกษตรท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
                        -  
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
ครั้งที่ 12/2562  เมื่อวันพธุที่  25 ธันวาคม  2562   

      หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม  (นายชูชีพ พงษไชย) ตามท่ีจังหวัดเชียงใหม                 
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งท่ี 12/2562   เมื่อวันพุธที่  25  ธันวาคม  2562  เวลา 09.00 น.                    
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด
เชี ยงใหม    ฝ าย เลขานุการได จัดทํารายงานการประชุม ประกอบดวยเอกสาร 22 หน า โดยมี                    
นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย   ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน 
 
                          อิเล็กทรอนิกส... 
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อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  12/2562  ท้ังนี้  สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม               
และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรขอแกไขรายชื่อและตําแหนงของผูเขารวมประชุม  ฝายเลขานุการ               
ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว  จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2562 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการช้ีแจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
    คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) สํานักงานคลงัจังหวัดเชียงใหม
รายงานผลเบิกจายเงินงบประมาณ ดังนี้  งบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 ภาพรวมท่ีไดรับ จํานวน  
9,656.98  ลานบาท  มีผลการเบิกจาย จํานวน 7,271.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.29  มีผลการ
เบิกจายอยูลําดับที่ 3 ของประเทศ  แยกเปน งบรายจายประจํา จํานวน 8,820.80 ลานบาท เบิกจายแลว 
จํานวน 6,924.38ลานบาท คิดเปนรอยละ 78.50 งบรายจายลงทุน จํานวน 836.18 ลานบาท เบิกจาย
แลว จํานวน 346.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.45 มีผลการเบิกจายอยูลําดับท่ี 25 ของประเทศ  
งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24  ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 997.51 คิดเปนรอยละ 39.71 
ทํา PO แลว จํานวน 1,282.02 ลานบาท แยกเปนงบประมาณเหลื่อมป ป 2562 จํานวน 2,146.22              
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 887.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.33 ทํา PO แลว จํานวน 1,055.50 
ลานบาท  งบประมาณเหลื่อมป กอนป 2562 จํานวน  366.02 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 110.39 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 30.16  ทํา PO แลว จํานวน 226.52 ลานบาท  ขอใหสวนราชการเรงดําเนินการ
เบิกจายงบประมาณเหลื่อมปดวย การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 เม่ือสวนราชการไดรบั
แจงยอดเงินงบประมาณจากสวนกลางแลว สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางหาผูรับจางไวลวงหนา โดยใน
ประกาศจัดซื้อจัดจางตองมีเงื่อนไขวาจะลงนามในสัญญาตอเมื่อไดรับงบประมาณรายจายประจําป                
พ.ศ. 2563 แลวเทานั้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.2  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
       หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) เวลาบาย 3 โมง

ของวันนี้สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดนัดหารือกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
และกลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหดําเนินการตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม และขอเนนย้ําของคณะกรรมาธิการ  สําหรับงบประมาณโครงการแกไขและบรรเทาปญหา               
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562  การประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม  สวนสัตวเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 รีบดําเนินการเบิกจายงบประมาณภายในเดือนมนีาคม 2563  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.1.3 การปองกัน...  
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   3.1.3 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
          ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายนรินทร  ประทวนชัย) สถานการณปจจุบัน ในระหวางวันท่ี ๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา 
จังหวัดเชียงใหมพบจุดความรอนสะสม จากดาวเทียมระบบเวียร (VIRS) จํานวน ๑,๗๘๕ จุด ซึ่งเทียบกับป 
๒๕๖๒ พบจุดความรอนสะสม จํานวน ๑๖,๘๗๑ จุด ซึ่งเปนตัวเลขที่ลดลง  การวัดคา PM 2.5 เฉลี่ย 24 

ชั่วโมง ระหวางวันที่ 1 – ๒๗ มกราคม 2563 ของกรมควบคุมมลพิษ ทั้ง 3 สถานี คือ สถานีชางเผือก สถานี
ศรีภูมิ และสถานีสุเทพ พบวาในชวงระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ คา PM 2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง             

เริ่มสูงข้ึน เริ่มมผีลกระทบตอสุขภาพ เนื่องดวยความกดอากาศในชวงเชาและทิศทางลมที่พัดพาฝุนละอองเขา
มาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม และเกิดจุดความรอนเพิ่มข้ึนในพ้ืนที่จังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง สงผลใหจังหวัด
เชียงใหมประสบปญหาฝุนควันปกคลุมอยางเห็นไดชัด โดยสาเหตุท่ีเกิดขึ้นบอยครั้งเกิดจากการเผาในที่โลงแจง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นท่ีปา และพื้นที่ชุมชนใกลเขตปา การเก็บหาของปา ลาสัตว และการกําจัดวัชพืช
เพื่อเตรียมพ้ืนที่ทางการเกษตร ประกอบกับทิศทางลมและสภาพอากาศท่ีนิ่ง ความเปนแองของตัวเมือง  
ทําใหเกิดคาฝุนละอองที่สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง  จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดพื้นที่ทุกหมูบาน/
ตําบล/อําเภอ เปนเขตควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผา
ในที่โลงทุกชนิด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 โดยขณะนี้สามารถจับกุมผูกระทําความผิดได 
จํานวน ๓๔ ราย และดําเนินการการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5             

โดยเนนย้ําการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” 
มีการจัดตั้งศูนยบัญชาการปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม โดยมี             

ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูบัญชาการเหตุการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทําหนาที่อํานวยการ 

สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหวางศนูยสั่งการฯ ระดับอําเภอ หนวยงานสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหสถานการณ
กลับเขาสูภาวะปกติโดยเรว็ ผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหมในรอบเดอืนมกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการประชุม
คณะกรรมการแกไขปญหาฝุนควันระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานรวมกัน และมีการดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ ๑) ประชาสัมพันธผานวิทยุในรายการผูวาพบประชาชน เพื่อเนนย้ํามาตรการควบคุมการเผา        
ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม  ๒) จังหวัดเชียงใหม นํารองในการใชโปรแกรม Air CMI ซึ่งแสดงปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบเรียลไทมจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม มากกวา 

200 จุด โดยความรวมมือจาก  สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติและการสรางความ
สามัคคีปรองดอง  (สํานักงาน ป.ย.ป)  สํานักงานพัฒนาอวกาศแหงชาติ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย              
กรมอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจังหวัดเชียงใหม ๓) จัดกิจกรรมรณรงค แกไขปญหาฝุนควันและ
ผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง “รวมใจไมขับ ชวยดับเครื่องยนต ลดฝุน PM 2.5” สรางการมีสวนรวมแกไข

ปญหาฝุนควัน และตระหนักรูถึงปญหามลพิษทางอากาศ  ๔) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําสวนราชการ 
ภาคประชาชน และนักทองเที่ยว รวมกิจกรรมปนจักรยาน “ลองกองแอวเมือง ลดฝุนควัน” และรวมกิจกรรม
งานมหกรรมรวมพลังเชียงใหมลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหมฮวมใจสูฝุน” เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการลด
และแกไขปญหาฝุนควันในจังหวัดเชียงใหม  และ 5) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดแจกหนากากอนามัยใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดมีการจัดทํา Safety 
zone พื้นท่ีปลอดฝุนทั่วพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม  พื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหมไดมีการฉีดพน
ละอองน้ํา โดยความรวมมือจากหางสรรพสินคา และผูประกอบการอาคารสูง  มีการตั้งจุดตรวจวัดควันดํา และ 
 
                       ตรวจสภาพ... 
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ตรวจสภาพรถโดยสารที่มีคาควันดําเกินมาตรฐาน พื้นที่นอกเมืองเชียงใหม ศูนยอํานวยการระดับอําเภอฯ 
มอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่รณรงค ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจถึงการแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 รวมถึงมาตรการควบคุมการเผา โทษทางกฎหมายของผูที่ฝาฝนใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการฉีดพนละอองน้ําเพ่ิมความชุมช้ืนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อลดฝุนควัน 
สงเสริมการจัดการวัชพืช และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยการทําปุยหมัก มีการจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกัน
ไฟปาลุกลาม  ท้ังนี้ หากมีจุดความรอนเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือพบไฟหรือกลุมควัน เจาหนาที่ดับไฟปาจะลงพื้นที่
เขาไปตรวจสอบ และดําเนินการดับไฟทันที พรอมทั้งใหหนวยงานเจาของพื้นท่ีแจงความดําเนินคดีกับผูเผา 
และรายงานใหศูนยสั่งการฯ ระดับอําเภอทราบ เพื่อรายงานศูนยบัญชาการฯ ระดับจังหวัดตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 3.1.4 การเตรียมการและการปองกันปญหาภัยแลง ป 2563 
                    ผูแทนสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม               
(นายไชยวัฒน อินสูนย) การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 - 2563 กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้   (1) จัดทําประกาศกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 
2562 – 2563  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง  จังหวัดเชียงใหม ป 2562 – 
2563  (3) แจงใหอําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนเผชิญเหตุภัยแลง พรอมทั้งจัดตั้ง               
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น              
ป 2562 – 2563  กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมอบหมายหนวยงานที่มีภารกิจ               
ในการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา อาทิ หนวยทหาร การประปาสวนภูมิภาค หนวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สนับสนุนขอมูล  เพื่อจัดทําขอมูลเปนภาพรวมผลการดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุภัยแลงของจังหวัด               
และสงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปนประจําทุกสัปดาหจนกวาสถานการณ                   
จะคลี่คลาย  มาตรการดําเนินการ ดังนี้  (1) ขั้นเตรียมความพรอม ใหสํารวจจํานวนแหลงน้ํา และทรัพยากร
ของทุกสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กําหนดแผน/มาตรการชวยเหลือของจังหวัด ติดตามสถานการณ
น้ํา และรวบรวมขอมูล พรอมทั้งวิเคราะหประเมินภัยแลงที่อาจเกิดข้ึน รวมประชุมประเมินสถานการณภัยแลง 
รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจําทุกวันพุธ  การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  บูรณาการขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมรับสถานการณ
ภัยแลง  (2) ขั้นการเผชิญเหตุ จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง จังหวัดเชียงใหม เพื่อทําหนาที่
อํานวยการ กํากับดูแลการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตามสถานการณอยางใกลชิด และรายงานสถานการณ
เบ้ืองตนในพื้นที่ใหกับกระทรวงมหาดไทยและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทุกระยะ  จัดเตรียม
รถยนตบรรทุกน้ําเตรียมพรอม เพื่อสามารถออกปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอ  ดําเนินการชวยเหลือ
ราษฎร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน               
พ.ศ. 2562 ทันที  พิจารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อไดรับโครงการจากอําเภอ             
ตาง ๆ  และหนวยงานที่เก่ียวของ  หนวยงานหลักในการแกปญหาความแหงแลง พิจารณาปรับแผนเพื่อใหการ
ชวยเหลือราษฎรอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม สรางการรับรูใหกับประชาชนในชวงเกิดภัยแลง โดยแจง
เตือนสถานการณน้ําและมาตรการการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐผานชุมชน เครือขายอาสาสมัครในพื้นที่              
 
                   ในการรณรงค... 
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ในการรณรงคใหประชาชน  รวมกันประหยัดน้ํา ผานชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ การใชจายเงินทดรอง
ราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับ
การใหความชวยเหลือดานการเกษตร ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  (3) ชวงฟนฟู พื้นที่
การเกษตรที่ประสบภัยแลง ไดแก การสงเสริมเครือขายเกษตรกร การสนับสนุนปจจัยดานการเกษตร ฯลฯ 
ตามหลักเกณฑการใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
หลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเก่ียวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตร ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน            
พ.ศ. 2556  การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมภาคเอกชนและประชาชน ในรูปแบบประชาชนรัฐ เพื่อฟนฟู
พื้นที่ประสบภัยแลง  การบูรณาการแผนฟนฟูใหกับผูประสบภัยแลงตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของของ          
ทุกภาคสวนตาง ๆ  พื้นที่ ท่ีมีโอกาสเกิดความแหงแลงในพื้นที่การเกษตร ดานพืช  จํานวน 21 อําเภอ              
162 ตําบล เกษตรกร 39,717 ราย  รวมพื้นที่การเกษตร 221,844.36 ไร แยกเปน ขาว 53,882 ไร     
พืชไร 15,024.50 ไร พืชผัก 30,433.63 ไร ไมผล 122,504.23 ไร  พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดความแหงแลง  
ในพื้นที่การเกษตร ดานปศุสัตว จํานวน 10 อําเภอ 38 ตําบล เกษตรกร 20,599 ราย รวมปศุสัตวไดรับ
ผลกระทบ 923,381 ตัว  แปลงหญา 613 ไร แยกเปน โค - กระบือ 76,008 ตัว แพะ - แกะ 595 ตัว  
สุกร 86,466 ตัว สัตวปก 760,312 ตัว  แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลงจังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

จังหวัด เขตเพาะปลูก 
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2562/63 

ขาวรอบที่ 2 พืชไร พืชผัก รวมพืชไรพืชผัก รวมท้ังหมด 

เชียงใหม 
ในเขต
ชลประทาน 

19,900 ไร 19,060 ไร 7,823 ไร 26,883 ไร 46,783 ไร 

 
นอกเขต
ชลประทาน 

23,812 ไร 22,874 ไร 55,789 ไร 78,663 ไร 102,475 ไร 

 
รวม 43,712 ไร 41,934 ไร 63,612 ไร 105,546 ไร 149,258 ไร 

ระบบนํ้าประปาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  มีระบบประปาสวนภูมิภาค 7 สาขา พื้นที่บริการครอบคลุม 25 
อําเภอ 92 ตําบล  มีระบบประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 114 แหง  การประกาศเขตการใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/การประกาศเขตพื้นที่การใหความชวยเหลือผูประสบภัย ปจจุบัน
จังหวัดเชียงใหมยังไมมีประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลงและฝนทิ้งชวง  
          ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ขอใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมจัดใหมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร              
การเตรียมการและการปองกันปญหาภัยแลงใหประชาชนไดรับทราบอยางตอเนื่อง และสํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมกระจายขาวสารดังกลาวใหแพรหลาย 
         ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล) 
สถานการณแหลงน้ําชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม ณ วันท่ี 29 มกราคม 2563 อางเก็บน้ําขนาดเล็ก 
จํานวน 117 แหง ภาพรวมมีน้ํารอยละ 54 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง ภาพรวมมีนํ้ารอยละ 26  
เขื่อนขนาดใหญ 2 แหง ภาพรวมมีน้ํารอยละ 40.21  แยกเปน เข่ือนแมงัดสมบูรณชล มีน้ํา 139.048             
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52.47 นอยกวาป  2562 จํานวน 123.04 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 47.87 
จึงมีการงดสงน้ําเขาพ้ืนที่เพาะปลูกในวันเสาร – อาทิตย เข่ือนแมกวงอุดมธารา มีน้ํา 73.263 ลาน ลบ.ม.              
 
                  คิดเปนรอยละ... 
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คิดเปนรอยละ 27.86 นอยกวาป 2562 จํานวน 64.73 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 24.61 น้ําเพื่อ
สนับสนุนน้ําเพื่อการประปาฝงตะวันตกเมืองเชียงใหม รวม 10 แหง ปริมาณน้ําเก็บกัก 6,876,000 ลบ.ม. 
ความจุปจจุบัน 3,980,570 ลบ.ม. มีการสํารองผลิตน้ําประปาเมืองเชียงใหม  อางเก็บน้ําชลประทานที่
สามารถสนับสนุนการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ไดแก อางเก็บน้ําแมเต๊ียะ อางเก็บน้ําหวยกวางตาย 
อางเก็บน้ําวังน้ําหยาด อางเก็บน้ําแมปอก อางเก็บน้ําหวยฮวก อางเก็บนํ้าหวยปุมเปง อางเก็บน้ําหวยตนลาน 
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง  แผนการสงนํ้าจากเข่ือนแมงัดสมบูรณชลลงแมน้ําปง ป 2563 แผนสงน้ําทั้งหมด 25 
รอบเวร 70 ลาน ลบ.ม. สงน้ําในพื้นที่โครงการแมแฝก – แมงัด จํานวน 45 ลาน ลบ.ม.เพื่อการอุปโภค                
1 ลาน ลบ.ม. และเพ่ือการเกษตร จํานวน 44 ลาน ลบ.ม. พื้นที่ตลอดลําน้ําปงจังหวัดเชียงใหมและลําพูน 
จํานวน 70 ลาน ลบ.ม. สําหรับประปา 21 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและเพื่อการเกษตร 48 ลาน ลบ.ม. 
เพื่อการทองเที่ยว 1 ลาน ลบ.ม.  ระหวางวันท่ี 17 – 20 มกราคม 2563 ไดมีการดําเนินการกําจัดวัชพืช
ผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ําปาแดด ระหวางวันที่ 22 – 25 มกราคม 2563 ไดมีการดําเนินการขุดลอก
บริเวณทายประตูระบายนํ้าปาแดด โดยมีการบูรณาการรวมระหวางกรมชลประทานและหนวยทหารพัฒนา            
มีการขุดสันดอนเกาะกลางแมนํ้าปงเพื่อชวยระบายน้ําบริเวณตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม การเตรียม
ความพรอมเครื่องจักรเครื่องมือและการใหความชวยเหลือพ้ืนที่ประสบภัยแลง จังหวัดเชียงใหมมีเครื่องสูบน้ํา 
จํานวน 57 เครื่อง รถบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร จํานวน 4 คัน ปจจุบันมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแลว                  
6 เครื่อง สําหรับพื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 4 เครื่อง พื้นที่เกษตร 1,450 ไร ในเขตชลประทาน               
และอําเภอดอยหลอ จํานวน 2 เครื่อง ในเขตชลประทาน 

ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ปญหาเรื่องน้ําขอใหโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรวมกันแกไขปญหาดวย สําหรับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมขอให
ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอ หากเกิดปญหาขาดแคลนน้ําใหแจงหนวยงานท่ีเก่ียวของนําน้ําไป
ชวยเหลือโดยเร็ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
3.1.5 การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม 

                             ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม (นายนรินทร  ประทวนชัย) สถานการณขยะของจังหวัดเชียงใหม ปริมาณขยะเฉลี่ยตอวัน 1.155 
ตัน แยกเปน ขยะท่ีมีการจัดการที่ถูกตอง รอยละ 97  และขยะที่มีการจัดการไมถูกตอง รอยละ 3 มีการ             
คัดแยกขยะจากตนทาง รอยละ 17  และนําไปกําจัดยังบอขยะท่ีไดมาตรฐาน รอยละ 83  เปนขยะท่ัวไป  
รอยละ 29 ขยะอินทรีย รอยละ 24  และขยะรีไซเคิล รอยละ 47  โดยขยะรีไซเคิลแยกเปน ถุงพลาสติก     
รอยละ 35 ภาชนะแกว รอยละ 24  และกระดาษ รอยละ 10 การบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม 
แบงเปน 1) ตนทาง มีการจัดการขยะจากตนทางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 210 แหง ดําเนินการตาม
หลัก 3R ขยะอินทรีย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน  รณรงค ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก             

ทุกภาคสวนในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย  2) กลางทาง มีการเก็บรวบรวม ขนเพื่อนําไปกําจัด องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มีระบบการเก็บรวบรวม มีการขนขยะหรือจางเอกชนเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ 
ขยะทั่วไปดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขยะอันตรายชุมชนดําเนินการโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 3) ปลายทาง มีการกําจัดขยะท่ัวไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่       
จํานวน 47 แหง รวมจํานวน 134 แหง เปนการจัดการรูปแบบเตาเผาขยะขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง, บอขยะ  
127 แหง การจัดการแบบรวมกลุมพื้นท่ีโดยวิธีฝงกลบดําเนินการอยูในปจจุบัน จํานวน 3 แหง ศูนยกําจัดขยะ 
 
                                    แบบครบวงจร... 
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แบบครบวงจรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด รับขยะจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 8 แหง ปริมาณขยะ 40 ตันตอวัน (ลงนามใน MOU 48 แหง) ศูนยกําจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล 
เทศบาลตําบลเวียงฝาง  ที่ตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง รับขยะจากองคกรปกครองสวนทอง 22 แหง ปริมาณ
ขยะ 70 ตันตอวัน ดําเนินการโดยเอกชน ศูนยกําจัดขยะของบริษัทบานตาลกรุป ที่ตําบลบานตาล อําเภอฮอด 
รับขยะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 23 แหง ปริมาณขยะ 439.36 ตันตอวัน อยูระหวางดําเนินการ               
ขออนุญาตกอสราง จํานวน 1 แหง โครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ เพื่อผลิตพลังไฟฟาชุมชน 
(ขนาด 1 เมกะวัตต) ที่ ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง รับขยะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 5 แหง               
การกําจัดขยะอินทรีย โดยการทําปุยหมัก เลี้ยงสตัว  การกําจัดขยะรีไซเคิล ใหรานรับซื้อของเกา การกําจัดขยะ
อันตรายชุมชน โดยการสงกํา จัดที่ศูนยของเอกชนที่ที่ ไดรับรองมาตรฐาน บทบาทหนา ท่ี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมมอบหมายใหสํานักงานสิ่ งแวดลอมภาคที่  1 และสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหมรณรงคใหมีการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน กําหนด
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม อําเภอ องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยเฉพาะขยะอันตรายชุมชน                      
เปนหนวยงานหลักในการจัดการขยะมูลฝอย  กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม สถานพยาบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายใหสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม โรงงานอุตสาหกรรมจัดการกากอุตสาหกรรม ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่พบ
ไดแก ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน ปริมาณขยะสะสมตกคาง การเกิดไฟไหมบริเวณสถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอย               
การกําจัดไมถูกตองตามหลักวิชาการ  ปริมาณนํากลับมาใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมาย องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินขาดศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี การหาสถานที่กอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหาไดยากมาก 
การยอมรับความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน  นโยบาย กฎหมาย และการบูรณาการระหวาง
หนวยงาน การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยไมสามารถดําเนินการไดในบางพื้นที่  แผนการดําเนินงาน            
ในป พ.ศ. 2563  ตนทาง มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ งดใชโฟมบรรจุอาหารและ            
ลดพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน แกวพลาสติก ถุงพลาสติกหูห้ิว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย โดยใชหลัก 3R Reduce Reuse Recycle  จัดกิจกรรมลด คัดแยก ใชประโยชนขยะมูลฝอย หนวยงาน

ภาครัฐ ขยะมูลฝอยที่สงกําจัดลดลง  ถุงพลาสติกหูหิ้วลดลง แกวน้ําพลาสติกแบบใชครั้งเดียวท้ิงลดลง             
ไมมีโฟมบรรจุอาหาร  ไมมีพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่มในประเทศไทย  กลางทาง การจัดการของเสียอันตราย 
จากชุมชน  การใหคําแนะนําและเสริมสรางศักยภาพเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  
ของเสียอันตรายจากชุมชน ถูกรวบรวมและสงไปกําจัดถูกตอง  ปลายทาง  โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ             
การสํารวจและประเมินสถานภาพการดําเนินงานสถานที่ กําจัดขยะมูลฝอย และขยะมูลฝอยตกคาง                  
การใหคําแนะนําและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การสนับสนุนใหมีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทําแผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกคางหรือการจัดการ 
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง  การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น/จังหวัด ดําเนินงานแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยตกคางและขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง ขยะมูลฝอย
ชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน การดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จังหวัดเชียงใหมหนวยงานเปาหมาย 46 หนวยงาน มีการรายงานปริมาณขยะรายเดือนสงให 
 
              สํานักงาน... 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ทุกวันท่ี 5 ของเดือน เริ่มครั้งที่ 1 ในวันที่                     
5 กุมภาพันธ 2563 
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ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ปญหาขยะเปนปญหาที่สําคัญทุกหนวยงานตองชวยกันลดการใชพลาสติกและใหมีการรณรงคการใชถุงผาอยาง
ตอเน่ือง 

     3.2 โดยเอกสาร 
    3.2.1  รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน  - 30 กันยายน 2562)  (หนวยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดเชียงใหม) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกมุภาพันธ  2563 
วันที่ เวลา งาน สถานที่ 

7 – 9 กุมภาพันธ 
2563 

 งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 44  ประจําป 2563 

สวนสาธารณะหนองบวกหาด 

20 กุมภาพันธ 2563 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ ผูบรหิารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบานบอแกว หมูที่ 5
ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง 

27  กุมภาพันธ 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจาํ
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่  2/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 

28 กุมภาพันธ  2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร- 
ชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชนิีนาถ พระบรมราชชนนี- 
พันปหลวง  พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว  
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

วัดสวนดอก พระอารามหลวง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องอื่น ๆ     
5.1  การเตรียมความพรอมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   

        ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม             
(นายเกรียงไกร พานดอกไม)  คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมาย เปนประธาน ปลัดจังหวัดหรือผูแทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผูแทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหรือผูแทน พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน ทองถ่ินจังหวัดหรือผูแทน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
การแบงเขตเลือกตั้ง เปนกรรมการ  ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
ขั้นตอนการแบงเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการเก่ียวกับการแบงเขต จัดทําอยาง
นอย 3 รูปแบบ ปดประกาศ/ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ประสงคจะเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะใหทําเปนหนังสือ สง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด ภายใน 10 วันนับ           
แตวันปดประกาศ  ภายใน 3 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลารับฟงความคิดเห็นคณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง  
                              นําความเห็น... 
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นําความเห็นและขอเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้งสรุปความเห็นพรอมทั้ง
ผลการพิจารณาอยางนอย 3 รูปแบบ เรียงลําดับตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะและใหความ
เห็นชอบการกําหนดหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง และการแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตรวจสอบและใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง  กํากับดูแลและอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ง  
การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนและ
รวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกต้ังตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 
ปฏิบัติการใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นหรือ
กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งและสิ้นสุดเมื่อ กกต.
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย 
กรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จํานวน 5 คน ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาท่ีในเขตจังหวัดอยางนอย 3 คน หรือ
ผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาในเขตจังหวัดที่ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวนไมเกิน 2 คน  
เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล มี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จํานวน 3 คน ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตอําเภออยางนอย 1 คน หรือผูมีสิทธิ
เลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอที่ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ จํานวนไมเกิน 2 คน คุณสมบัติผูที่มี
สิทธิสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรุงเทพมหานครและองคการบริหาร
สวนจังหวัด เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีภูมิลําเนา
ในเขตจังหวัดที่ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเปนขาราชการ
หรือเจาหนาท่ีของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตอําเภอหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมีภูมิลําเนาในเขตอําเภอที่ไมเปน
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณในวันสมัครหรือวันที่
ไดรับการทาบทาม มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต ลักษณะตองหามผูมีสิทธิสมัคร 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ลักษณะตองหาม  คือ ติดยาเสพติดใหโทษ                 
เปนภิกษุ สามเณร นักพรหรือนักบวช อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไมวาคดีนั้นจะถึงที่สุดแลวหรือ                
ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว  
หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เคยถูกสั่งใหพนจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ                  
เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยตองคําพิพากษาอันถึง
ที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําความผิดตามกฎหมาย           
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน ไมวาจะไดรับโทษหรือไมไดรับโทษ โดยพนโทษ      
หรือตองทําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้งแลวแตกรณี เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักฐานการสมัคร ไดแก ใบสมัคร  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก             
ไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ สําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานท่ีแสดงวามีภูมิลําเนาที่กําหนด ใบรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนบุคคล
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและติดยาเสพติดใหโทษ  สําเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด 
(ถามี) เชน สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงวาเปนผูสําเร็จการศึกษา กรอบระยะเวลา                   
 
                           การดําเนินการ... 
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การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้  วันที่ 27 มกราคม  
2563 หัวหนาพนักงานสวนทองถิ่นประกาศรับสมัคร วันที่  3 – 7 กุมภาพันธ  2563 รับสมัคร 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบฯ ขอ 34 วรรคหนึ่ง วันที่ 8 – 10 
กุมภาพันธ 2563 (3 วัน) หัวหนาพนักงานสวนทองถ่ินทาบทามบุคคล กรณีมีผูสมัครเขารับการคัดเลือก 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมครบจํานวนตามระเบียบฯ ขอ 34 วรรคสาม 
วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ 2563 (10 วัน) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหาม และเสนอรายชื่อให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตามระเบียบขอ 35 วันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ 2563 (3 วัน) 
ผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําจังหวัดพิจารณาคัดเลือกและจัดทําบัญชีรายชื่อประวัติและเหตุผลสงให                  
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ตามระเบียบฯ ขอ 36 วันที่ 31 กุมภาพันธ  - 11 มีนาคม 2563 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรวบรวมรายชื่อผูไดรับคัดเลือกจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเสนอให  คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ระยะเวลาโดยประมาณ 20 วัน คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรใหมกีารเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.  คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจงผลการพิจารณาให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการปกครองสวนทองถิ่น ประชุมผูไดรับการคัดเลือกเพื่อดําเนินการเลือก
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแจงใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ินทราบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มปฏิบัติ
หนาที่  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.2 รายงานการจัดโครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประจําเดือน
มกราคม  2563   

 จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) ขอขอบคุณหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่เขารวมออกหนวยใหบริการประชาชน กิจกรรม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ครั้งที่ 1/2563  เม่ือวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สนามเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง อําเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย และขอเชิญชวนทุกหนวยงาน เขารวม
กิจกรรมฯ ออกหนวยใหบริการประชาชนครั้งตอไป ครั้งที่ 2/2563 ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียน            
บานบอแกว ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ขอขอบคุณหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทุกแหงที่ใหการสนับสนุนและเขารวมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจําป 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 รวม 13 วัน ทําใหการ            
จัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย การจัดงานฯ ในภาพรวมไดรับเสียงชื่นชมทั้งจากนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่มาเที่ยวงานนี้ โดยกิจกรรมการออกรานมัจฉากาชาดของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ยังคงเปน
กิจกรรมที่ไดรับความสนใจของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  5.3 ประชาสัมพันธ... 
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 5.3 ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44  
ประจาํป 2563   

   ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ) จังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกร
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนกําหนดจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 44 ประจําป 2563 ระหวาง
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ  2563  ภายใตแนวคิด “มรดกลานนา งามสะพรั่งพฤกษา ล้ําเลอคานครพิงค” 
และจะมีพิธีเปดอยางเปนทางการชวงเย็นที่ 7 กุมภาพันธ  2563 19.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อําเภอเมืองเช ียงใหม  โดยในรอบเมืองเชียงใหมและบริเวณโดยรอบของประตูเมือง               
แยกมุมเม ืองและบริเวณโดยรอบคูเม ืองได ถ ูกประดับตกแต งไปด วยดอกไม นานาพันธุ ที ่สวยงาม 
เชนเดียวกับบริเวณขวงประตูทาแพซึ ่งเปนจุดศูนยรวมของนักทองเที่ยวเพื ่อใหเปนจุด Land Mark                
ใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดชื่นชมความงามและถายรูปเก็บเปนที่ระลึก จุดที่สําคัญที่สุดของงานคือ 
บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาดที ่เทศบาลนครเช ียงใหมได นําดอกไมนานาพันธุ น ับแสนดอก                 
ที ่ม ีทั ้งความสวยงามหาชมได ยากมาประดับตกแตงและจ ัดแสดงโชว ให ก ับนักท องเที ่ยวไดชื ่นชม                    
ไฮไลทสําคัญภายในงานไมดอกไมประดับปนี้ คือ การจัดประกวดขบวนแหรถบุปผชาติชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่หนวยงานตางๆ 
จะนําดอกไมนานาพันธุมาประดับตกแตงบนรถรวมประกวดและแสดงใหประชาชนไดรับชม โดยจะปลอย
ขบวนในวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2563  เวลา 08.00 น. ณ จวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเคลื่อนจาก
บริเวณเชิงสะพานนวรัฐไปยังสวนสาธารณะหนองบวกหาด   

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.4 ประชาสัมพันธการประมูลทะเบียนรถเลขสวย ครั้งที่  25   
  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (นางวราภรณ วรพงศธร) จังหวัดเชียงใหมและสํานักงาน

ขนสงจังหวัดเชียงใหมขอเชิญรวมประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร ขอ จํานวน 301 หมายเลข ระหวาง
วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ  2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม  รายไดนําเขากองทุนเพื่อความปลอดภัยใน
การใชรถใชถนน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 5.5 ประชาสัมพันธการจัดงานสตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๙ 
ประจําป ๒๕๖๓  
  นายอําเภอสะเมิง (นายชัยณรงค นันตาสาย) อําเภอสะเมิงกําหนดจัดใหมีงาน              
สตรอวเบอรรี่และของดีอําเภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๙ ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันท่ี ๖ – ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่  และสงเสริมการทองเท่ียวของอําเภอ  
สะเมิง โดยมพีิธีเปดงานในวันศุกรท่ี ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๙ น.  ณ บริเวณท่ีวาการอําเภอสะเมิง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.6 ประชาสัมพันธการจัดงาน “มหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผาอําเภอแม
แจม ครั้งที่  ๒๗ ประจําป ๒๕๖๓   

      ผูแทนอําเภอแมแจม (นางสาวพัทธนันท พิทาคํา)  อําเภอแมแจมกําหนดจัดงาน 
มหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผาอําเภอแมแจม ครั้งที่ ๒๗ ประจําป ๒๕๖๓ ระหวางวันท่ี ๖ - ๑๐  
 
           กุมภาพันธ... 
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กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานที่วาการอําเภอแมแจม  สถานีตํารวจภูธรแมแจม และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอแมแจม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอนุรักษ สืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑผาตีนจก ผลิตภัณฑ             
ชนเผา อนุรกัษภูมิปญญาทองถ่ินอําเภอแมแจมและสงเสริมการทองเที่ยว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 5.7 ประชาสัมพันธการแขงขัน Ultra Trail Thailand Doi Inthanon Chiang Mai 2020   

  ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม (นายสงคชัย                

คําดีรุงริรัตน) แจงกําหนดการแขงขัน Ultra Trail Thailand Doi Inthanon Chiang Mai 2020 ระหวางวันที่ 14 – 

16 กุมภาพันธ  2563 ณ อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานในพิธีเปด ในวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563 
เวลา 07.30 น. ปจจุบันจังหวัดเชียงใหม โดยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5  และสํานักงานการทองเที่ยว
และกีฬาจังหวัดเชียงใหมไดเตรียมการและประสานงานกับฝายจัดการแขงขันจากสวนกลางและจังหวัด
เชียงใหม ทั้งหมด 13 ฝาย เปนที่เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.8 ขอมูลการเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของ Novel Coronavirus 2019 

(2019-nCoV) ของจังหวัดเชียงใหม 

     นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทยจตุชัย มณีรัตน) วันที่ 12 
ธันวาคม 2562 พบผูปวยรายแรก วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานขาวการระบาดของปอดอักเสบ 27 
รายในเมืองอูฮั่น วันท่ี 13 มกราคม  2563 พบผูปวยยืนยันรายแรกในประเทศไทย ระหวางวันที่  15  - 20 
มกราคม 2563 ผูปวยยืนยัน 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย ประเทศญี่ปุนพบผูปวยยืนยัน 1 ราย  ณ วันที่ 28 
มกราคม 2563 ประเทศที่พบผูปวยยืนยัน ดังนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 4,515 ราย ไทย 14 ราย                    
เขตปกครองพิเศษฮองกง 8 ราย เขตปกครองพิเศษมาเกา  7 ราย ไตหวัน 7 ราย  สาธารณรัฐสิงคโปร  7 ราย 
เครือรัฐออสเตรเลีย 5 ราย  สหรัฐอเมริกา 5 ราย  ญี่ปุน 4 ราย มาเลเซีย 4 ราย  สาธารณรัฐฝรั่งเศส 3 ราย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 ราย แคนาดา 2 ราย  เยอรมัน 1 ราย ราชอาณาจักรกัมพู ซึ่งประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนอาการรุนแรง 976 ราย เสียชีวิต 106 เปนบุคลากรทางการแพทย 1 ราย  นิยาม
ผูปวยที่ดําเนินการสอบสวนโรค Patient under investigated (PUI)  ไขตั้งแต 38 องศาเซลเซียส มีอาการ
ของระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย/ลําบาก มีประวัติเสี่ยง
ในชวง 14 วันกอนเริ่มปวย  เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด อาศัยในพื้นที่ระบาด สัมผัสใกลชิดผูปวย 2019-

nCoV สัมผัสสัตวที่เปนแหลงรังโรคของ 2019-nCoV มาตรการการเฝาระวัง ควบคุมโรค จังหวัดเชียงใหม              

มีดังน้ี Activated EOC การเฝาระวังดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีการคัดกรองผูโดยสารที่เดินทาง
มาจากประเทศจีนทุกสายการบิน  โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน สถานีขนสงและสถานีรถไฟ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คลินิกและรานขายยา ชุมชน  SAT สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
ระบบบริการแพทยฉุกเฉินและระบบสงตอ มีการแยกกักและรักษา การตรวจทางหองปฏิบัติการ การสอบสวน
และควบคุมโรค 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

5.9 ประชาสัมพันธ... 
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5.9 ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมบริจาคสมทบกองทุนปฏิรูปการศกึษาเชียงใหม 
 ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (นางสาวเปรมกมล  ธีโรภาส)                     

ขอเชิญรวมบริจาคเงินสมทบกองทุนปฏิรูปการศกึษาเชียงใหมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 
หรือกองทุน 10 บาท เปดรับบริจาคระหวางวันท่ี  1 – 31 มกราคม  2563  ผานชองทางการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทาแพ ชื่อบัญชี อบจ.เชียงใหม โครงการระดมทรัพยเพื่อการจัดการศึกษา เลขที่
บัญชี 501-099989-9  หรือบริจาคไดที่ โรงเรยีน สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน ทุกแหงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ทุนการศึกษามีทั้งหมด 9 ประเภท ไดแก                       
1) ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ  2) ทุนประกอบสัมมาชีพระหวางเรียน และสัมมาชีพในการประกอบ
อาชีพ(หลังจบการศึกษา) 3) สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรยีน อาคารเรียน อาคารประกอบ 4) สนับสนุนองคกร
ความรวมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการศกึษาอําเภอ 5) สนบัสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย ผูบรหิาร
สถานศึกษา ผูดูแลเด็ก ศูนยการเรียนรู  6) สนับสนุนหมูบานหรือชุมชนที่เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ 7) สนับสนุนศูนยการเรียนรู สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา                      
8) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม และ 9) สนับสนุนการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
                       ไมมี   

เลิกประชุมเลิกเวลา  12.00  น.  

       

               บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                                เจาพนกังานธุรการชํานาญงาน 
 

                                     ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอาํนวยการกลุมงานอํานวยการ 


