รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 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
สุวรรณอัมพา
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
4. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นายชูชีพ
พงษไชย
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นางสาวกิจวิธี
รัตนแกว
(แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายอาทร
พิมชะนก
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายวิรชั
ตั้งมั่นคงวรกุล
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. นายธนา
นวลปลอด
(แทน) หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
เชียงใหม
10. นายนรศักดิ์
สุขสมบูรณ
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. นางนภัสวรรณ
แสงมณี
ผูอํานวยการวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัยวิทยาเขต
เชียงใหม
12. นางวราภรณ
ชาวสกุล
หัวหนาศูนยบริหารการทะเบียนภาค 5
13. นายสุภาพ
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
14. นายศิริพงษ
นําภา
ปองกันจังหวัดเชียงใหม
15. นายณรงค
ศรีชัยบุญสูง
เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
16. นายชลิต
ทิพยคาํ
จาจังหวัดเชียงใหม
17. นางศิริพร
รือเรือง
ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
18. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
19. นางสาววิราชินี
คําชมภู
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
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...

-๒24. นางสาวนิติยา
พงษพานิช
25. นายพัฒนพงษ
สรอยอินทรากุล
26. นายจักรินทร
สิรินทรภูมิ
27. นายสราวุฒิ
วรพงษ
28. นายอรรถชา
กัมปนาทแสนยากร
29. นายกฤตพล
รชตเมธานนท
30. นายสืบพงษ
นิ่มพูลสวัสดิ์
31. นายอนันต
ภัทรเดชมงคล
32. นายชัชวาล
พุทธโธ
33. นายจักรพันธุ
ทองอ่ํา
34. นายชัชวาลย
ปญญา
35. นายธวัฒน
จิตตกาวิน
36. นายชัยณรงค
นันตาสาย
37. นายจิระชาติ
ซื่อตระกูล
38. นางสาวภัทราพร ลายจุด
39. นายจิรพล
สนธิคุณ
40. นายประยง
ศิริรักษ
41. นายศิวะ
ธมิกานนท
42. นางสาวพัทธนันท พิทาคํา
43. นายประพัฒน
วงคชมภู
44. นายมนัส
สุริยสิงห
45. นายไพบูลย
ใจตูม
46. นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
47. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ
48. นางอารีย
พันธุจันทร
หนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
49. พ.ต.อ.มงคล
สัมภวะผล
50. พ.ต.ท.บุญเลิศ
ธานีรัตน
51. พ.ต.ท.นคร
รุงคณาวุฒิ
52. พ.ต.ท.หญิง สุกัลลยาณิ์ ภุมรินทร
53. พ.ต.ท.ประทีป
บุญทวี
หนวยงานในสังกัดสํานักงานอัยการสูงสุด
54. นายโกศล
สุริยะวิภาค
55. นางสาวรชยา
ญาดารชตนนท
56. นายประโลม
ทองเปา
57. นายสราวุธ
โฆษิตธนสาร

นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
(แทน) นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
(แทน) นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
(แทน) นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
(แทน) นายอําเภอจอมทอง
(แทน) นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
(แทน) นายอําเภอแมแจม
(แทน) นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3
ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองกํากับการฝกพิเศษ
(แทน) ผูกาํ กับการตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) หัวหนาพิสูจนหลักฐานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงเชียงใหม
(แทน) อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม
อัยการจังหวัดคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการ
บังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
หนวยงาน...

-๓หนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
58. นางระพีพร
มีสอาด
59. นายศุภชัย
กัลปสันติ
60. นายอนุ
คงกระพันธ
61. นางสาวเดือน

อินตะ

62. นายทรงวิทย
ดิษฐวุฒิ
63. นายสมบัติ
นิลรัตน
64. พ.ท.หญิง สุกัญญา แกวจันทร
65. นางสาวกนกพร
โชติปาล
66. นายสนิท
เดชมี
67. วาที่ ร.ต.สมชัย
แตงไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
68. พ.ท.สุทัศน
รัตนประชารมย
69. พ.ต.ศุภชาติ
ศุกสาร
70. น.ท.รณพล
พุมประทีป
71. พ.ต.สมบัตร
ปทมะนุต
72. ร.อ.เฉลิมพล
ปนทิม
73. น.ต.ศรัณย
พุมอินทร
74. พ.อ.กานต
ตีรณฐิตาภร
75. น.ท.วุฒิพล
สุขผดุง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง
76. นางสัญญา
ไชยเชียงของ
77. นายอนุชา
สุขสงวน
78. นางสาวประภัสสร พงษกษัตริย
79. นางนิษฐวดี
ทวีจิระวัฒน
80. นายวิรชั
พงศนภารักษ
81. นายชินนิวัฒน
มูลฐี
82. นายจีระยุทธ
เหลมประวัติ
83. นายอํานาจ
เรืองแสง
84. นางสาวนาถญา
ศิริสายัณห
85. นายปญญา
สวนจันทร
86. นายบุญรอด
เขจรานนท
87. นางระพีพรรณ
ไทยจงรักษ
88. นางอารีย
ฉวีวรรณมาศ

ผูอํานวยการสํานักประชาสัมพันธเขต 3
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
รก. ผูอํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทยจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํ า นวยการสถานี วิ ทยุ กระจายเสี ยงแห งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม
นายสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย อําเภอฝาง
(แทน) รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม (ทหาร)
ผูอํานวยการศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
ผูจัดการศูนยบริการ SME ครบวงจรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค 1
(แทน) ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาภาค 3
(แทน) ผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
(แทน) ผูบังคับกองพันพัฒนาที่ 3
(แทน) ผูบังคับการกองบิน 41
สัสดีจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีวิทยุจากทหารเรือ ส.ทร.11 เชียงใหม
คลังเขต 5
คลังจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ธนารักษพื้นที่เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม
(แทน) สรรพากรภาค 8
(แทน) สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1
สรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2
ผูอํานวยการสํานักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม
ผูจัดการศูนยบานพักขาราชการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ 3
นายดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม
นายดานศุลกากรเชียงดาว
หนวยงาน...

-๔หนวยงานในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
89. นายปณต
เกียรติกอง
หัวหนาสํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
90. นางสาวณภัค
อุทัยมณีรัตน
(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขต
เชียงใหม
91. นางสาวภัคนันท
วินิจฉัย
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงใหม
92. นางปวีณวรรณ
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
นิลกําแหง
93. นายสงคศักย
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬาแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
คําดีรุงริรัตน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
94. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
95. นายธนู
ธิแกว
ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10
96. นางนิภาวดี
อินปนบุตร
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม
97. นางสาวระรินทิพย เพ็ชรเจริญ
ผูอํานวยการศูนยพัฒนาศักยภาพและอาชีพหยาดฝน
98. นายเอราวิน
สุทินนะ
(แทน) ผูปกครองสถานแรกรับคนไรที่พึ่งสันมหาพน
99. นางอนงค
เจริญวัย
ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กชายบานเชียงใหม
100. นางจิดาภา
สุภาสอน
(แทน) ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กบานเวียงพิงค
101. นางอัจฉรี
อุบลเขียว
(แทน) ผูอํานวยการศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ
บานธรรมปกรณ (เชียงใหม)
102. นางรชยา
ฮั่นตระกูล
หัวหนาบานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
103. นายสุรียภาส
สอนลือ
(แทน) ผูปกครองนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลจังหวัดเชียงใหม
104. นางวัชรียา
ศรีหิน
ผูอํานวยการศูนยคุมครองคนไรที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม
105. นางสมลักษณ
จันทพงศสวัสดิ์
เคหะจังหวัดเชียงใหม สาขา 2/ (แทน) เคหะจังหวัดเชียงใหม
สาขา 1
106. นายอนิรุจน
อวดแรง
(แทน) ผูอํานวยการศูนยประสานงานโครงการหมูบานสหกรณ
สันกําแพงอําเภอแมออน ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
107. นางรสสุคนธ
พิทน
(แทน) ผูอํานวยการพิพิธภัณฑเรียนรูราษฎรบนพื้นที่สูง
หนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
108. นายพัฒนา
นุศรีอัน
เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
109. นางเขมวรรณ
ดวงจันทร
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
110. วาที่ ร.ต.ประเทือง ฉัตรอินตา
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม
111. นางอุษณีย
เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม
112. นายภูมิใจ
รักธรรม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
113. นายพงศพัฒน
ขัตพันธุ
ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม
114. นางพัชรินทร
ศุขอราม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
115. นางสาวนงเยาว
จันทรอินทร
(แทน) ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
116. นายอภิวัฒน
ภูมิไธสง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑
117. นายเกื้อกูล
มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
118. นางสาวอาภาพัชร นาทอง
(แทน) ปศุสัตวเขต 5
119. นางภัทราพร...

-๕119.
120.
121
122.

นางภัทราพร
นางพจนีย
นายบรรเทา
นางอาทิตยา

ศิริวัฒนาโยธิน
แสนลา
จันทรพุม
แสงมณี

123. นางสาวบุษรา

แกวสม

124. นางสุจารีย
125. นายประสาน

พิชา
พรโสภิณ

126.
127.
128.
129.

มูลคํา
มงคลไชยสิทธิ์
สุดสาคร
ธรรมเสน

นายสกุล
นายประสพสุข
นายสุรชัย
นางอรทัย

130. นางสาวสยุมพร
131. นายปริวรรต

สุภรพงษ
ปญจะ

132. นางสาวนุสรา
133. นายรังสรรค
134. นายศราวุฒิ

ภูทอง
บุศยเมือง
ปงเขียว

135. นายฤทธี

พรหมวิจิตร

136. นางสาวศศิเมษ

ฟองสา

137. นายวีระ
สุทธิธน
หนวยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
138. นางวราภรณ
วรพงศธร
139. นายพงษพินันท
บูรณะกิติ
140. นายฉัตรชัย
จอมเดช
141. นางสาวศศิกานต อินตะแกว
142. นางสาวปยฉัตร
ชาญไววิทย
143. นายอุทัย
ศิริ
144. นางปรารถนา
ประดิษฐกุล
145. นางลมัย
รุงทรัพยรงั ษี
146. นายภัทรินิธิ
ประสาทกุลพิสฐิ
147. นายจเรเมธ
จันทรจร

(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัด
เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
จังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนา้ํ จืด
เขต 1 (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูอํานวยการศูนยหมอมไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานแมลงเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม
(แทน) หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ดานอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ําเพื่อเกษตรกรรม
ที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดเชียงใหม (เกษตรที่สูง)
(แทน) ผูอํานวยการการยางแหงประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม
ขนสงจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม)
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเจาทาภูมิภาคสาขาเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 1
(แทน) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ ๒
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
หนวยงาน...

-๖หนวยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
148. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม
149. นายสุเมธ
สิงหขวา
(แทน) ผูอาํ นวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรกั ษที่ 16 (เชียงใหม)
150. นายภูมินพศ
บุญบันดาร
ผูอํานวยการสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 (เชียงใหม)
151. นางจันทรสุดา
รุงเรืองวงค
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 1 (เชียงใหม)
152. นางกรองแกว
ทัปนวัชร
(แทน) ผูอํานวยการสวนสัตวเชียงใหม
153. นางสาวเพ็ญศิลป ทิฆะพันธ
(แทน) ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
154. นางณิชนันทน
ทองคํา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 1
หนวยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
155. นายนิพจน
วิชาจารย
(แทน) ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
156. นายสมศักดิ์
แกวสอน
สถิติจังหวัดเชียงใหม
157. นางสาวชฎารช
จันทนพันธ
(แทน) ผูจัดการสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน
158. นางสุมาลี
ปนดอน
(แทน) ผูอํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
159. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
160. นายสํารวม
ธรกิจ
หัวหนาสํานักงานเชียงใหม ฝายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย
หนวยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย
161. นายประเสริฐ
ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
หนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
162. นายสุรศักดิ์
เผื่อนคํา
ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม
163. นางสาวเยาวณา
เชื้อเมืองพาน (แทน) ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง
164. นางสาวพิมพบุญ พันสวัสดิวง
(แทน) ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
165. นางสาวสุมาลี
ญาณภาพ
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม
166. นายจตุพร
ปนทวงค
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัด
เชียงใหม
167. นางนงนุช
กุมศัสตรา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม
168. วาที่ ร.อ.ดร.พฒนดล พลเยี่ยม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 5
169. นางสาวอัจฉรา
ชิตทาวงศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
170. นางสาวสุวิชชา
สุขสวัสดิ์
(แทน) ผูอํานวยการยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
171. ร.ต.อ.ดํารง
สินสวาท
(แทน) ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 5
หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
172. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม
173. นายสุวรรณ
สวัสดิ์มลู
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
174. นางสาวลัดดา...

-๗174.
175.
176.
177.
178.

นางสาวลัดดา
นายสุธรรม
นายสุรัตน
นางสาวปาริฉัตร
นางสาวสิรินทร

แซลี้
บัวแกว
ปาละนันทน
จันทรอําไพ
สันติพลวุฒิ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
179. นายเสนห
สายเย็นใจ
180. นายไกรสิน
อุนใจจินต
181. นางสาวศิรพิ ร
ภาณุรัตน
182. นางกษมา
ประสงคเจริญ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
183. นายนิรันทร
สินไพบูลย
184. นางสาวเทพี
กับปุละวัน
185. นายชลอ

คชาประดิษฐ

186. นางนริสา

พงษพานิช

187. นายประสิทธิ์

เมืองไสย

188. นางไอซา

แกวประภา

189. นายสมพงศ

พรหมจันทร

190. นายวิรตั น

คงดี

191. นายณัฐกุล

รุณผาบ

192. นายกิตติ์ธเนศ
สถาบันการศึกษา
193. นางปราณี
194. นางศิริเพ็ญ
195. ดร.อํานวย
196. นางวิภาพรรณ
197. นายวรเวช
198. นางสาวปฐินนท

พันธภานุฉัตร
พันธุวุฒิ
ผอนจัตุรัส
ทะพิงคแก
ติปญโญ
จันทรรัตน
จันทรรัตน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน 19 เชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสาํ หรับอุตสาหกรรม
บริการสุขภาพ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
ผูอํานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 1
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต ๓
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 4
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม เขต 5
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม
เขต 6
(แทน) ผูอ ํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 34
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัด
เชียงใหม
199. นางสุชานาถ...

-๘199. นางสุชานาถ

ยอดอินทรพรหม (แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรม
ราชินูปถัมภ จังหวัดเชียงใหม
200. นายณรงค
นาตา
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนกาวิละอนุกูล
201. นายสมบูรณ
ชูหอยทอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศรีสังวาลยเชียงใหม
202. นายณัฐกิตติ์
ไกรงาม
(แทน) ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะหเชียงดาว
203. นายฐาปกรณ
ใจสุวรรณ
หัวหนาสถานีดอยปุย คณะเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มณีรตั น
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
204. นพ.จตุชัย
รังสิเวโรจน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ เชียงใหม
205. นางนภัสสรณ
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร
206. นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ
มูลฟอง
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค
207. นายอภิชาติ
อัมพันศิริรัตน ผูอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม
208. ดร.อมาวสี
แซลี
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลประสาท
209. นางสุรียพร
รอดเรือน
(แทน) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง
210. นางสาวนิ่มนวล
หนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
211. นายกิตติศักดิ์
ศิริศรีสุดากุล
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
212. นางสาวนิรามัย
เพชรรักษ
(แทน) ผูอํานวยการอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
213. นางวรลักษณ
เขต 3 (เชียงใหม)
หนวยงานพิเศษ/อิสระ
พุทธมิลินประทีป ผูตรวจเงินแผนดินภาค ๘
214. นายฐิติกร
พานดอกไม
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม
215. นายเกรียงไกร
ณ ลําปาง
หัวหนาสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม
216. นางสุรางครตั น
อิ่มอุดม
(แทน) ผูอํานวยการอาวุโส ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน
217. นางวรางคณา
ภาคเหนือ
พรหมมา
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
218. นายปรีดา
ไชยนาแพง
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3
219. นายพัทธนา
พรหมมายน
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาพิงคนคร
220. นายปรีดา
ชะเต
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
221. นายนัทธพงศ
ภาคเอกชน
แซเตี๋ยว
(แทน) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม
222. นางสาวสุธิดา
สวนทองถิ่น
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม
223. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส
224. นายมนตชัย
พงษเกียรติกอง (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม
225. นายฐิติ
อินทะพันธุ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ
226. นางศรัชญา
ณ เชียงใหม
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา
227. นายยงยุทธ
คุณรา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ
หนวยงาน...

-๙หนวยงานรัฐวิสาหกิจ
228. นางสาวชมนาถ
229. นายปฏิญญา
230. นายถนัดกิจ
231. นายสาธิต
232. นายกลศาสตร

พรสมผล
เพ็ชรมาก
นวมอินทร
ฉวีรัตน
เรืองแสน

233. นางอริสรา
234. นางกัลยาภา

ธนาคมภิรมย
พานิช

ผูเขารวมประชุม
235. นายไชยวัฒน

อินสูนย

236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.

(แทน) ผูอํานวยการการประปาสวนภูมภิ าคเขต 9
ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขาเชียงใหม (ชั้นพิเศษ)
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม ชั้น 1
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูจัดการธนาคารอาคารสงเคราะห สาขาเชียงใหม
ผูจัดการการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 ภาคเหนือ (จังหวัด
เชียงใหม)

นายชางโยธาอาวุโส สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม
นางสาววิรชั ดา
ปงเมือง
นักสังคมสงเคราะห บานพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม
นายฐาปนา
จันกัน
นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ
นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
นายเกษม
วงคมณี
พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. รัฐมนตรีชว ยวากระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ บุญญามณี) มอบนโยบายแก หัวหนา สว น
ราชการ ดังนี้
2.1 ขอขอบคุณทุกทานที่ป ฏิบัติหนา ที่ในชวงเทศกาลปใหมที่ ผานมาที่ตองทุ มเทกํ าลังกาย
กําลังใจ ทําใหในป 2563 สามารถลดการสูญเสียบนทองถนนไดถึง 90 ราย เมื่อเทียบกับชวงเทศกาลปใหม
ป 2562 ขอให มี การปฏิ บั ติ อย า งต อ เนื่ อ ง เข ม งวดการบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย หรื อ มาตรการต า งๆ ที่ ท าง
ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) จังหวัดไดวางแผนไว ขอใหมีการปฏิบัติตอเนื่องตลอดป คาดหวังวา
ในป 2563 ตลอดทั้งป จะสรางสถิติใหมล ดการสูญเสียชีวิตบนทองถนนไดอย า งนอยรอยละ 20 สําหรั บ
ภารกิจตอไป คือ เทศกาลสงกรานต มักจะประสบปญหาคือ ประชาชนจะเดินทางกลับบานไปเยี่ยมญาติพี่นอง
มักจะมีการเฉลิมฉลองโดยการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ขอใหจังหวัดวางแผนเตรียมการไวลวงหนา สําหรับ
อําเภอในฐานะศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อําเภอใหเชิญศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน
(ศปถ.) ทอ งถิ่น มารว มประชุ มเตรีย มการในพื้ นที่ ดว ย จัง หวั ดเชี ย งใหม เปน เป า หมายการทอ งเที่ ย วของ
นักทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตขอใหผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดเตรียมการ
ดานความปลอดภัยทางถนนดวย ศูนยอํานวยความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) อําเภอ กลไก ศปถ.อําเภอ และ
กลไก ศปถ.ทองถิ่นเตรียมการประชุมวางแผน ใหนําขอมูลในปที่ผานมามาถอดบทเรียน เรื่องใดที่ควรตอยอด
เรื่องใด...

- ๑๐ เรื่องใดที่ควรแกไ ขหรือ ปรับ ปรุง ต องดูว า กรณีก ารสูญ เสีย ชีวิ ตแตล ะรายเกิดจากสาเหตุ ใด เช น เกิ ด จาก
ความเสี่ยงของตัวบุคคล เชน เมาแลวขับ ดื่มแลว ขับ ขับรถเร็วเกินกวาที่กฎหมายกํา หนด หรือไมสวมหมวก
นิรภัย หรือสาเหตุเกิดจากปจจัยอื่น ๆ เชน สภาพถนน ตองดูวาถนนเสนทางนั้นอยูในการดูแลของหนวยงานใด
ซึ่งจะตองรับผิดชอบในการปรับปรุงแกไขตอไป ใหตรวจสอบแสงสวางบริเวณจุดกลับรถวาสวางเพียงพอหรือไม
หากตองแกไขใหดําเนินการดวย หากพบบริเวณจุดเสี่ยงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุใหทําการปดจุดเสี่ยงในพื้นที่นั้น
2.2 การแกไขปญหาฝุนละออง PM 2.5 เปนปญหาที่สําคัญในขณะนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
พื้นที่ภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม ถือวาเปนเมืองทองเที่ยวหลัก ขอมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดในฐานะ
ผูบัญชาการศูนย ใหมีการขับเคลื่อนการแกไขปญ หาตามกฎหมายและแนวทางของกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่ไดมีหนังสือแจงมายังจังหวัดแลว และใหมีการขับเคลื่อนการควบคุมมลพิษจากฝุนละอองของ
กรมควบคุมมลพิษใน 3 มาตรการ ไดแก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ มาตรการ
ลดการเกิ ดมลพิษ ตนทางในพื้นที่แหลงกําเนิด มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิ ษ ขอให
จังหวัดรายงานผลการปฏิบัติงานใหกระทรวงมหาดไทย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจําทุกวัน
ขอใหกําหนดมาตรการใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณในพื้นที่ เนนการกําจัด เนนการลดฝุนละออง
จากแหลงกําเนิดจาก 4 แหลงที่สําคัญ คือ การคมนาคมขนสง ใหมีการตรวจสภาพรถเพื่อลดปญหาควันดําจาก
ทอไอเสีย การเผาในที่โลงแจง ฝุนละอองจากสถานที่กอสรางใหจังหวัด/อําเภอ/องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่ออกใบอนุญาตการกอสรางเขาไปตรวจสอบสถานที่กอสราง โรงงานอุตสาหกรรมใหสํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดควบคุมใหเปนการตามกฎระเบียบตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ ฝุนละอองจากสถานที่ 4 แหลงนี้จะตองเขาไป
กํา กับดูแล ขอใหจังหวัดอาศัยความรวมมือควบคูกับการใชมาตรการทางกฎหมาย โดยชี้แจงถึงผลกระทบ
ทางดานสุขภาพของพี่นองประชาชนที่เกิดจากฝุนละออง จังหวัดตองบูรณาการการทํางานรวมกับทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของในการแกไขปญหา เพราะปญหาฝุนละอองจะกระทบตอสุขภาพ กระทบตอการทองเที่ยว และอื่น ๆ
อีกมากมาย แตท่หี วงใยมากที่สุด คือ สุขภาพของพี่นองประชาชน
2.3 เมื่อวันอังคารที่ผานมากระทรวงมหาดไทยไดมีการประชุมผานระบบวีดิทัศนทางไกลกับ
จังหวัด โดย กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหวงใยสถานการณภัยแลง
ที่จะเกิดขึ้นในปนี้ หากติดตามสถิติจะเห็นวาสถานการณน้ํานาหวงใย เพราะฉะนั้นจะตองเตรียมการเปนกรณี
พิเศษในการที่จะเผชิญกับสถานการณภัยแลง ขอใหจังหวัดสํารวจสถานการณน้ํา ในพื้นที่ เชน พื้นที่เสี่ยงขาด
แคลนน้ํา พื้นที่ขาดแคลนน้ํา ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหา สํารวจทุกพื้นที่ โดยนายอําเภอตองรูวาพื้นที่
รับผิดชอบพื้นที่ใดเสี่ยงภัยแลง หรือจะประสบสถานการณภัยแลงตองรีบดํ าเนิ นการสํารวจ เมื่อสํารวจแลว
ตองประชุ มหารือรวมกัน พื้นที่ตา ง ๆ สภาพปญหาอาจจะแตกตางกัน วิธีการแกไขปญหาต องหารือรวมกั น
น้ําอุปโภค – บริโภคตองไมขาดแคลน ถือเปนภารกิจที่สําคัญ ถาหากมีความเสี่ยงตองมีมาตรการรองรับ วาจะ
นําน้ํามาจากแหลงน้ําที่ใด โรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานศึกษาจะตองไมขาดแคลนน้ํา ตองสํารวจ
ใหไดวาในพื้นที่อําเภอ/ตําบลมีโรงพยาบาล สถานพยาบาล และสถานศึกษาตั้งอยูกี่แหง มีแหลงน้ําสํารองใน
พื้นที่ หรื อไม ขอให ว างแผนและประชุมรวมกั น การเตรียมการและการเตรี ยมความพร อมเริ่ม ตั้ งแต เดื อน
กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2563 โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมใหเตรียมการตลอดทั้งเดือน ตองดูวาภายใน
4 เดือน จะมีการใชน้ําประมาณเทาใด จะหาน้ําที่ไหนมาใชในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อําเภอจะตองสํารวจจํานวน
ครัวเรือนมีกี่ครัวเรือน มีการใชน้ําอยางไร การประปาสวนภูมิภาค/การประปาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สํารวจขอมูลวาแหลงน้ําที่จะนํามาใชในเขตการประปามาจากแหลงน้ําใด หากจําเปนตองขนน้ํามาแจกจายให
ประชาชนจะทํ า อย า งไร มีภาชนะในการรองรับ น้ํ า ภายในหมู บา นหรือ ไม เพราะรถบรรทุ ก น้ํ าไมส ามารถ
รอแจกจาย...

- ๑๑ รอแจกจายเปนราย ๆ ได จึงจําเปนตองมีภาชนะในการรองรับน้ํา กลางของหมูบา น ใหสํารวจขอมูลภาชนะ
ของแตละหมูบานดวย หากจะมีการขุดบอน้ําบาดาลหรือบอน้ําตื้น ขอใหมีการสํารวจพื้นที่และประชุมรวมกับ
หนวยงานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และกรมปาไมเพื่อหารือในเรื่องของการขออนุญาตใช
พื้นที่กอน ถาจําเปนตองเจาะบอน้ําบาดาลและใชงบประมาณจากรัฐบาลยังมีปญหาอยูในขณะนี้ ขอใหจังหวัด
ประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการใชงบประมาณที่มอี ยูในแผนหรืองบสํารองจายกอน โดยใหปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางถูกตอง หากพื้นที่ประสบภัยแลง เมื่อจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบภัยไปแลว องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถเบิกจายงบสํารองจายหรืองบเรงดวนได การเฝาระวังและควบคุมไมใหมีการปลอยน้ําเสีย
ลงในแมน้ํา คู คลอง แหลงน้ําตาง ๆ เปนเรื่องที่สําคัญเพราะในชวงเวลาดังกลาวจะไมมีนํา้ ระบายหรือเจือจาง
น้ําเสีย หนวยงานคมนาคมจะตองสํารวจแนวตลิ่งเพื่อรองรับการพังทลายของตลิ่งโดยเฉพาะแมน้ําที่ใชในการ
สัญจร ตองมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูกับใหพี่นองประชาชน ภาคส วนตาง ๆ มีสวนรวมในการใชน้ํา
อยางประหยัด ตองขอความรวมมือในระดับหมูบาน ตําบล ไมใชเฉพาะเกษตรกรที่ขอความรวมมืองดปลูกพืช
ที่ใชน้ํามากเทานั้น แตตองขอความรวมมือพี่นองประชาชนทุกคนใหใชน้ําอยางประหยัด ตองขอความรวมมือ
ไปยังโรงงานอุตสาหกรรมดวย จังหวัดอาจจะเชิญสภาอุตสาหกรรมมาพูดคุยเรื่องการใชน้ํา ตองสรางความ
เขาใจกับพี่นองประชาชนใหทราบถึงความจําเปนในการที่รัฐออกมาตรการตาง ๆ เพื่อในรวมกันประหยัดน้ํา
ตอ งไม ให ป ระชาชนตื่นตระหนกแลว มีก ารกัก เก็บ น้ํา ไว ใช ส ว นตัว จนกอ ให เ กิด การขาดแคลนน้ํา ในพื้ น ที่
มาตรการตา ง ๆ ตอ งเริ่มทยอยดํ า เนิน การ ใหสํา รวจและเตรีย มความพร อมของอุ ป กรณ เครื่อ งจั กรกล
รถบรรทุกน้ําที่จะมาสนับสนุนหากเกิดปญหาขาดแคลนน้ําในพื้นที่ บุคลากรในการปฏิบัติงานตองมีความพรอม
ใหมีการสํารวจจํานวน และฝกซอมการเผชิญเหตุ จากปญหาภัยแลงสิ่งที่เปนปจจัยเสี่ยงอีกเรื่อง คือ การเกิด
ไฟไหม จะตองสํารวจแหลงน้ําที่จะนํามาดับไฟ นายอําเภอจัดกํานัน ผูใหญบานประจําจุด ตองมีขอมูลบุคคล
กลุมเสี่ยงที่อาจจะกอใหเกิดไฟไหมปา เชน คนหาของปา เปนตน ถามีโอกาสใหเชิญบุคคลเหลานี้ มาทําความ
เขาใจและทําขอตกลงรวมกัน
2.4 สถานการณ ไ วรั ส โคโรน า สายพั น ธุ ใ หม 2019 ที่ เ กิ ด ความวิ ต กกั ง วลในขณะนี้
ขอใหจังหวัดหามาตรการที่จะดูแลการเขามาของนักทองเที่ยว สิ่งสําคัญ คือ การสรางความเขาใจ ไมอยากให
ตื่นตระหนกหรือหวาดระแวงกับนักทองเที่ยวมากเกินไป ขอใหคํานึงถึงความเปนเจาบานที่ดี แตทั้งนี้ก็ตองหา
มาตรการในการปองกันควบคูไปดวย ขอใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดดูแลเรื่องนี้ดวย
2.5 การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 ขณะนี้งบประมาณอยูระหวาง
การพิจารณา ซึ่งจะทําใหหนวยงานมีระยะเวลาในการเบิกจายนอยลง โครงการใดที่ผานการพิจารณาของ
สภาผูแทนราษฎร และผานการพิจารณาของวุฒิสภาแลวสามารถเตรียมการจัดซื้อจัดจาง หาผูรับจางรอไวกอน
(ยังไมตองลงนามในสัญญา) เมื่อไดรบั การจัดสรรงบประมาณมาแลวใหรีบดําเนินการเบิกจาย
3. การมอบโล/เกียรติบัตร/รางวัลอื่น ๆ
3.1 รับมอบเงินโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลนครพิงค
(การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม 2)
3.2 การมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแกผูชนะการประกวดขาวหอมมะลิของจังหวัดเชียงใหม
ปการเพาะปลูก 2562/63 (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
3.3 การมอบประกาศเกียรติคุณขาราชการที่ทํางานดี ตามโครงการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ปองกั นและลดความเสี่ยงในการเกิดทุจริตและประพฤติมิช อบ พ.ศ. 2562 จํา นวน 1 ราย (สํา นักงาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม)
4. ประมวลภาพ...

- ๑๒ 4. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นมกราคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
5. แนะนําหัวหนาสวนราชการที่มาดํารงตําแหนงใหม
5.1 นายวีระพันธ
ดีออน
ตําแหนงปจจุบัน ปลัดจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
5.2 นายบรรเทา
จันทรพุม
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
(จังหวัดเชียงใหม)
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา (จังหวัดสงขลา)
5.3 นายไกรสิน
อุนใจจินต
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
5.4 นางอารีย
ฉวีวรรณมาศ
ตําแหนงปจจุบัน นายดานศุลกากรเชียงดาว
ตําแหนงเดิม
ผูเชี่ยวชาญดานความรวมมือทางศุลกากรระหวางประเทศ
กองยุทธศาสตรและแผนงาน
5.5 พันตํารวจตรี มังกร แสนมา
ตําแหนงปจจุบัน สารวัตรสถานีตาํ รวจทองเที่ยว 1 กองกํากับการ 2
ตําแหนงเดิม
สารวัตร (สอบสวน) สถานีตาํ รวจภูธรเชียงแสน
5.6 นายจเรเมธ
จันทรจร
ตําแหนงปจจุบัน
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงเชียงใหมที่ 3
ตําแหนงเดิม
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ สํานักกอสรางทางที่ 1
5.7 นางเขมวรรณ ดวงจันทร
ตําแหนงปจจุบัน
เกษตรจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562
หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายชู ชี พ พงษ ไ ชย) ตามที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชี ยงใหม จังหวั ด
เชี ย งใหม ฝ า ยเลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 22 หน า โดยมี
นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสั ตย ผูวา ราชการจั ง หวั ดเชีย งใหม เปน ประธานการประชุม ซึ่ งได นํ า ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกส...

- ๑๓ อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หั วหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2562 ทั้งนี้ สํา นักงานยุ ติธรรมจั งหวั ดเชียงใหม
และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทรขอแกไขรายชื่อและตําแหนงของผูเขารวมประชุม ฝายเลขานุการ
ไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 12/2562
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุขสงวน) สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม
รายงานผลเบิ ก จ า ยเงิ นงบประมาณ ดัง นี้ งบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2563 ภาพรวมที่ ไ ด รับ จํ า นวน
9,656.98 ลา นบาท มีผลการเบิกจา ย จํานวน 7,271.01 ลา นบาท คิดเปนรอยละ 75.29 มีผลการ
เบิกจายอยูลําดับที่ 3 ของประเทศ แยกเปน งบรายจายประจํา จํา นวน 8,820.80 ลานบาท เบิกจายแลว
จํานวน 6,924.38ลา นบาท คิดเปนรอยละ 78.50 งบรายจายลงทุน จํา นวน 836.18 ลา นบาท เบิกจา ย
แลว จํ า นวน 346.63 ลา นบาท คิดเปน รอ ยละ 41.45 มีผ ลการเบิ ก จา ยอยู ลํา ดับ ที่ 25 ของประเทศ
งบประมาณเหลื่อมป จํานวน 2,512.24 ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 997.51 คิดเปนรอยละ 39.71
ทํา PO แลว จํ านวน 1,282.02 ลานบาท แยกเปนงบประมาณเหลื่อมป ป 2562 จํา นวน 2,146.22
ลานบาท เบิกจายแลว จํานวน 887.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.33 ทํา PO แลว จํานวน 1,055.50
ลา นบาท 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 เมื่อสวนราชการไดรบั
แจงยอดเงินงบประมาณจากสวนกลางแลว สามารถดําเนินการจัดซื้อจั ดจา งหาผูรับจ า งไวล วงหนา โดยใน
ประกาศจั ด ซื้ อ จั ด จ า งต อ งมี เ งื่ อ นไขว า จะลงนามในสั ญ ญาต อ เมื่ อ ได รั บ งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
พ.ศ. 2563 แลวเทานั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 แผนปฏิบัติราชการจัง หวัดและกลุมจัง หวัดประจําป งบประมาณ พ.ศ.
2563
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายชูชีพ พงษไชย) เวลาบาย 3 โมง
ของวันนี้สํานักงานจังหวัดเชียงใหมไดนัดหารือกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด
และกลุมจังหวัดประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใหดํา เนินการตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัด
เชีย งใหม และขอ เนน ย้ํ า ของคณะกรรมาธิ ก าร สํ า หรั บ งบประมาณโครงการแก ไ ขและบรรเทาป ญ หา
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 การประปาสวนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม สวนสัตวเชียงใหม สํานักงานทรัพยากรน้ํา
ภาค 1 รีบดําเนินการเบิกจายงบประมาณภายในเดือนมีนาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 การปองกัน...

- ๑๔ 3.1.3 การปองกันและแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย) สถานการณปจจุบัน ในระหวางวันที่ ๑ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ผานมา
จังหวัดเชี ยงใหมพบจุดความรอนสะสม จากดาวเทียมระบบเวียร (VIRS) จํา นวน 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
เริ่มสูงขึ้น เริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพ เนื่องดวยความกดอากาศในชวงเชาและทิศทางลมที่พัดพาฝุนละอองเขา
มาสะสมในตัวเมืองเชียงใหม และเกิดจุดความรอนเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่ใกลเคียง สงผลใหจังหวัด
เชียงใหมประสบปญหาฝุนควันปกคลุมอยางเห็นไดชัด โดยสาเหตุที่เกิดขึ้นบอยครั้งเกิดจากการเผาในที่โลงแจง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตพื้นที่ปา และพื้นที่ชุมชนใกลเขตปา การเก็บหาของปา ลาสัตว และการกําจัดวัชพืช
เพื่ อเตรีย มพื้ นที่ ทางการเกษตร ประกอบกับ ทิศทางลมและสภาพอากาศที่ นิ่ง ความเป น แองของตั ว เมือ ง
ทําใหเกิดคาฝุนละอองที่สงผลกระทบตอประชาชนในวงกวาง จังหวัดเชียงใหมจึงกําหนดพื้นที่ทุกหมูบาน/
ตําบล/อําเภอ เปนเขตควบคุมการเผาในที่โลงทุกชนิดและกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผา
ในที่โลงทุกชนิด ตั้งแตวันที่ 10 มกราคม – 30 เมษายน 2563 โดยขณะนี้สามารถจับกุมผูกระทําความผิดได
จํา นวน ๓๔ ราย และดําเนินการการปองกันและแกไขปญหาสถานการณฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5
โดยเนนย้ําการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ “การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง”
มีการจัดตั้งศูนยบัญ ชาการปองกันและแกไ ขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมเปนผูบัญชาการเหตุการณปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทําหนาที่อํานวยการ
สั่งการ ประสานการปฏิบัติระหวางศูนยสั่งการฯ ระดับอําเภอ หนวยงานสวนราชการตาง ๆ เพื่อใหสถานการณ
กลับเขาสูภาวะปกติโดยเร็ว ผลการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหมในรอบเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ไดมีการประชุม
คณะกรรมการแกไขปญหาฝุนควันระดับจังหวัด เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติงานรวมกั น และมีการดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้ ๑) ประชาสัมพันธผานวิทยุในรายการผูวาพบประชาชน เพื่อเนนย้ํามาตรการควบคุมการเผา
ตามประกาศของจังหวัดเชียงใหม ๒) จังหวัดเชียงใหม นํารองในการใชโปรแกรม Air CMI ซึ่งแสดงปริมาณฝุน
ละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แบบเรียลไทมจากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งในจังหวัดเชียงใหม มากกวา
200 จุด โดยความรวมมือจาก สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติและการสรางความ
สามัค คีป รองดอง (สํ า นักงาน ป.ย.ป) สํา นักงานพั ฒนาอวกาศแหงชาติ กรมควบคุ มมลพิ ษ กรมอนามั ย
กรมอุตุนิยมวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และจังหวัดเชียงใหม ๓) จัดกิจกรรมรณรงค แกไขปญหาฝุนควันและ
ผลกระทบจากไฟปาในเขตเมือง “รวมใจไมขับ ชวยดับเครื่องยนต ลดฝุน PM 2.5” สรางการมีสวนรวมแกไข
ปญหาฝุนควัน และตระหนักรูถึงปญ หามลพิษทางอากาศ ๔) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม นําสวนราชการ
ภาคประชาชน และนักทองเที่ยว รวมกิจกรรมปนจักรยาน “ลองกองแอวเมือง ลดฝุนควัน” และรวมกิจกรรม
งานมหกรรมรวมพลังเชียงใหมลมหายใจเดียวกัน “เชียงใหมฮวมใจสูฝุน” เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการลด
และแกไขปญหาฝุนควันในจังหวัดเชี ยงใหม และ 5) หนว ยงานในสัง กัดกระทรวงสาธารณสุข และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดแจกหนากากอนามัยใหกับประชาชนอยางตอเนื่อง พรอมทั้งไดมีการจั ดทํา Safety
zone พื้นที่ปลอดฝุนทั่วพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม พื้นที่ในเขตเมืองเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหมไดมีการฉีดพน
ละอองน้ํา โดยความรวมมือจากหางสรรพสินคา และผูประกอบการอาคารสูง มีการตั้งจุดตรวจวัดควันดํา และ
ตรวจสภาพ...

- ๑๕ ตรวจสภาพรถโดยสารที่มีคาควันดํา เกินมาตรฐาน พื้นที่นอกเมือ งเชียงใหม ศูนย อํานวยการระดับอํ าเภอฯ
มอบหมายใหเจาหนาที่ลงพื้นที่รณรงค ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจถึงการแกไขปญหาฝุนละอองขนาด
เล็ก PM 2.5 รวมถึงมาตรการควบคุมการเผา โทษทางกฎหมายของผูที่ฝาฝนใหประชาชนในพื้นที่ไดรับทราบ
องคกรปกครองส วนทองถิ่น ดําเนินการฉีดพนละอองน้ําเพิ่มความชุมชื้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อลดฝุนควั น
สงเสริมการจัดการวัชพืช และวัสดุเหลือใชทางการเกษตร โดยการทําปุยหมัก มีการจัดทําแนวกันไฟเพื่อปองกัน
ไฟปาลุกลาม ทั้งนี้ หากมีจุดความรอนเกิดขึ้นในพื้นที่ หรือพบไฟหรือกลุมควัน เจาหนาที่ดับไฟปา จะลงพื้นที่
เขาไปตรวจสอบ และดําเนินการดับไฟทันที พรอมทั้งใหหนวยงานเจา ของพื้น ที่แจงความดําเนิน คดีกับผูเผา
และรายงานใหศูนยสั่งการฯ ระดับอําเภอทราบ เพื่อรายงานศูนยบัญชาการฯ ระดับจังหวัดตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.4 การเตรียมการและการปองกันปญหาภัยแลง ป 2563
ผู แ ทนสํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายไชยวัฒน อินสูนย) การเตรียมการปองกันและแกไขปญหาภัยแลง ป 2562 - 2563 กองอํานวยการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้ (1) จัดทําประกาศกองอํานวยการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม เรื่อง จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณภัย แล ง จังหวั ดเชีย งใหม ป
2562 – 2563 (2) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญ หาภัยแลง จังหวัดเชียงใหม ป 2562 –
2563 (3) แจ ง ใหอํา เภอและองคกรปกครองสว นทองถิ่น จัด ทํา แผนเผชิ ญ เหตุ ภัย แล ง พร อ มทั้ งจั ดตั้ ง
ศูนยบัญชาการเหตุการณภัยแลง ระดับอําเภอ และศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
ป 2562 – 2563 กองอํา นวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางมอบหมายหนวยงานที่มี ภารกิ จ
ในการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา อาทิ หนวยทหาร การประปาสวนภูมิภาค หนวยงานในสังกัด
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น
สนั บ สนุ น ข อ มู ล เพื่ อ จัด ทํา ข อ มูลเปน ภาพรวมผลการดํ า เนิน การตามแผนเผชิ ญ เหตุ ภัย แล ง ของจัง หวั ด
และสงใหกองอํ า นวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปนประจํา ทุก สัปดาหจ นกว า สถานการณ
จะคลี่คลาย มาตรการดําเนินการ ดังนี้ (1) ขั้นเตรียมความพรอม ใหสํารวจจํา นวนแหลงน้ํา และทรัพยากร
ของทุกสวนราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ กําหนดแผน/มาตรการชวยเหลือของจังหวัด ติดตามสถานการณ
น้ํา และรวบรวมขอมูล พรอมทั้งวิเคราะหประเมินภัยแลงที่อาจเกิดขึ้น รวมประชุมประเมินสถานการณภัยแลง
รวมกับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนประจําทุกวันพุธ การใชจายเงินทดรองราชการในเชิงปองกัน
หรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562 บูรณาการขอมูลหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมรับสถานการณ
ภั ย แล ง (2) ขั้ น การเผชิ ญ เหตุ จั ดตั้ ง ศู นย บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ ภั ย แล ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม เพื่อ ทํ า หน า ที่
อํา นวยการ กํา กับดูแลการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตามสถานการณอยางใกลชิด และรายงานสถานการณ
เบื้องตนในพื้นที่ใหกับกระทรวงมหาดไทยและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบทุกระยะ จัดเตรียม
รถยนตบรรทุกน้ําเตรียมพรอม เพื่อสามารถออกปฏิบัติการไดทันทีเมื่อไดรับการรองขอ ดําเนินการชวยเหลือ
ราษฎร ตามระเบี ย บกระทรวงการคลัง วา ดว ยเงินทดรองราชการเพื่ อ ชวยเหลือ ผูป ระสบภั ย พิบั ติฉุกเฉิ น
พ.ศ. 2562 ทันที พิจ ารณาเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เมื่อไดรับโครงการจากอําเภอ
ตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานหลักในการแกปญหาความแหงแลง พิจารณาปรับแผนเพื่อใหการ
ชวยเหลือราษฎรอยางรวดเร็ว ทั่วถึง และเปนธรรม สรางการรับรูใหกับประชาชนในชวงเกิดภัยแลง โดยแจง
เตือนสถานการณน้ําและมาตรการการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐผา นชุมชน เครือขา ยอาสาสมัครในพื้นที่
ในการรณรงค...

- ๑๖ ในการรณรงคใหประชาชน รวมกันประหยัดน้ํา ผานชองทางประชาสัม พัน ธ ตา ง ๆ การใช จา ยเงิน ทดรอง
ราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับ
การให ความช ว ยเหลือ ด า นการเกษตร ผูป ระสบภัย พิ บัติ กรณี ฉุ กเฉิน พ.ศ. 2556 (3) ชว งฟ น ฟู พื้ น ที่
การเกษตรที่ประสบภัยแลง ไดแก การสงเสริมเครือขายเกษตรกร การสนับสนุนปจจัยดานการเกษตร ฯลฯ
ตามหลักเกณฑการใชจา ยเงินทดรองราชการในเชิงปองกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และ
หลั กเกณฑวิธีป ฏิบัติปลีก ยอยเกี่ยวกับการใหค วามชว ยเหลือดา นการเกษตร ผูประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิ น
พ.ศ. 2556 การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวมภาคเอกชนและประชาชน ในรูปแบบประชาชนรัฐ เพื่อฟนฟู
พื้นที่ประสบภัยแลง การบูรณาการแผนฟนฟูใหกับผูป ระสบภัยแลงตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของของ
ทุ ก ภาคส ว นต า ง ๆ พื้ น ที่ ที่มี โ อกาสเกิด ความแหง แล งในพื้ นที่ก ารเกษตร ด า นพื ช จํ า นวน 21 อํ า เภอ
162 ตํา บล 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
แผนการเพาะปลูกพืชฤดูแลง ป 2562/63
จังหวัด เขตเพาะปลูก
ขาวรอบที่ 2
พืชไร
พืชผัก รวมพืชไรพืชผัก รวมทั้งหมด
ในเขต
เชียงใหม
19,900 ไร 19,060 ไร 7,823 ไร 26,883 ไร 46,783 ไร
ชลประทาน
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
ระบบน้ําประปาในพื้ นที่จังหวัดเชียงใหม มีร ะบบประปาสว นภูมิภาค 7 สาขา พื้นที่บริการครอบคลุม 25
อําเภอ 92 ตําบล มีระบบประปาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 114 แหง การประกาศเขตการใหความ
ช วยเหลือผูป ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิ น/การประกาศเขตพื้นที่การใหความช วยเหลือผูประสบภัย ปจ จุ บัน
จังหวัดเชียงใหมยังไมมีประกาศเปนพื้นที่ประสบภัยแลงและฝนทิ้งชวง
ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอใหสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหมจัดใหมีการประชาสัมพันธแจงขอมูลขาวสาร
การเตรี ย มการและการป อ งกั น ป ญ หาภั ย แล ง ให ป ระชาชนได รั บ ทราบอย า งต อ เนื่ อ ง และสํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหมกระจายขาวสารดังกลาวใหแพรหลาย
ผูแ ทนโครงการชลประทานเชี ย งใหม (นายเกื้ อ กู ล มานะสั ม พั น ธ ส กุ ล )
สถานการณแหลงน้ําชลประทานในเขตจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
จํานวน 117 แหง ภาพรวมมีน้ํารอยละ 54 อางเก็บน้ําขนาดกลาง จํานวน 12 แหง ภาพรวมมีน้ํารอยละ 26
เขื่อนขนาดใหญ 2 แหง ภาพรวมมีน้ํา รอยละ 40.21 แยกเปน เขื่อนแมงัดสมบูรณช ล มีน้ํา 139.048
ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 52.47 นอยกวาป 2562 จํานวน 123.04 ลาน ลบ.ม.คิดเปนรอยละ 47.87
จึงมีการงดสงน้ํา เขาพื้นที่เพาะปลูกในวันเสาร – อาทิตย เขื่อนแมกวงอุดมธารา มีน้ํา 73.263 ลา น ลบ.ม.
คิดเปนรอยละ...

- ๑๗ คิด เปน รอ ยละ 27.86 นอยกว า ป 2562 จํา นวน 64.73 ลา น ลบ.ม. คิ ด เป น รอยละ 24.61 น้ํ า เพื่ อ
สนับสนุนน้ําเพื่อการประปาฝงตะวันตกเมืองเชียงใหม รวม 10 แหง ปริมาณน้ําเก็บกัก 6,876,000 ลบ.ม.
ความจุปจจุบั น 3,980,570 ลบ.ม. มีการสํา รองผลิตน้ําประปาเมืองเชียงใหม อ างเก็บน้ํา ชลประทานที่
สามารถสนับสนุนการแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ไดแก อางเก็บน้ําแมเตี๊ยะ อางเก็บน้ําหวยกวางตาย
อางเก็บน้ําวังน้ําหยาด อางเก็บน้ําแมปอก อางเก็บน้ําหวยฮวก อางเก็บน้ําหวยปุมเปง อางเก็บน้ําหว ยตนลาน
ในพื้นที่อําเภอจอมทอง แผนการสงน้ําจากเขื่อนแมงัดสมบูรณชลลงแมน้ําปง ป 2563 แผนสงน้ําทั้งหมด 25
รอบเวร 70 ลา น ลบ.ม. สงน้ํา ในพื้นที่โ ครงการแมแฝก – แมงัด จํา นวน 45 ลา น ลบ.ม.เพื่อการอุ ป โภค
1 ลาน ลบ.ม. และเพื่อการเกษตร จํา นวน 44 ลา น ลบ.ม. พื้นที่ตลอดลําน้ํา ปงจังหวั ดเชียงใหมและลําพูน
จํานวน 70 ลาน ลบ.ม. สําหรับประปา 21 ลาน ลบ.ม. รักษาระบบนิเวศนและเพื่อการเกษตร 48 ลาน ลบ.ม.
เพื่อการทองเที่ยว 1 ลาน ลบ.ม. ระหวางวันที่ 17 – 20 มกราคม 2563 ไดมีการดําเนินการกําจัดวัชพืช
ผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ําปาแดด ระหวางวันที่ 22 – 25 มกราคม 2563 ไดมีการดําเนินการขุดลอก
บริเวณทายประตูระบายน้ําปาแดด โดยมีการบูรณาการรวมระหวางกรมชลประทานและหนวยทหารพัฒนา
มีการขุดสันดอนเกาะกลางแมน้ําปงเพื่อชวยระบายน้ําบริเวณตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม การเตรียม
ความพรอมเครื่องจักรเครื่องมือและการใหความชวยเหลือพื้นที่ประสบภัยแลง จังหวัดเชียงใหมมีเครื่องสูบน้ํา
จํา นวน 57 เครื่อง รถบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิ ตร จํ านวน 4 คั น ปจ จุ บันมีก ารติ ดตั้งเครื่อ งสูบ น้ํา แลว
6 เครื่ อง สํา หรั บ พื้ นที่อํ า เภอดอยสะเก็ด จํ า นวน 4 เครื่อ ง พื้นที่ เกษตร 1,450 ไร ในเขตชลประทาน
และอําเภอดอยหลอ จํานวน 2 เครื่อง ในเขตชลประทาน
ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ปญหาเรื่องน้ําขอใหโครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม
และหน ว ยงานที่ เ กี่ย วขอ งไดรวมกันแกไ ขปญ หาดว ย สํา หรับ สํา นัก งานสาธารณสุขจัง หวั ดเชี ยงใหมข อให
ตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่อําเภอ หากเกิดปญหาขาดแคลนน้ําใหแจงหนวยงานที่เกี่ยวของนําน้ําไป
ชวยเหลือโดยเร็ว
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.5 การบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงใหม
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด
เชียงใหม (นายนรินทร ประทวนชัย) สถานการณขยะของจังหวัดเชียงใหม ปริมาณขยะเฉลี่ยตอวัน 1.155
ตัน แยกเปน ขยะที่มีการจัดการที่ถูกตอง รอยละ 97 และขยะที่มีการจัดการไม ถูกตอง รอยละ 3 มีการ
คัดแยกขยะจากตนทาง รอยละ 17 และนําไปกําจัดยังบอขยะที่ไดมาตรฐาน รอยละ 83 เปนขยะทั่วไป
รอยละ 29 ขยะอินทรีย รอยละ 24 และขยะรีไซเคิล รอยละ 47 โดยขยะรีไซเคิลแยกเปน ถุงพลาสติ ก
รอยละ 35 ภาชนะแกว รอยละ 24 และกระดาษ รอยละ 10 การบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม
แบงเปน 1) ตนทาง มีการจัดการขยะจากตนทางจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 210 แหง ดําเนินการตาม
หลั ก 3R ขยะอินทรี ย ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายชุมชน รณรงค ประชาสัมพัน ธ สร างจิ ตสํา นึ ก
ทุกภาคสวนในการลดคัดแยกขยะมูลฝอย 2) กลางทาง มีการเก็บรวบรวม ขนเพื่อนําไปกําจัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีระบบการเก็บรวบรวม มีการขนขยะหรือจางเอกชนเก็บขนเพื่อนําไปกําจัดในพื้นที่หรือนอกพื้นที่
ขยะทั่วไปดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขยะอันตรายชุมชนดําเนิน การโดยองคการบริหารสวน
จังหวัดเชียงใหม 3) ปลายทาง มีการกําจัดขยะทั่วไป องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่
จํานวน 47 แหง รวมจํานวน 134 แหง เปนการจัดการรูปแบบเตาเผาขยะขนาดเล็ก จํานวน 3 แหง, บอขยะ
127 แหง การจัดการแบบรวมกลุมพื้นที่โดยวิธีฝงกลบดําเนินการอยูในปจจุบัน จํานวน 3 แหง ศูนยกําจัดขยะ
แบบครบวงจร...

- ๑๘ แบบครบวงจรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด รับขยะจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 8 แหง ปริมาณขยะ 40 ตันตอวัน (ลงนามใน MOU 48 แหง) ศูนยกําจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล
เทศบาลตําบลเวียงฝาง ที่ตํา บลเวียงฝาง อําเภอฝาง รับขยะจากองคกรปกครองสวนทอง 22 แหง ปริมาณ
ขยะ 70 ตันตอวัน ดําเนินการโดยเอกชน ศูนยกําจัดขยะของบริษัทบานตาลกรุป ที่ตําบลบานตาล อําเภอฮอด
รับขยะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 23 แหง ปริมาณขยะ 439.36 ตันตอวั น อยูระหวา งดํา เนินการ
ขออนุญาตกอสราง จํา นวน 1 แหง โครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ เพื่อผลิตพลังไฟฟาชุมชน
(ขนาด 1 เมกะวัต ต) ที่ ตํา บลบา นหลวง อํา เภอจอมทอง รับ ขยะจากองคกรปกครองส วนทอ งถิ่ น 5 แห ง
การกําจัดขยะอินทรีย โดยการทําปุยหมัก เลี้ยงสัตว การกําจัดขยะรีไซเคิล ใหรานรับซื้อของเกา การกําจัดขยะ
อั น ตรายชุ ม ชน โดยการส ง กํ า จั ด ที่ ศู น ย ข องเอกชนที่ ที่ ไ ด รั บ รองมาตรฐาน บทบาทหน า ที่ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มมอบหมายให สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล อ มภาคที่ 1 และสํ า นั ก งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล อ มจั ง หวั ด เชีย งใหมร ณรงคใ หมี ก ารคั ดแยกขยะมูล ฝอยชุ ม ชน กํา หนด
มาตรฐาน หลักเกณฑและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
มอบหมายใหสํา นั กงานสงเสริม การปกครองทอ งถิ่น จั ง หวั ดเชียงใหม อํา เภอ องคการบริ หารสว นจั ง หวั ด
เชี ย งใหม และองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จั ด การขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนโดยเฉพาะขยะอั น ตรายชุ ม ชน
เปนหนวยงานหลักในการจัดการขยะมูลฝอย กระทรวงสาธารณสุขมอบหมายใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม สถานพยาบาลมีการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ และกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายใหสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม โรงงานอุตสาหกรรมจัดการกากอุตสาหกรรม ปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่พบ
ได แ ก ปริ ม าณขยะเพิ่ ม ขึ้น ปริม าณขยะสะสมตกค า ง การเกิด ไฟไหม บ ริ เ วณสถานที่ฝ ง กลบขยะมู ล ฝอย
การกําจัดไมถูกตองตามหลักวิชาการ ปริมาณนํากลับมาใชประโยชนไมเปนไปตามเปาหมาย องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขาดศักยภาพการบริหารจัดการที่ดี การหาสถานที่กอสรางสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยหาไดยากมาก
การยอมรับความตระหนัก และการมีสวนรวมของประชาชน นโยบาย กฎหมาย และการบูรณาการระหวาง
หนว ยงาน การจัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนยไมสามารถดํา เนินการไดในบางพื้นที่ แผนการดําเนินงาน
ในป พ.ศ. 2563 ตนทาง มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ งดใชโฟมบรรจุอาหารและ
ลดพลาสติกใชครั้งเดียวทิ้ง เชน แกวพลาสติก ถุงพลาสติกหูหิ้ว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูล
ฝอย โดยใชหลัก 3R Reduce Reuse Recycle จัดกิจกรรมลด คัดแยก ใชประโยชนขยะมูลฝอย หนวยงาน
ภาครั ฐ ขยะมูล ฝอยที่สง กํ า จั ด ลดลง ถุง พลาสติ ก หูหิ้ว ลดลง แก ว น้ํา พลาสติ ก แบบใช ค รั้ง เดี ย วทิ้ ง ลดลง
ไมมีโฟมบรรจุอาหาร ไมมีพลาสติกหุมฝาขวดน้ําดื่มในประเทศไทย กลางทาง การจัดการของเสียอันตราย
จากชุม ชน การใหคําแนะนํา และเสริมสรางศักยภาพเกี่ยวกับการบริหารจัดการของเสีย อันตรายจากชุมชน
ของเสียอันตรายจากชุมชน ถูกรวบรวมและสงไปกําจัดถูกตอง ปลายทาง โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิ ษ
การสํ า รวจและประเมิ น สถานภาพการดํ า เนิ น งานสถานที่ กํ า จั ด ขยะมู ล ฝอย และขยะมู ล ฝอยตกค า ง
การใหคําแนะนําและติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย การสนับสนุนใหมีองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทํา แผนการดําเนินงานในการแกไขปญหามลพิษจากขยะมูลฝอยตกคางหรือการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ไมถูกตอง การสนับสนุนและผลักดันใหองคกรปกครองสวนท องถิ่น/จังหวัด ดําเนินงานแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยตกคางและขยะมูลฝอยชุมชน ขยะมูลฝอยตกคางไดรับการจัดการอยางถูกตอง ขยะมูลฝอย
ชุมชนไดรับการจัดการอยางถูกตอง ขยะมูลฝอยชุมชนที่นํากลับมาใชประโยชน การดําเนินการในปงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จั งหวัดเชียงใหมหนวยงานเปาหมาย 46 หนวยงาน มีการรายงานปริมาณขยะรายเดือนสงให
สํานักงาน...
สํ า นั ก งานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล อมจั งหวั ดเชียงใหม ทุกวั นที่ 5 ของเดือน เริ่มครั้ งที่ 1 ในวั นที่
5 กุมภาพันธ 2563

- ๑๙ ประธานในที่ประชุม (นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ปญหาขยะเปนปญหาที่สําคัญทุกหนวยงานตองชวยกันลดการใชพลาสติกและใหมีการรณรงคการใชถุงผาอยาง
ตอเนื่อง
3.2 โดยเอกสาร
3.2.1 รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ของรัฐทุจริต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือนหลัง ( 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562) (หนวยตรวจสอบ
ภายในจังหวัดเชียงใหม)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกุมภาพันธ 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
7 – 9 กุมภาพันธ
งานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัด
สวนสาธารณะหนองบวกหาด
2563
เชียงใหม ครั้งที่ 44 ประจําป 2563
20 กุมภาพันธ 2563 09.00 น. โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนบานบอแกว หมูที่ 5
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกร
ตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง
ปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 กุมภาพันธ 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจํา
ณ หองประชุม
จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2/2563
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
วัดสวนดอก พระอารามหลวง
28 กุมภาพันธ 2563 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลแดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การเตรียมความพรอมการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริห ารทองถิ่น
ผูอํา นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง ประจํ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย เปนประธาน ปลัดจังหวัดหรือผูแทน เจาพนักงานที่ดินจังหวัดหรือผูแทน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดหรือผูแทน พัฒนาการจังหวัดหรือผูแทน ทองถิ่นจังหวัดหรือผูแทน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
การแบงเขตเลือกตั้ง เปนกรรมการ ผูอํา นวยการการเลือกตั้งประจํา จังหวั ด เปน กรรมการและเลขานุการ
ขั้นตอนการแบงเขตเลือกตั้ง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดดําเนินการเกี่ยวกับการแบงเขต จัดทําอยาง
นอย 3 รูปแบบ ปดประกาศ/ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ ประชาชนในเขตเลือกตั้ง ประสงคจะเสนอ
ความเห็นและขอเสนอแนะใหทําเปนหนังสือ สง ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจํา จังหวัด ภายใน 10 วันนับ
แตวันปดประกาศ ภายใน 3 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลารับฟงความคิดเห็นคณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้ง
นําความเห็น...

- ๒๐ นําความเห็นและขอเสนอแนะมาประกอบการพิจารณา คณะกรรมการแบงเขตเลือกตั้งสรุปความเห็นพรอมทั้ง
ผลการพิ จ ารณาอย า งน อ ย 3 รู ป แบบ เรีย งลํา ดั บ ตามความเหมาะสม เสนอคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหนาที่และอํานาจในการเสนอแนะและใหความ
เห็นชอบการกําหนดหนวยเลือกตั้งที่เลือกตั้ง และการแตงตั้งเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้งของผูอํานวยการ
การเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบและใหความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
และการเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง กํา กับดูแลและอํานวยการการเลือกตั้ง การลงคะแนนเลือกตั้ ง
การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง กําหนดสถานที่รวบรวมผลคะแนนและ
รวบรวมผลคะแนนของทุกหนวยเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งตอผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
ปฏิ บั ติการใดตามที่บัญญั ติไวในพระราชบัญ ญัติการเลือ กตั้ง สมาชิกสภาท อ งถิ่น หรื อผูบ ริ หารท องถิ่น หรื อ
กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมาย ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที่ประกาศใหมีการเลือกตั้งและสิ้นสุดเมื่อ กกต.
ประกาศรับ รองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํา องคกรปกครองสวนทองถิ่ นประกอบดวย
กรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น จํานวน 5 คน ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดอยางนอย 3 คน หรือ
ผูมีสิทธิ เลื อกตั้ งที่มีภูมิลํา เนาในเขตจั งหวัดที่ไ มเ ปนขา ราชการหรือ เจ า หนา ที่ ข องรัฐ จํา นวนไมเ กิน 2 คน
เทศบาลและองค การบริหารสว นตํา บล มี คณะกรรมการการเลือ กตั้งประจํ า องคกรปกครองสวนท องถิ่ น
จํา นวน 3 คน ขา ราชการหรือเจา หนา ที่ข องรัฐ ที่ปฏิบัติหนา ที่ในเขตอํา เภออย า งนอย 1 คน หรือผู มีสิ ทธิ
เลือกตั้งที่มีภูมิลําเนาในเขตอําเภอที่ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ จํานวนไมเกิน 2 คน คุณสมบัติผูที่มี
สิทธิสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรุงเทพมหานครและองคการบริหาร
สวนจังหวัด เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่ปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดหรือผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีภูมิลําเนา
ในเขตจังหวัดที่ไมเปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ เทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลเปนขาราชการ
หรือเจ า หน า ที่ข องรัฐ ที่ป ฏิบัติห น า ที่ในเขตอํา เภอหรือ ผูมีสิทธิเลือ กตั้ ง ที่มีภู มิลํา เนาในเขตอํ า เภอที่ไ ม เป น
ขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันสมัครหรือวันที่
ไดรับการทาบทาม มีความเปนกลางทางการเมืองและมีความซื่อสัตยสุจริต ลักษณะตองหา มผูมีสิ ทธิสมัคร
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลักษณะตองหาม คือ ติดยาเสพติดใหโ ทษ
เปน ภิก ษุ สามเณร นักพรหรือนักบวช อยู ระหว างถูกเพิกถอนสิทธิเลื อกตั้ง ไม วา คดีนั้น จะถึง ที่สุ ดแลว หรื อ
ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ อยูระหวางถูกระงับการใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนการชั่วคราว
หรื อ ถู ก เพิ ก ถอนสิ ท ธิ ส มัค รรั บ เลื อ กตั้ ง เคยถู ก สั่ง ให พ น จากราชการ หน ว ยงานของรั ฐ หรือ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพราะทุจริตตอหนาที่หรือถือวากระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยตองคําพิพากษาอันถึง
ที่สุดวากระทําการอันเปนการทุจริตในการเลือกตั้ง ตองคํา พิพากษาถึงที่สุดวากระทํา ความผิดตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไมวาจะไดรับโทษหรือไม ไดรับโทษ โดยพนโทษ
หรือตองทําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลือกตั้งแลวแตกรณี เปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นหรือ
ลูกจ า งขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักฐานการสมัคร ไดแก ใบสมัคร รูป ถ ายหนาตรงไมสวมหมวก
ไมใสแวนตาดํา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ สําเนาทะเบียนบานหรือหลักฐานที่แสดงวามีภูมิลําเนาที่กําหนด ใบรองแพทยที่แสดงวาไมเปน บุคคล
วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและติดยาเสพติดใหโทษ สําเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษาสูงสุด
(ถามี) เชน สําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาหลักฐานอื่นใดที่แสดงวาเปน ผูสําเร็จการศึกษา กรอบระยะเวลา
การดําเนินการ...

- ๒๑ การดําเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้ วันที่ 27 มกราคม
2563 หั ว หน า พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ประกาศรั บ สมั ค ร วั น ที่ 3 – 7 กุ ม ภาพั น ธ 2563 รั บ สมั ค ร
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบฯ ขอ 34 วรรคหนึ่ง วันที่ 8 – 10
กุ มภาพันธ 2563 (3 วัน) หัวหนา พนักงานสวนทองถิ่นทาบทามบุคคล กรณีมีผูสมัครเขา รับการคัดเลือ ก
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมครบจํานวนตามระเบียบฯ ขอ 34 วรรคสาม
วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ 2563 (10 วัน) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต องห าม และเสนอรายชื่อให
ผูอํา นวยการการเลือกตั้ง ประจํ า จังหวัด ตามระเบี ยบขอ 35 วันที่ 18 – 20 กุ มภาพั น ธ 2563 (3 วั น )
ผูอํ า นวยการการเลื อ กตั้ง ประจํ า จั งหวั ดพิจารณาคัด เลือ กและจัดทํา บัญ ชี รายชื่อประวั ติแ ละเหตุผลส งให
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามระเบียบฯ ขอ 36 วันที่ 31 กุมภาพันธ - 11 มีน าคม 2563
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดรวบรวมรายชื่อผูไดรับคัดเลือกจากผูอํานวยการการเลือกตั้ง
ประจํา จังหวัดเสนอให คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา ระยะเวลาโดยประมาณ 20 วัน คณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรใหมกี ารเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดแจงผลการพิจารณาให
ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําองคการปกครองสวนทองถิ่น ประชุมผูไดรับการคัดเลือกเพื่อดําเนินการเลือก
ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูอํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัด
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น และแจงใหผูอํานวยการการ
เลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศใหมีการเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเริ่มปฏิบัติ
หนาที่
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 รายงานการจั ดโครงการผูวา ราชการจัง หวั ด เชี ยงใหม หัว หนา สว นราชการ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจําเดือน
มกราคม 2563
จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) ขอขอบคุณหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เขารวมออกหนวยใหบริการประชาชน กิจกรรม ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบปะประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สนามเทศบาลตําบลทุงขาวพวง ตําบลทุงขาวพวง อําเภอ
เชียงดาว จัง หวัด เชีย งใหม ซึ่งกิจ กรรมเป นไปดว ยความเรียบรอย และขอเชิญชวนทุกหนว ยงาน เขา ร ว ม
กิจกรรมฯ ออกหนวยใหบริการประชาชนครั้งตอไป ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียน
บานบอแกว ตํา บลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ขอขอบคุณหนว ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกแหงที่ใหการสนับสนุนและเขารวมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม ประจํา ป 2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 11 มกราคม 2563 รวม 13 วัน ทํา ใหการ
จัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย การจัดงานฯ ในภาพรวมไดรับเสียงชื่นชมทั้งจากนักทองเที่ยวชาวไทยและ
ชาวตางชาติที่มาเที่ยวงานนี้ โดยกิจกรรมการออกรานมัจฉากาชาดของเหลากาชาดจังหวัดเชียงใหม ยังคงเปน
กิจกรรมที่ไดรับความสนใจของนักทองเที่ยวเปนอยางมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 ประชาสัมพันธ...

- ๒๒ 5.3 ประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 44
ประจําป 2563
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ) จังหวัดเชียงใหมรวมกับองคกร
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนกําหนดจัดงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งที่ 44 ประจําป 2563 ระหวา ง
วันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ 2563 ภายใตแนวคิด “มรดกลา นนา งามสะพรั่ง พฤกษา ล้ํา เลอคานครพิงค”
และจะมีพิธีเปดอยา งเปนทางการชว งเย็นที่ 7 กุมภาพันธ 2563 19.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะ
หนองบวกหาด อํา เภอเมือ งเชีย งใหม โดยในรอบเมือ งเชีย งใหมแ ละบริเ วณโดยรอบของประตูเ มือ ง
แยกมุม เมือ งและบริเ วณโดยรอบคูเ มือ งไดถ ูก ประดับ ตกแตง ไปดว ยดอกไมน านาพัน ธุ ที ่ส วยงาม
เชน เดีย วกับ บริเ วณขว งประตูทา แพซึ่งเปน จุด ศูน ยร วมของนัก ทอ งเที ่ย วเพื ่อ ใหเ ปน จุด Land Mark
ใหป ระชาชนและนักทอ งเที่ยวไดชื่นชมความงามและถา ยรูป เก็บ เปน ที่ร ะลึก จุด ที่สํา คัญ ที่สุดของงานคือ
บริเ วณสวนสาธารณะหนองบวกหาดที ่เ ทศบาลนครเชีย งใหมไ ดนํ า ดอกไมน านาพัน ธุ น ับ แสนดอก
ที ่ม ีทั ้ง ความสวยงามหาชมไดย ากมาประดับ ตกแตง และจัด แสดงโชวใ หก ับ นัก ทอ งเที ่ย วไดชื ่น ชม
ไฮไลทสําคัญภายในงานไมดอกไมประดับปนี้ คือ การจัดประกวดขบวนแหรถบุปผชาติชิงถวยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยที่หนว ยงานตา งๆ
จะนําดอกไมนานาพันธุมาประดับตกแตงบนรถรวมประกวดและแสดงใหประชาชนไดรับชม โดยจะปลอย
ขบวนในวันเสารที่ 8 กุมภาพันธ 2563 เวลา 08.00 น. ณ จวนผูวา ราชการจังหวัดเชียงใหมเคลื่อนจาก
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 ประชาสั ม พั นธ ก ารจั ด งานสตรอว เ บอรรี่ แ ละของดี อํา เภอสะเมิ ง ครั้ ง ที่ ๑๙
ประจําป ๒๕๖๓
นายอํ า เภอสะเมิง (นายชั ยณรงค นัน ตาสาย) อํา เภอสะเมิงกํ า หนดจั ดให มีงาน
สตรอว เบอรรี่และของดีอํา เภอสะเมิง ครั้งที่ ๑๙ ประจํา ป ๒๕๖๓ ระหวางวัน ที่ ๖ – ๙ กุ มภาพันธ ๒๕๖๓
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนเกษตรกรผูปลูกสตรอวเบอรรี่ และสงเสริมการทองเที่ยวของอําเภอ
สะเมิง โดยมีพิธีเปดงานในวันศุกรที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ บริเวณที่วาการอําเภอสะเมิง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ประชาสัมพันธการจัดงาน “มหกรรมผาตีนจกและผลิตภัณฑชนเผาอําเภอแม
แจม ครั้งที่ ๒๗ ประจําป ๒๕๖๓
ผูแทนอําเภอแมแจม (นางสาวพัทธนันท พิทาคํา) อํา เภอแม แจมกําหนดจัดงาน
มหกรรมผา ตีนจกและผลิตภัณฑชนเผาอําเภอแมแจม ครั้งที่ ๒๗ ประจํา ป ๒๕๖๓ ระหวางวั นที่ ๖ - ๑๐
กุมภาพันธ...

- ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ บริเวณลานที่วาการอําเภอแมแจม สถานีตํารวจภูธรแมแจม และสํานักงานสาธารณสุข
อํา เภอแมแจม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการอนุรักษ สืบสานและพัฒนาผลิตภัณฑผาตีนจก ผลิตภัณฑ
ชนเผา อนุรกั ษภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอแมแจมและสงเสริมการทองเที่ยว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.7 ประชาสัมพันธการแขงขัน Ultra Trail Thailand Doi Inthanon Chiang Mai 2020
ผูอํานวยการสํานักงานการกีฬ าแหงประเทศไทยจัง หวัดเชียงใหม (นายสงคชัย
คําดีรุงริรัตน) แจงกําหนดการแขงขัน Ultra Trail Thailand Doi Inthanon Chiang Mai 2020 ระหวางวันที่ 14 –
16 กุ ม ภาพั น ธ 2563 ณ อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท อํ า เภอจอมทอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนประธานในพิธีเปด ในวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563
เวลา 07.30 น. ปจจุบันจังหวัดเชียงใหม โดยการกีฬาแหงประเทศไทย ภาค 5 และสํานักงานการทองเที่ยว
และกี ฬ าจั งหวั ดเชี ย งใหมไ ดเ ตรีย มการและประสานงานกับ ฝา ยจั ดการแขง ขัน จากส วนกลางและจังหวั ด
เชียงใหม ทั้งหมด 13 ฝาย เปนที่เรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.8 ขอมูลการเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของ Novel Coronavirus 2019
(2019-nCoV) ของจังหวัดเชียงใหม
นายแพทย ส าธารณสุข จัง หวั ด เชีย งใหม (นายแพทย จ ตุชั ย มณีรั ต น ) วั น ที่ 12
ธันวาคม 2562 พบผูปวยรายแรก วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายงานขาวการระบาดของปอดอักเสบ 27
รายในเมืองอูฮั่น วันที่ 13 มกราคม 2563 พบผูปวยยืนยันรายแรกในประเทศไทย ระหวางวันที่ 15 - 20
มกราคม 2563 ผูปวยยืนยัน 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย ประเทศญี่ปุน พบผูปวยยืนยัน 1 ราย ณ วันที่ 28
มกราคม 2563 ประเทศที่พ บผูปว ยยืนยัน ดัง นี้ 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 ราชอาณาจักรกั มพู 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/ลํา บาก มีประวัติเสี่ยง
ในชวง 14 วันกอนเริ่มปวย เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด อาศัยในพื้นที่ระบาด สัมผัสใกลชิดผูปวย 2019nCoV สัมผัสสั ตวที่เปนแหลงรังโรคของ 2019-nCoV มาตรการการเฝา ระวัง ควบคุ มโรค จังหวั ดเชียงใหม
มีดังนี้ Activated EOC การเฝาระวังดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ มีการคัดกรองผูโดยสารที่เดินทาง
มาจากประเทศจีนทุกสายการบิน โรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน สถานีขนสงและสถานีรถไฟ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล คลินิกและรานขายยา ชุมชน SAT สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
ระบบบริการแพทยฉุกเฉินและระบบสงตอ มีการแยกกักและรักษา การตรวจทางหองปฏิบัติการ การสอบสวน
และควบคุมโรค
มติที่ประชุม รับทราบ
5.9 ประชาสัมพันธ...

- ๒๔ 5.9 ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมบริจาคสมทบกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม
ผู แ ทนองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นางสาวเปรมกมล ธี โ รภาส)
ขอเชิญรวมบริจาคเงินสมทบกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ครั้งที่ 3 ประจําป 2563
หรือกองทุน 10 บาท เปดรับบริจาคระหวางวันที่ 1 – 31 มกราคม 2563 ผา นชองทางการโอนเงินเขา
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทาแพ ชื่อบัญชี อบจ.เชียงใหม โครงการระดมทรัพยเพื่อการจัดการศึกษา เลขที่
บัญชี 501-099989-9 หรือบริจาคไดที่ โรงเรียน สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา องคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น ทุ กแห ง ในพื้ นที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ทุ น การศึ ก ษามี ทั้ ง หมด 9 ประเภท ได แ ก
1) ทุนการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ 2) ทุนประกอบสัมมาชีพระหวางเรียน และสัมมาชีพในการประกอบ
อาชีพ(หลังจบการศึกษา) 3) สนับสนุนบุคลากร สื่อการเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ 4) สนับสนุนองคกร
ความรวมมือเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาอําเภอ 5) สนับสนุนยกยอง เชิดชูเกียรติบุคคล ครู อาจารย ผูบริหาร
สถานศึกษา ผูดูแลเด็ก ศูนยการเรียนรู 6) สนับสนุนหมูบานหรือชุมชนที่เสริมสรางการเรียนรูและพัฒนา
คุณ ภาพชี วิ ต ของคนในพื้ น ที่ 7) สนั บสนุน ศูน ย ก ารเรีย นรู สถานประกอบการที่ส นับ สนุ น การศึ ก ษา
8) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม และ 9) สนับสนุนการบริหารจัดการการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ไมมี
เลิกประชุมเลิกเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอาํ นวยการกลุมงานอํานวยการ

