
ระเบียบวาระการประชุม 
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 

คร้ังที ่ 9/2563 

 
 
 

วันศุกรท่ี 25  กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
และการประชุมผานระบบ YouTube Live 

ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 

 
 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

 กลุมงานอํานวยการ 
โทรศัพท 0 5311 2708 



ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
คร้ังท่ี 9/2563  

วันศกุรท่ี 25 กันยายน  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  ศนูยราชการจังหวัดเชียงใหม  

และการประชุมผานทาง YouTube Live   
******************************************** 

เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ  

2.1 พิธีอัญเชิญโลรางวัลพระราชทานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และพิธี
มอบโลรางวัล “สิงหทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติใหแกผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน  จํานวน 4 รางวัล 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยดํารงธรรมอําเภอที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ศนูยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ  จํานวน 1 แหง  

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติเปนคลัง
ปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข  (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถ่ินดีเดน (กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. ประชาสัมพันธงานกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟาทอดถวายวัดธาราทิพย
ชัยประดิษฐ   

5. ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอที่ เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 จํานวน  24 ทาน 

ที่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง 
1. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
2. นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม   
3. นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
4. นายสุธรรม  บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
5. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสราวุฒิ  วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
7. นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
8. นายมนสั  สุรยิสิงห นายอําเภอแมวาง 
9. นายอนันต  ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 

10. นายสุทิน  จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
11. นายนิสิต ชายภักตร ศึกษาธิการภาค 15 
12. นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
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ที่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง 
13. นางธิตพิร  มิ่งเชื้อ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
14. นายธีระ อนันตวรปญญา ปศสุัตวเขต 5 
15. นายเจริญ  ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม 
16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
17. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

18. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 

19. นางสาวสิรินทร  สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

20. นายไกรสิน อุนใจจินต ผูอํานวยการสํานักศลิปากรท่ี 7 เชียงใหม 

21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เขต 3 

22. นายบรรเทา  จันทรพุม ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 

23. นายศักดิ์ชยั ดานบุญเรือน ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง  

24. นายพิทยา  อิ่มเอม ผูอํานวยการโครงการกอสราง  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันจันทรที่ 31 สิงหาคม  2563   
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
  3.1.3 งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม (สาํนักงานจังหวัดเชียงใหม) 
  3.1.4 ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ               
การเลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม)  
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  3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

  3.1.6 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)   
      

 3.2 โดยเอกสาร   

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสาํคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

1 ตุลาคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ- 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2563 

หองลีลาวดี ศูนย
ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

13 ตุลาคม  2563 07.00 น 
09.00 น. 
19.00 น. 

การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคา
นานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ  
7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

16 ตุลาคม 2563 16.00 น. รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 
เสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาพระกฐนิ  
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  

วัดธาราทิพย- 
ชัยประดิษฐ  
อําเภอแมแตง 

23 ตุลาคม 2563 07.00 น 
09.00 น. 
19.00 น. 

การประกอบพิธี  วันสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระบรมราชา- 
นุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

21 - 29 ตุลาคม 2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

30 ตุลาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
 5.1  โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
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ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรณัยู มีทองคํา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) 
                        6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย)       
  



เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม) 
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ  

2.1 พิธีอัญเชิญโลรางวัลพระราชทานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และพิธี
มอบโลรางวัล “สิงหทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติใหแกผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน  จํานวน 4 รางวัล 
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 

2.2 การมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยดํารงธรรมอําเภอที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ศนูยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ  จํานวน 1 แหง  

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติเปนคลัง
ปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข  (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน (กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. ประชาสัมพันธงานกฐินสามัคคีมหากุศลเพ่ือสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟาทอดถวายวัดธาราทิพย
ชัยประดิษฐ   

5. ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และนายอําเภอที่ เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 จํานวน  24 ทาน 

ที่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง 
1. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   
2. นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม   
3. นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
4. นายสุธรรม  บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
5. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสราวุฒิ  วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
7. นายอรรถชา  กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
8. นายมนสั  สุรยิสิงห นายอําเภอแมวาง 
9. นายอนันต  ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 

10. นายสุทิน  จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
11. นายนิสิต ชายภักตร ศึกษาธิการภาค 15 
12. นายกิตติ์ธเนศ  ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 
13. นางธิตพิร  มิ่งเชื้อ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 
14. นายธีระ อนันตวรปญญา ปศุสัตวเขต 5 
15. นายเจริญ  ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน

อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม 
  



 

ที่ ชื่อ  - นามสกุล ตําแหนง 
16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม 
17. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

18. นางรัตนาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 

19. นางสาวสิรินทร  สันติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

20. นายไกรสิน อุนใจจินต ผูอํานวยการสํานักศลิปากรท่ี 7 เชียงใหม 

21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เขต 3 

22. นายบรรเทา  จันทรพุม ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 

23. นายศักดิ์ชยั ดานบุญเรือน ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแมแตง  

24. นายพิทยา  อิ่มเอม ผูอํานวยการโครงการกอสราง  

 
  



ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันจันทรที่ 31 สิงหาคม  2563   
 

 
รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางพัฒนา วงควิเศษ) ตามที่จังหวัดเชียงใหมได

จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 น. ณ หอง
ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  
นั้น 

เลขานุการได จัด ทํารายงานการประชุม  ประกอบดวย เอกสาร 21 หนาโดยมี                    
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  8/2563  ทั้งนี้ ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

 
รายงานการประชุมหนาถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



๑ 
 

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  8/2563 
วันจันทรที่ 31  สิงหาคม  2563  เวลา 13.30 น.   

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม 
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นางสาววิราชินี คําชมภู รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายสุพัฒน ปกษาจันทร เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายวิทยา ชุมภูคํา (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายชิดชัย อังคะไวมงคล (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐติวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายรุงโรจน สนุทร (แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
11. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
12. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
13. นางปวีณวรรณ นิลกําแหง (แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
14. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
15. นางอัศนียญา บุษบาแยม (แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
16. นายวิชัย ศรีโพธ์ิงาม (แทน) เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
17. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
18. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
19. นายประยุทธ เปนมูล (แทน) สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
20. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
21. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
22. นายภูวเดช มหาวันแจม (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
23. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
24. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
25. นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
26. นายชานนท หันสวาสดิ ์ (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
27. นางวิมุตตยิา อาวุธเทวินทร แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
28. นางดวงใจ มุสิกะวงษ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
29. นางสาวลัดดา แซลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 

30. นายสุธรรม ... 
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30. นายสุธรรม บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
31. นายณรงค เหล็กสมบูรณ (แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
32. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
33. นายนิทัศน ธรรมสระ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
34. ร.ต.ณัฏฐชัย พงศชูบชูวงศ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
35. นางสาวปุณยภรณ วุฒิอัน (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
36. นางผองพรรณ จันทจร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 
37. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
38. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
39. นายเกื้อกูล มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม 
40. นายฉลาด  อาสายุทธ ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 
อําเภอ 
41. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
42. นายสมศักดิ์ คณาคาํ นายอําเภอหางดง  
43. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอําเภอสารภี 
44. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
45. นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
46. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
48. นางภัทราวดี สทุธิธนกูล นายอําเภอแมแตง 
49. นายอนันต ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาล พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
52. นายชัชวาล ปญญา นายอําเภอฝาง 
53. นายธนเชิด กัสภาพง (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
54. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
55. นายนรบดี เรืองอนันต นายอําเภอเวียงแหง 
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
57. นายสุทิน จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 
58. นายสิทธิศกัดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
59. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
60. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
61. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
62. นายมนัส สรุยิสิงห นายอําเภอแมวาง 
63. นายภาคภูมิ วารปรีดี (แทน) นายอําเภอแมออน 

64. นายวิจัย... 
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64. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอดอยหลอ 
65. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
ผูเขารวมประชุม 
66. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
67. นางสาวธันยนันท โรจนวุฒิธรรม (แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม 
68. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
69. นายมนตรี ไชยครีี (แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงาน

จังหวัดเชียงใหม 
70. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
72. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
73. นายสากล สรุวงค เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
74. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
75. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
76. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
77. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
78.    หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  145  คน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
เร่ืองกอนระเบียบวาระการประชุม 

1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)  
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเคร่ืองหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณีนายนิพนธ จาระธรรม 

ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
3. การมอบประกาศเกียรติคุณและแหนบทองคําใหแกกํานัน ผูใหญบานยอดเยี่ยมประจําป 

2563 จํานวน  6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)  ไดแก  
- นายสัญญา   อ่ินแกว   กํานันตําบลแมวาง  อําเภอแมอาย 
- นายประยุทธ ชัยประสิทธิ์ กํานันตําบลมะขุนหวาน  อําเภอสันปาตอง 
- นายศรีนวล  ไทยตัน  กํานันตําบลแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด 
- นางสาวรัตฑณา จันทรดํา  ผูใหญบาน หมูที่ 4 ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง 
- นายเติง  ขัตหลง  ผูใหญบาน หมูที่ 1 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว 
- นายเสอะคา ดีนอย  ผูใหญบาน หมูที่ 3 ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย 

4. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํานวน 3 ราย  ไดแก  
ครัวนฤตยะ, ครัวอาจารยสายหยุด  และหมอทราย เฮือนคําใบ  (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม) 

5. การมอบโลเชิดชูเกียรติแมดีเดนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ราย ครอบครัวรมเย็น จํานวน                 
3 ราย และบุคคลดีเดนดานการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ราย  ไดแก นางบุญรัตน  ปญญา,  
ครอบครัวนางอารัตน โพธิ, ครอบครัวนายจรูญ ทานวล , ครอบครัวนางบุญชุม วงคคําอาย, นางบัวจันทร               
อ่ินแกว และนางพราวพร วงคกันทรักษ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

 
6. การมอบสื่อ... 
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6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ 25 
อําเภอ  (สํานักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม) 

7. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนสิงหาคม 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน  1 ราย 
นายศรัณยู     มีทองคาํ 
ตําแหนงปจจุบัน  รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
ตําแหนงเดิม  ปลัดจังหวัดตาก 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
               - 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 7/2563   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563   
 

       รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู)  ตามที่จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัด
เชี ย งใหม  ฝ าย เลขานุ ก ารได จัดทํ าราย งาน การป ระชุ ม  ป ระกอบ ด วย เอกสาร 1 8  หน า โดยมี                    
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธานการประชุมซึ่ งไดนําลงเผยแพร                
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม  เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  7/2563  ทั้งนี้  สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหมขอแกไข
รายชื่อผู เขารวมประชุมจาก นายภาคิน วานิชดี  สถิติ จังหวัดเชียงใหม แกไขเปน นายภาคิน วานิชดี              
(แทน) สถิติจังหวัดเชียงใหม  ฝายเลขานุการไดดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

            คลังจังหวัดเชียงใหม  (นายอนุชา สุขสงวน) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563        
เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสท่ี 1 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 
ไตรมาสที่ 4 

รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายลงทุน 28 58 80 100 

รายจายประจํา 8 40 65 100 

ผลการใชจาย... 
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ผลการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 21 สิงหาคม 2563 ดังนี้  

ลานบาท 
รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ/

ลําดับ
ประเทศ 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใช
จาย 

เปาหมาย 
ไตรมาส 4 

งบประมาณ
ประจําป 
2563 

27,292.02 2,369.73 22,753.56 
83.37 

(1) 
25,123.29 92.05 100 

- รายจาย  
ประจํา 

18,627.45 113.42 17,317.58 92.97 17,431.00 93.58 100 

- รายจาย   
  ลงทุน 

8,664.57 2,256.31 5,435.98 
62.74 

(2) 
7,692.29 88.78 100 

งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,514.36 337.54 2,062.05 82.01    

- ป 2562 2,148.33 230.45 1,843.04 85.79    

- กอนป    
2562 

366.03 107.09 219.01 59.83    

ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน
ทั้ งสิ้น 140 หน วยงาน ประกอบดวย ส วนราชการสวนกลาง ส วนภูมิภาค จํานวน 137 หนวยงาน                
องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 หนวยงาน จากการ
ติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการ
ดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีหนวยเบิกจายที่ยังไมสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน                           
72 หนวยงาน  การกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการไมกําหนด
วงเงิน ใหบันทึก PO ในระบบ GFMIS กรณีดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศเชิญชวน                
หรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกขอมูลในระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ (e-GP)             
แลวใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS กรณีการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ                  
อยูระหวางกระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ใหบันทึกเปนเอกสารสํารองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS ทุกกรณีใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน             
วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563 การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ขณะนี้รางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
กอหนี้ผูกพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเปนไปตามนโยบายเรงรัด           
การเบิกจายเงินของรัฐบาล ขอใหหนวยงานของรัฐเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง                
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 ใหหมายความถึงเมื่อคณะอนุ-
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564               
รายหนวยงานของรัฐและมีมติเปนที่สิ้นสุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ 2 ใหถือวา
หนวยงานของรฐั ไดรับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ โดยใหกําหนดเง่ือนไข 
 
                     ในเอกสาร... 
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ในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจางไวดวยวา การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลง   
เปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใชบังคับ                 
และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณี               
ที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจางได สําหรับแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม                
ไดแจงเวียนสําเนาหนังสือใหหนวยงานผูเบิกทราบแลว จํานวน 4 ฉบับ ดังน้ี  1) หนังสือกรมบัญชีกลาง             
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เร่ือง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน และการใชจายเงินที่ ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาเก็บรักษาเงิน  2) หนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ ว 135 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและ                 
วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป  3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด   ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 เรื่อง การเตรียมการจัดซื ้อจัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ                 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และ 4) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 145 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เร่ือง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไวเบิก
เหลื่อมป  

การดําเนินโครงการจัดอบรม ประชุมชี้แจง สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม 
ไดดําเนินการจัดอบรมชี้แจงหนวยงานผูเบิกเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเบิกจาย 
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจาง ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม ในวันที่               
27 สิงหาคม 2563 จํานวนผูเขารับการอบรม 184 คน และจะจัดประชุมชี้แจงหนวยงานผูเบิก เกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ชวงสิ้นปงบประมาณ ในสวนของการเบิกจายเงิน การกันเงิน              
การสํารองเงิน บัญชี และการพัสดุ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 จํานวน 200 หนวยงาน 400 คน 

ประธานในท่ีประชุม  (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม) งบกลุมจังหวัด และงบพัฒนาจังหวัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการ TOR กระบวนการ
การกําหนดราคากลาง ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ติดตามผลการดําเนินการของแตละหนวยงานที่ไดรับงบประมาณดวย  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.1.2 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ราชการจังหวัด/                       
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ 
231,500,000 บาท จําแนกเปน งบลงทุน จํานวน 179,200,400 บาท คิดเปนรอยละ 77.41                    
งบดําเนินงาน จํานวน 42,299,600 บาท คิดเปนรอยละ 18.27 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.32  จังหวัดเชียงใหมมีโครงการ/กิจกรรม 
รายการงบประมาณท่ีเขาสู พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน                      
8 กิจกรรม งบประมาณ 22,783,100.00 บาท ซึ่งจะคงเหลืองบประมาณที่ใชในการดําเนินการ จํานวน 
208,716,900 บาท โดยคิดเปนรอยละ 100.00 จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจายงบประมาณ                     
 
               จากกรม... 
จากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จํานวน 36,296,011 บาท คิดเปนรอยละ 17.39                



๗ 
 

ของงบประมาณที่ ใชในการดําเนินการ (งบประมาณหลังการโอนคืนงบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนคืน
งบประมาณฯ) ซึ่งมีผลการเบิกจายเปนลําดับที่  61 ของประเทศ มีผลการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 
130,731,177 บาท คิดเปนรอยละ 62.64 และคงเหลืองบประมาณที่ยั งไม ไดเบิกจาย จํานวน 
41,689,712 บาท คิดเปนรอยละ 19.97  

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน)  งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภาพรวมไดรับการจัดสรร จํานวน 129,746,300  บาท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 มีผลการ
เบิกจาย จํานวน 12,497,696.48 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน  53,845,300 บาท อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน  59,534,443.52 บาท เงินเหลือจาย 3,868,860 บาท  ในสวนที่ดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 89,711,840 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 6,366,496.07 บาท              
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 39,975,000 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 43,345,343.93 บาท                    
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอทุกภัยในจงัหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณโครงการแกไขและ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นท่ีอันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 152 กิจกรรม งบประมาณ 159,726,300 บาท  ผลการดําเนินการ 
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 กอหนี้ผูกพัน 144 กิจกรรม จํานวน 128,276,453.86  บาท ยกเลิกกิจกรรม                      
8 กิจกรรม จํานวน 20,513,300 บาท เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง จํานวน 10,936,546.14 บาท              
ผลการเบิกจาย ดําเนินการแลว 141 กิจกรรม  122,480,355.62 บาท คงเหลือยังไมเบิกจาย 3 กิจกรรม 
จํานวน 5,379,278 บาท เงนิเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน 416,820.24 บาท   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.4 แนวทางการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ  
  ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  

สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกรอบนโยบาย               
การฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ ตามที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเสนอ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงนิเพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ โดยกําหนดใหหนวยรับงบประมาณเสนอโครงการ ผานกลไกการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) กอนเสนอโครงการใหสํานักงานสภาพัฒนาการ 
 
            เศรษฐกิจ... 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณา จังหวัดเชียงใหมไดเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟนฟู 
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จํานวน 820 โครงการ งบประมาณ 7,687,142,502 บาท ขอเสนอ



๘ 
 

โครงการของส วน ราชการ/หน วย งาน /สถาบันการศึกษา จํานวน  377  โครงการ งบประมาณ 
5,456,700,830 บาท ขอเสนอโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 443 โครงการ 
งบประมาณ 2,230,441,672 บาท  สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดแจงผลการ
ประเมินโครงการเบ้ืองตน (แผนงาน 3.2) ของจังหวัดเชียงใหม รอบที่ 1 จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 
61,679,200 บาท และรอบที่ 2 จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ 191,540,150 บาท รวมจํานวน               
26 โครงการ งบประมาณ 253,219,350 บาท  ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหมในคราวประชุมครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่                 
30 กรกฎาคม 2563 และสงขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ ให รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย                   
เพ่ือใหความเห็นชอบแลว ทั้งนี้  ปจจุบันอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
    นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย จตุชัย มณีรัตน) 

รายงานสถานการณ โรคในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ดัง น้ี สถานการณ โรคไขเลือดออก จังหวัดเชียงใหม                 
มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอยูลําดับที่ 26 ของประเทศ ลําดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพท่ี 1 รองจาก
แมฮองสอน เชียงราย และลําปาง พบผูปวยทั้งหมด 1,007 ราย อัตราปวย 57.37 ตอแสนประชากร 
เสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.10 ประเด็นขอความรวมมือจากนายอําเภอและภาคีเครือขาย คือ  
1) ขอให CDCU อําเภอมีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานและแกไขปญหาไขเลือดออก 1 ครั้งตอเดือน  
2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กํานัน ผูใหญบานใหมีการรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และกําจัดขยะในชวงฤดูฝนทุกเดือน พรอมท้ังจัดสงผลการดําเนินงานและ            
คาดัชนีลูกน้ําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดเตรียมความพรอมวัสดุและเวชภัณฑในการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกใหเพียงพอ ไดแก เครื่องพน
สารเคมี สารเคมีในการพนฆายุง สเปรยฆายุงแบบกระปอง ทรายอะเบส ยาทากันยุง ฯลฯ 4) ทีมสืบสวนสอบสวน
โรคอําเภอ ถามีผูปวยไขเลือดออกในพ้ืนที่ระดับตําบลตั้งแต 1 รายขึ้นไป ทีมสืบสวนสอบสวนโรคอําเภอ              
ออกดําเนินการจัดทําแผนแกไขปญหารวมกับทีมสืบสวนสอบสวนโรคตําบล และดําเนินการตามมาตรการ            
อยางเครงครัด โดยดําเนินการทําลายลูกน้ํายุงลายแหลงเพาะพันธุยุงและพนสารเคมีทําลายยุงตัวแกทั้งหมูบาน    
ที่เกิดโรค และใหคาดัชนีลูกน้ําเปนศูนยภายใน 5 วัน 5) CDCU อําเภอท่ีมีผูปวย 2nd generation หรือมีผูปวย

เกิดการระบาดในหลายหมูบานหลายตําบลใหพิจารณาเปด EOC โดยมีนายอําเภอเปนประธานเพ่ือรวมกันแกไข

ปญหาและมอบหมายงานหนวยงานที่เกี่ยวของ  6) หนวยงานราชการ สถานศึกษาและองคกรเอกชนทุกแหง               
ทํากิจกรรม Big Cleaning Day ทุกสัปดาหแรกของเดือนและสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกวันศุกร  สถานการณโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ทั่วโลกพบผูปวยสะสม 25,163,150 คน 

อยูระหวางการรักษา 61,370 คน หายแลว 17,506,054 คน เสียชีวิต 846,734 คน ประเทศที่มีการแพร
ระบาดมากที่สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ บราซิล และอินเดีย สําหรับประเทศไทยอยูลําดับที่ 121   
ของโลก พบผูปวยยืนยันสะสม 3,411คน หายปวย 3,252 คน อยูระหวางการรักษา 101 คนเสียชีวิต 58 คน  
 
            สถานการณ... 
 



๙ 
 

สถานการณในจังหวัดเชียงใหมพบผูปวยยืนยันสะสม 41 คน เสียชีวิต 1 คน หายแลว 40 คน ไมพบผูติดเชื้อ                
ในชุมชนติดตอกันเปนเวลา 109 วัน สถานการณตางประเทศที่นาสนใจ ทางการเมียนมาประกาศล็อกดาวน              
เมืองชิตตเว เมืองเอกรัฐยะไขแลว หลังพบผูติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม 20 คน อีกทั้งยังเปนการแพรระบาด               
ในชุมชนครั้งแรกของประเทศ ซึ่งเชื้อที่พบเปน โควิด – 19 กลายพันธุ เจาหนาที่สาธารณสุขเมียนมา แถลงเมื่อ           
วันศุกรท่ี 21 สิงหาคม  2563 ยืนยันผลการตรวจพบผูติดเชื้อโควิด – 19 ในเมืองชิตตเว แลว 19 คน              
ซึ่งถือเปนการระบาดติดตอภายในชุมชนของประเทศเมียนมาเปนครั้งแรกทําใหยอดสะสมผูติดเชื้อในประเทศ
เพ่ิมขึ้นเปน 409 คนแลว โดยเชื้อไวรัสโควิด – 19 ท่ีพบในผูติดเชื้อรายใหมเปนสายพันธุที่มีการกลายพันธุและ
ตรวจพบในประเทศมาเลเซียในชวงตนสัปดาหนี้ ซึ่งเปนสายพันธุเดียวกับที่พบในยุโรป อเมริกาเหนือและพื้นที่
บางสวนของเอเชีย ซึ่งเชื้อกลายพันธุน้ีจะมีศักยภาพในการแพรติดตองายกวาเชื้อท่ีระบาดกอนหนานี้               
สําหรับมาตรการล็อกดาวนในเมืองชิตตเว มีทั้งออกคําสั่งใหประชาชนอยูในบานท่ีพักอาศัยและมีการประกาศใช
เคอรฟว รวมทั้งระงับเที่ยวบินในประเทศระหวางเมืองชิตตเวกับนครยางกุง ในขณะนี้เมืองชิตตเว ยังเปนเมืองที่มี
ชาวมุสลิมโรฮีนจาประมาณ 100,000 คน พํานักอยูตามคายพักพิงตาง ๆ นับตั้งแตเกิดเหตุรุนแรงในรัฐยะไข
เมื่อป 2553 สถานการณในเชียงใหมที่นาสนใจ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการควบคุม
โรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดรับการประสานจากตํารวจตรวจคนเขาเมืองวามีการจับแรงงานตางดาวลักลอบเขา
เมืองได 43 คน ที่อําเภออมกอยไดมีการกักตัวที่ Local State Quarantine จังหวัดเชียงใหม เวลา 19.00 น. 
การคัดกรองเบื้องตนไมมีอาการทางเดินหายใจ เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมออกทําการเก็บตัวอยางสงตรวจ ครั้งท่ี 1 สงตรวจผลไมพบเชื้อ ทั้ง 43 คน เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม – 
1 กันยายน 2563 ทีมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมริม โรงพยาบาลดอนแกว และโรงพยาบาลนครพิงค            
จัดเวรวัดไขทุกวัน เชา - บาย ผลพบผูปวย 1 คน นําเขารักษาที่โรงพยาบาลนครพิงคผลตรวจไมพบเชื้อ              
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทีมโรงพยาบาลนครพิงคออกทําการเก็บตัวอยางสงตรวจ ครั้งที่ 2 อยูระหวาง
รอผลตรวจ วันท่ี 2 กันยายน 2563 ประสานตํารวจตรวจคนเขาเมืองเชียงใหมรับตัวผูกักกันทั้งหมด                
เพ่ือผลักดันกลับประเทศตนเองตามข้ันตอนตอไป หากพบผูติดเชื้ออยางนอย 1 คน ทุกคนที่เหลือตองเริ่มกักตัว
ใหมตอไป แนวทางปฏิบัติในการเฝาระวังโควิด – 19 เพ่ือปองกันการระบาดระลอกที่  2 ขอสั่งการของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชียงใหม ใหทุกอําเภอตรวจคนแรงงานตางดาวที่ลักลอกเขาเมือง             
ถาตรวจพบหรือจับไดในพื้นที่ใหทําการตรวจหาเชื้อตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขทุกราย อําเภอ 9 แหง 
ไดแก อําเภอแมอาย อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอ
ฮอด อําเภออมกอย และอําเภอดอยเตา ใหจัดเตรียม Local State Quarantine และตองใชการไดทันทีเพ่ือ               
กักตัวแรงงานตางดาวใหครบ 14 วัน นอกจากคอนเสิรตแลว กําชับให ศปก.จังหวัด/อําเภอ/เทศบาลนคร/
เทศบาลเมืองแจงใหผูจัด/เจาของสถานที่จัดงานรวมคนหมูมาก ใหมาทําบันทึกขอตกลงดําเนินการมาตรการ
ปองกันโรคทุกครั้งที่มีการขออนุญาตจัดงาน โดยใชแบบฟอรมเดียวกับการจัดคอนเสริต  

ประธานในท่ีประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ขอใหรื้อฟนภารกิจของ อสม.กลุมแรงงานตางดาว ใหความรูเกี่ยวกับโรคไขเลือดออกและโรคโควิด – 19              
การดูแลสุขอนามัยของกลุมแรงงานตางดาว ท่ีผานมาเนนการกําจัดยุงแตไมเนนตัวบุคคล ขอใหรณรงค                 
ใหความรู สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมประชุมหนวยงานสาธารณสุขเรงรัดการปฏิบัติ การพัฒนา                
อสม.กลุมแรงงานตางดาวเพ่ือจะไดนําความรูไปเผยแพรใหกับกลุมแรงงานตางดาวในชุมชนตอไป  โรคโควิด – 19 
ขอใหเนนย้ําผู นําหมูบาน/ชุมชนทําหนาที่อยางตอเนื่อง ใหตรวจตราบุคคลแปลกหนาที่ เดินทางเขาพ้ืนที่  
โดยเฉพาะแรงงานตางดาว และคนในชุมชนที่เดินทางกลับจากตางจังหวัด ใหมีการรายงานขอมูลการเขาพื้นที่               
 
           ใหความรู... 



๑๐ 
 

ใหความรูและคําแนะนําในเรื่องของการปองกันโรคโควิด – 19  ใหดําเนินการปองกันโรคเหมือนชวงของการ
ระบาดในระยะแรก  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.6 การปฏิบัติตนตามมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  

รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามที่ไดเกิด
สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สํานักงานจังหวัดเชียงใหมในฐานะ
หนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดมาตรการปองกัน                       
การแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในอาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในอาคาร รวมถึงสวนราชการและประชาชนที่มาติดตอราชการ                   
ถือปฏิบัติ โดยขอใหลางมือทุกคร้ังกอนเขาอาคารและไมอนุญาตใหผูที่ไมสวมหนากากอนามัยหรือหนากากผา              
เขามาในอาคาร ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ผานมาไดรบัความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี  

ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม) 
ขอใหขาราชการปฏิบัติตนตามมาตรการท่ีกําหนดดวย จะไดเปนตัวอยางใหกับประชาชนที่เดินทางมาติดตอ
ราชการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.7 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น  

  ผูแทนสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม (นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ)               
1) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลําไยเพ่ือกระจายออกนอกแหลงผลิต  ป  2563              
จังหวัดเชียงใหม สนับสนุนวงเงินจายขาดกองทุนรวมเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรเปนเงินคาบริหารจัดการ               
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ในราคาไมเกินกิโลกรัมละ 2 บาท โดยผูเขารวมโครงการฯ รับซื้อ
ลําไยจากเกษตรกรผูปลูกลําไยในราคานําตลาดไมนอยกวา 1 บาท ณ จุดรับซื้อ เปาหมายผลผลิตลําไย จํานวน 
300 ตัน กลุมเปาหมาย คือ เกษตรกรผูปลูกลําไยที่ได ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร/
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/กลุมเกษตรกร/ชุมนุมสหกรณ และผูประกอบการคาลําไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ขณะนี้มีผูสมัคร 22 ราย ปริมาณรวม 286 ตัน  2) โครงการแกไขปญหาสถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก 
ปงบประมาณ 2563 สนับสนุนคาบริหารจัดการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม กรมการคาภายใน 
กระทรวงพาณิชย สนับสนุนคาบริหารจัดการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม ในอัตราไมเกินกิโลกรัมละ               
3 บาท เปาหมายผลผลิต 50,000 ตัน วงเงิน 150 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการภาคเหนือเดือนกรกฎาคม 
- ธันวาคม 2563 กลุมเปาหมาย คือ สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณ และวิสาหกิจชุมชน ในกรณี            
ที่ไมสามารถจัดหาสถาบันเกษตรกรดําเนินการได สามารถคัดเลือกเอกชนที่มีศักยภาพในจังหวัดแหลงผลิต 
ขณะนี้มีผูสมัคร 17 ราย ปริมาณรวม 10,758 ตัน 3) โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมลําไยสดเพื่อแปรรูป               
ป 2563 จังหวัดเชียงใหมชดเชยดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 3 ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน วงเงินกูรวม 100 ลานบาท 
ให กับกลุมเปาหมายเพื่อลดภาระดอกเบี้ยและเสริมสภาพคลองในการรวบรวมรับซื้อลําไยเพื่อแปรรูป 
กลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ/ผูประกอบการแปรรูปลําไย ที่กูเงิน
จากธนาคาร  เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สําหรบัรวบรวมรับซื้อลําไยจากเกษตรกร ฤดูกาล
การผลิต ป 2563 เพ่ือแปรรูป ขณะนี้มีผูสมัคร 6 ราย ปริมาณรวม 4,300 ตัน  4) มีการเชื่อมโยงตลาด
ผลผลิตจังหวัดเชียงใหม ป 2563 โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเชื่อมโยงตลาดผลไมไทย
         

                      ลิ้นจ่ี... 



๑๑ 
 

ลิ้นจ่ีกับเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ เปนลิ้นจ่ีพันธุฮงฮวย กลุมผูปลูกลิ้นจ่ีขุนชางเค่ียน อําเภอ
เมืองเชียงใหม เปนลิ้นจ่ีพันธุ จักรพรรดิ ตั้งแตวัน ท่ี 9 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2563 กระจายได                   
15 จังหวัด ปริมาณรวม 144.75 ตัน มูลคา 4,992,318 บาท ไดมีการเชื่อมโยงตลาดลําไยรวมกับวิสาหกิจ
ลําไยมัดปุกบานรองขุดอําเภอสันปาตอง ตั้งแตวันที่ 13 – 29 กรกฎาคม 2563 ปริมาณรวม 13.20 ตัน 
มูลคา 629,200 บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการนํ้าฤดูฝน 
 ผูแทนโครงการชลประทานเชียงใหม (นายเก้ือกูล มานะสัมพันธสกุล) 

สภาพน้ําทาในลําน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําปง แมน้ําแตง แมน้ํากวง ในพ้ืนท่ีอําเภอเชียงดาวมีน้ําท่ีไหลในแมน้ําปง 
7 ลบ.ม./วินาที  แมนํ้าปงท่ีไหลผานบริเวณอําเภอสันทราย  1.72 ลาน ลบ.ม./วินาที เขาสูเมืองเชียงใหมวัดที่
สถานีสะพานนวรัฐมีนํ้าไหลผาน 2.60 ลาน ลบ.ม./วินาที ไหลลงเขื่อนภูมิพลวัดที่อําเภอจอมทอง 930,000 
ลบ.ม./วินาที  ลําน้ําแตงบริเวณแกงกึ๊ดมีน้ําไหลประมาณ 600,000 ลบ.ม./วินาที วัดที่ฝายแมแตงมีน้ําไหล
ประมาณ 1.80 ลาน ลบ.ม./วินาที ลําน้ํากวงวัดที่อําเภอสันกําแพงมีน้ําไหลประมาณ 1.10 ลาน ลบ.ม./วินาที 
อยูในเกณฑปกติ สภาพน้ําที่กักเก็บไวในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลมีปริมาณน้ําที่กักเก็บไดในวันท่ี 31 สิงหาคม 
2563 ปริมาณ 1.20 ลาน ลบ.ม./วินาที คิดเปนรอยละ 45.33 มีแนวโนมสูงขึ้น ปจจุบันมีน้ําไหลเขาสูเขื่อน
วันละ 650,000 ลบ.ม./วินาที คาดการณสถานการณน้ําเข่ือนแมงัดสมบูรณชล เม่ือสิ้นสุดฤดูฝนกอนเขาสู            
ฤดูแลง กรณีที่มีพายุเขา 2 ลูก ณ สิ้นฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําเต็มความจุ 265 ลาน ลบ.ม. กรณีน้ําเฉลี่ยฝนตก
โดยทั่วไป 255.05 ลาน ลบ.ม. กรณีไมมีฝนตกเพ่ิมเติมหรือกรณีน้ํานอยคาดการณสามารถกักเก็บน้ําได 
171.300 ลาน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับป 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถกักเก็บน้ําได 151 ลาน ลบ.ม. 
ในปนี้คาดการณวาจะกักเก็บน้ําในเข่ือนแมงัดสมบูรณชลไดมากกวาปที่ผานมา 20 ลาน ลบ.ม. เขื่อนแมกวง-
อุดมธาราในปนี้มีการกักเก็บน้ําไดมากกวาปที่ผานมา ปจจุบันมีปริมาณนํ้า 107 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 40 
แนวโนมปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น มีน้ําไหลเขาสูเข่ือนโดยเฉลี่ยวันละ 900,000 ลบ.ม. เปรียบเทียบกับป 2562              
ในปนี้เขื่อนแมกวงอุดมธาราจะกักเก็บน้ําไดมากกวาป 2562 ณ สิ้นสุดฤดูฝนปริมาณ 50 ลาน ลบ.ม. ฝายแมแตง
ปจจุบันมีน้ําลนฝายไหลลงสูแมน้ําปงวันละประมาณ 1 ลาน ลบ.ม. มีการผันน้ําเขาคลองสงนํ้าผานเมืองเชียงใหม  
วันละประมาณ 780,000 ลบ.ม. เพ่ือมาใชในพื้นที่การเกษตรในพ้ืนที่อําเภอแมแตง แมริม เมืองเชียงใหม   
หางดง และสันปาตอง ปจจุบันแกมลิงบริเวณเหนือฝายแมแตงมีการชะลอการกักเก็บน้ําไวบางสวนเผื่อมี               
พายุเขา แกมลิงแหงที่ 1 ปจจุบันมีน้ําประมาณ 1 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 87.60 แกมลิงแหงที่ 2 มีอยู
ติดกันเปดพื้นที่ไวรองรับกรณีมีน้ําหลากกักเก็บได 978,075 ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 54 กอนสิ้นสุดฤดูฝน             
จะมีการผันน้ําใหเต็มแกมลิงทั้ง 2 แหง จะมีน้ํารวมท้ังหมดประมาณ 3 ลาน ลบ.ม. ในอางเก็บนํ้าขนาดกลาง               
13 แหง ปจจุบันมีปริมาณน้ํารอยละ 33.3 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อางเก็บน้ําที่มีความจุเกินรอยละ 80 ไดแก    
อางเก็บน้ํา แมตะไคร อางเก็บน้ําแมคอน อางเก็บน้ําสันหนอง อางเก็บน้ําที่มีความจุรอยละ 60-80 ไดแก   
อางเก็บน้ําแมออน อางเก็บน้ําแมโกน อางเก็บน้ําท่ีมีความจุนอยกวารอยละ 60 ไดแก อางเก็บน้ําแมจอก             
อางเก็บน้ําแมสะลวม อางเก็บน้ําหวยเดื่อ อางเก็บน้ําแมทะลบ อางเก็บน้ําหวยมะนาว อางเก็บน้ําที่มีความจุ
นอยกวารอยละ 20 ไดแก อางเก็บน้ําแมตูบ อางเก็บน้ําโปงจอ อางเก็บน้ําแมแหลงหลวง อางเก็บนํ้าขนาดเล็ก                   
117 แหง มีปริมาณน้ํา 23 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23 ตองขอความรวมมือในการกักเก็บนํ้าใหเพิ่มขึ้น 
เพ่ือใชในฤดูแลงป 2564 น้ําดิบสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปาแมน้ําสายสําคัญ แมน้ําปง คลองชลประทาน             
มีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับการผลิตประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําจังหวัด
เชียงใหม เปาหมายคือการบริหารจัดการน้ําทวม ตลอดจนการกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการรักษา 
                   ระบบนิเวศน... 
 



๑๒ 
 

ระบบนิเวศน ป 2564 ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ คือ แผนการบริหารจัดการน้ําที่ครอบคลุมทุกมิติ                   
การใชน้ํา ตองกักเก็บน้ําในฤดูฝนใหไดมากท่ีสุด ปจจุบันมีการจัดทําในสวนของเครื่องมือการจัดการรับมือ
อุทกภัย one map ดําเนินการแลวในเขตเมืองเชียงใหม หางดง สันปาตองและแมวาง สําหรับอําเภอฝาง             
มีการจัดทํา one map เพ่ือใชในการบริหารจัดการน้ํา ในชวงเวลาน้ีขอทุกพื้นที่ใชน้ําฝนเปนหลัก ในการ               
ทําการเกษตร และกักเก็บน้ําใหไดมากท่ีสุดเพื่อจะไดมีนํ้าใชเพียงพอในฤดูแลง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม  
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม              

(วาท่ี ร.ต.ณัฐพงค  ฐิตวิกรานต)  สถานการณอุทกภัย ป 2563 เกิดสถานการณอุทกภัยข้ึนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕63 เปนตนมา โดยมีอําเภอแมแจม เปนอําเภอแรกที่เกิดภัย จังหวัดเชียงใหมไดประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ              
กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ              
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้  1) ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จํานวน 20 อําเภอ สรุปขอมูล
พื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบภัยภัย 95 ตําบล 705 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 91,358 ครัวเรือน 
270,574 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 1,031 หลัง พื้นที่การเกษตร 7,997 ไร ประมง 133 กระชัง/บอ             
ปศุสัตว 233 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 493 สาย สะพาน 46 แหง เหมือง/ฝาย 55 แหง 2) ประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จํานวน 2 อําเภอ ไดแกอําเภอแมแจมและอําเภอ
ดอยสะเก็ด สรุปขอมูลความเสียหายเบ้ืองตนพ้ืนที่ประสบภัย 6 ตําบล 50 หมูบาน ราษฎรไดรับความเดือดรอน 
5,055 ครัวเรือน 18,394 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 48 หลัง พื้นที่การเกษตร 161 ไร ปศุสัตว 58 ตัว             
สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 32 สาย สะพาน 14 แหง เหมือง/ฝาย 9 แหง  สรุปการใหใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีอุทกภัย ชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 สามารถแบงตาม
ระยะการติดตามการใชจายเงินทดรองราชการฯ ได ดังนี้ 1) การใหความชวยเหลือแลวเสร็จ อําเภอแมแจม             
ดานพืช จํานวนเงิน ๓,๓๘๐ บาท  เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ของหมูที่ ๒ และ ๘ ตําบลทาผา อําเภอ            
แมแจม ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน 256๓ สงผลใหพื้นที่เกษตรไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง รวม ๒.๐๐ ไร 
เกษตรกรผูประสบภัย ๒ ราย ซึ่งเกษตรไดรับเงินทดรองราชการเพ่ือใหความชวยเหลือแลว (วงเงินชวยเหลือฯ) 
๓,๓๘๐ บาท  คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม) ไดอนุมัติให
ความชวยเหลือและอยูระหวางการเบิกจาย อําเภอแมแจม  ดานบรรเทาสาธารณภัย จํานวน ๖ โครงการ 
จํานวนเงิน 1,๔๑๑,000 บาท  เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่หมูท่ี ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม             
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 256๓ แยกเปน ๑) โครงการซอมแซมสะพานไมฐานคอนกรีตใหกลับคืนสูสภาพเดิมขาม
หวยแมครอง จุดที่  1 บานแมครอง หมูที่  ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม งบประมาณ 457,000 บาท                  
2) โครงการซอมแซมสะพานไมฐานคอนกรีตใหกลับคืนสูสภาพเดิมขามหวยแมครอง จุดที่ 2 บานแมครอง             
หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 469,000 บาท 3) โครงการซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับคืนสูสภาพเดิม จุดที่ ๑ บานแมครอง หมูที่  ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 
งบประมาณ 154,000 บาท 4) โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับคืนสูสภาพเดิม จุดที่ 2  
 
                   บานแมครอง... 
บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม งบประมาณ 123,000.00 บาท 5) โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับคืนสูสภาพเดิม จุดที่ 3 บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม 



๑๓ 
 

งบประมาณ 92,000 บาท 6) โครงการซอมแซมทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับคืนสูสภาพเดิม                
บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม งบประมาณ 116,000 บาท อยูระหวางการสํารวจของ
อําเภอ เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อําเภอ           
แมแจม (ดานพืช) เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพ้ืนที่ของหมูที่ ๕, ๘, ๙ ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม 2563 สงผลใหพ้ืนท่ีทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความเสียหาย
ของพ้ืนท่ีการเกษตร  อําเภอดอยสะเก็ด (ดานการดํารงชีพ) เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินข้ึนในพ้ืนที่ของหมูที่ 3 ตําบล
ปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สงผลใหราษฎรไดรับความเดือดรอน 
ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุน ดานการดํารงชีพตามความเหมาะสม คา
จัดหาสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องตน กรณีที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายทั้งหลัง คาวัสดุซอมแซมหรือกอสรางที่
อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหาย คาเครื่องนุงหม คาเคร่ืองมือประกอบ
อาชีพ และหรือเงินทุนสําหรับผูประสบภัยพิบัติท่ีเปนอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ  
จังหวัดเชียงใหม ไดมอบส่ิงของและเครื่องอุปโภค บริโภค ใหแกราษฎรผูประสบภัย อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 200 
ชุด อําเภอสันทราย จํานวน 220 ชุด อําเภอแมออน จํานวน 130 ชุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

3.1.10 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม  
      ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัด
เชียงใหม (นายเกรียงไกร พานดอกไม) จังหวัดเชียงใหมไดประกาศการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการ
เลือกต้ังทองถ่ินแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนเปนวาระจังหวัดเชียงใหม บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน มาตราท่ี 142 คณะรัฐมนตรีเห็นวาจะใหมีการเลือกตั้ง
ทองถิ่นเม่ือใดหรอืประเภทใดกอนจะแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะกําหนดวันเลือกตั้ง  ประเทศไทยมีการจัดการการเลือกตั้งภายในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 
มาแลว 2 ครั้ง โดยคร้ังแรกเปนการเลือกตั้งซอมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดลําปาง และครั้งท่ี 2              
เปนการเลือกตั้งใหมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
กรมควบคุมโรคไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการเลือกตั้งภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรค              
โควิด -19 เปนลําปางโมเดล และสมุทรปราการโมเดล ทําใหการเลือกตั้งของทั้ง 2 แหงเปนไปดวยความ
เรียบรอย  คาดวาการเลือกตั้งสภาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังคงตองใชรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนลําปาง
โมเดลและสมุทรปราการโมเดล เพ่ิมหนวยเลือกตั้งมากขึ้นเพ่ือจะไดลดความแออัดของประชาชนที่เดินทางไป
เลือกตั้ง จัดใหท่ีเจาหนาท่ี อสม.ประจําหนวยละ 3 คน เพ่ือคัดกรองไขและมีเจลทําความสะอาดมือบริการ 
แนวทางความรวมมือกลุมเจาหนาที่ของรัฐซึ่งจะไดรับการประสานขอความรวมมือ สนับสนุนชวยเหลือในการ
ประชาสัมพันธและการจัดการเลือกตั้ง วางตัวเปนกลางทางการเมือง และไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา 
แนวทางความรวมมือกลุมประชาชนทั่วไป สรางความรูความเขาใจผานกลไกและเครือขายของสวนราชการใน
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประชุมและการเลือกตั้ง เขามามีสวนรวมทางการเมืองท้ังกอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง 
ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียงทุกรูปแบบ และไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา สํานักงานคณะกรรมการ               
 
           การเลือกตั้ง... 
การเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาชองทางการมีสวนรวมทางการเมือง                 
อยางสรางสรรค กิจกรรมสื่ออัตลักษณทองถิ่นไทย สรางนวัตกรรมใหมพรอมใจไปเลือกต้ังทองถ่ิน เพ่ือเปนการ 
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการเมืองและการเลือกตั้งและเขามามีสวนรวม
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ทางการเมืองของประชาชน เปนกลไกลสําคัญของการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย                
ทรงเปนประมุข จึงมีความจําเปนที่ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 
เขามามีสวนรวมในกระบวนตางๆ และออกไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา ทราบกระบวนการ วิธีการ 
ขั้นตอนการเลือกตั้ง ซึ่งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตองคํานึงถึงความแตกตางของประชาชนในแตละ
บริบทของพ้ืนที่ การดําเนินการดังกลาวจะประสบความสําเร็จไดจะตองเสริมสรางการมีสวนรวมของภาคี
ความสัมพันธของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ และสงเสริมศักยภาพดานการสื่อสารและประชาสัมพันธของ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา 
การใชภาษาที่ตรงกลุมเปาหมายท่ีกระตุนใหเกิดความรูสึกรวม ตระหนักรู และเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสิทธิ
เลือกตั้งอยางมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประชาสัมพันธรณรงคการเลือกตั้งทองถิ่นที่สอดคลองกับ
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีที่สะทอนถึงเอกลักษณของจังหวัด 2) ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลือกตั้งทองถิ่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิผล เจาหนาที่ของรัฐวางตัวเปนกลาง
ทางการเมือง ผูมีสิทธิเลือกตั้งออกไปใชสิทธิอยางมีคุณภาพ เพ่ิมจํานวนรอยละผูมาใชสิทธิเลือกตั้งและ                  
ลดจํานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งทองถ่ิน 3) สรางภาคีเครือขายการสื่อสารและประชาสัมพันธภาครัฐระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและหนวยงานของรัฐระดับอําเภอทองถ่ิน เปาหมาย ไดแก 
เจาหนาที่ของรัฐและเครือขาย ผูสนใจสมัครรับเลือกตั้งทองถิ่น ประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังทั่วไป พันธกิจ               
การสรางความรูความเขาใจการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนเปนวาระจังหวัดเชียงใหม 
สรางการรับรู เขาใจ มีสวนรวมในการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ เจาหนาที่ของรัฐวางตัวเปนกลางทางการเมือง  
ประชาชนตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง  ประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา สื่อประชาสัมพันธ
ประกอบดวย 1) คลิปวิดีโอความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น จํานวน 10 เร่ือง 2) สปอตวิทยุ จํานวน                    
4 เรื่อง ละครสั้นวิทยุภาษาเหนือ  และชนเผา 9 ภาษา ไดแก ภาษาชนเผาอาขา ภาษาชนเผาลีซู ภาษาชนเผาเมี่ยน 
ภาษาชนเผามง  ภาษาชนเผาลาหู ภาษาชนเผากะเหรี่ยง (โป) ภาษาชนเผากะเหรี่ยง (สะกอ) ภาษาเหนือ               
(กําเมือง) ภาษายอง  อินโฟกราฟก 2D Animation จํานวน 4 เร่ือง และแผนพับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

4.2 โดยเอกสาร  จํานวน 1 เร่ือง คือ 
      - วารสารข าวประชาสั มพันธประจําเดือนสิงหาคม 2563 โดยสํ านั กงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
  5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   
  จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) จังหวัดเชียงใหมกําหนดจัดกิจกรรม
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพ้ืนที่ แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม “ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร                 
 
                          องคกร... 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ คร้ังที่ 6 ในวันที่                  
10 กันยายน  2563  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ตําบลชางเคิ่ง  อําเภอแมแจม  สวนราชการเริ่ม 
ใหบริการประชาชน เวลา 08.30 น. พิธีเปดกิจกรรมโดย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น. 
ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่รวมกับหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 
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รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนภาคเอกชน  เวลา 11.30 น. และ
ผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเย่ียมโครงการในพื้นที่ อําเภอแมแจม เวลา 13.00 น.  ครั้งที่ 7 ในวันที่          
16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย  สวนราชการเร่ิม
ใหบริการประชาชน เวลา 08.30 น. พิธีเปดกิจกรรมโดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เวลา 10.00 น.  
ประชุมรับฟงปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนที่รวมกับหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 
รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนภาคเอกชน  เวลา 11.30 น.  
และผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในพ้ืนที่ อําเภอแมอาย เวลา 13.00 น. ในโอกาสนี้    
ขอเชิญชวนหัวหนาสวนราชการรวมออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในพ้ืนตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวขางตน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
  5.2 การดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา                 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว             
เพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร” ระยะท่ี 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน  

ผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม  (นายวิทยา ชุมภูคํา) เมื่อวันที่   
24 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  ไดจัดพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจําครัวเรือน โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เชียงใหม เปนประธาน ซึ่งเปนความรวมมือของ  7 หนวยงานหลัก ประกอบดวย ท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และสํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม โดยมีหนาที่ความรับผิดชอบตามภารกิจที่ เก่ียวของของแตละหนวยงาน ดังนี้                      
1) กิจกรรมที่ 1 สรางความตอเนื่องคือพลัง  หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ มหาวิทยาลัยแมโจและสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 2) กิจกรรมที่ 2 ทําเปนบาน สานเปนกลุม หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 3) กิจกรรมที่ 3 สรางชุมชน               
สีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 4) กิจกรรมที่ 4 จากวัฒนธรรม สูนวัตกรรม หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม และ 5) กิจกรรมที่ 5 เกิดชุมชนเกื้อกูล เพ่ิมพูนสามัคคี วิถีพอเพียง หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ 
สํานักงานสงเสรมิการปกครองทองถ่ินจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 5.3 การเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่                       
8 กรกฎาคม 2563 ในกรณีท่ีปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นท่ีปาไมกอนไดรับ
อนุญาต 
                 ผูแทน...       



๑๖ 
 

  ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (นายสากล                 
สุรวงค) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2563 เร่ือง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และ             
ขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทํา
ประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต สรุปไดดังนี้  ๑) มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เร่ือง 
การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม ไดกําหนดมาตรการการเขาทําประโยชนในพื้นท่ีปาไมของสวนราชการตาง ๆ 
ทุกกรณี จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับปาไม โดยจะตองไดรับอนุมัติใหใชพื้นท่ีเสียกอน จึงจะเขา
ดําเนินการได   ๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่อง การเขาทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไม) 
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใหจังหวัดอุตรดิตถใชพ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด เพ่ือกอสรางตลาด
การคาชายแดน ณ ชองภูดู และปรับปรุงถนนสายบานมวงเจ็ดตน - ดานภูดู จังหวัดอุตรดิตถ และใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม พิจารณาดําเนินการเรงรัดการตรวจสอบการเขาใชพ้ืนที่                
ปาสงวนแหงชาติ ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐท้ังหมดท่ียังมิไดขออนุมัติการเขาใชพ้ืนที่ใหครบถวน  
ทุกกรณีในภาพรวมของทั้งประเทศ และประสานกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐดังกลาว เพ่ือดําเนินการ
ใหถูกตองตามขั้นตอนและเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของตอไป ๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ-             
และสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 
เสนอเรื่อง การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓    
ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต โดยมีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่เขาไปทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต ใน ๗๔ จังหวัด จํานวน ๓๑,๑๗๙ แหง 
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอ
ผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการหรือ
องคการของรัฐ เขาทําประโยชนในพื้นท่ีปาไมกอนไดรับอนุญาต รวม ๕ ขอ เพื่อใหสวนราชการหรือองคการ
ของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป สรุปดังนี้ ๑) ผอนผันใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใชพ้ืนที่ตอไป  
โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซ่ึงไดย่ืนคําขออนุญาตไวแลว หรือยื่นคํา
ขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๒) สวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการประเภทตางๆ ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไว ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายตอไป ๓) หากปรากฏวา
ยังมีสวนราชการหรือองคการของรัฐใด เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาตอีกซึ่งเปนการปฏิบัติ             
ไมชอบดวยกฎหมายวาดวยการปาไม  ใหกรมปาไมพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเครงครัด                           
๔) มิใหสวนราชการทุกหนวยงานจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ดําเนินการในพ้ืนท่ีปาไมที่ยังไมไดรับ
อนุญาตใหใชพื้นที่ปาไม ๕) ในกรณีฉุกเฉินและมีความจําเปนในการปรับปรุงและซอมแซม เพื่อแกไขความ
เดือดรอนของราษฎร ใหสามารถดําเนินการไปพลางกอนได และแจงใหกรมปาไมทราบภายหลัง เชน กรณีเกิด
เสนทางหรือถนน ที่ยังไมไดรับอนุญาต ถูกน้ําไหลบา ทําใหทางขาด ประชาชนจํานวนมากไดรับความเดือดรอน 
ซึ่งตองเปนกรณีฉุกเฉิน และจําเปนจริงๆ ซึ่งกรณีดังกลาว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม จึงขอแจงสวนราชการหรือหนวยงานของรฐัที่เก่ียวของ พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติเพ่ือโปรดทราบ
และพิจารณาใหเจาหนาที่ปฏิบัติ ดังน้ี 1) ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่ไดรับการผอนผันตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการ
ปาไม ซึ่งไดยื่นคําขออนุญาตไวแลวหรือยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน 180 วัน นับตั้งแต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอใหย่ืนคําขอตามแบบคําขอใชพื้นท่ีในเขตปาสงวนแหงชาติ (ป.ส. 17) และ            
แบบคาํขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา (ป. 84 – 1) ตามแตกรณไีป โดยยื่นคาํขออนุญาตไดตามที่ระบุใน 
              ระเบียบ ... 



๑๗ 
 

ระเบียบ กฎหมาย และใหรวบรวมสําเนาคําขออนุญาตสงให หัวหนาสวนราชการระดับปลัดกระทรวง                      
เพ่ือรวบรวมคําขออนุญาตของหนวยงานในสังกัดสงไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                 
(กรมปาไม ) ตอไป 2) ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐจัดทําภาพถายอากาศ (Google Earth)                
แสดงบริเวณพ้ืนท่ีที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบมาพรอมคําขออนุญาต โดยขอใหสวนราชการย่ืนคําขออนุญาต
เขาทําประโยชนตามแบบคําอนุญาตขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม หรือยื่นแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา (ป. 84 – 1) ตอสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) ตามแตกรณี ภายใน 180 วันนับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือภายในวันที่ 
1๘ ธันวาคม 2563  โดยใหสวนราชการตรวจสอบสถานะของหนวยงานตนเองวามีที่ตั้งหรือดําเนินโครงการ
ใดๆ ไปแลว กอนที่ไดรับอนุญาต หากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนตาม            
แบบคําอนุญาตขอใชพ้ืนที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม หรือหากอยูในปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหยื่นแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนใน
เขตปา (ป. 84 – 1) ตอสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) ตามแตกรณี ภายใน 180 วันนับต้ังแต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรอืภายในวันท่ี 1๘ ธันวาคม 2563 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 5.4 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําการปรับลดระยะหางของชองความถี่ท่ีอยูติดกัน 
ของคลื่นความถ่ีที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่อติดตอสื่อสาร  
  ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 (นายฉลาด อาสายุทธ) แจงตอที่ประชุม              
1) เร่ือง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน ของคลื่นความถ่ี                 
ที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเพื่อติดตอสื่อสาร ใหเปนไปตามประกาศเร่ืองหลักเกณฑการปรับปรุง
การใชคลื่นความถ่ี กิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจําที่ ยานความถี่ 137 – 137 เมกะเฮิรตซ      
กสทช. มีประกาศเร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ 
สาระสําคัญ (หมวด 2 ขอ 11) คือ ใหใชงานที่คลื่นความถี่ ยาน VHF ระบบ FM ความกวางแถบคลื่นไมเกิน 
16 kHz สําหรับการติดตอสื่อสาร จํานวน 11 ความถ่ี 162.125,162.150,162.175, 162.225, 

162.475, 162.525,162.575,162.650,162.775,162.825,162.975 เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
ในการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งแตละชองการใชงานจะมีระยะหางจากความถี่ขางเคียงท่ีอยูติดกัน                 
25 Khz ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการ

ประจําที่ยานความถ่ี 137 - 174 เมกะเฮิรตซ ลงวันที่  1 มีนาคม 2559 ประกาศราชกิจจานุเบกษา                
วันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อสงเสริมใหการใชคลื่นความถี่ ภายในประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เพียงพอตอความตองการในการใชความถ่ีวิทยุของทุกภาคสวนในระยะยาว สอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี สาระสําคัญ ใหปรับลดระยะหางของชองความถี่ขางเคียงที่อยูติดกันจาก 25 kHz แตหนวยงาน

ยังคงใชความถี่หลักเดิมตามที่ไดรับการจัดสรร ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขอ่ืนๆ ใหเปนไปตามที่องคกรปกครอง                 
สวนทองถ่ินไดรับอนุญาตอยูเดิม และใหปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชคลื่นความถี่ ใหหนวยงานสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาตใชความถี่ ดําเนินการ    
ปรับลดระยะหางดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 หากไมดําเนินการภายในกรอบเวลาที่กําหนด 
สํานักงาน กสทช.จะเสนอให กสทช.พิจารณายกเลิกการอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ีตามควรแกกรณีตอไป                 
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการปรับลดระยะหางของชองความถี่ ท่ีอยูติดกันเปนไปตาม        
 
                     หลักเกณฑ... 



๑๘ 
 

หลักเกณฑใหมที่ไดกําหนดแลว ใหแจงการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกันดังกลาวเปนหนังสือให 
สํานักงาน กสทช. พรอมเอกสารหลักฐานทราบโดยแจงที่สํานักงาน กสทช.ภาค 3 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563  2) ใหปรับเปลี่ยนการใชคลื่นความถี่ 420.200 Mhz เพ่ือการเชื่อมโยงสําหรับการกระจายเสียง               

ตามสาย หอกระจายขาวไรสาย) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กสทช.มีประกาศ กสทช.เร่ืองหลักเกณฑ             
การอนุญาตและกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ หมวด 3 ขอ 15 อนุญาตใหใชคลื่น
ความถี่ยาน UHF ใชงานในระบบ FM ความกวางและความถี่ไมเกิน 16 กิโลเฮิรตซ เพ่ือการเชื่อมโยงสําหรับ
กระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการใหแกประชาชนโดยใช
คลื่นความถ่ี 420.200 Mhz  ตอมา กสทช.ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น ยานความถี่ 

380.510 เมกะเฮิรตซ กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคล่ืนความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่ 
ที่มีหลักฐานการอนุญาตและมีการใชคลื่นความถ่ีในยานนี้ ปรับเปลี่ยนการใชงานคลื่นความถ่ีใหเปนไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนท่ีทางบก และกิจการประจําที่ ยานความถี่ 401.405.9 
เมกะเฮิรตซ 406.2.410 เมกะเฮิรตซ และ 430-450 เมกะเฮิรตซ ภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 ซึ่งการใชงาน
คลื่นความถี่ 420.200 Mhz เพื่อการเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย (หอกระจายขาวไรสาย) ขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับอนุญาตก็จะสิ้นสุดภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 ดวย ตามประกาศดังกลาว ดังนั้น              
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการจัดสรรคลื่นความถี่ 420.200 Mhz ความกวางแถบคลื่นไมเกิน               

16 kHz ระยะหางของชองความถี่ท่ีอยูติดกันเทากับ 25 kHz ใหปรับเปลี่ยนไปใชคลื่นความถี่ 430.225 MHz 

ความกวางแถบคลื่นไมเกิน 11 kHz ระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกันเทากับ 12.5 kHz ใหแลวเสร็จภายใน

สิ้นป พ.ศ. 2563 โดยมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับอนุญาตอยูเดิม              
หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ.2563 สํานักงาน กสทช.จะเสนอให กสทช. พิจารณายกเลิก
การอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 420.200 MHz ตามควรแกกรณีตอไป  เมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                     
ไดดําเนินการปรับเปลี่ยนการใชงานคลื่นความถ่ีแลวใหแจ งการปรับเปลี่ยนดังกลาวเปนหนังสือให                  
สํานักงาน กสทช. พรอมเอกสารหลักฐานทราบโดยแจงไดที่ สํานักงาน กสทช.ภาค 3 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกนัยายน 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

25 กันยายน  2563 09.00 น. การประชุม หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 9/2563 
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอส่ังการ 
                       6.1 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร) มอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและขอสั่งการ เร่ือง การเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 รอบท่ี 2  จังหวัดเชียงใหมไดมี 
 
                หนังสือ... 



๑๙ 
 

หนังสือซักซอมแนวทางการเฝาระวังและการปองกันไมใหมีการนําเชื้อเขามากับแรงงานตางดาว โดยเฉพาะ
แรงงานตางดาวจากเมียนมาร ลาว และกัมพูชา มีการเฝาระวังในพ้ืนที่ 3 ชั้น ไดแก ชั้นที่ 1 แนวชายแดน  ชั้น
ที่ 2 ดานในพื้นที่อําเภอรอบกลาง  ชั้นท่ี 3 ดานโควิดหมูบาน ท่ีตองเฝาระวัง สังเกตคนตางดาวที่เดินทางเขา
พื้นที่  หัวหนาสวนราชการที่ดูแลกฎหมายที่ตองออกใบอนุญาตตาง ๆ เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
วัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทุกอําเภอใหมีการประชาสัมพันธสรางการรับรู
ใหกับผูประกอบการท่ีติดตอขอรับใบอนุญาตการทํางานใหกับแรงงานตางดาว โดยขอใหเนนยํ้าตรวจสอบขอมูล
การเดนิทางเขาพื้นที่ เพ่ือจะไดดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหมตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ  พรรณเทวี) มอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและขอสั่งการ ดังนี้ 
  6.2.1 ขอใหสวนราชการท่ีไดรับงบประมาณประจําป พ.ศ. 2563 จากจังหวัด
เชียงใหม ไดแก งบพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  งบแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
ในพ้ืนที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด และงบประมาณที่ไดรับจากกระทรวง/กรม          
ตนสังกัด ขอใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังท่ีเก่ียวของดวย 
  6.2.2 โครงการโคกหนองนาโมเดลขณะนี้ยังไมมีการสั่งการท่ีชัดเจน แตตองมีการ
ขับเคลื่อนโครงการตอไป  
  6.2.3 นโยบายรัฐบาลที่ใหมีการจางเกษตรกรตําบลละ 8 คน ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ขอใหจัดการประกาศและใหเกิดความโปรงใส อยาใหมีการรองเรียน   
  6 .2 .4 โครงการขับ เคลื่อนไทยไปด วยกัน  นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮองสอน ตามระเบียบใหมีการ
ประชุมภายใน 30 วัน ครบกําหนดวันที่ 12 กันยายน 2563 หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดวย 
  6.2.5 จังหวัดไดรับการรองเรียนเร่ืองสุนัขภายในศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
ขอใหสํานักงานปศสุัตวจังหวัดเชียงใหมดูแลในเร่ืองของการจัดทําหมันสุนัขดวย 
  6.2.6 สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงเวียนสวนราชการ                 
ใหดําเนินการตรวจสอบขอมูลของขาราชการท่ีครบกําหนดการขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ประจําป 
2561 – 2563 ขอใหทานติดตาม/สอบถามขอมูลโดยตรงกับกระทรวง/กรมตนสังกัด  ซึ่งในสวนของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลของขาราชการในสงักัดมาแลว 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัต ิ

  6.3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย) มอบแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ/ขอสั่งการ และประชาสัมพันธ ดังน้ี 

6.3.1 ตามที่รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบนโยบายไปแลวขางตน
ขอใหสวนราชการและผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติดวย 

6.3.2 แจงนายอําเภอแมออน (นายสุเทพ แสนมงคล) เสียชีวิตที่บานเมื่อ             
วันเสารที่ 29 สิงหาคม 2563 เจาภาพต้ังบําเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ณ วัดพระนอนขอนมวง กําหนดพิธี
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ ในวันจันทรที่  31 สิงหาคม 2563 เวลา 19.45 น. สวดอภิธรรมวันที่ 1 - 2  
 
              กันยายน... 
 



๒๐ 
 

กันยายน 2563 เวลา 19.45 น.  พิ ธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่  3 กันยายน 2563                    
เวลา 14.00 น. ณ สุสานบานปารวก ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม 

มติท่ีประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

ประชุมเลิกเวลา  15.20 น.          

      

           บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                   

  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ 



ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
  3.1 โดยการชี้แจง 
  3.1.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2563  (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม) 
 

 
 

 
  



สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรี ม ีมติเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 เพื่อเปนแนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทํา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้ 

แผนฯ 
ไตรมาสที่ 1 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 2 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 3 

รอยละ 
ไตรมาสท่ี 4 

รอยละ 

ภาพรวม 23 54 77 100 

รายจายประจํา 28 58 80 100 

รายจายลงทุน 8 40 65 100 

 ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กันยายน 
2563 ดังนี้ลานบาท 

รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย รอยละ/
ลําดับ

ประเทศ 

การใชจาย
(PO+เบิกจาย) 

รอยละ 
การใชจาย 

เปาหมาย 
ไตรมาส 4 

1. งบประมาณ
ประจําป 2563 

27,918.95 2,050.61 24,843.94 88.99 (1) 26,894.55  96.33 (1)  100 

1.1 รายจาย  
      ประจํา 

19,066.45 112.80 18,529.73 97.18 18,642.52  97.78  100 

1.2 รายจาย   
      ลงทุน 

8,852.50 1,937.82 6,314.21 71.33 (1) 8,252.03  93.22 (7) 100 

2.งบประมาณ
เหลื่อมป 

2,514.35 297.44 2,102.68 83.63    

ป 2562 2,148.33 194.46 1,879.37 87.48    

กอนป 2562 366.02 102.97 223.31 61.01    

ณ วันที่  18 กันยายน 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ ได รับจัดสรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 143 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน 
140 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน                     
1 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที ่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีหนวย
เบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 
รอยละ 100 จํานวน 75 หนวยงาน ตามรายละเอียดผลการใชจายรายหนวยงาน ดังนี้ 
  



  3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)   
 

 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 



  3.1.3 งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 

   
งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ของจังหวัดเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหมไดเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และตอคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 และ 10 กันยายน 2563 โดยไดเสนอ
งบประมาณของจังหวัดเชียงใหมตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 334,617,200 บาท และคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดปรับลดงบประมาณ
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 
3,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ                
พ.ศ. 2564 จํานวน 331,617,200 บาท (รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี ้

1. ประชุมซักซอมแนวทางการอนุมัติโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริหารงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เรียบรอยแลว  

2. มีหนังสือแจงใหแจงหนวยงานรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สงให
สํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และใหหนวยงานเตรียมการ         
ในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมที่จะดําเนินงานไดในทันท ีเม่ือไดรับอนุมัติโครงการ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



  3.1.4 ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติ               
การเลือกต้ังของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม)  
   

 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
  
  



 3.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 



 3.1.6 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)  
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ลําดับ

ท่ี

ปาสงวนแหงชาติ

ทองที่ตําบล/อําเภอ

เน้ือท่ี (ไร) จัดใหราษฎร

อยูอาศัยและทํากิน

การดําเนินงาน

   ราย    แปลง

๕ ปาแมแจม

ต.ชางเค่ิง  อ.แมแจม)

3,878-1-51   66๑   93๔ ตามหนังสืออนุญาตเลมที่ 111 

ฉบับท่ี 12 ลงวนัที ่20 เม.ย. 59

และไดจัดสงบัญชีให

คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ

เพ่ือดําเนินการตอไป

๖ ปาลุมนํ้าแมฝาง

ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 

 1,836-0-00    294   394 ตามหนังสืออนุญาตเลมท่ี ๑26 

ฉบับท่ี 01 ลงวนัที ่ 1 พ.ค. 60

และไดจัดสงบัญชีให

คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ

เพ่ือดําเนินการตอไป

๗ ปาจอมทอง

ต.บานหลวง ต.ขวงเปา 

ต.ดอยแกว ต.สบเต๊ียะ

 ต.แมสอย และ ต.บานแปะ 

อ.จอมทอง

12,192-2-40  1,4๒๑  1,8๙๓ ตามหนังสืออนุญาตเลมท่ี ๑26 

ฉบับท่ี 03  ลงวันท่ี 30 ม.ิย. 60

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ของจังหวัดเชียงใหม  ในป พ.ศ. 2559

ลําดับ

ท่ี

ปาสงวนแหงชาติ

ทองที่ตําบล/อําเภอ

เน้ือท่ี (ไร) จัดใหราษฎร

อยูอาศัยและทาํกิน

การดําเนินงาน

   ราย    แปลง

๘ ปาแมแจม

ต.วัดจันทร ต.แจมหลวง 

อ.กัลยาณิวัฒนา

10,21๒-๓-6๗  1,733  2,782 ตามหนังสืออนุญาตเลมท่ี ๑26 

ฉบับท่ี ๒๐ ลงวนัที ่๑๑ ม.ค. 6๒

๙ ปาแมขานและปาแมวาง

ต.นํ้าบอหลวง อ.สันปาตอง 

ต.ดอนเปา ต.ทุงป  ต.บานกาด 

และ ต.แมวิน อ.แมวาง 

11,493-2-20  2,338  3,369 จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคําขอให

กรมปาไมพิจารณาอนุญาต

๑๐ พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน

ต.เวยีง อ.ฝาง ต.สันตนหมื้อ 

ต.บานหลวง อ.แมอาย 

จํานวน ๕ แปลง 

5,960 อยูระหวางจัดที่ดิน

ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทาํกิน

ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม

๑๑ พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน

บานหวยงูใน หมูที่ ๕ 

ต.สนัทราย อ.ฝาง 

239 – 0 - 21 อยูระหวางจัดที่ดิน

ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทาํกิน

ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 

ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน

เพ่ือเกษตรกรรม

๑๒ พ้ืนท่ีสงวนเพ่ือกิจการนิคมสราง

ตนเอง ในทองท่ีนิคมเข่ือน

ภูมิพล ต.ทาเด่ือ อ.ดอยเตา 

934 ถอนออกจากพ้ืนที่เปาหมาย คทช. 

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2560
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๑๓ ปาแมแจม

ต.กองแขก อ.แมแจม 

11,455 -3-59 1,608 2,789 จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคํา

ขอใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาต

๑๔ ปาสันทราย

ต.ปาไผ อ.สันทราย

888 - 2 - 57 511 540 จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคํา

ขอใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาต

๑๕ พ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ต.เวียง และ ต.ทากวาง 

อ.ฝาง

210 -1 - 24 อยูระหวางจัดท่ีดนิ

ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทํากิน

ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตาม

กฎหมายวาดวยการปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือเกษตรกรรม

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2561

ลําดับ

ท่ี

ปาสงวนแหงชาติ

ทองที่ตําบล/อําเภอ

เน้ือที่ (ไร) จัดใหราษฎร

อยูอาศัยและทํากิน

การดําเนินงาน

   ราย    แปลง

๑6 ปาเชียงดาว  ต.ทุงขาว

พวง อ.เชียงดาว

760 - 3 - 08 88 130 อยูระหวางผูวาราชการจังหวัด

ลงนามหนังสือถึงกรมปาไม

เพ่ือพิจารณาอนุญาต 

๑7 ปาแมแจม ต.ทาผา 

อ.แมแจม 

3,922 – 2 -03 660 964 จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคํา

ขอใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาต

๑8
ปาแมริม 

7,977-0-01 1,516 2,301 คณะอนุกรรมการคทช.จังหวัด 

ไดเห็นชอบขอบเขตแปลงรวม

แลว

๑9
ปาอินทขิล 

3,000-2-42 489 592 คณะอนุกรรมการคทช.จังหวัด 

ไดเห็นชอบขอบเขตแปลงรวม

แลว

รวมทั้งสิ้น  ๑9  แปลง 92,480-0-18 ๑5,528 ๑8,449

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) 

ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๖2 - 2563

ลําดับ

ท่ี

ปาสงวนแหงชาติ

ทองท่ีตําบล/อําเภอ

เน้ือท่ี (ไร) จัดใหราษฎร

อยูอาศัยและทํากิน

การดําเนินงาน

   ราย    แปลง
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สรุปผลการดําเนนิงานโครงการจัดท่ีดนิทํากินใหชุมชนตามนโยบายรฐับาล (คทช.) 

ของจังหวัดเชยีงใหม ป 2558 - 2563 จํานวน  19 แปลง ดังนี้

สรุปขอมูล คทช. จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558 – ๒๕๖3 จํานวน  19  แปลง  

รวมเน้ือที่ 92,480-0-18 ไร
1) ไดรบัอนุญาตจากกรมไมแลวจํานวน 8 พื้นท่ี  จํานวนเน้ือท่ี 45,637 – 3 – 83 ไร 

     ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 7,293 ราย 10,203 แปลง

2) อยูระหวางการพจิารณาอนุญาตจากกรมปาไม จํานวน 4 พื้นที่ จํานวนเนือ้ท่ี 27,760 – 1 - 39 ไร

     ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 5,117 ราย 7,662 แปลง

3) อยูระหวางการดําเนนิการของคทช.จงัหวดั จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเน้ือท่ี 11,738 – 1 – 51 ไร

    ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 2,093 ราย 3,023 แปลง

4) รวมพ้ืนท่ีการดําเนนิการของคทช. จังหวัด ในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 พื้นที่ 85,136 – 2 – 73 ไร             

    ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 12,598 ราย 17,995 แปลง

5) อยูระหวางการดําเนนิการจัดคนลงในพื้นที่ในเขตปฏิรูปท่ีดนิ จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเน้ือท่ี 6,๔09 – 1 - 45 ไร 

6) พื้นที่สงวนเพ่ือกิจการนคิมสรางตนเอง จํานวน 1 พืน้ท่ี เน้ือท่ี 934 ไร (ถอนออกจากพื้นที่เปาหมาย คทช.) 

 

ภาคผนวก
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คําส่ังจังหวัดเชียงใหม ที่ 2981/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 

        ประกอบดวยคณะอนุกรรมการจากหนวยงานตางๆ รวม ๒9 ลําดับ โดยมีผูวาราชการ
จั งห วัด เ ชีย ง ใหม  เป นประธานอนุก รรมการ  หั วหน า สํ านั กงานจั งห วัด เ ชียง ใหม 
เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สหกรณจังหวัดเชียงใหมและผูอํานวยการสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม 
โดยมีอํานาจหนาที่ สํารวจ ตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดิน จัดทําบัญชีรายชื่อผูครอบครองที่ดิน 
แผนท่ีขอบเขต จัดทําสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานในพ้ืนที่จัดที่ดินทํากินหรือท่ีอยูอาศัย รวมทั้ง
หลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ และปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
มอบหมาย 
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คําส่ังคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม ที่ 1/2563 

ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2563 

        ดวยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ไดมีมติในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะทํางานภายใต
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพ่ือปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการทํางาน
ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด)

ครั้งท่ี 1/๒๕๖3 ในวันท่ี 20 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม

โดยมมีตทิี่ประชุมมมีตดิังนี้

1. ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบขอบเขตพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิปาอนิทขลิ ต.อนิทขลิ อ.แมแตง 

        จ.เชยีงใหม เนื้อที่ 3000-2-42 ไร 

2.    ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบขอบเขตพื้นที่ปาสงวน

แหงชาต ิปาแมริม ต.หวยทราย ต.แมแรม 

ต.ขี้เหล็ก ต.สันโปง และต.สะลวง อ.แมริม 

จ.เชยีงใหม เนื้อที่ 7,977 - 0 - 01 ไร

จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายท่ีดนิจังหวัด (คทช.จังหวัด)

ครั้งท่ี 2/๒๕๖3 ในวันท่ี 21 กันยายน ๒๕๖3 เวลา 13.30 น.

ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชยีงใหม



23/09/63

8

 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

 ไดติดตามผลการดําเนนิงาน การจัดท่ีดนิทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

ในพื้นท่ีบานพรสวรรค ปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพฒันา

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แกชุมชนบานพรสวรรค อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม
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 เมือวนัองัคารที 22 ตลุาคม 2562 
การติดตามผลการดาํเนินงานในพืนทีชมุชนทีอยู่ในเขตพืนที

ป่าสงวนแห่งชาติ พืนทีเป้าหมายป่าขนุแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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การติดตามผลการดาํเนินงานในพืนทีชมุชนทีอยู่ในเขตพืนที
ป่าสงวนแห่งชาติ พืนทีเป้าหมายป่าขนุแม่ทา อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 



 3.2 โดยเอกสาร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
 



 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563 
วันท่ี เวลา งาน สถานท่ี 

1 ตุลาคม 2563 09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ- 
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2563 

หองลีลาวดี ศูนย
ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ  
7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

13 ตุลาคม  2563 07.00 น 
09.00 น. 
19.00 น. 

การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ศูนยประชุมและ
แสดงสินคา
นานาชาติเฉลิม 
พระเกียรติ  
7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

16 ตุลาคม 2563 16.00 น. รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ 
เสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาพระกฐนิ  
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓  

วัดธาราทิพย- 
ชัยประดิษฐ  
อําเภอแมแตง 

23 ตุลาคม 2563 07.00 น 
09.00 น. 
19.00 น. 

การประกอบพิธี  วันสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระบรมราชา- 
นุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

21 - 29 ตุลาคม 2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

30 ตุลาคม 2563 09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2563  
 

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
 5.1  โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
 6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรณัยู มีทองคํา) 
 6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล  นราดิศร) 
 6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา) 
 6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) 
                        6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   (นายเจริญฤทธ์ิ  สงวนสัตย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



 


