ระเบียบวาระการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2563

วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
และการประชุมผานระบบ YouTube Live
ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
กลุมงานอํานวยการ
โทรศัพท 0 5311 2708

ระเบียบวาระการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 9/2563
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
และการประชุมผานทาง YouTube Live
********************************************
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ
2.1 พิธีอัญเชิญโลรางวัลพระราชทานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และพิธี
มอบโลรางวัล “สิงหทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติใหแกผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน จํานวน 4 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยดํารงธรรมอําเภอที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ศูนยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ จํานวน 1 แหง
2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติเปนคลัง
ปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน (กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. ประชาสัมพันธงานกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟาทอดถวายวัดธาราทิพย
ชัยประดิษฐ
5. ผู บ ริ ห าร หั ว หน า ส ว นราชการ และนายอํ า เภอที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 24 ทาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ชื่อ - นามสกุล
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ
นายภูมิใจ รักธรรม
นายสุธรรม บัวแกว
นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ
นายสราวุฒิ วรพงษ
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายมนัส สุรยิ สิงห
นายอนันต ภัทรเดชมงคล
นายสุทิน จันทรงาม
นายนิสิต ชายภักตร
นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอจอมทอง
ศึกษาธิการภาค 15
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม

-2-

ที่
ชื่อ - นามสกุล
13. นางธิตพิ ร มิ่งเชื้อ
14. นายธีระ อนันตวรปญญา
15. นายเจริญ ผัดยา

22. นายบรรเทา จันทรพุม
23. นายศักดิ์ชยั ดานบุญเรือน

ตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
ปศุสัตวเขต 5
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง

24. นายพิทยา อิ่มเอม

ผูอํานวยการโครงการกอสราง

16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ
17. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย
18. นางรัตนาภรณ กัญญาราช
19. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ
20. นายไกรสิน อุนใจจินต
21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุ ป การเบิ ก จ า ยงบประมาณในภาพรวมของจั งหวั ด เชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)
3.1.2 สรุป การเบิก จา ยงบประมาณตามแผนปฏิ บัติราชการจังหวั ด/กลุม จั งหวั ด
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชีย งใหมและกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1)
3.1.3 งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
3.1.4 ข อ ควรรูในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม)

-33.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)
3.1.6 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
3.2 โดยเอกสาร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
1 ตุลาคม 2563
09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จหองลีลาวดี ศูนย
พระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2563
ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
13 ตุลาคม 2563
07.00 น การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
ศูนยประชุมและ
09.00 น. พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
แสดงสินคา
19.00 น. มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
16 ตุลาคม 2563
16.00 น. รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ วัดธาราทิพยเสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาพระกฐิน
ชัยประดิษฐ
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
อําเภอแมแตง
23 ตุลาคม 2563
07.00 น การประกอบพิธี วันสวรรคตของ
พระบรมราชา09.00 น. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
นุสาวรีย
19.00 น.
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
21 - 29 ตุลาคม 2563
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30 ตุลาคม 2563
09.00 น. การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)

-4ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.๑ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายศรัณยู มีทองคํา)
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายรัฐพล นราดิศร)
6.3 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายคมสัน สุวรรณอัมพา)
6.4 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี)
6.5 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย)

เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ
2.1 พิธีอัญเชิญโลรางวัลพระราชทานหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเย็น เปนสุข” และพิธี
มอบโลรางวัล “สิงหทอง” และเข็มเชิดชูเกียรติใหแกผูนํากิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเดน จํานวน 4 รางวัล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยดํารงธรรมอําเภอที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ศูนยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ จํานวน 1 แหง
2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติเปนคลัง
ปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน (กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)
3. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
4. ประชาสัมพันธงานกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟาทอดถวายวัดธาราทิพย
ชัยประดิษฐ
5. ผู บ ริ ห าร หั ว หน า ส ว นราชการ และนายอํ า เภอที่ เกษี ย ณอายุ ร าชการในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 จํานวน 24 ทาน

ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ - นามสกุล
นายคมสัน สุวรรณอัมพา
นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ
นายภูมิใจ รักธรรม
นายสุธรรม บัวแกว
นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ
นายสราวุฒิ วรพงษ
นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
นายมนัส สุรยิ สิงห
นายอนันต ภัทรเดชมงคล
นายสุทิน จันทรงาม
นายนิสิต ชายภักตร
นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์
นางธิตพิ ร มิ่งเชื้อ
นายธีระ อนันตวรปญญา
นายเจริญ ผัดยา

ตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
สหกรณจังหวัดเชียงใหม
จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอจอมทอง
ศึกษาธิการภาค 15
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7
ปศุสัตวเขต 5
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม

ที่
ชื่อ - นามสกุล
16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ
17. นายวิวัฒน เอื้องไพบูลย
18. นางรัตนาภรณ กัญญาราช

22. นายบรรเทา จันทรพุม
23. นายศักดิ์ชยั ดานบุญเรือน

ตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ
ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม
ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร เขต 3
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง

24. นายพิทยา อิ่มเอม

ผูอํานวยการโครงการกอสราง

19. นางสาวสิรินทร สันติพลวุฒิ
20. นายไกรสิน อุนใจจินต
21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

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

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 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
เลขานุ ก ารได จั ด ทํ า รายงานการประชุ ม ประกอบด ว ยเอกสาร 21 หน า โดยมี
นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานการประชุ ม ซึ่ งได นํ า ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563 ทั้งนี้ ไมมีหนวยงานใดขอแกไขรายงานการประชุม
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมหนาถัดไป

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

๑
รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 8/2563
วันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายวิรุฬ
พรรณเทวี
รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
4. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นางสาววิราชินี
คําชมภู
รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายสุพัฒน
ปกษาจันทร
เจาพนักงานทีด่ ินจังหวัดเชียงใหม
7. นายวิทยา
ชุมภูคํา
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายชิดชัย
อังคะไวมงคล
(แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม
9. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด
เชียงใหม
10. นายรุงโรจน
สุนทร
(แทน) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. นางสาวเกษสุดา
ต.เจริญ
ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
12. นายอนุชา
สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
13. นางปวีณวรรณ
นิลกําแหง
(แทน) ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
14. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
15. นางอัศนียญา
บุษบาแยม
(แทน) เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม
16. นายวิชัย
ศรีโพธิ์งาม
(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
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
25. นางสาวพิมพชนก เลิศพรหมพันธ
(แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
26. นายชานนท
หันสวาสดิ์
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
27. นางวิมุตติยา
อาวุธเทวินทร
แรงงานจังหวัดเชียงใหม
28. นางดวงใจ
มุสิกะวงษ
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
29. นางสาวลัดดา
แซล้ี
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
30. นายสุธรรม ...

๒
30. นายสุธรรม
บัวแกว
31. นายณรงค
เหล็กสมบูรณ
32. นายแพทย จตุชัย มณีรัตน
33. นายนิทัศน
ธรรมสระ
34. ร.ต.ณัฏฐชัย
พงศชูบชูวงศ
35. นางสาวปุณยภรณ วุฒิอัน
36. นางผองพรรณ
จันทจร
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
37. นายเกรียงไกร
พานดอกไม
38. นายสุภาพ
39. นายเกื้อกูล
40. นายฉลาด
อําเภอ
41. นายสราวุฒิ
42. นายสมศักดิ์
43. นายเลอยศ
44. นายศิวะ
45. นายภูเบศ
46. นายจิระชาติ
47. นายอรรถชา
48. นางภัทราวดี
49. นายอนันต
50. นายชัชวาล
51. นายทรงศักดิ์
52. นายชัชวาล
53. นายธนเชิด
54. นายชัยณรงค
55. นายนรบดี
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
57. นายสุทิน
58. นายสิทธิศกั ดิ์
59. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์
60. นายบุญลือ
61. นายภัควัต
62. นายมนัส
63. นายภาคภูมิ

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม
(แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเชียงใหม
ชมภูมิ่ง
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
มานะสัมพันธสกุล (แทน) ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม
อาสายุทธ
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3
วรพงษ
คณาคํา
พุทธชิโนรสสกุล
ธมิกานนท
พุฒิรัตนาพร
ซื่อตระกูล
กัมปนาทแสนยากร
สุทธิธนกูล
ภัทรเดชมงคล
พุทธโธ
วลัยใจ
ปญญา
กัสภาพง
นันตาสาย
เรืองอนันต
วินัยพานิช
จันทรงาม
อภิกุลชัยสุทธิ์
ดวงจินดา
ธรรมธรานุรักษ
ขันธหิรัญ
สุรยิ สิงห
วารปรีดี

นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอหางดง
นายอําเภอสารภี
นายอําเภอสันทราย
นายอําเภอสันกําแพง
นายอําเภอดอยสะเก็ด
นายอําเภอแมริม
นายอําเภอแมแตง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอเชียงดาว
นายอําเภอพราว
นายอําเภอฝาง
(แทน) นายอําเภอไชยปราการ
นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอสันปาตอง
นายอําเภอจอมทอง
นายอําเภอแมอาย
นายอําเภออมกอย
นายอําเภอแมแจม
นายอําเภอดอยเตา
นายอําเภอแมวาง
(แทน) นายอําเภอแมออน
64. นายวิจัย...

๓
64. นายวิจัย
65. นายพีระศักดิ์
ผูเขารวมประชุม
66. นายศิริพงษ
67. นางสาวธันยนันท
68. นายชลิต
69. นายมนตรี

เพ็ญพัฒนากุล
ธีรบดี

นายอําเภอดอยหลอ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา

นําภา
โรจนวุฒิธรรม
ทิพยคํา
ไชยคีรี

ปองกันจังหวัดเชียงใหม
(แทน) เสมียนตราจังหวัดเชียงใหม
จาจังหวัดเชียงใหม
(แทน) ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงาน
จังหวัดเชียงใหม
70. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผู อํ า นวยการกลุ มงานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
71. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
72. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนื อ
ตอนบน 1
73. นายสากล
สุรวงค
เจา พนักงานปา ไมชํานาญงาน สํ านักงานทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม
74. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
75. นางสาวสุจิตรา
ดิษธรรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
76. นางวัลยา
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
77. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
78. หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live จํานวน 145 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายยกยองเชิดชูเกียรติกรณีนายนิพนธ จาระธรรม
ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลแมแฝกใหม อําเภอสันทราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
3. การมอบประกาศเกี ย รติ คุณ และแหนบทองคํา ให แ กกํ า นั น ผู ใหญ บ านยอดเยี่ ยมประจํ าป
2563 จํานวน 6 ราย (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) ไดแก
- นายสัญญา
อิ่นแกว
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. การมอบใบเกียรติคุณตราสัญ ลักษณ Thai Select ประจําป 2563 จํ านวน 3 ราย ไดแก
ครัวนฤตยะ, ครัวอาจารยสายหยุด และหมอทราย เฮือนคําใบ (สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม)
5. การมอบโลเชิ ดชูเกี ยรติแ มดีเดนจัง หวัดเชีย งใหม จํานวน 1 ราย ครอบครัวรม เย็ น จํา นวน
3 ราย และบุคคลดีเดนดานการพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ราย ไดแก นางบุญรัตน ปญญา,
ครอบครัวนางอารัต น โพธิ, ครอบครัวนายจรูญ ทานวล , ครอบครัวนางบุ ญ ชุม วงคคํ าอ าย, นางบั วจัน ทร
อิ่นแกว และนางพราวพร วงคกันทรักษ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
6. การมอบสื่อ...

๔
6. การมอบสื่อประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นใหแกอําเภอ 25
อําเภอ (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม)
7. ประมวลภาพกิ จ กรรมของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2563 (สํ า นั ก งาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม)
8. การแนะนําผูบริหารที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม จํานวน 1 ราย
นายศรัณยู
มีทองคํา
ตําแหนงปจจุบัน
รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ตําแหนงเดิม
ปลัดจังหวัดตาก
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563
รก.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามที่จังหวัดเชียงใหม
ไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หอ งประชุมเฉลิม พระเกี ยรติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม อํ าเภอเมื อ งเชีย งใหม จั งหวัด
เชี ยงให ม ฝ าย เลขานุ การได จั ด ทํ ารายงาน การป ระชุ ม ป ระกอบ ด ว ย เอก สาร 1 8 ห น าโดยมี
นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานการประชุ ม ซึ่ งได นํ า ลงเผยแพร
ในเว็บไซตจังหวัดเชียงใหม www.chiangmai.go.th หัวขอ ประชุมหัวหนาสวนราชการ และระบบสํานักงาน
อิเล็กทรอนิกสจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหหัวหนาสวนราชการทุกทานไดดําเนินการตรวจสอบรายงานการประชุม
หั วหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 7/2563 ทั้งนี้ สํา นั กงานสถิติจังหวัด เชียงใหม ขอแก ไข
รายชื่ อ ผู เข า ร ว มประชุ ม จาก นายภาคิ น วานิ ช ดี สถิ ติ จั ง หวั ด เชี ย งใหม แก ไขเป น นายภาคิ น วานิ ช ดี
(แทน) สถิติจังหวัดเชีย งใหม ฝายเลขานุ การไดดํา เนิน การเป นที่เรีย บรอ ยแล ว จึ งขอให ที่ป ระชุ มพิ จารณา
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปผลการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คลังจังหวัดเชียงใหม (นายอนุชา สุ ขสงวน) คณะรัฐมนตรีม ีม ติเห็น ชอบ
มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563
เพื่ อ เปน แนวทางใหหนวยรับงบประมาณจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจ ายงบประมาณประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ภาพรวม
23
54
77
100
รายจายลงทุน

28

58

80

100

รายจายประจํา

8

40

65

100
ผลการใชจาย...
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ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ดังนี้
รายการ

งบประมาณ

PO

เบิกจาย

รอยละ/
ลําดับ
ประเทศ

การใชจาย
(PO+เบิกจาย)

ลานบาท
รอยละ เปาหมาย
การใช ไตรมาส 4
จาย

งบประมาณ
83.37
ประจําป
27,292.02 2,369.73 22,753.56
25,123.29 92.05
100
(1)
2563
- รายจาย
18,627.45
113.42 17,317.58 92.97 17,431.00 93.58
100
ประจํา
- รายจาย
62.74
8,664.57 2,256.31 5,435.98
7,692.29 88.78
100
(2)
ลงทุน
งบประมาณ
2,514.36
337.54 2,062.05 82.01
เหลื่อมป
- ป 2562
2,148.33
230.45 1,843.04 85.79
- กอนป
366.03
107.09
219.01 59.83
2562
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายลงทุน
ทั้ งสิ้ น 140 หนว ยงาน ประกอบด ว ย สว นราชการสว นกลาง สว นภูม ิภ าค จํ า นวน 137 หน ว ยงาน
องคการมหาชน จํ านวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํา นวน 1 หนว ยงาน จากการ
ติด ตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) พบวามีผลการ
ดําเนินการเป นไปตามเปา หมายไตรมาสที่ 4 จํา นวน 68 หนวยงาน และมีหนวยเบิก จา ยที่ย ังไมสามารถ
ดํา เนิน การใหบ รรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 รอยละ 100 จํานวน
72 หนวยงาน การกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป กรณีมีหนี้ผูกพัน ทุกรายการไมกําหนด
วงเงิ น ให บั น ทึ ก PO ในระบบ GFMIS กรณี ดํ าเนิ น การจั ด ซื้อ จัด จ างพั ส ดุ จ นถึ งขั้ น ออกประกาศเชิ ญ ชวน
หรื อ มี ห นั ง สื อ เชิ ญ ชวนและบั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ภ าครั ฐ (e-GP)
แลวใหบันทึ กเป น เอกสารสํา รองเงินประเภท CX ผานระบบ GFMIS กรณี การดํ าเนิ น การจัดซื้อจัดจางพั ส ดุ
อยูระหวางกระบวนการอุทธรณตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ให บั น ทึ กเปน เอกสารสํ ารองเงิน ประเภท CX ผา นระบบ GFMIS ทุก กรณี ให ดําเนิ น การให แ ลวเสร็จ ภายใน
วันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2563 การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ขณะนี้รา งพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา เพื่อใหหนวยงานของรัฐสามารถ
ก อหนี้ผู กพันและเบิกจายเงินไดแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเป น ไปตามนโยบายเรงรัด
การเบิกจ ายเงินของรัฐบาล ขอใหห นวยงานของรัฐเตรียมการจั ดซื้อจัดจา ง ตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
วา ดว ยการจัดซื้ อจั ดจ างและการบริห ารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 11 ให ห มายความถึ งเมื่ อ คณะอนุ กรรมาธิก ารวิ สามั ญ พิ จารณารางพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ ายประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ. 2564
รายหนวยงานของรัฐและมีม ติเป นที่ สิ้น สุดแลวกอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิ จารณาในวาระที่ 2 ให ถือ ว า
หนวยงานของรัฐ ไดรับทราบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ โดยใหกําหนดเงื่อนไข
ในเอกสาร...

๖
ในเอกสารเชิญ ชวนการจัดซื้อจัดจางไวดวยวา การจัดซื้อจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสั ญ ญาหรือขอตกลง
เป นหนังสือไดตอเมื่อ พระราชบัญ ญั ติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใชบั งคั บ
และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสํานักงบประมาณแลว และกรณี
ที่ ห น ว ยงานของรัฐไมไดรับ การจัด สรรงบประมาณเพื่ อ การจัด ซื้อ จัด จา งในครั้ง ดังกลา ว หน วยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซื้อ จัดจางได สําหรับ แนวทางปฏิบั ติดังกลาวขางต น สํ านั กงานคลั งจั งหวัดเชี ย งใหม
ได แ จ งเวี ยนสําเนาหนั ง สือ ใหห น วยงานผูเบิ ก ทราบแลว จํ านวน 4 ฉบั บ ดัง นี้ 1) หนั งสือ กรมบั ญ ชี ก ลาง
ดวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 318 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรื่อง เรงรัดการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
อนุ มั ติให ข ยายเวลาเบิ ก จ ายเงิน และการใช จายเงิน ที่ ไดรับ อนุ มัติ ให ข ยายเวลาเก็บ รัก ษาเงิน 2) หนั งสื อ
กระทรวงการคลั ง ด วนที่สุ ด ที่ กค 0402.5/ ว 135 ลงวั นที่ 14 สิ งหาคม 2563 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ แ ละ
วิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณป พ.ศ. 2563 ไวเบิกเหลื่อมป 3) หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว 377 ลงวันที่ 14 สิงหาคม
2563 เรื่อ ง การเตรีย มการจัด ซื้อ จัด จา ง ตามระเบีย บกระทรวงการคลั งว า ด ว ยการจั ดซื้ อ จั ด จ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ 4) หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ด ว นที่ สุ ด ที่ กค 0402.5/ว 145
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณ ป พ.ศ. 2563 ไวเบิก
เหลื่อมป
การดําเนินโครงการจัดอบรม ประชุมชี้แจง สํานักงานคลังจัง หวัดเชียงใหม
ไดดําเนินการจัดอบรมชี้แจงหนวยงานผูเบิกเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ การเบิกจาย
แนวทางปฏิบั ติ เกี่ย วกับ การจัด ซื้อ จัด จา ง ณ ศูน ย ป ระชุ มนานาชาติ โรงแรมดิเอ็ ม เพรส เชี ย งใหม ในวั น ที่
27 สิงหาคม 2563 จํานวนผูเขารับ การอบรม 184 คน และจะจัดประชุม ชี้แจงหนวยงานผูเบิก เกี่ยวกั บ
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านในระบบ GFMIS ช ว งสิ้ น ป งบประมาณ ในส วนของการเบิ ก จ า ยเงิน การกั น เงิ น
การสํารองเงิน บัญชี และการพัสดุ ในวันที่ 18 กันยายน 2563 จํานวน 200 หนวยงาน 400 คน
ประธานในที่ ป ระชุ ม (นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสั ต ย ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เชียงใหม) งบกลุมจังหวัด และงบพัฒ นาจังหวัดในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง กระบวนการ TOR กระบวนการ
การกําหนดราคากลาง ขอใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
ติดตามผลการดําเนินการของแตละหนวยงานที่ไดรับงบประมาณดวย
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.2 สรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการจั ง หวั ด /
กลุมจังหวัดประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตรแ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจา ย
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ
231,500,000 บาท จํ า แนกเป น งบลงทุ น จํ า นวน 179,200,400 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 77.41
งบดําเนินงาน จํา นวน 42,299,600 บาท คิดเปนรอยละ 18.27 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.32 จังหวัดเชียงใหมมีโครงการ/กิจกรรม
รายการงบประมาณที่ เข า สู พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ ายประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จํ า นวน
8 กิ จกรรม งบประมาณ 22,783,100.00 บาท ซึ่งจะคงเหลืองบประมาณที่ ใชในการดําเนิน การ จํ านวน
208,716,900 บาท โดยคิ ด เป น ร อ ยละ 100.00 จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ผ ลการเบิ ก จ า ยงบประมาณ
จากกรม...
จากกรมบั ญ ชี ก ลาง ณ วั นที่ 21 สิ งหาคม 2563 จํา นวน 36,296,011 บาท คิดเป น รอ ยละ 17.39

๗
ของงบประมาณที่ ใช ในการดํ า เนิ น การ (งบประมาณหลั ง การโอนคื น งบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนคื น
งบประมาณฯ) ซึ่ ง มี ผ ลการเบิ ก จ า ยเป น ลํ า ดั บ ที่ 61 ของประเทศ มี ผ ลการก อ หนี้ ผู ก พั น (PO) จํ า นวน
130,731,177 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 62.64 และคงเหลื อ งบประมาณที่ ยั ง ไม ไ ด เบิ ก จ า ย จํ า นวน
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
จํา นวน 59,534,443.52 บาท เงิน เหลือ จาย 3,868,860 บาท ในส วนที่ ดํา เนิ น การในพื้น ที่ จั งหวั ด
เชียงใหมไดรับ งบประมาณ จํานวน 89,711,840 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 6,366,496.07 บาท
ก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 39,975,000 บาท อยู ระหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน 43,345,343.93 บาท
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 สรุปผลการดําเนินโครงการแกไขและบรรเทาป ญ หาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัดเชี ยงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดรับงบประมาณโครงการแกไขและ
บรรเทาป ญ หาความเดื อดรอ นของประชาชนในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากป ญ หาภั ยแล งและอุ ทกภัย ในจั งหวั ด
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 เงินเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจ าง จํ านวน 10,936,546.14 บาท
ผลการเบิ กจาย ดําเนินการแลว 141 กิจกรรม 122,480,355.62 บาท คงเหลือยั งไมเบิกจาย 3 กิ จกรรม
จํานวน 5,379,278 บาท เงินเหลือจายเบิกต่ํากวา PO จํานวน 416,820.24 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 แนวทางการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟ นฟู เศรษฐกิ จและ
สังคมของประเทศ
ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํ านักงานจังหวั ดเชีย งใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) ตามที่ คณะรัฐมนตรีไดมี ม ติ เห็ น ชอบกรอบนโยบาย
การฟนฟู เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในดานตางๆ ตามที่สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ เสนอ และสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั งคมแห งชาติ ในฐานะฝ า ยเลขานุ ก ารของ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใชจายเงินกู ตามพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
พ.ศ. 2563 ไดแจงแนวทางและหลักเกณฑการเสนอโครงการภายใตกรอบนโยบายการฟน ฟูเศรษฐกิจ และ
สั ง คมของประเทศ โดยกํ า หนดให ห น ว ยรั บ งบประมาณเสนอโครงการ ผ า นกลไกการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบู รณาการ (ก.บ.จ.) กอ นเสนอโครงการให สํานั กงานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจ...
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง ชาติ พิ จ ารณา จั งหวั ด เชี ย งใหม ไดเสนอโครงการภายใต ก รอบนโยบายการฟ น ฟู
เศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ จํานวน 820 โครงการ งบประมาณ 7,687,142,502 บาท ขอเสนอ

๘
โครงการของส ว น ราชการ/หน ว ยงาน /สถาบั นการศึ ก ษา จํ า นวน 377 โครงการ งบ ประมาณ
5,456,700,830 บาท ข อ เสนอโครงการขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น จํ า นวน 443 โครงการ
งบประมาณ 2,230,441,672 บาท สํานักงานสภาพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติไดแจงผลการ
ประเมินโครงการเบื้องตน (แผนงาน 3.2) ของจังหวัดเชียงใหม รอบที่ 1 จํา นวน 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 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดเสนอตอ ที่ ป ระชุมคณะกรรมการ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู รณาการ (ก.บ.จ.) จั ง หวั ด เชี ย งใหม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่
30 กรกฎาคม 2563 และส ง ข อ เสนอโครงการฉบั บ สมบู ร ณ ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อ ให ความเห็ น ชอบแล ว ทั้ งนี้ ป จ จุ บั น อยู ระหว า งกระบวนการพิ จ ารณาของสํ า นั ก งานสภาพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 สถานการณ การแพรระบาดโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
และสถานการณโรคตามฤดูกาล
นายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย จตุ ชั ย มณี รั ต น )
รายงานสถานการณ โ รคในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม ดั ง นี้ สถานการณ โรคไข เลื อ ดออก จั ง หวั ด เชี ย งใหม
มีจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกอยูลําดับที่ 26 ของประเทศ ลําดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 รองจาก
แม ฮอ งสอน เชีย งราย และลํ า ปาง พบผูป วยทั้ง หมด 1,007 ราย อั ตราป วย 57.37 ต อ แสนประชากร
เสียชีวิต 1 ราย อัตราปวยตาย รอยละ 0.10 ประเด็นขอความรวมมือจากนายอําเภอและภาคีเครือขาย คือ
1) ขอให CDCU อําเภอมีการประชุม ติดตามผลการดําเนินงานและแกไขป ญ หาไขเลือดออก 1 ครั้งตอเดือน
2) สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญ บานใหมีการรณรงคกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย ทําลายแหลงเพาะพันธุยุง และกําจัดขยะในชวงฤดูฝนทุกเดือน พรอมทั้งจัดสงผลการดําเนินงานและ
คาดัชนีลูกน้ําใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 3) องคกรปกครองสวนท องถิ่น
จัดเตรีย มความพรอมวัสดุแ ละเวชภัณ ฑในการป องกันควบคุมโรคไขเลื อดออกใหเพี ยงพอ ไดแก เครื่องพ น
สารเคมี สารเคมี ในการพนฆายุง สเปรยฆายุงแบบกระปอง ทรายอะเบส ยาทากันยุง ฯลฯ 4) ทีมสืบสวนสอบสวน
โรคอํ าเภอ ถ ามี ผู ป วยไขเลื อ ดออกในพื้ น ที่ ระดั บ ตํ า บลตั้ง แต 1 รายขึ้ น ไป ที ม สื บ สวนสอบสวนโรคอํ า เภอ
ออกดํา เนิ นการจั ดทํ าแผนแกไขปญ หารวมกับ ที มสืบสวนสอบสวนโรคตํ าบล และดํา เนิน การตามมาตรการ
อยางเครงครัด โดยดําเนินการทําลายลูกน้ํายุงลายแหลงเพาะพันธุยุงและพนสารเคมีทําลายยุงตัวแกทั้งหมูบาน
ที่ เกิดโรค และใหคาดัชนีลูกน้ําเป นศูนยภายใน 5 วัน 5) CDCU อําเภอที่ มีผูปวย 2nd generation หรือมีผู ปวย
เกิดการระบาดในหลายหมูบานหลายตําบลใหพิจารณาเปด EOC โดยมีนายอําเภอเปนประธานเพื่อรวมกันแกไข
ป ญ หาและมอบหมายงานหนว ยงานที่ เกี่ ยวข อง 6) หน วยงานราชการ สถานศึ กษาและองคกรเอกชนทุ กแห ง
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
ระบาดมากที่ สุด คือ สหรัฐอเมริก า รองลงมาคือ บราซิล และอินเดีย สําหรับประเทศไทยอยูลํ าดับที่ 121
ของโลก พบผูปวยยืนยันสะสม 3,411คน หายปวย 3,252 คน อยูระหวางการรักษา 101 คนเสียชีวิต 58 คน
สถานการณ ...

๙
สถานการณ ในจังหวั ดเชียงใหมพบผูป วยยื นยันสะสม 41 คน เสียชีวิต 1 คน หายแลว 40 คน ไมพ บผูติดเชื้อ
ในชุมชนติดตอกันเปนเวลา 109 วัน สถานการณตางประเทศที่นาสนใจ ทางการเมียนมาประกาศล็อกดาวน
เมืองชิต ตเว เมืองเอกรัฐยะไขแลว หลังพบผูติดเชื้อโควิด – 19 รายใหม 20 คน อีกทั้ งยังเป นการแพรระบาด
ในชุมชนครั้งแรกของประเทศ ซึ่งเชื้อที่พบเปน โควิด – 19 กลายพั นธุ เจาหนาที่สาธารณสุขเมียนมา แถลงเมื่อ
วัน ศุ กรที่ 21 สิงหาคม 2563 ยืน ยัน ผลการตรวจพบผูติดเชื้อ โควิ ด – 19 ในเมื องชิต ตเว แล ว 19 คน
ซึ่งถือเปนการระบาดติดตอภายในชุมชนของประเทศเมียนมาเปนครั้งแรกทําใหยอดสะสมผูติดเชื้อในประเทศ
เพิ่มขึ้นเปน 409 คนแลว โดยเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่พบในผูติดเชื้อรายใหมเปนสายพันธุท่ีมีการกลายพันธุและ
ตรวจพบในประเทศมาเลเซียในชวงตนสัปดาหนี้ ซึ่งเปนสายพันธุเดียวกับที่พบในยุโรป อเมริกาเหนือและพื้นที่
บางส ว นของเอเชี ย ซึ่ งเชื้ อ กลายพั น ธุ นี้ จ ะมี ศั ก ยภาพในการแพรติ ด ต อ ง า ยกว า เชื้ อ ที่ ร ะบาดก อ นหน า นี้
สําหรับมาตรการล็อกดาวนในเมืองชิตตเว มีทั้งออกคําสั่งใหประชาชนอยูในบานที่พักอาศัยและมีการประกาศใช
เคอร ฟว รวมทั้งระงับเที่ยวบินในประเทศระหวางเมืองชิตตเวกับนครยางกุง ในขณะนี้เมืองชิตตเว ยังเปนเมืองที่มี
ชาวมุสลิมโรฮีนจาประมาณ 100,000 คน พํานักอยูตามคายพักพิงตาง ๆ นับตั้งแตเกิดเหตุรุนแรงในรัฐยะไข
เมื่ อ ป 2553 สถานการณ ในเชีย งใหม ที่ น า สนใจ เมื่ อวัน ที่ 17 สิ ง หาคม 2563 คณะกรรมการควบคุ ม
โรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดรับการประสานจากตํารวจตรวจคนเขาเมืองวามีการจับแรงงานตางดาวลักลอบเขา
เมืองได 43 คน ที่อําเภออมกอยไดมีการกักตัวที่ Local State Quarantine จังหวัดเชียงใหม เวลา 19.00 น.
การคัดกรองเบื้องตนไมมีอาการทางเดินหายใจ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหมออกทําการเก็บตัวอยางสงตรวจ ครั้งที่ 1 สงตรวจผลไมพบเชื้อ ทั้ง 43 คน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม –
1 กันยายน 2563 ทีมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมริม โรงพยาบาลดอนแกว และโรงพยาบาลนครพิงค
จัด เวรวัดไข ทุก วัน เช า - บ าย ผลพบผูป วย 1 คน นํา เข ารัก ษาที่โรงพยาบาลนครพิ งคผลตรวจไม พ บเชื้ อ
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทีมโรงพยาบาลนครพิงคออกทําการเก็บตัวอยางสงตรวจ ครั้งที่ 2 อยูระหวาง
รอผลตรวจ วั น ที่ 2 กั น ยายน 2563 ประสานตํ า รวจตรวจคนเข า เมื อ งเชี ย งใหม รับ ตั วผู กั ก กั น ทั้ งหมด
เพื่อผลักดันกลับประเทศตนเองตามขั้นตอนตอไป หากพบผูติดเชื้ออยางนอย 1 คน ทุกคนที่เหลือตองเริ่มกักตัว
ใหมต อ ไป แนวทางปฏิ บั ติในการเฝ าระวัง โควิด – 19 เพื่ อ ป อ งกั น การระบาดระลอกที่ 2 ข อ สั่ง การของ
คณะกรรมการควบคุมโรคติดตอจังหวัดเชีย งใหม ใหทุก อํา เภอตรวจคน แรงงานตา งด า วที่ลัก ลอกเข าเมื อ ง
ถาตรวจพบหรือจับไดในพื้นที่ใหทําการตรวจหาเชื้อตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุขทุกราย อําเภอ 9 แหง
ไดแก อําเภอแมอาย อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอ
ฮอด อํ าเภออมกอย และอําเภอดอยเตา ใหจัดเตรีย ม Local State Quarantine และต องใชก ารได ทัน ที เพื่ อ
กักตัวแรงงานตางดาวใหครบ 14 วัน นอกจากคอนเสิรตแลว กําชับให ศปก.จังหวัด/อําเภอ/เทศบาลนคร/
เทศบาลเมืองแจงใหผูจัด/เจาของสถานที่จัดงานรวมคนหมูมาก ใหมาทําบันทึกขอตกลงดําเนินการมาตรการ
ปองกันโรคทุกครั้งที่มีการขออนุญาตจัดงาน โดยใชแบบฟอรมเดียวกับการจัดคอนเสิรต
ประธานในที่ประชุม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม)
ขอใหรื้อฟ นภารกิจของ อสม.กลุมแรงงานตา งดา ว ใหความรูเกี่ย วกับ โรคไขเลือ ดออกและโรคโควิด – 19
การดูแ ลสุ ข อนามั ย ของกลุม แรงงานต างดา ว ที่ ผ านมาเน น การกํ า จัดยุ งแต ไม เน น ตั วบุ ค คล ขอให รณรงค
ใหความรู สํานั กงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมป ระชุมหนวยงานสาธารณสุข เรงรัดการปฏิบัติ การพั ฒ นา
อสม.กลุมแรงงานตางดาวเพื่อจะไดนําความรูไปเผยแพรใหกับกลุมแรงงานตางดาวในชุมชนตอไป โรคโควิด – 19
ขอให เน น ย้ํ าผู นํ าหมู บ า น/ชุ มชนทํ าหน าที่ อ ย างต อ เนื่ อง ให ต รวจตราบุ คคลแปลกหน าที่ เดิ น ทางเข า พื้ น ที่
โดยเฉพาะแรงงานตางดาว และคนในชุมชนที่เดินทางกลับจากตางจังหวั ด ให มีการรายงานขอมู ลการเขาพื้ นที่
ใหความรู...

๑๐
ให ความรูและคํ าแนะนําในเรื่องของการป องกันโรคโควิด – 19 ให ดํ าเนินการป องกั นโรคเหมื อนชวงของการ
ระบาดในระยะแรก
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 การปฏิ บั ติ ตนตามมาตรการป องกันโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID 19) ของศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) ตามที่ไดเกิด
สถานการณ การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สํานักงานจังหวั ดเชียงใหมในฐานะ
หน วยงานที่ ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบอาคารอํ านวยการ ศาลากลางจั งหวั ด เชี ย งใหม ได กํ า หนดมาตรการป อ งกั น
การแพรกระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภายในอาคารอํ านวยการ ศาลากลางจังหวั ด
เชี ยงใหม เพื่ อให บุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติงานภายในอาคาร รวมถึ งส วนราชการและประชาชนที่ ม าติ ดต อ ราชการ
ถือปฏิบัติ โดยขอใหลางมือทุกครั้งกอนเขาอาคารและไมอนุญาตใหผูที่ไม สวมหนากากอนามัยหรือหน ากากผ า
เขามาในอาคาร ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ที่ผานมาไดรบั ความรวมมือจากประชาชนเปนอยางดี
ประธานในที่ป ระชุม (นายเจริญ ฤทธิ์ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชีย งใหม )
ขอใหขาราชการปฏิบัติตนตามมาตรการที่กําหนดดวย จะไดเปนตัวอยางใหกั บประชาชนที่เดินทางมาติดตอ
ราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.7 การบริหารจัดการสินคาเกษตร (ลําไย) และผลผลิตทางการเกษตรอื่น
ผู แทนสํ านั กงานพาณิ ชย จังหวั ดเชี ยงใหม (นางสาวพิ มพ ชนก เลิ ศพรหมพั นธ )
1) โครงการสนั บ สนุ น จุ ด รวบรวมและคั ด คุ ณ ภาพลํ า ไยเพื่ อ กระจายออกนอกแหล ง ผลิ ต ป 2563
จัง หวั ด เชี ย งใหม สนั บ สนุ น วงเงิน จา ยขาดกองทุ น รวมเพื่ อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกรเป น เงิน ค า บริห ารจั ด การ
ในการกระจายผลผลิตออกนอกแหลงผลิต ในราคาไมเกินกิโลกรัมละ 2 บาท โดยผูเขารวมโครงการฯ รับซื้อ
ลําไยจากเกษตรกรผูปลูกลําไยในราคานําตลาดไมนอยกวา 1 บาท ณ จุดรับซื้อ เปาหมายผลผลิตลําไย จํานวน
300 ตั น กลุม เป าหมาย คือ เกษตรกรผูป ลูกลํ าไยที่ได ขึ้น ทะเบี ยนเกษตรกรกั บ กรมส งเสริ ม การเกษตร/
วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ /กลุม เกษตรกร/ชุม นุมสหกรณ และผูป ระกอบการคาลํา ไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ขณะนี้มีผูสมัคร 22 ราย ปริมาณรวม 286 ตัน 2) โครงการแกไขปญหาสถานการณผลผลิตผลไมออกสูตลาดมาก
ป งบประมาณ 2563 สนับ สนุ นค าบริห ารจั ดการรวบรวมและกระจายผลผลิต ผลไม กรมการค า ภายใน
กระทรวงพาณิชย สนับ สนุนคาบริหารจัดการรวบรวมและกระจายผลผลิตผลไม ในอั ตราไมเกิน กิโลกรัมละ
3 บาท เปาหมายผลผลิต 50,000 ตัน วงเงิน 150 ลานบาท ระยะเวลาดําเนินการภาคเหนือเดือนกรกฎาคม
- ธันวาคม 2563 กลุมเปาหมาย คือ สถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร สหกรณ และวิสาหกิจชุมชน ในกรณี
ที่ ไมสามารถจัดหาสถาบัน เกษตรกรดําเนินการได สามารถคัดเลือกเอกชนที่มีศักยภาพในจังหวั ดแหลงผลิต
ขณะนี้มี ผูสมั คร 17 ราย ปริมาณรวม 10,758 ตัน 3) โครงการสนับสนุน จุดรวบรวมลํา ไยสดเพื่ อแปรรูป
ป 2563 จังหวัดเชียงใหมชดเชยดอกเบี้ยเงินกูรอยละ 3 ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน วงเงินกูรวม 100 ลานบาท
ให กั บ กลุ ม เป า หมายเพื่ อ ลดภาระดอกเบี้ ย และเสริ ม สภาพคล อ งในการรวบรวมรั บ ซื้ อ ลํ า ไยเพื่ อ แปรรู ป
กลุมเปาหมาย คือ กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ/ชุมนุมสหกรณ/ผูประกอบการแปรรูปลําไย ที่กูเงิน
จากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สําหรับรวบรวมรับซื้อลําไยจากเกษตรกร ฤดูกาล
การผลิต ป 2563 เพื่อแปรรูป ขณะนี้มีผูสมัคร 6 ราย ปริมาณรวม 4,300 ตัน 4) มีก ารเชื่อมโยงตลาด
ผลผลิตจังหวัดเชียงใหม ป 2563 โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการเชื่อมโยงตลาดผลไมไทย
ลิ้นจี่...

๑๑
ลิ้นจี่กับเทศบาลตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ เปนลิ้นจี่พันธุฮงฮวย กลุมผูปลูกลิ้นจี่ขุนชางเคี่ยน อําเภอ
เมื อ งเชี ย งใหม เป น ลิ้ น จี่ พั น ธุ จั ก รพรรดิ ตั้ ง แต วั น ที่ 9 พฤษภาคม – 16 มิ ถุ น ายน 2563 กระจายได
15 จังหวัด ปริมาณรวม 144.75 ตัน มูลคา 4,992,318 บาท ไดมีการเชื่อมโยงตลาดลําไยรวมกับวิสาหกิจ
ลําไยมัดปุกบานรองขุ ดอําเภอสันปาตอง ตั้งแตวันที่ 13 – 29 กรกฎาคม 2563 ปริมาณรวม 13.20 ตัน
มูลคา 629,200 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.8 สถานการณน้ําและการบริหารจัดการน้ําฤดูฝน
ผูแ ทนโครงการชลประทานเชีย งใหม (นายเกื้ อ กู ล มานะสั มพั น ธสกุ ล )
สภาพน้ําทาในลําน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําปง แมน้ําแตง แมน้ํากวง ในพื้นที่อําเภอเชียงดาวมีน้ําที่ไหลในแมน้ําปง
7 ลบ.ม./วินาที แมน้ําปงที่ไหลผานบริเวณอําเภอสันทราย 1.72 ลาน ลบ.ม./วินาที เขาสูเมืองเชียงใหมวัดที่
สถานีสะพานนวรัฐมีน้ําไหลผาน 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 สภาพน้ําที่กักเก็บไวในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลมีปริมาณน้ําที่กักเก็บไดในวัน ที่ 31 สิงหาคม
2563 ปริมาณ 1.20 ลาน ลบ.ม./วินาที คิดเปนรอยละ 45.33 มีแนวโนมสูงขึ้น ปจจุบันมีนํา้ ไหลเขาสูเขื่อน
วันละ 650,000 ลบ.ม./วินาที คาดการณสถานการณน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล เมื่ อสิ้นสุดฤดูฝนก อนเขาสู
ฤดูแลง กรณีที่มีพายุเขา 2 ลูก ณ สิ้นฤดูฝนจะมีปริมาณน้ําเต็มความจุ 265 ลาน ลบ.ม. กรณีน้ําเฉลี่ยฝนตก
โดยทั่ วไป 255.05 ลาน ลบ.ม. กรณีไมมีฝ นตกเพิ่ มเติมหรือกรณี น้ํา น อยคาดการณ สามารถกัก เก็บ น้ํ าได
171.300 ลาน ลบ.ม. เมื่อเทียบกับป 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถกักเก็บน้ําได 151 ลาน ลบ.ม.
ในปนี้คาดการณวาจะกักเก็บน้ําในเขื่อนแมงัดสมบูรณชลไดมากกวาปที่ผานมา 20 ลาน ลบ.ม. เขื่อนแมกวงอุดมธาราในปนี้มีการกักเก็บน้ําไดมากกวาปที่ผานมา ปจจุบันมีปริมาณน้ํ า 107 ลาน ลบ.ม. คิดเปนร อยละ 40
แนวโนมปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น มีน้ําไหลเขาสูเขื่อนโดยเฉลี่ยวันละ 900,000 ลบ.ม. เปรียบเที ยบกับป 2562
ในปนี้เขื่อนแมกวงอุดมธาราจะกักเก็บน้ําไดมากกวาป 2562 ณ สิ้นสุดฤดูฝนปริมาณ 50 ลาน ลบ.ม. ฝายแมแตง
ปจจุบั นมีน้ําลนฝายไหลลงสูแมน้ําปงวันละประมาณ 1 ลาน ลบ.ม. มีการผันน้ําเขาคลองส งน้ํ าผานเมืองเชียงใหม
วันละประมาณ 780,000 ลบ.ม. เพื่อมาใชในพื้นที่การเกษตรในพื้นที่อําเภอแมแตง แมริม เมื องเชียงใหม
หางดง และสันป าตอง ปจจุบัน แกมลิงบริเวณเหนื อฝายแมแ ตงมีการชะลอการกั ก เก็ บ น้ําไว บ างส วนเผื่ อ มี
พายุเขา แกมลิงแหงที่ 1 ปจจุบันมีน้ําประมาณ 1 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 87.60 แกมลิงแหงที่ 2 มีอยู
ติดกันเปดพื้นที่ไวรองรับ กรณีมีน้ํา หลากกักเก็บได 978,075 ลบ.ม. คิดเป น รอยละ 54 ก อนสิ้นสุดฤดูฝ น
จะมีการผันน้ําใหเต็มแกมลิงทั้ง 2 แหง จะมีน้ํารวมทั้งหมดประมาณ 3 ลาน ลบ.ม. ในอางเก็บน้ําขนาดกลาง
13 แหง ปจจุบันมีปริมาณน้ํา รอยละ 33.3 มีแนวโนมเพิ่มขึ้น อางเก็บ น้ําที่มีความจุเกิน รอ ยละ 80 ไดแ ก
อางเก็ บ น้ํ า แม ตะไคร อ างเก็บน้ํา แมคอน อางเก็บน้ํ าสันหนอง อ างเก็ บ น้ํ าที่ มีความจุรอยละ 60-80 ไดแ ก
อ างเก็บ น้ําแมออน อา งเก็บ น้ําแมโกน อางเก็บ น้ํา ที่มีความจุนอยกวารอยละ 60 ไดแ ก อ างเก็ บน้ําแม จอก
อางเก็บ น้ําแมสะลวม อางเก็บน้ําหวยเดื่อ อางเก็บน้ําแมทะลบ อางเก็บน้ําหวยมะนาว อางเก็บน้ําที่มีความจุ
นอยกวารอยละ 20 ไดแก อางเก็บน้ําแมตูบ อางเก็บน้ําโปงจอ อางเก็บน้ําแมแหลงหลวง อางเก็บน้ําขนาดเล็ก
117 แหง มีปริมาณน้ํา 23 ลาน ลบ.ม. คิดเปนรอยละ 23 ตองขอความรวมมือในการกักเก็ บน้ํ าใหเพิ่มขึ้น
เพื่อใชในฤดูแลงป 2564 น้ําดิบสํารองเพื่อการผลิตน้ําประปาแมน้ําสายสําคัญ แมน้ําปง คลองชลประทาน
มีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับการผลิตประปาในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําจังหวัด
เชียงใหม เปาหมายคือการบริหารจัดการน้ําทวม ตลอดจนการกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและการรักษา
ระบบนิ เวศน...
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ระบบนิ เวศน ป 2564 ซึ่งมี แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญ คือ แผนการบริห ารจัด การน้ําที่ ครอบคลุ มทุ กมิ ติ
การใชน้ํา ตองกั กเก็บ น้ําในฤดูฝนใหไดมากที่สุด ปจจุบั นมีก ารจัดทํา ในสวนของเครื่องมือการจัดการรับ มื อ
อุ ท กภั ย one map ดํา เนิน การแลวในเขตเมื องเชียงใหม หางดง สัน ป าตองและแมวาง สํ า หรับ อํา เภอฝาง
มีก ารจั ดทํ า one map เพื่ อ ใชในการบริห ารจั ด การน้ํา ในช วงเวลานี้ ข อทุ กพื้ น ที่ ใชน้ํ าฝนเป น หลั ก ในการ
ทําการเกษตร และกักเก็บน้ําใหไดมากที่สุดเพื่อจะไดมีน้ําใชเพียงพอในฤดูแลง
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.9 สถานการณอุทกภัย/วาตภัย และแนวทางการชวยเหลือในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม
หั ว หน า สํ า นั ก งานป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม
(วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐิตวิกรานต) สถานการณอุทกภัย ป 2563 เกิดสถานการณอุทกภัยขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม
ตั้งแตวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕63 เป นตนมา โดยมีอําเภอแมแจม เปนอําเภอแรกที่เกิดภัย จังหวัดเชียงใหมได ประกาศ
เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และแผนการ
ปองกัน และบรรเทาสาธารณภั ยแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศเขตการให ความช วยเหลื อผู ป ระสบภั ยพิ บั ติ
กรณี ฉุกเฉิ น (อุ ท กภั ย) ตามระเบี ยบกระทรวงการคลังว าด วยเงิน ทดรองราชการเพื่ อ ช วยเหลื อผู ป ระสบภั ย พิ บั ติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ดั งนี้ 1) ประกาศเขตพื้ นที่ประสบสาธารณภัย (อุ ท กภัย) จํานวน 20 อําเภอ สรุปขอมู ล
พื้ นที่ ป ระสบภั ย พื้ น ที่ป ระสบภั ยภั ย 95 ตําบล 705 หมูบาน ราษฎรได รับ ความเดื อดรอน 91,358 ครัวเรือ น
270,574 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 1,031 หลัง พื้น ที่ การเกษตร 7,997 ไร ประมง 133 กระชัง/บ อ
ปศุสัตว 233 ตัว สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 493 สาย สะพาน 46 แหง เหมือง/ฝาย 55 แหง 2) ประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุท กภัย) จํานวน 2 อําเภอ ไดแกอําเภอแมแจ มและอําเภอ
ดอยสะเก็ ด สรุป ขอมู ลความเสียหายเบื้ องต น พื้ น ที่ ป ระสบภั ย 6 ตําบล 50 หมูบ าน ราษฎรได รับ ความเดื อดรอน
5,055 ครัวเรือน 18,394 คน บานเรือนไดรับความเสียหาย 48 หลัง พื้นที่ การเกษตร 161 ไร ปศุ สัตว 58 ตั ว
สิ่งสาธารณประโยชน ไดแก ถนน 32 สาย สะพาน 14 แห ง เหมือง/ฝาย 9 แห ง สรุปการให ให ความช วยเหลื อ

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กรณีอุทกภัย ชวงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 สามารถแบงตาม
ระยะการติ ดตามการใช จ ายเงินทดรองราชการฯ ได ดั งนี้ 1) การให ความช วยเหลื อแล วเสร็จ อํ าเภอแม แจ ม
ดานพืช จํานวนเงิน ๓,๓๘๐ บาท เกิ ดภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ของหมูที่ ๒ และ ๘ ตําบลทาผา อํ าเภอ
แม แจม ตั้ งแต วั นที่ ๔ มิ ถุ น ายน 256๓ ส งผลให พื้ นที่ เกษตรได รับ ความเสี ยหายโดยสิ้ น เชิ ง รวม ๒.๐๐ ไร
เกษตรกรผูประสบภัย ๒ ราย ซึ่งเกษตรไดรับเงินทดรองราชการเพื่อใหความชวยเหลือแลว (วงเงินชวยเหลือฯ)
๓,๓๘๐ บาท คณะกรรมการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติจังหวัดเชียงใหม (ก.ช.ภ.จ.เชียงใหม) ไดอนุมัติให
ความช วยเหลือและอยู ระหวางการเบิก จาย อําเภอแม แจม ดานบรรเทาสาธารณภั ย จํานวน ๖ โครงการ
จํานวนเงิน 1,๔๑๑,000 บาท เกิด ภั ยพิ บัติก รณี ฉุก เฉินขึ้นในพื้ นที่ห มูที่ ๑๖ ตํา บลแมศึ ก อํ าเภอแม แ จ ม
เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน 256๓ แยกเปน ๑) โครงการซอมแซมสะพานไมฐานคอนกรีตใหกลับคืนสูสภาพเดิมขาม
ห วยแม ครอง จุ ด ที่ 1 บ า นแม ค รอง หมู ที่ ๑๖ ตํ า บลแม ศึ ก อํ าเภอแม แ จ ม งบประมาณ 457,000 บาท
2) โครงการซอมแซมสะพานไม ฐานคอนกรีตให กลั บ คืนสู สภาพเดิ มขามห วยแม ครอง จุ ดที่ 2 บ านแมครอง
หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม งบประมาณ 469,000 บาท 3) โครงการซอมแซมถนน
คอนกรี ตเสริม เหล็ ก ให ก ลับ คื น สู ส ภาพเดิ ม จุด ที่ ๑ บ า นแม ครอง หมูที่ ๑๖ ตํ า บลแม ศึก อํ าเภอแม แ จ ม
งบประมาณ 154,000 บาท 4) โครงการซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับ คืน สูสภาพเดิ ม จุดที่ 2
บ า นแม ค รอง...
บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม งบประมาณ 123,000.00 บาท 5) โครงการซอมแซม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใหกลับคืนสูสภาพเดิม จุดที่ 3 บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแม แจม
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งบประมาณ 92,000 บาท 6) โครงการซอ มแซมท อระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ กให กลั บ คืน สูส ภาพเดิม
บานแมครอง หมูที่ ๑๖ ตําบลแมศึก อําเภอแมแจม งบประมาณ 116,000 บาท อยูระหวางการสํารวจของ
อํ าเภอ เพื่อเตรียมขอรับการสนับสนุ นเงินทดรองราชการเพื่ อชวยเหลือผูป ระสบภั ยพิ บั ติกรณี ฉุ กเฉิ น อํ าเภอ
แมแจม (ดานพืช) เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ของหมูที่ ๕, ๘, ๙ ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม เมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2563 สงผลใหพื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความเสียหาย
ของพื้นที่การเกษตร อําเภอดอยสะเก็ด (ดานการดํารงชีพ) เกิดภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขึ้นในพื้นที่ของหมูที่ 3 ตําบล
ปาเมี่ยง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สงผลใหราษฎรไดรับความเดือดรอน
ขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความเสียหาย เพื่อขอรับการสนับสนุน ดานการดํารงชีพตามความเหมาะสม คา
จัดหาสิ่งของในการดํารงชีพเบื้องตน กรณีที่อยูอาศัยไดรับความเสียหายทั้งหลัง คาวัสดุซอมแซมหรือกอสรางที่
อยูอาศัยประจํา ซึ่งผูประสบภัยพิบัติเปนเจาของที่ไดรับความเสียหาย คาเครื่องนุงหม คาเครื่องมือประกอบ
อาชีพ และหรือเงินทุนสําหรับผูประสบภัยพิบัติที่เปนอาชีพหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวของผูประสบภัยพิบัติ
จังหวัดเชียงใหม ไดมอบสิ่งของและเครื่องอุปโภค บริโภค ใหแกราษฎรผูประสบภัย อําเภอดอยสะเก็ด จํานวน 200
ชุด อําเภอสันทราย จํานวน 220 ชุด อําเภอแมออน จํานวน 130 ชุด

มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.10 การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่
ของรัฐและประชาชน เปนวาระจังหวัดเชียงใหม
ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า จั ง หวั ด
เชียงใหม (นายเกรียงไกร พานดอกไม) จังหวัดเชียงใหมไดประกาศการสรางความรูความเขา ใจเกี่ยวกั บการ
เลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนเปนวาระจังหวัดเชียงใหม บทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น มาตราที่ 142 คณะรัฐมนตรีเห็ นวาจะใหมีการเลื อกตั้ ง
ทองถิ่นเมื่อใดหรือประเภทใดกอนจะแจงใหคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จะกําหนดวันเลือกตั้ง ประเทศไทยมีการจัดการการเลือกตั้งภายในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด – 19
มาแล ว 2 ครั้ง โดยครั้ งแรกเป น การเลือ กตั้ ง ซ อ มสมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎรจั ง หวั ด ลํ า ปาง และครั้ ง ที่ 2
เปนการเลือกตั้งใหมสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ
กรมควบคุมโรคไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการการเลือกตั้งภายใตสถานการณ การแพรระบาดของโรค
โควิด -19 เปน ลํ าปางโมเดล และสมุท รปราการโมเดล ทํ าใหก ารเลือกตั้งของทั้ ง 2 แห งเป น ไปดวยความ
เรียบรอย คาดวาการเลือกตั้งสภาทองถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังคงตองใชรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนลําปาง
โมเดลและสมุทรปราการโมเดล เพิ่มหนวยเลือกตั้งมากขึ้นเพื่อจะไดลดความแออัดของประชาชนที่เดิน ทางไป
เลื อกตั้ง จัดใหที่เจาหนาที่ อสม.ประจําหนวยละ 3 คน เพื่อคัดกรองไขและมี เจลทําความสะอาดมือบริ การ
แนวทางความรวมมือกลุมเจาหนาที่ของรัฐซึ่งจะไดรับการประสานขอความรวมมือ สนับสนุนชวยเหลือในการ
ประชาสัมพันธและการจัดการเลือกตั้ง วางตัวเปนกลางทางการเมือง และไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา
แนวทางความรวมมือกลุมประชาชนทั่วไป สรางความรูความเขาใจผานกลไกและเครือขายของสวนราชการใน
ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ใหมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประชุมและการเลือกตั้ง เขามามีสวนรวมทางการเมืองทั้งกอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง
ตอต านการซื้อสิ ทธิข ายเสียงทุก รูป แบบ และไปใชสิทธิเลือ กตั้งโดยไมถูกครอบงํา สํานั กงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง...
การเลื อกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการจัดทํ าโครงการพัฒ นาชองทางการมี สวนรวมทางการเมือ ง
อยางสรางสรรค กิจกรรมสื่ออัตลักษณทองถิ่นไทย สรางนวัตกรรมใหมพรอมใจไปเลือกตั้งทองถิ่น เพื่อเปนการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและเห็นความสําคัญของการเมืองและการเลือกตั้งและเขามามีสวนรวม
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ทางการเมือ งของประชาชน เป น กลไกลสําคัญ ของการพั ฒ นาระบอบประชาธิป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ตริ ย
ทรงเปนประมุข จึงมีความจําเปนที่ตองสื่อสารใหเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เขามามีสวนรวมในกระบวนตางๆ และออกไปใช สิทธิเลือกตั้งโดยไมถูกครอบงํา ทราบกระบวนการ วิ ธีการ
ขั้น ตอนการเลื อกตั้ง ซึ่งการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตองคํานึ งถึงความแตกตางของประชาชนในแตละ
บริบ ทของพื้ นที่ การดํา เนินการดังกลาวจะประสบความสํา เร็จ ไดจ ะตอ งเสริ มสรา งการมีสวนรว มของภาคี
ความสัม พัน ธ ข องหน วยงานต างๆ ในพื้ นที่ และสง เสริ มศัก ยภาพด านการสื่ อ สารและประชาสัม พั น ธ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธที่มีรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา
การใชภาษาที่ตรงกลุมเปาหมายที่กระตุนใหเกิดความรูสึกรวม ตระหนักรู และเปลี่ยนพฤติกรรมการใชสิทธิ
เลือกตั้งอยางมีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประชาสัมพันธรณรงคการเลือกตั้งทองถิ่นที่สอดคลองกั บ
ประเพณี วัฒ นธรรม วิถีชีวิต ของชุมชนในแตละพื้น ที่ที่ส ะทอ นถึงเอกลักษณ ของจังหวัด 2) ประชาสั ม พั น ธ
ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การเลือ กตั้ งทอ งถิ่น ใหเปน ไปอยา งมี ป ระสิทธิผล เจ าหน าที่ ของรัฐวางตัวเป น กลาง
ทางการเมือ ง ผู มี สิท ธิ เลื อกตั้ ง ออกไปใชสิ ท ธิอ ย างมี คุณ ภาพ เพิ่ มจํ า นวนรอ ยละผู ม าใช สิ ท ธิ เลื อ กตั้ งและ
ลดจํานวนบัตรเสียในการเลือกตั้งทองถิ่น 3) สรางภาคีเครือขายการสื่อสารและประชาสัมพันธภาครัฐระหวาง
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดและหนวยงานของรัฐระดับอําเภอทองถิ่น เปาหมาย ไดแก
เจ าหน าที่ ข องรั ฐและเครือ ขา ย ผู ส นใจสมัค รรับ เลือ กตั้งท อ งถิ่ น ประชาชนผู มีสิ ทธิ เลือ กตั้ ง ทั่ วไป พัน ธกิ จ
การสรางความรูความเขาใจการเลือกตั้งทองถิ่นแกเจาหนาที่ของรัฐและประชาชนเปนวาระจังหวัดเชียงใหม
สรางการรับรู เขาใจ มีสวนรวมในการเลือกตั้งอยางมีคุณภาพ เจาหนาที่ของรัฐวางตัวเปน กลางทางการเมือง
ประชาชนตอต านการซื้อ สิท ธิข ายเสีย ง ประชาชนไปใชสิทธิเลือ กตั้งโดยไมถู กครอบงํา สื่อ ประชาสั ม พั น ธ
ประกอบดวย 1) คลิ ป วิดีโอความรูเกี่ ยวกับ การเลื อกตั้งทองถิ่น จํา นวน 10 เรื่ อ ง 2) สปอตวิท ยุ จํา นวน
4 เรื่อง ละครสั้นวิทยุภาษาเหนือ และชนเผา 9 ภาษา ไดแก ภาษาชนเผาอาขา ภาษาชนเผาลีซู ภาษาชนเผาเมี่ยน
ภาษาชนเผามง ภาษาชนเผาลาหู ภาษาชนเผากะเหรี่ยง (โป) ภาษาชนเผ ากะเหรี่ย ง (สะกอ) ภาษาเหนื อ
(กําเมือง) ภาษายอง อินโฟกราฟก 2D Animation จํานวน 4 เรื่อง และแผนพับ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 โดยเอกสาร จํานวน 1 เรื่อง คือ
- วารสารข า วประชาสั ม พั น ธ ป ระจํ า เดื อ นสิ ง หาคม 2563 โดยสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
จ า จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายชลิ ต ทิ พ ย คํ า ) จั ง หวั ด เชี ย งใหม กํ า หนดจั ด กิ จ กรรม
โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กิ จ กรรม “ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม หั ว หน า ส วนราชการ และผู บ ริ ห าร
องคกร...
องคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” กําหนดออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ครั้งที่ 6 ในวันที่
10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31 ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม สวนราชการเริ่ม
ให บ ริก ารประชาชน เวลา 08.30 น. พิ ธีเป ดกิ จกรรมโดย ผู วา ราชการจังหวัดเชีย งใหม เวลา 10.00 น.
ประชุ ม รั บ ฟ ง ป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ร วมกั บ หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
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รัฐวิสาหกิจ กํานัน ผูใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนภาคเอกชน เวลา 11.30 น. และ
ผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ อําเภอแม แจม เวลา 13.00 น. ครั้งที่ 7 ในวันที่
16 กันยายน 2563 ณ โรงเรีย นราชประชานุเคราะห 30 ตําบลแมอ าย อํ าเภอแม อาย สวนราชการเริ่ ม
ให บ ริก ารประชาชน เวลา 08.30 น. พิ ธีเป ด กิ จ กรรมโดยผู วาราชการจั ง หวั ด เชี ยงใหม เวลา 10.00 น.
ประชุ ม รั บ ฟ ง ป ญ หาและความต อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ร วมกั บ หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า อํ า เภอ
รัฐวิ สาหกิจ กํ านัน ผู ใหญบาน ผูแทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น และผูแทนภาคเอกชน เวลา 11.30 น.
และผูวาราชการจังหวัดเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่ อําเภอแมอ าย เวลา 13.00 น. ในโอกาสนี้
ขอเชิญ ชวนหัวหนาสวนราชการรวมออกบริการประชาชนตามโครงการฯ ในพื้น ตามวั น เวลา และสถานที่
ดังกลาวขางตน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดํ า เนิ น งาน “น อ มนํ า แนวพระราชดํ าริ ข องสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ า
กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สู แ ผนปฏิ บั ติ ก าร 90 วั น ปลู ก ผั ก สวนครั ว
เพื่อสรางความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒนธรรมปลูกผักประจําครัวเรือน
ผูแทนสํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัดเชีย งใหม (นายวิทยา ชุมภูคํ า) เมื่อวัน ที่
24 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ไดจัดพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ในการดําเนินงาน “นอมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สูแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสราง
ความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สรางวัฒ นธรรมปลูก พื ชผัก ประจํ าครัวเรื อน โดยมี ผูวาราชการจั งหวั ด
เชียงใหม เปนประธาน ซึ่งเปน ความรวมมือของ 7 หนวยงานหลัก ประกอบดวย ที่ ทําการปกครองจั งหวัด
เชียงใหม สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรจังหวั ดเชียงใหม สํ านักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม มหาวิทยาลัยแมโจ และสํานักงานพัฒนา
ชุ ม ชนจั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยมี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามภารกิ จ ที่ เกี่ ย วข อ งของแต ล ะหน ว ยงาน ดั ง นี้
1) กิจกรรมที่ 1 สรางความตอเนื่องคือพลัง หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ มหาวิทยาลัยแมโจและสํานักงาน
พัฒ นาชุม ชนจัง หวัด เชีย งใหม 2) กิจ กรรมที่ 2 ทําเปน บาน สานเปน กลุ ม หนวยงานผูรับผิ ดชอบหลัก คื อ
สํานั กงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด เชียงใหม 3) กิจกรรมที่ 3 สรางชุมชน
สีเขียว เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมหนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานสงเสริมการปกครองท องถิ่นจังหวัด
เชียงใหม และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 4) กิจกรรมที่ 4 จากวัฒ นธรรม สู นวัตกรรม หนวยงาน
ผูรับผิดชอบหลัก คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม และ 5) กิจกรรมที่ 5 เกิดชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหมและสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเข าทํ าประโยชน ใ นพื้ น ที่ ป าไม และขอผ อ นผัน มติ ค ณะรัฐมนตรีเมื่ อวั น ที่
8 กรกฎาคม 2563 ในกรณี ที่ ป รากฏว ายัง มี สว นราชการใดเข าทํ าประโยชน ในพื้ น ที่ ป าไม กอ นได รับ
อนุญาต
ผูแทน...

๑๖
ผูแ ทนสํ านัก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมจั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายสากล
สุรวงค) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้ นที่ป าไม และ
ขอผ อนผัน มติ คณะรัฐมนตรีเมื่ อ วัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ ในกรณี ที่ ป รากฏว า ยังมี สวนราชการใดเข า ทํา
ประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต สรุปไดดังนี้ ๑) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เรื่อง
การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม ไดกําหนดมาตรการการเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมของสวนราชการตาง ๆ
ทุ ก กรณี จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายเกี่ ย วกับ ป า ไม โดยจะต องไดรับ อนุ มัติ ให ใช พื้ น ที่ เสี ย ก อ น จึง จะเข า
ดําเนินการได ๒) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ (เรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม)
เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยใหจังหวัดอุตรดิตถใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาน้ําปาด เพื่อกอสรางตลาด
การคาชายแดน ณ ชองภูดู และปรับปรุงถนนสายบานมวงเจ็ดตน - ดานภูดู จังหวัดอุตรดิตถ และใหกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม พิจารณาดําเนินการเรง รัดการตรวจสอบการเขา ใชพื้น ที่
ปาสงวนแหงชาติ ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐทั้งหมดที่ยังมิไดขออนุมัติการเขาใชพื้นที่ใหครบถวน
ทุกกรณีในภาพรวมของทั้งประเทศ และประสานกับสวนราชการและหนวยงานของรัฐดังกลาว เพื่อดําเนินการ
ให ถูกต องตามขั้นตอนและเปนไปตามบทบั ญญั ติของกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป ๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๔๒/๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
เสนอเรื่อง การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม และขอผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓
ในกรณีที่ปรากฏวายังมีสวนราชการใดเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต โดยมีสวนราชการหรือ
หนวยงานของรัฐที่เขาไปทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต ใน ๗๔ จังหวัด จํานวน ๓๑,๑๗๙ แห ง
เสนอคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบในการขอ
ผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๒๓ และมาตรการเพื่อแกไขปญหากรณีที่สวนราชการหรือ
องคการของรัฐ เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต รวม ๕ ขอ เพื่อให สวนราชการหรือองคการ
ของรัฐถือเปนแนวทางปฏิบัติตอไป สรุปดังนี้ ๑) ผอนผันใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใชพื้นที่ตอไป
โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการปาไม ซึ่งไดยื่นคําขออนุญาตไวแลว หรือยื่นคํา
ขออนุญาตเขาทําประโยชนภายใน ๑๘๐ วัน นับ ตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ๒) สวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐ ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการประเภทตางๆ ตามแนวทางปฏิบัติ
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนดไว ใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายตอไป ๓) หากปรากฏวา
ยังมีสวนราชการหรือองคการของรัฐใด เขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมกอนไดรับอนุญ าตอีกซึ่งเปน การปฏิบั ติ
ไม ช อบด ว ยกฎหมายว า ด ว ยการป า ไม ให ก รมป า ไม พิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามกฎหมายโดยเคร ง ครั ด
๔) มิให สวนราชการทุกหนวยงานจัดสรรงบประมาณใหแกโครงการที่ดําเนิ น การในพื้ น ที่ ปาไมที่ยัง ไม ไดรับ
อนุญ าตใหใชพื้นที่ปาไม ๕) ในกรณี ฉุกเฉิน และมีความจําเปนในการปรับ ปรุงและซอมแซม เพื่ อแกไขความ
เดือดรอนของราษฎร ใหสามารถดําเนินการไปพลางกอนได และแจงใหกรมปาไมทราบภายหลัง เชน กรณีเกิด
เสนทางหรือถนน ที่ยังไมไดรับอนุญาต ถูกน้ําไหลบา ทําใหทางขาด ประชาชนจํานวนมากไดรับความเดือดรอน
ซึ่งตองเปนกรณีฉุกเฉิน และจําเปนจริงๆ ซึ่งกรณีดังกลาว สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม จึงขอแจงสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ พรอมซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อโปรดทราบ
และพิ จารณาให เจาหนาที่ ป ฏิบัติ ดั งนี้ 1) ใหสวนราชการหรือ หน วยงานของรั ฐที่ไดรับ การผ อนผัน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยใหดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบและกฎหมายวาดวยการ
ป า ไม ซึ่ ง ได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตไว แ ล ว หรื อ ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเข า ทํ า ประโยชน ภ ายใน 180 วั น นั บ ตั้ ง แต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอใหยื่นคําขอตามแบบคําขอใชพื้นที่ในเขตป าสงวนแหงชาติ (ป.ส. 17) และ
แบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา (ป. 84 – 1) ตามแตกรณีไป โดยยื่นคําขออนุญาตไดตามที่ระบุใน
ระเบียบ ...

๑๗
ระเบี ย บ กฎหมาย และให ร วบรวมสํ า เนาคํ า ขออนุ ญ าตส ง ให หั ว หน า ส ว นราชการระดั บ ปลั ด กระทรวง
เพื่ อ รวบรวมคํ า ขออนุ ญ าตของหน วยงานในสั งกั ด ส งไปยั งกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อ ม
(กรมป า ไม ) ต อ ไป 2) ให ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานของรั ฐ จั ด ทํ า ภาพถ า ยอากาศ (Google Earth)
แสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตโดยสังเขป แนบมาพรอมคําขออนุญาต โดยขอใหสวนราชการยื่นคําขออนุญาต
เขาทําประโยชนตามแบบคําอนุญาตขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม หรือยื่นแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา (ป. 84 – 1) ตอสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) ตามแตกรณี ภายใน 180 วันนับตั้งแตคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือภายในวันที่
1๘ ธันวาคม 2563 โดยใหสวนราชการตรวจสอบสถานะของหนวยงานตนเองวามีที่ตั้งหรือดําเนินโครงการ
ใดๆ ไปแลว กอนที่ไดรับ อนุญ าต หากอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่น คําขออนุญ าตเขาทํ าประโยชนตาม
แบบคําอนุญ าตขอใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติ ตอสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม หรือหากอยูในปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ใหยื่นแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนใน
เขตปา (ป. 84 – 1) ตอสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) ตามแตกรณี ภายใน 180 วันนับตั้งแต
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ หรือภายในวันที่ 1๘ ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน
ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่อติดตอสื่อสาร
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช.ภาค 3 (นายฉลาด อาสายุ ทธ) แจงต อที่ ป ระชุ ม
1) เรื่อง ให องคกรปกครองสวนทองถิ่นทําการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกัน ของคลื่นความถี่
ที่อนุญาตใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่อติดตอสื่อสาร ใหเปนไปตามประกาศเรื่องหลักเกณฑการปรับปรุง
การใชค ลื่น ความถี่ กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างบก และกิ จ การประจํ าที่ ย า นความถี่ 137 – 137 เมกะเฮิ รตซ
กสทช. มีประกาศเรื่อง หลักเกณฑการอนุญ าตและกํากับ ดูแลใหองคก รปกครองสวนทองถิ่น ใชคลื่น ความถี่
สาระสําคัญ (หมวด 2 ขอ 11) คือ ใหใชงานที่คลื่นความถี่ ยาน VHF ระบบ FM ความกวางแถบคลื่นไมเกิน
16 kHz สํา หรับ การติ ด ตอ สื่ อสาร จํา นวน 11 ความถี่ 162.125,162.150,162.175, 162.225,
162.475, 162.525,162.575,162.650,162.775,162.825,162.975 เพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
ในการบริห ารราชการสวนท อ งถิ่ น ซึ่ งแตล ะช อ งการใช งานจะมี ระยะหา งจากความถี่ ขางเคีย งที่ อ ยู ติ ดกั น
25 Khz ประกาศ กสทช.เรื่องหลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่นความถี่ กิจการเคลื่อนที่ ทางบก และกิจการ
ประจํ า ที่ ย า นความถี่ 137 - 174 เมกะเฮิ รตซ ลงวั น ที่ 1 มี น าคม 2559 ประกาศราชกิ จ จานุ เบกษา
วันที่ 30 มี นาคม 2559 เพื่อ สงเสริมใหการใชคลื่น ความถี่ ภายในประเทศใหเปน ไปอยางมี ประสิ ทธิ ภาพ
เพียงพอตอความต องการในการใชความถี่วิทยุของทุกภาคสวนในระยะยาว สอดคลองกับความกาวหนาของ
เทคโนโลยี สาระสํา คัญ ใหป รับ ลดระยะหางของชองความถี่ขางเคียงที่ อยู ติดกัน จาก 25 kHz แตหน วยงาน
ยั ง คงใช ค วามถี่ห ลั ก เดิ มตามที่ ได รับ การจัด สรร ทั้ ง นี้ โดยมี เงื่อ นไขอื่ น ๆ ให เป น ไปตามที่ อ งค ก รปกครอง
สวนทองถิ่นไดรับอนุญาตอยูเดิม และใหปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑการอนุญาตและกํากับดูแล
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ ใหหนวยงานสวนทองถิ่นที่ไดรับอนุญ าตใชความถี่ ดําเนิน การ
ปรับลดระยะหางดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 หากไมดําเนินการภายในกรอบเวลาที่กําหนด
สํา นั ก งาน กสทช.จะเสนอให กสทช.พิ จ ารณายกเลิก การอนุ ญ าตให ใช คลื่น ความถี่ ต ามควรแกก รณี ต อ ไป
เมื่ อ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ได ดํ า เนิ น การปรั บ ลดระยะห า งของช อ งความถี่ ที่ อ ยู ติ ด กั น เป น ไปตาม
หลักเกณฑ...

๑๘
หลักเกณฑใหมที่ไดกําหนดแลว ใหแจงการปรับลดระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกันดังกลาวเปน หนังสือให
สํานั กงาน กสทช. พรอมเอกสารหลักฐานทราบโดยแจงที่สํานักงาน กสทช.ภาค 3 จนถึ งวันที่ 31 ธัน วาคม
2563 2) ให ป รับ เปลี่ ย นการใช คลื่ นความถี่ 420.200 Mhz เพื่ อ การเชื่ อ มโยงสํ า หรั บ การกระจายเสี ย ง
ตามสาย หอกระจายขาวไรสาย) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กสทช.มีประกาศ กสทช.เรื่ องหลั กเกณฑ
การอนุญาตและกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชคลื่นความถี่ หมวด 3 ขอ 15 อนุญ าตใหใชคลื่น
ความถี่ยาน UHF ใชงานในระบบ FM ความกวางและความถี่ไมเกิน 16 กิโลเฮิรตซ เพื่อการเชื่อมโยงสําหรับ
กระจายเสียงตามสายในการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการใหแกประชาชนโดยใช
คลื่นความถี่ 420.200 Mhz ตอมา กสทช.ไดมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑการปรับปรุงการใชคลื่น ยานความถี่
380.510 เมกะเฮิรตซ กําหนดใหผูไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถี่ในกิจการเคลื่อนที่ทางบกและกิจการประจําที่
ที่ มีหลักฐานการอนุ ญ าตและมีการใชคลื่นความถี่ในยานนี้ ปรับ เปลี่ยนการใชงานคลื่ นความถี่ให เป น ไปตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการเคลื่อนที่ทางบก และกิจการประจําที่ ยานความถี่ 401.405.9
เมกะเฮิรตซ 406.2.410 เมกะเฮิรตซ และ 430-450 เมกะเฮิรตซ ภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 ซึ่งการใชงาน
คลื่นความถี่ 420.200 Mhz เพื่อการเชื่อมโยงการกระจายเสีย งตามสาย (หอกระจายขาวไรสาย) ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับอนุญ าตก็จะสิ้นสุดภายในสิ้นป พ.ศ. 2563 ดวย ตามประกาศดังกลาว ดังนั้ น
ให อ งคก รปกครองส วนท องถิ่ น ที่ ไดรับ การจั ด สรรคลื่น ความถี่ 420.200 Mhz ความกว างแถบคลื่ น ไม เกิ น
16 kHz ระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกันเทากับ 25 kHz ใหปรับเปลี่ยนไปใชคลื่น ความถี่ 430.225 MHz
ความกวางแถบคลื่นไมเกิน 11 kHz ระยะหางของชองความถี่ที่อยูติดกันเทากับ 12.5 kHz ใหแลวเสร็จภายใน
สิ้ น ป พ.ศ. 2563 โดยมี เงื่อนไขอื่ น ๆ ให เป น ไปตามที่ อ งค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ไดรับ อนุ ญ าตอยู เดิ ม
หากไมดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นป พ.ศ.2563 สํานักงาน กสทช.จะเสนอให กสทช. พิจารณายกเลิ ก
การอนุ ญ าตให ใช ค ลื่ น ความถี่ 420.200 MHz ตามควรแกก รณี ต อ ไป เมื่ อองค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ได ดํ า เนิ น การปรั บ เปลี่ ย นการใช ง านคลื่ น ความถี่ แ ล ว ให แ จ ง การปรั บ เปลี่ ย นดั ง กล า วเป น หนั ง สื อ ให
สํานักงาน กสทช. พรอมเอกสารหลักฐานทราบโดยแจงไดที่ สํานักงาน กสทช.ภาค 3 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนกันยายน 2563
วันที่
เวลา
งาน
สถานที่
25 กันยายน 2563 09.00 น. การประชุ ม หั ว หน า ส ว นราชการประจํ า จั ง หวั ด ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 9/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
6.1 รองผูว าราชการจัง หวัดเชี ยงใหม (นายรัฐพล นราดิ ศร) มอบแนวทางการปฏิ บั ติ
ราชการและขอสั่งการ เรื่อง การเฝาระวังการแพรระบาดของโรคโควิด – 19 รอบที่ 2 จังหวัดเชียงใหมไดมี
หนังสือ...

๑๙
หนังสือซักซอมแนวทางการเฝาระวังและการปองกันไมใหมีการนําเชื้อเขามากับแรงงานตางดาว โดยเฉพาะ
แรงงานตางดาวจากเมียนมาร ลาว และกัมพูชา มีการเฝาระวังในพื้นที่ 3 ชั้น ไดแก ชั้นที่ 1 แนวชายแดน ชั้น
ที่ 2 ดานในพื้นที่อําเภอรอบกลาง ชั้นที่ 3 ดานโควิดหมูบาน ที่ตองเฝาระวัง สังเกตคนตางดาวที่เดินทางเขา
พื้น ที่ หั วหน าส วนราชการที่ดูแ ลกฎหมายที่ ตอ งออกใบอนุ ญ าตตาง ๆ เช น สํา นักงานสาธารณสุ ข จังหวั ด
วัฒนธรรมจังหวัด หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อําเภอทุกอําเภอใหมีการประชาสัมพันธสรางการรับรู
ใหกับผูประกอบการที่ติดตอขอรับใบอนุญาตการทํางานใหกับแรงงานตางดาว โดยขอใหเนนย้ําตรวจสอบขอมูล
การเดินทางเขาพื้นที่ เพื่อจะไดดําเนินการตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหมตอไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.2 รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายวิรุฬ พรรณเทวี) มอบแนวทางการปฏิบัติ
ราชการและขอสั่งการ ดังนี้
6.2.1 ขอให สวนราชการที่ ไดรับ งบประมาณประจํ า ป พ.ศ. 2563 จากจังหวั ด
เชียงใหม ไดแก งบพั ฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด งบแกไขและบรรเทาปญ หาความเดือดรอนของประชาชน
ในพื้ น ที่ อั น เนื่ อ งมาจากป ญ หาภั ย แลง และอุ ท กภั ย ในจั งหวั ด และงบประมาณที่ ได รั บ จากกระทรวง/กรม
ตนสังกัด ขอใหดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวของดวย
6.2.2 โครงการโคกหนองนาโมเดลขณะนี้ยังไมมีการสั่งการที่ชัดเจน แตตองมีการ
ขับเคลื่อนโครงการตอไป
6.2.3 นโยบายรัฐบาลที่ใหมีการจางเกษตรกรตําบลละ 8 คน ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ขอใหจัดการประกาศและใหเกิดความโปรงใส อยาใหมีการรองเรียน
6.2.4 โครงการขั บ เคลื่ อ นไทยไปด ว ยกั น นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ม อบหมายให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลจังหวัดเชียงใหม ลําพูน และแมฮ องสอน ตามระเบียบใหมีการ
ประชุมภายใน 30 วัน ครบกําหนดวันที่ 12 กันยายน 2563 หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดวย
6.2.5 จั งหวัด ได รับ การร อ งเรีย นเรื่อ งสุ นั ข ภายในศู น ย ราชการจั ง หวัด เชี ย งใหม
ขอใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหมดูแลในเรื่องของการจัดทําหมันสุนัขดวย
6.2.6 สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารนายกรั ฐ มนตรี ไ ด มี ห นั ง สื อ แจ ง เวี ย นส วนราชการ
ใหดําเนินการตรวจสอบขอมูลของขาราชการที่ครบกําหนดการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ประจําป
2561 – 2563 ขอให ทา นติ ด ตาม/สอบถามข อ มูล โดยตรงกั บ กระทรวง/กรมต น สั ง กั ด ซึ่ งในส ว นของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการตรวจสอบขอมูลของขาราชการในสังกัดมาแลว
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
6.3 ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย) มอบแนวทางการ
ปฏิบัติราชการ/ขอสั่งการ และประชาสัมพันธ ดังนี้
6.3.1 ตามที่รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมอบนโยบายไปแลวขางต น
ขอใหสวนราชการและผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติดวย
6.3.2 แจง นายอํ า เภอแม ออน (นายสุเทพ แสนมงคล) เสี ยชี วิต ที่ บ า นเมื่ อ
วันเสารที่ 29 สิงหาคม 2563 เจาภาพตั้งบําเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรม ณ วัดพระนอนขอนมวง กําหนดพิธี
พระราชทานน้ําหลวงอาบศพ ในวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 19.45 น. สวดอภิธรรมวันที่ 1 - 2
กันยายน...

๒๐
กั น ยายน 2563 เวลา 19.45 น. พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 3 กั น ยายน 2563
เวลา 14.00 น. ณ สุสานบานปารวก ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
ประชุมเลิกเวลา 15.20 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
3.1 โดยการชี้แจง
3.1.1 สรุปการเบิก จายงบประมาณในภาพรวมของจั งหวัดเชี ยงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม)

สํานักงานคลังจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการใชจายเงินงบประมาณ ดังนี้
คณะรัฐ มนตรี มีม ติเห็น ชอบมาตรการเรง รัด การใชจ า ยงบประมาณรายจา ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวัน ที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อ เป น แนวทางให ห น ว ยรับ งบประมาณจัด ทํ า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหสอดคลองกับเปาหมาย
ในภาพรวมของประเทศ ดังนี้
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
แผนฯ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
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
1. งบประมาณ
ประจําป 2563
1.1 รายจาย
ประจํา
1.2 รายจาย
ลงทุน
2.งบประมาณ
เหลื่อมป
ป 2562
กอนป 2562

งบประมาณ

PO

27,918.95

เบิกจาย

รอยละ/
ลําดับ
ประเทศ

การใชจาย
(PO+เบิกจาย)

รอยละ
การใชจาย

เปาหมาย
ไตรมาส 4

2,050.61

24,843.94 88.99 (1)

26,894.55

96.33 (1)

100

19,066.45

112.80

18,529.73 97.18

18,642.52

97.78

100

8,852.50

1,937.82

6,314.21

71.33 (1)

8,252.03

93.22 (7)

100

2,514.35

297.44

2,102.68

83.63

2,148.33

194.46

1,879.37

87.48

366.02

102.97

223.31

61.01

ณ วั น ที่ 18 กั น ยายน 2563 จั ง หวั ด เชี ย งใหม มี ห น วยรั บ งบประมาณที่ ได รับ จั ด สรร
งบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 143 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค จํานวน
140 หน ว ยงาน องค ก ารมหาชน จํ า นวน 2 หน ว ยงาน องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด เชี ย งใหม จํ า นวน
1 หนว ยงาน จากการติด ตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิ กส
(GFMIS) พบวามีผ ลการดําเนินการเปน ไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํา นวน 68 หนวยงาน และมีห นว ย
เบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4
รอยละ 100 จํานวน 75 หนวยงาน ตามรายละเอียดผลการใชจา ยรายหนวยงาน ดังนี้

3.1.2 สรุปการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด
ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2563 (สํานักงานจังหวัดเชียงใหมและกลุม งานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวั ด
ภาคเหนือตอนบน 1)

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

3.1.3 งบประมาณตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม (สํานักงานจังหวัดเชียงใหม)
งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดเชียงใหม
จัง หวัดเชี ย งใหม ได เขารวมประชุม ชี้แจงงบประมาณตามรางพระราชบั ญ ญัติ งบประมาณ
รายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 ต อ คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 และตอคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัด และ
แผนบู รณาการพั ฒ นาพื้ น ที่ ระดั บ ภาคเรีย บร อยแล ว เมื่ อ วั น ที่ 8 และ 10 กั น ยายน 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 คงเหลือ งบประมาณตามรางพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จํานวน 331,617,200 บาท (รวมคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการ ดังนี้
1. ประชุมซักซอมแนวทางการอนุมัติโครงการ การโอนเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/
กิ จกรรม ตามแผนปฏิ บั ติราชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการบริห ารงบประมาณรายจ า ย
ประจําป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียบรอยแลว
2. มี ห นั งสื อ แจ งให แ จงหน ว ยงานรับ ผิ ด ชอบโครงการ/กิ จกรรมตามแผนปฏิบั ติ ราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียดโครงการตามแบบเสนอขออนุมัติ
โครงการตามแผนปฏิ บั ติราชการประจํ าปข องจังหวั ดเชี ย งใหม ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ส งให
สํานั กงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และใหหนวยงานเตรียมการ
ในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมที่จะดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ

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

3.1.4 ข อ ควรรู ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การเลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562 (สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.5 สถานการณ การแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ
สถานการณโรคตามฤดูกาล (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม)

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

3.1.6 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม)
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ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2559
ลําดับ
ที่

ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่ตําบล/อําเภอ

เนื้อที่ (ไร)

จัดใหราษฎร
อยูอาศัยและทํากิน
ราย
แปลง
66๑
93๔

๕

ปาแมแจม
ต.ชางเคิ่ง อ.แมแจม)

3,878-1-51

๖

ปาลุมน้ําแมฝาง
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ

1,836-0-00

294

394

๗

12,192-2-40
ปาจอมทอง
ต.บานหลวง ต.ขวงเปา
ต.ดอยแกว ต.สบเตี๊ยะ
ต.แมสอย และ ต.บานแปะ
อ.จอมทอง

1,4๒๑

1,8๙๓

การดําเนินงาน

ตามหนังสืออนุญาตเลมที่ 111
ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 20 เม.ย. 59
และไดจัดสงบัญชีให
คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ
เพื่อดําเนินการตอไป
ตามหนังสืออนุญาตเลมที่ ๑26
ฉบับที่ 01 ลงวันที่ 1 พ.ค. 60
และไดจัดสงบัญชีให
คณะอนุกรรมการสงเสริมอาชีพ
เพื่อดําเนินการตอไป
ตามหนังสืออนุญาตเลมที่ ๑26
ฉบับที่ 03 ลงวันที่ 30 มิ.ย. 60

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2560
ลําดับ
ที่

ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่ตําบล/อําเภอ

เนื้อที่ (ไร)

จัดใหราษฎร
อยูอาศัยและทํากิน
ราย
แปลง

การดําเนินงาน

๘

ปาแมแจม
ต.วัดจันทร ต.แจมหลวง
อ.กัลยาณิวัฒนา

10,21๒-๓-6๗

1,733

2,782

ตามหนังสืออนุญาตเลมที่ ๑26
ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. 6๒

๙

ปาแมขานและปาแมวาง
ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง
ต.ดอนเปา ต.ทุงป ต.บานกาด
และ ต.แมวิน อ.แมวาง

11,493-2-20

2,338

3,369

จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคําขอให
กรมปาไมพิจารณาอนุญาต

๑๐

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ต.เวียง อ.ฝาง ต.สันตนหมื้อ
ต.บานหลวง อ.แมอาย
จํานวน ๕ แปลง

๑๑

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
บานหวยงูใน หมูที่ ๕
ต.สันทราย อ.ฝาง

๑๒

พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสราง
ตนเอง ในทองที่นิคมเขื่อน
ภูมิพล ต.ทาเดื่อ อ.ดอยเตา

5,960

อยูระหวางจัดที่ดิน
ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

239 – 0 - 21

อยูระหวางจัดที่ดิน
ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม
ถอนออกจากพื้นที่เปาหมาย คทช.

934

1
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ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ที่

ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่ตําบล/อําเภอ

เนื้อที่ (ไร)

จัดใหราษฎร
อยูอาศัยและทํากิน
ราย
แปลง

การดําเนินงาน

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

พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน
ต.เวียง และ ต.ทากวาง
อ.ฝาง

210 -1 - 24

อยูระหวางจัดที่ดนิ
ใหราษฎรเขาทํากิน

ใหดําเนินการจัดที่ดินทํากิน
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตาม
กฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

ผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ของจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. ๒๕๖2 - 2563
ลําดับ
ที่

ปาสงวนแหงชาติ
ทองที่ตําบล/อําเภอ

๑6

ปาเชียงดาว ต.ทุงขาว
พวง อ.เชียงดาว

760 - 3 - 08

จัดใหราษฎร
อยูอาศัยและทํากิน
ราย
แปลง
88
130

๑7

ปาแมแจม ต.ทาผา
อ.แมแจม

3,922 – 2 -03

660

7,977-0-01

1,516

2,301

3,000-2-42

489

592

๑8
๑9

เนื้อที่ (ไร)

964

ปาแมริม

ปาอินทขิล

รวมทั้งสิ้น ๑9 แปลง

92,480-0-18

การดําเนินงาน

อยูระหวางผูวาราชการจังหวัด
ลงนามหนังสือถึงกรมปาไม
เพื่อพิจารณาอนุญาต
จังหวัดเชียงใหมสงเรื่องราวคํา
ขอใหกรมปาไมพิจารณาอนุญาต
คณะอนุกรรมการคทช.จังหวัด
ไดเห็นชอบขอบเขตแปลงรวม
แลว
คณะอนุกรรมการคทช.จังหวัด
ไดเห็นชอบขอบเขตแปลงรวม
แลว

๑5,528 ๑8,449

2
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สรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)
ของจังหวัดเชียงใหม ป 2558 - 2563 จํานวน 19 แปลง ดังนี้
สรุปขอมูล คทช. จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558 – ๒๕๖3 จํานวน 19 แปลง
รวมเนื้อที่ 92,480-0-18 ไร

1) ไดรบั อนุญาตจากกรมไมแลวจํานวน 8 พื้นที่ จํานวนเนื้อที่ 45,637 – 3 – 83 ไร
ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 7,293 ราย 10,203 แปลง
2) อยูระหวางการพิจารณาอนุญาตจากกรมปาไม จํานวน 4 พื้นที่ จํานวนเนื้อที่ 27,760 – 1 - 39 ไร
ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 5,117 ราย 7,662 แปลง
3) อยูระหวางการดําเนินการของคทช.จังหวัด จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเนื้อที่ 11,738 – 1 – 51 ไร
ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 2,093 ราย 3,023 แปลง
4) รวมพื้นที่การดําเนินการของคทช. จังหวัด ในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 พื้นที่ 85,136 – 2 – 73 ไร
ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 12,598 ราย 17,995 แปลง
5) อยูระหวางการดําเนินการจัดคนลงในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเนื้อที่ 6,๔09 – 1 - 45 ไร
6) พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสรางตนเอง จํานวน 1 พื้นที่ เนื้อที่ 934 ไร (ถอนออกจากพื้นที่เปาหมาย คทช.)

ภาคผนวก
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คําสั่งจังหวัดเชียงใหม ที่ 2981/2563 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประกอบดวยคณะอนุกรรมการจากหนวยงานตางๆ รวม ๒9 ลําดับ โดยมีผูวาราชการ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เป น ประธานอนุ ก รรมการ หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เชี ย งใหม
เจ า พนั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม สหกรณ จั ง หวั ด เชี ย งใหม แ ละผู อํ า นวยการสํ า นั ก งาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอ มจั งหวั ดเชีย งใหม เป นอนุกรรมการและเลขานุการรว ม
โดยมีอํานาจหนาที่ สํารวจ ตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดิน จัดทํ าบัญชีรายชื่อผูครอบครองที่ดิน
แผนที่ขอบเขต จัดทําสาธารณูป โภคขั้ นพื้นฐานในพื้นที่จัดที่ดินทํากินหรื อที่ อยูอาศัย รวมทั้ง
หลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ
มอบหมาย
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คําสั่งคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม ที่ 1/2563
ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563
ดวยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ไดมีมติในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เห็ นชอบใหแต งตั้งคณะทํางานภายใต
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) เพื่อปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการทํางาน
ของคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
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23/09/63
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จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
โดยมีมติที่ประชุมมีมติดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่ปา สงวน
แหงชาติ ปาอินทขิล ต.อินทขิล อ.แมแตง
จ.เชียงใหม เนื้อที่ 3000-2-42 ไร
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ ปาแมริม ต.หวยทราย ต.แมแรม
ต.ขี้เหล็ก ต.สันโปง และต.สะลวง อ.แมริม
จ.เชียงใหม เนื้อที่ 7,977 - 0 - 01 ไร

จัดประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด)
ครั้งที่ 2/๒๕๖3 ในวันที่ 21 กันยายน ๒๕๖3 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม
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23/09/63

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563
ไดติดตามผลการดําเนินงาน การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
ในพื้นที่บานพรสวรรค ปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แกชุมชนบานพรสวรรค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
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เมือวันอังคารที 22 ตุลาคม 2562
การติ ดตามผลการดําเนิ นงานในพืนที ชุมชนที อยู่ในเขตพืนที
ป่ าสงวนแห่งชาติ พืนทีเป้ าหมายป่ าขุนแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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23/09/63

การติ ดตามผลการดําเนิ นงานในพืนที ชุมชนที อยู่ในเขตพืนที
ป่ าสงวนแห่งชาติ พืนทีเป้ าหมายป่ าขุนแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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3.2 โดยเอกสาร

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องวาระงานสําคัญของจังหวัดเชียงใหมในเดือนตุลาคม 2563
วันที่
เวลา
งาน
1 ตุลาคม 2563
09.00 น. การประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป พ.ศ. 2563

13 ตุลาคม 2563

07.00 น
09.00 น.
19.00 น.

16 ตุลาคม 2563

16.00 น.

23 ตุลาคม 2563

07.00 น
09.00 น.
19.00 น.

21 - 29 ตุลาคม 2563
30 ตุลาคม 2563

09.00 น.

สถานที่
หองลีลาวดี ศูนย
ประชุมและแสดง
สินคานานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
การประกอบพิธีวันคลายวันสวรรคต
ศูนยประชุมและ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
แสดงสินคา
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นานาชาติเฉลิม
พระเกียรติ
7 รอบ
พระชนมพรรษา
รับเสด็จพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสิริภาจุฑาภรณ วัดธาราทิพยเสด็จไปทรงเปนประธานถวายผาพระกฐิน
ชัยประดิษฐ
วัดธาราทิพยชัยประดิษฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
อําเภอแมแตง
การประกอบพิธี วันสวรรคตของ
พระบรมราชาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
นุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม
รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ณ หองประชุม
เชียงใหม ครั้งที่ 10/2563
เฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม

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

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

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

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

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

