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รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม คร้ังท่ี  9/2563 
วันศกุรท่ี  25 กันยายน 2563  เวลา 09.00 น.   

ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอเมืองเชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม 

 

ผูมาประชุม  ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา   
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
1. นายเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   ประธานในท่ีประชุม 
2. นายคมสัน  สวุรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
3. นายรัฐพล  นราดิศร รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีระพันธ ดีออน ปลัดจังหวัดเชียงใหม  
5. นางสาววิราชินี คําชมภู รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
6. นายมนูญ รัตนพรพิรฬุห (แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
7. นายวิทยา ชุมภูคํา (แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
8. นายธีรวิทย แสงศรีสด (แทน) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 
9. วาที่ ร.ต.ณัฐพงค ฐติวิกรานต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

เชียงใหม 
10. นายวิษณ ุ วิทยวราวัฒน ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม 
11. นางอารีย พันธุจันทร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
12. นายพยุงศักดิ ์ เทพแกว (แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
13. นายอนุชา สขุสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม 
14. นางปริษา ปานพรหม ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
15. นางจิราพร   เชาวนประยูร  ยามาโมโต  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
16. นายพัฒนา นุศรอัีน เกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม 
17. นางเขมวรรณ ดวงจันทร เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
18. วาที่  ร.ต. ประเทือง ฉัตรอินตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม 
19. นางอุษณีย เอกปณิธานพงศ ประมงจังหวัดเชียงใหม 
20. นายชัยภัทร เรืองศรี สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
21. นายพงศพัฒน ขัตพันธุ ปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม 
22. นางวราภรณ วรพงศธร ขนสงจังหวัดเชียงใหม 
23. นายนรนิทร ประทวนชัย ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จังหวัดเชียงใหม 
24. นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดเชียงใหม 
25. นายชํานาญ กายประสิทธ์ิ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
26. นายประเสริฐ ฝายชาวนา พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
27. นายเจริญ นอยพินิจ ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 
28. จ.ส.อ.ปรีชา จันทรศรี (แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
29. นายมณฑล ปริปุญโญ (แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

30. นายนพรัตน... 



๒ 

 

30. นายนพรัตน วงศเสนา (แทน) ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม 
31. นายจักรี หุนโพธิ์ (แทน) จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
32. นายเสนห สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
33. นายแพทย กิตติพันธุ ฉลอม (แทน) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
34. นายกิตติศักดิ์ ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
35. ร.ท.วิทยา วิชยะ (แทน) สัสดีจังหวัดเชียงใหม 
36. นางณฏัฐฤทัย สริไิตรรัตนกุล (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม 
37. นางผองพรรณ จันทจร (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
สวนราชการสังกัดสวนกลาง 
38. นายเกรียงไกร พานดอกไม ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจํา

จังหวัดเชียงใหม 
39. นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 

(เชียงใหม) 
40. พ.อ.บุญญฤทธิ์ เกษตรเวทิน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม 
อําเภอ 
41. นายสราวุฒิ วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
42. นายสาธิต กุหลาบทอง (แทน) นายอําเภอหางดง  
43. นายเศรษฐพล ทนันชัย (แทน) นายอําเภอสารภี 
44. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภอสันทราย 
45 นายภูเบศ พุฒิรัตนาพร นายอําเภอสันกําแพง 
46. นายประทีป ดวงคํา (แทน) นายอําเภอดอยสะเก็ด 
47. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมริม 
48. นางภัทราวดี สทุธิธนกูล นายอําเภอแมแตง 
49. นายปรชีาพล พูลทวี (แทน) นายอําเภอฮอด 
50. นายชัชวาลย พุทธโธ นายอําเภอเชียงดาว 
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอําเภอพราว 
52. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง 
53. นายธนวชิญ ดิสถาพร (แทน) นายอําเภอไชยปราการ 
54. นายชัยณรงค นันตาสาย นายอําเภอสะเมิง 
55. นายนรบดี เรืองอนันต นายอําเภอเวียงแหง 
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันปาตอง 
57. นายสิทธิศกัดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย 
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอําเภออมกอย 
59. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ นายอําเภอแมแจม 
60. นายภัควัต ขันธหิรัญ นายอําเภอดอยเตา 
61. นายพงษศักดิ ์ การดื่ม (แทน) นายอําเภอแมวาง 
62. นายไพบูลย ใจตูม (แทน) นายอําเภอแมออน 
63. นายสุทธิชัย ตรีศลิสัตย (แทน) นายอําเภอดอยหลอ 
64. นายพีระศักดิ์ ธีรบด ี นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 

 ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
65. นายชลิต ทิพยคํา จาจังหวัดเชียงใหม 
66. นางศริิพร รือเรือง ผูอํานวยการกลุมงานศูนยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
67. นายศเนติ จิรภาสอังกูร ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนา

จังหวัด  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
68. นางสาวอรุณ ี โปธา หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม 
69. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1  
70. นายปยพงษ ประพันธวัฒนา ผู อํ า ว ย ก า ร ส ว น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  สํ า นั ก ง า น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
71. นางสาวชญานนันท ศิริประภานนทกุล นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
72. นางสาวสุจิตรา ดิษธรรม นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
73. นางวัลยา  สปิปพันธ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
74. นายสมศักดิ์ ดิเรกโภค นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
75.    หัวหนาสวนราชการท่ีรวมประชุมผานระบบ YouTube Live  จํานวน  135  คน 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
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
ศูนยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ  จํานวน 1 แหง (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม) 

2.3 การมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนายถวิล ชูดวง เพื่อยกยองและเชิดชูเกียรติ เปน                
คลังปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม) 

2.4 การมอบใบประกาศเกียรติคุณใหกับสื่อมวลชนทองถิ่นดีเดน (กองอํานวยการรักษา              
ความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)  

3. ประมวลภาพกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหมประจําเดือนกันยายน 2563 (สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม) 

4. ประชาสัมพันธงานกฐินสามัคคีมหากุศลเพื่อสมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟาทอดถวายวัดธาราทิพย
ชัยประดิษฐ   

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

1. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม   

2. นายกิตติศักดิ์  ตันตินรเศรษฐ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม   

3. นายภูมิใจ  รักธรรม สหกรณจังหวัดเชียงใหม 

4. นายสุธรรม  บัวแกว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
5.นางสาว...
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5. นางสาวเกษสุดา ต.เจริญ ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

เชียงใหม 
6. นายสราวุฒิ  วรพงษ นายอําเภอเมืองเชียงใหม 

7. นายอรรถชา  กัมปนาท
แสนยากร 

นายอําเภอแมรมิ 

8. นายมนัส  สุรยิสิงห นายอําเภอแมวาง 

9. นายอนันต  ภัทรเดชมงคล นายอําเภอฮอด 

10. นายสุทิน  จันทรงาม นายอําเภอจอมทอง 

11. นายนิสิต ชายภักตร ศึกษาธิการภาค 15 
12. นายกิตติ์ธเนศ  ศรสีวัสด์ิ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม 

13. นางธิติพร  มิ่งเชื้อ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ 7 

14. นายธีระ อนันตวรปญญา ปศุสัตวเขต 5 

15. นายเจริญ  ผัดยา ผูอํานวยการศูนยสงเสรมิเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม 

16. นางสาวสยุมพร สุภรพงษ ผูอํานวยการศนูยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 
เชียงใหม 

17. นายวิวัฒน เอ้ืองไพบูลย ผูอํานวยการศูนยเมล็ดพันธุขาวเชียงใหม 

18. นางรตันาภรณ กัญญาราช ผูอํานวยการศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม 

19. นางสาวสิรนิทร  สนัติพลวุฒิ ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษยสําหรับ
อุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 

20. นายไกรสิน อุนใจจินต ผูอํานวยการสํานักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม 

21. นายจารุกิตติ์ เกษแกว ผูอํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร เขต 3 

22. นายบรรเทา  จันทรพุม ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  1 

23. นายศักดิ์ชัย ดานบุญเรือน ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง  

24. นายพิทยา  อิ่มเอม ผูอํานวยการโครงการกอสราง  

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
               - 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม  
  ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันจันทรที่ 31 สิงหาคม  2563   
       ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู) 
ตามท่ีจังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2563 เม่ือวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563   
             เวลา 09.00 น. ... 
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เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม  อําเภอเมือง
เชียงใหม  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  

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 ดังน้ี 

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 

ผลการใชจายเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี 18 กันยายน 2563 ดังนี้ 

ลานบาท 

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 

 

 รายการ ... 
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รายการ งบประมาณ PO เบิกจาย 
รอยละ/ลําดับ

ประเทศ 

2.งบประมาณเหลื่อมป 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 มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 143 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
จํานวน 140 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํานวน                     
1 หนวยงาน จากการติดตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) พบวามีผลการดําเนินการเปนไปตามเปาหมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีหนวย
เบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4 
รอยละ 100 จํานวน 75 หนวยงาน 

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 176,336,986 บาท คิดเปนรอยละ 84.49                    
งบดําเนินงาน จํานวน 21,869 บาท คิดเปนรอยละ 10.48 และคาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 4.79  จังหวัดเชียงใหมมีผลการเบิกจาย
งบประมาณจากกรมบัญชีกลาง ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 จํานวน 57,710,430 บาท คิดเปนรอยละ 
27.65  มีผลการกอหนี้ผูกพัน (PO) จํานวน 125,001,350 บาท คิดเปนรอยละ 59.89 และคงเหลือ
งบประมาณที่ยังไมไดเบิกจาย จํานวน 510,884 บาท คิดเปนรอยละ 0.24 

 ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน)  งบประมาณโครงการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภาพรวมไดรับการจัดสรร จํานวน138,908,095  บาท ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 มีผลการ
เบิกจาย จํานวน 24,839,580.49 บาท กอหนี้ผูกพัน จํานวน  76,660,231 บาท อยูระหวางดําเนินการ 
จํานวน 33,318,423.51 บาท เงินเหลือจาย 4,089,860 บาท  ในสวนท่ีดําเนินการในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 100,580,720 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 11,622,608.94 บาท              
กอหนี้ผูกพัน จํานวน 60,092,228 บาท อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 28,840,883.06 บาท                    
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานท่ีไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.1.3 งบประมาณตามรางพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม   

       ผูอํานวยการ... 
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ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชียงใหมไดเขารวมประชุมชี้แจงงบประมาณ               
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณารางพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2564 และตอคณะ                         
อนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 และ 
10 กันยายน 2563 โดยไดเสนองบประมาณของจังหวัดเชียงใหมตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 14 โครงการ งบประมาณ 334,617,200 บาท และคณะ                
อนุกรรมาธิการฯ ไดปรับลดงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 331,617,200 บาท (รวมคาใชจายในการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดดําเนินการประชุมซักซอมแนวทางการอนุมัติโครงการ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และการบริหารงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 ใหหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว และไดมีหนังสือแจงใหแจงหนวยงานรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จัดทํารายละเอียด
โครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพ่ือพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 
และใหหนวยงานเตรียมการในการจัดซ้ือจัดจางใหพรอมที่จะดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
4.1.4 ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติการ

เลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562  
        ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม 

(นายเกรียงไกร พานดอกไม) ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา  ๖๙ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทํา
การใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําการตามหนาที่และอํานาจ ในกรณีมีหลักฐาน
อันควรเชื่อไดวามีการฝาฝน ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอํานาจสั่งใหเจาหนาที่ของรัฐยุติ ระงับหรือ
เปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหแจงผูบังคับบัญชาสั่งใหพนจากหนาที่เปนการชั่วคราว 
หรือสั่งใหประจํากระทรวง กรม ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือหามเขาเขตเลือกตั้งจนกวาจะมี
ประกาศผลการนับคะแนนได  อัตราโทษ มาตรา ๑๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ – 
๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจํา ทั้งปรับ และใหศาลส่ังเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง             
ผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป ผูบังคับบัญชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวยเหนี่ยว หรือไมใหความสะดวกโดยไมมี
เหตุผลอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบังคับบัญชาหรือลูกจาง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน           
๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ใหถือปฏิบัติ              
ตามมติ ครม.เมื่อ ๙ กรกฎาคม  2539 ดังนี้ ๑) ใหกระทรวง ทบวง กรมและสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเทียบเทากรมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรของรัฐ และใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่
ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหความรวมมือชวยเหลือและ
สนับสนุนในการดําเนินการเลือกตั้ง เม่ือเจาที่โดยตรงรองขอ โดยใหถือเปนงานในหนาที่ของขาราชการหรือ
เจาหนาที่น้ันๆ ดวย  ๒) ใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาท่ีในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง  
 
           สวนภูมิภาค... 



๘ 

 

สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน วางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งทุกครั้งอยางเครงครัดไมปฏิบัติการใดๆ ในทางตรง
และทางออมทั้งสวนตัวและราชการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้ง 
พรรคการเมืองใดโดยเด็ดขาด แนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ดังนี้                      
1) ใหขาราชการ พนักงาน เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภททุกระดับไปใชสิทธิเลือกตั้งทุกคร้ัง ใหเปนตัวอยาง             
แกประชาชนใหคําแนะนํา ชักชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในครอบครัว ญาติ มิตรสหายไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอม     
เพรียงกัน ๒) ใหผูสมัคร หรอืผูสนับสนุนผูสมัคร หรือพรรคการเมือง สามารถใชสถานที่ราชการในการหาเสียง
เลือกตั้งได แตตองดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม เสมอภาค หากสวนราชการใดมีระเบียบปฏิบัติไมใหใช
สถานท่ีราชการไปในกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนั้น  3) การใชสถานที่ของ
โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับของทางราชการในการหาเสียงเลือกตั้ง ตองไมกระทบตอ
การเรียนการสอนของโรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษานั้น และผูขอใชสถานที่ตองสนับสนุน
คาใชจายที่จําเปนตามควรแกกรณี หามสนับสนุนผูสมัคร คน วัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งเปนของทางราชการ การจัดการ
ประชุม สัมมนา งานฤดูหนาว งานประจําป หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการเทาที่จําเปน
สามารถกระทําไดแตจะตองระมัดระวังมิใหมีการกระทําใดๆ ที่ เปนการกระทบตอการไปใชสิทธิเลือกตั้ง                 
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง และไมขัดตอ พ.ร.บ.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๙ รวมท้ังระเบียบ 
ประกาศที่เกี่ยวของ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 4.1.5 สถานการณการแพรระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

และสถานการณโรคตามฤดูกาล  
    ผูแทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (นายแพทย กิตติพันธุ  

ฉลอม) สถานการณโรคโควิด – 19 ท่ัวโลก 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสําราญ ขอมูล ณ วันที่ 
23 กันยายน 2563 พบผูติดเชื้อสะสม 31,775,937 คน รักษาหาย 23,397,782 คน อยูระหวางการ
รักษา 62,077 คน  เสียชีวิต 975,465 คน  สหรัฐอเมริกาพบผูติดเชื้อลําดับที่ 1  อินเดีย ลําดับท่ี 2 บราชิล 
ลําดับที่ 3 สําหรับประเทศไทย ลําดับท่ี 135  สถานการณในประเทศไทย ณ วันที่ 23 กันยายน 2563               
พบผูปวยสะสม 3,514 คน เพิ่มขึ้นจากวันกอน 3 คน รักษาหาย 3,345 คน อยูระหวางการรักษา 110 คน  
เสียชีวิต 59 คน ผูติดเชื้อท่ีพบ 3 คนเดินทางมาจากตางประเทศ  ไมพบผูติดเชื้อในประเทศ สถานการณ              
ในจังหวัดเชียงใหม ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 พบผูปวยสะสม 41 คน รักษาหาย 40 คน เสียชีวิต 1 คน 
ผูปวยเขาเกณฑระวังโรค 4,992 คน ตรวจไมพบเชื้อ 4,989 คน รอผลตรวจ 3 คน  การดําเนินการควบคุม
ปองกันโรคโควิด – 19 ของจังหวัดเชียงใหม มีการเตรียมสถานที่กักกันท่ีรัฐจัดให การเฝาระวังผูติดเชื้อเชิงรับ
ในกลุมผูปวย เชิงรุกในกลุมเสี่ยง ตางดาว การเตรียมความพรอมทางการแพทย การสอบสวนโรค การดูแล
รักษาผูติดเชื้อ มาตรการปองกันการติดเชื้อในกิจกรรม/กิจการตางๆ และการสื่อสารกับประชาชน                    
มีการใชแอพพลิเคชั่นไทยชนะ  การคัดกรอง การเวนระยะ การปดหนากาก  สถานการณโรคไขเลือดออก 
สัปดาหที่ 36 ป 2563 ประเทศไทย  พบผูปวย 55,004 คน เสียชีวิต 37 คน มีรายงานผูปวยเพ่ิมข้ึนจาก
สัปดาหที่ผานมา 2,159 ราย  ณ ชวงเวลาเดียวกัน ป 2563 มีรายงานผูปวยนอยกวาป 2562 รอยละ 38   
รายงานสถานการณโรคไขเลือดออกประจําสัปดาหที่ 37 จังหวัดเชียงใหมอยูในลําดับที่ 7 ของประเทศ             
ลําดับที่ 1 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 อําเภอที่พบผูปวยอัตราปวยตอแสนประชากรมากที่สุด ไดแก อําเภอ
เวียงแหง แมแตง เมืองเชียงใหม หางดง และสันทรายตามลําดับ การควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลายจะตอง 
 
                ปองกัน...  



๙ 

 

ปองกันยุงกัดโดยการทายากันยุง นอนกางมุง  กําจัดยุงตัวแกโดยการพนสารเคมี ULV สเปรยกระปอง กําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย สํารวจและกําจัดแหลงน้ําขัง ใสทรายเทเมฟอสหากกําจัดไมได 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

  3.1.6 การขับเคล่ือนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  

      ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
(นายนรินทร ประทวนชัย) สรุปขอมูล คทช. จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2558 – ๒๕๖3 จํานวน 19 แปลง   
รวมเนื้อที่ 92,480-0-18 ไร  1) ไดรับอนุญาตจากกรมไมแลวจํานวน 8 พื้นที่  จํานวนเนื้อท่ี 45,637 –            
3 – 83 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 7,293 ราย 10,203 แปลง  2) อยูระหวางการพิจารณาอนุญาตจาก
กรมปาไม จํานวน 4 พื้นที่ จํานวนเนื้อท่ี 27,760 – 1 - 39 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 5,117 ราย 
7,662 แปลง  3) อยูระหวางการดําเนินการของคทช.จังหวัด จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเนื้อท่ี 11,738 – 1 – 
51 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 2,093 ราย 3,023 แปลง  4) รวมพ้ืนท่ีการดําเนินการของ คทช. จังหวัด 
ในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 พื้นท่ี 85,136 – 2 – 73 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 12,598 ราย 
17,995 แปลง  5) อยูระหวางการดําเนินการจัดคนลงในพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเนื้อ
ที่ 6,๔09 – 1 - 45 ไร  6) พ้ืนที่สงวนเพ่ือกิจการนิคมสรางตนเอง จํานวน 1 พื้นที่ เนื้อที่ 934 ไร (ถอนออก
จากพ้ืนที่ เป าหมาย คทช.) คําสั่งจังหวัดเชียงใหม  ท่ี  2981/2563 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2563  
ประกอบดวยคณะอนุกรรมการจากหนวยงานตางๆ รวม ๒9 ลําดับ โดยมีผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม                 
เปนประธานอนุกรรมการ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เจาพนักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สหกรณจังหวัด
เชียงใหมและผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการรวม โดยมีอํานาจหนาที่ สํารวจ ตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดิน จัดทําบัญชีรายชื่อผูครอบครองที่ดิน 
แผนที่ขอบเขต จัดทําสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานในพื้นที่จัดที่ดินทํากินหรือท่ีอยูอาศัย รวมทั้งหลักเกณฑอ่ืนๆ             
ที่เก่ียวของ และปฏิบัติงานอ่ืนใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติมอบหมาย คําสั่งคณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินจังหวัดเชียงใหม ที่ 1/2563  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563  จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
นโยบายท่ีดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. ณ หอง
ประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบขอบเขตพื้นที่             
ปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล ต.อินทขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม เน้ือที่ 3000-2-42 ไร  เห็นชอบขอบเขตพ้ืนที่
ปาสงวนแหงชาติ ปาแมริม ต.หวยทราย ต.แมแรม ต.ข้ีเหล็ก 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 ศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  ไดติดตามผลการดําเนินงาน การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในพื้นที่บานพรสวรรค ปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง เพ่ือวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณูปโภค        
ขั้นพื้นฐาน แกชุมชนบ านพรสวรรค อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  เมื่ อวันอังคารที่  22 ตุลาคม 2562  
การติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ีชุมชนที่อยูในเขตพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ พื้นท่ีเปาหมายปาขุนแมทา 
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

            3.2 โดยเอกสาร...



๑๐ 

 

3.2 โดยเอกสาร  จํานวน 1 เร่ือง คือ 
      - วารสารข าวประชาสัม พันธประจําเดือนกันยายน 2563 โดยสํ านักงาน

ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

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 08.00 น. การประกอบพิธี  วันสวรรคตของ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

พระบรมราชา- 
นุสาวรีย
พระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

26 - 29 ตุลาคม 2563  รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

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

ณ หองประชุม 
เฉลิมพระเกียรติ  
80 พรรษา  
ศูนยราชการจังหวัด
เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  
5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน   
   
            จาจังหวัด... 



๑๑ 

 

   จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรม “ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน” ประจําป 
2563 จํานวน 7 ครั้ง  ดังนี้  1) เม่ือวันที่  23 มกราคม  2563 ณ สนามกีฬาทุงขาวพวง  อําเภอเชียงดาว  
2) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563  ณ โรงเรียนบานบอแกว อําเภอสะเมิง  3) เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขาบานดอยหลวง อําเภอดอยเตา 4) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563                 
ณ โรงเรียนจีนกวงหัว อําเภอเวียงแหง  5) เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม  2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบล
หนองตองพัฒนา  อําเภอหางดง  6) เมื่อวันที่ 10 กันยายน  2563  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31  
อําเภอแมแจม  7) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 30 อําเภอแมอาย  
ขอขอบคุณสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่รวมกิจกรรมดังกลาว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 5.2 การเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม 
  ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเชียงใหม     
(นายนรินทร  ประทวนชัย) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2563 เก่ียวกับมาตรการแกไขปญหา
กรณีสวนราชการ หนวยงานของรัฐที่เขาไปทําประโยชนในพ้ืนที่ปาไมกอนไดรับอนุญาต คณะรัฐมนตรี
กําหนดใหยื่นแบบคําขออนุญาตการใชปาไม ภายใน 180 วัน (ภายวันที่ 19 ธันวาคม  2563) หนวยงานที่
อยูในเขตปาสงวนที่สรางเปนอาคารสํานักงานใหยื่นเอกสารตามแบบ ปส.17  การสรางอางเก็บน้ํา ถนน หรือ
วัดใหยื่นเอกสารตามแบบ ปส.20 ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  สําหรับ
หนวยงานที่อยูในพ้ืนที่ปาไมตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 ใหย่ืนเอกสารตามแบบ ปส.84-1 ณ สํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ 1  โดยใหยื่นเอกสารคําขอพรอมแนบแผนท่ี Google map กอน หากจัดทําเอกสาร
รายละเอียดเสร็จแลวใหสงเพ่ิมเติม ขณะนี้ไดรับเอกสารคําขออนุญาตการใชปาไมประมาณ 200 พ้ืนที่                
ซึ่งขอมูลที่มีประมาณ 1,000 กวาพื้นที่ จึงขอใหเรงตรวจสอบและเรงยื่นเอกสาร  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

 5.3  การพัฒนาคลองแมขา 
  รองผูอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดเชียงใหม  (พ.อ.บุญฤทธ์ิ                 
เกษตรเวทิน) คลองแมขาไหลผานพื้นที่อําเภอแมริม เมืองเชียงใหมและหางดง  ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ขณะนี้ ไดมีการระเบียบในเร่ืองของกําลั งทหาร ตํารวจท่ีจะเขาไปรวมพัฒนาตนแมจนถึงปลายน้ํ า                     
โดยผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมใหมีการแบงพื้นท่ีในการดําเนินการ  ขอความอนุเคราะหนายอําเภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเจาหนาที่ผูรับผิดขอบในพ้ืนที่เพ่ือจะไดทํางานรวมกับหนวยงานทหาร ตํารวจ                      
เพ่ือความตอเนื่องในการพัฒนาและการรกัษาสภาพน้ํา    

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 6  แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ 
-  

ประชุมเลิกเวลา  12.00 น.                     
        บันทึกรายงานการประชุม  
      (นางวัลยา สิปปพันธ) 
                                               เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

                                  ตรวจรายงานการประชุม 

               (นางสาววิราชินี  คําชมภู) 
                    ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ      


