๑

รายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 9/2563
วันศุกรที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ผูมาประชุม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
หนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. นายเจริญฤทธิ์
สงวนสัตย
ผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม
2. นายคมสัน
สุวรรณอัมพา
รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม
3. นายรัฐพล
นราดิศร
รองผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม
สวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
4. นายวีระพันธ
ดีออน
ปลัดจังหวัดเชียงใหม
5. นางสาววิราชินี
คําชมภู
รกท.หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม
6. นายมนูญ
รัตนพรพิรฬุ ห
(แทน) เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม
7. นายวิทยา
ชุมภูคํา
(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม
8. นายธีรวิทย
แสงศรีสด
(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. นายวิษณุ
วิทยวราวัฒน
ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
11. นางอารีย
พันธุจันทร
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม
12. นายพยุงศักดิ์
เทพแกว
(แทน) ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม
13. นายอนุชา
สุขสงวน
คลังจังหวัดเชียงใหม
14. นางปริษา
ปานพรหม
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
15. นางจิราพร เชาวนประยูร ยามาโมโต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม
16. นายพัฒนา
นุศรีอัน
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. นายนรินทร
ประทวนชัย
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม
24. นายจิรพล
รอดบาง
สถิติจังหวัดเชียงใหม
25. นายชํานาญ
กายประสิทธิ์
พลังงานจังหวัดเชียงใหม
26. นายประเสริฐ
ฝายชาวนา
พาณิชยจังหวัดเชียงใหม
27. นายเจริญ
นอยพินิจ
ผูอํานวยการสํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
28. จ.ส.อ.ปรีชา
จันทรศรี
(แทน) แรงงานจังหวัดเชียงใหม
29. นายมณฑล
ปริปุญโญ
(แทน) สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม
30. นายนพรัตน...
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30. นายนพรัตน
วงศเสนา
31. นายจักรี
หุนโพธิ์
32. นายเสนห
สายเย็นใจ
33. นายแพทย กิตติพันธุ ฉลอม
34. นายกิตติศักดิ์
ตันตินรเศรษฐ
35. ร.ท.วิทยา
วิชยะ
36. นางณัฏฐฤทัย
สิรไิ ตรรัตนกุล
37. นางผองพรรณ
จันทจร
สวนราชการสังกัดสวนกลาง
38. นายเกรียงไกร
พานดอกไม

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

39. นายสุภาพ

ชมภูมิ่ง

40. พ.อ.บุญญฤทธิ์
อําเภอ
41. นายสราวุฒิ
42. นายสาธิต
43. นายเศรษฐพล
44. นายศิวะ
45 นายภูเบศ
46. นายประทีป
47. นายอรรถชา
48. นางภัทราวดี
49. นายปรีชาพล
50. นายชัชวาลย
51. นายทรงศักดิ์
52. นายชัชวาลย
53. นายธนวชิญ
54. นายชัยณรงค
55. นายนรบดี
56. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ
57. นายสิทธิศกั ดิ์
58. วาที่ ร.ต.อดิศักดิ์
59. นายบุญลือ
60. นายภัควัต
61. นายพงษศักดิ์
62. นายไพบูลย
63. นายสุทธิชัย
64. นายพีระศักดิ์

เกษตรเวทิน

ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ า
จังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเขต 7
(เชียงใหม)
รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม

วรพงษ
กุหลาบทอง
ทนันชัย
ธมิกานนท
พุฒิรัตนาพร
ดวงคํา
กัมปนาทแสนยากร
สุทธิธนกูล
พูลทวี
พุทธโธ
วลัยใจ
ปญญา
ดิสถาพร
นันตาสาย
เรืองอนันต
วินัยพานิช
อภิกุลชัยสุทธิ์
ดวงจินดา
ธรรมธรานุรักษ
ขันธหิรัญ
การดื่ม
ใจตูม
ตรีศลิ สัตย
ธีรบดี

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

ผูเขารวมประชุม...
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ผูเขารวมประชุม
65. นายชลิต
66. นางศิริพร

ทิพยคํา
รือเรือง

จาจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการกลุมงานศูน ยดํารงธรรมจังหวัด สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม
67. นายศเนติ
จิรภาสอังกูร
ผู อํ า นวยการกลุ มงานยุ ท ธศาสตร แ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นา
จังหวัด สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
68. นางสาวอรุณี
โปธา
หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม
69. นางสาวดวงกมล
โกศลกาญจน
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนื อ
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
สิปปพันธ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
74. นายสมศักดิ์
ดิเรกโภค
นายชางไฟฟาสื่อสารชํานาญงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
75. หัวหนาสวนราชการที่รวมประชุมผานระบบ YouTube Live จํานวน 135 คน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
1. การสวดมนตไหวพระ (สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม)
2. การมอบโล / เกียรติบัตร / รางวัลตาง ๆ
2.1 พิ ธีอัญเชิญ โลรางวัลพระราชทานหมูบานเศรษฐกิจพอเพี ยง “อยูเย็น เปน สุข” และพิธี
มอบโล รางวัล “สิ งห ทอง” และเข็ มเชิ ด ชูเกี ย รติ ให แ กผู นํา กิจ กรรมพั ฒ นาชุ ม ชนดี เด น จํ านวน 4 รางวั ล
(สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม)
2.2 การมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกศูนยดํารงธรรมอําเภอที่ไดรับการคัดเลือกเปน
ศูนยดํารงธรรมอําเภออัจฉริยะตนแบบ จํานวน 1 แหง (ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม)
2.3 การมอบโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ แก น ายถวิ ล ชู ด วง เพื่ อ ยกย อ งและเชิ ด ชู เกี ย รติ เป น
คลังปญญาผูสูงอายุดีเดนประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2563 สาขาการแพทยและสาธารณสุข (สํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม)
2.4 การมอบใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ใหกั บ สื่ อ มวลชนท อ งถิ่ น ดี เด น (กองอํ า นวยการรั ก ษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม)
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
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
6. นายสราวุฒิ วรพงษ
7. นายอรรถชา กัมปนาท
แสนยากร
8. นายมนัส สุรยิ สิงห
9. นายอนันต ภัทรเดชมงคล
10. นายสุทิน จันทรงาม
11. นายนิสิต ชายภักตร
12. นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์
13. นางธิติพร มิ่งเชื้อ
14. นายธีระ อนันตวรปญญา
15. นายเจริญ ผัดยา

ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม
นายอําเภอเมืองเชียงใหม
นายอําเภอแมรมิ

22. นายบรรเทา จันทรพุม
23. นายศักดิ์ชัย ดานบุญเรือน

นายอําเภอแมวาง
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอจอมทอง
ศึกษาธิการภาค 15
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม
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. นางสาวสิรนิ ทร สันติพลวุฒิ
20. นายไกรสิน อุนใจจินต
21. นายจารุกติ ติ์ เกษแกว

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดเชียงใหม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นางสาววิราชินี คําชมภู)
ตามที่จังหวัดเชียงใหมไดจัดประชุมหัวหนาสวนราชการ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันจันทรที่ 31 สิงหาคม 2563
เวลา 09.00 น. ...
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เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเฉลิมพระเกีย รติ 80 พรรษา ศูนยราชการจังหวั ดเชียงใหม อํ าเภอเมื อง
เชียงใหม 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
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

ผลการใชจายเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 ดังนี้
ลานบาท
รายการ
1. งบประมาณ
ประจําป
2563
1.1 รายจาย
ประจํา
1.2 รายจาย
ลงทุน

งบประมาณ

PO

เบิกจาย

รอยละ/
ลําดับ
ประเทศ

การใชจาย
(PO+
เบิกจาย)

รอยละ เปาหมาย
การใชจาย ไตรมาส
4

27,918.95 2,050.61 24,843.94 88.99 (1)

26,894.55

96.33 (1) 100

19,066.45 112.80

18,642.52

97.78

8,252.03

93.22 (7) 100

8,852.50

18,529.73 97.18

1,937.82 6,314.21

71.33 (1)

100

รายการ ...

๖

งบประมาณ

PO

เบิกจาย

2.งบประมาณเหลื่อมป

2,514.35

297.44

2,102.68

รอยละ/ลําดับ
ประเทศ
83.63

ป 2562

2,148.33

194.46

1,879.37

87.48

รายการ

กอนป 2562

366.02
102.97
223.31
61.01
ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 จังหวัดเชียงใหม มีหนวยรับงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายลงทุนทั้งสิ้น 143 หนวยงาน ประกอบดวย สวนราชการสวนกลาง สวนภูมิภ าค
จํานวน 140 หนวยงาน องคการมหาชน จํานวน 2 หนวยงาน องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม จํา นวน
1 หนว ยงาน จากการติด ตามผลการดําเนินงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็ กทรอนิ กส
(GFMIS) พบวามี ผลการดําเนินการเปนไปตามเปา หมายไตรมาสที่ 4 จํานวน 68 หนวยงาน และมีห นว ย
เบิกจายที่ยังไมสามารถดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมายตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณไตรมาสที่ 4
รอยละ 100 จํานวน 75 หนวยงาน
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 176,336,986 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 84.49
งบดําเนินงาน จํานวน 21,869 บาท คิดเปน รอยละ 10.48 และคาใชจายในการบริหารงานจั งหวัดแบบ
บู รณาการ งบประมาณ 10,000,000 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 4.79 จั งหวั ดเชี ย งใหม มีผ ลการเบิ ก จ า ย
งบประมาณจากกรมบัญ ชีกลาง ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 จํานวน 57,710,430 บาท คิดเปนรอยละ
27.65 มีผ ลการกอหนี้ ผูกพั น (PO) จํา นวน 125,001,350 บาท คิดเป น รอยละ 59.89 และคงเหลื อ
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
จํา นวน 33,318,423.51 บาท เงิน เหลือ จา ย 4,089,860 บาท ในสวนที่ ดํ าเนิ น การในพื้ น ที่ จั งหวั ด
เชียงใหมไดรับงบประมาณ จํานวน 100,580,720 บาท มีผลการเบิกจาย จํานวน 11,622,608.94 บาท
ก อ หนี้ ผู ก พั น จํ า นวน 60,092,228 บาท อยู ระหว า งดํ า เนิ น การ จํ า นวน 28,840,883.06 บาท
เงินเหลือจาย 25,000 บาท ขอใหหนวยงานที่ไดรับงบประมาณเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.3 งบประมาณตามร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม
ผูอํานวยการ...
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ผู อํ า นวยการกลุ ม งานยุ ท ธศาสตรแ ละข อ มู ล เพื่ อ การพั ฒ นาจั ง หวั ด
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม (นายศเนติ จิรภาสอังกูร) จังหวัดเชีย งใหมไดเขารวมประชุ มชี้แ จงงบประมาณ
ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2564 และต อ คณะ
อนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒ นาพื้นที่ระดับภาคเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 8 และ
10 กันยายน 2563 โดยไดเสนองบประมาณของจังหวัดเชียงใหมตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 จํา นวน 14 โครงการ งบประมาณ 334,617,200 บาท และคณะ
อนุกรรมาธิก ารฯ ไดป รับลดงบประมาณตามรางพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 3,000,000 บาท คงเหลืองบประมาณตามรางพระราชบัญ ญั ติ
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 จัดทํารายละเอี ยด
โครงการตามแบบเสนอขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจํ าป ของจังหวัดเชี ย งใหม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สงใหสํานักงานจังหวัดเชียงใหมเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในวันที่ 25 กันยายน 2563
และใหหนวยงานเตรียมการในการจัดซื้อจัดจางใหพรอมที่จะดําเนินงานไดในทันที เมื่อไดรับอนุมัติโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติการ
เลือกตั้งของสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2562
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าจังหวัดเชียงใหม
(นายเกรียงไกร พานดอกไม) ขอควรรูในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๙ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐใชตําแหนงหนาที่กระทํา
การใดๆ อันเปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัคร เวนแตเปนการกระทําการตามหนาที่และอํานาจ ในกรณีมีหลักฐาน
อั น ควรเชื่ อ ได วา มี ก ารฝ าฝ น ให ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มีอํ า นาจสั่ ง ให เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ยุ ติ ระงั บ หรื อ
เปลี่ยนแปลงแกไขการกระทําดังกลาว ในกรณีจําเปนใหแจงผูบังคับบัญชาสั่งใหพนจากหนาที่เปน การชั่วคราว
หรือสั่ง ให ป ระจํา กระทรวง กรม ศาลากลางจั งหวัด ที่ ว าการอํ าเภอ หรื อ ห ามเข าเขตเลื อ กตั้ งจนกว าจะมี
ประกาศผลการนับคะแนนได อัตราโทษ มาตรา ๑๒๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๖๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๑ –
๑๐ ป หรือปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และใหศาลสั่ งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ ง
ผูนั้นมีกําหนด ๒๐ ป ผูบังคับ บัญ ชาหรือนายจางผูใดขัดขวาง หนวยเหนี่ ยว หรือไมใหความสะดวกโดยไม มี
เหตุผลอันสมควรในการไปใชสิทธิเลือกตั้งของผูใตบังคับบังคับบัญ ชาหรือลูกจาง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
๒ ป หรือปรับไม เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ มติคณะรัฐมนตรี ๑๗ ตุล าคม ๒๕๔๓ ใหถือ ปฏิบัติ
ตามมติ ครม.เมื่อ ๙ กรกฎาคม 2539 ดังนี้ ๑) ใหกระทรวง ทบวง กรมและสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเทียบเทากรมรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองคกรของรัฐ และใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่
ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ใหความรวมมือชวยเหลื อและ
สนับสนุนในการดําเนินการเลือกตั้ง เมื่อเจาที่โดยตรงรองขอ โดยใหถือเปนงานในหน าที่ของขาราชการหรื อ
เจาหนาที่นั้นๆ ดวย ๒) ใหขาราชการ พนักงาน และเจาหนาที่ในสังกัดทุกประเภท ทุกระดับทั้งในสวนกลาง
สวนภูมิภาค...

๘

สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น วางตัวเปนกลางในการเลือกตั้งทุกครั้งอยางเครงครัดไมปฏิบัติการใดๆ ในทางตรง
และทางออ มทั้งสวนตัวและราชการใดโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปน คุณ หรือ เป น โทษแกผูส มัครรับ เลือกตั้ง
พรรคการเมื อ งใดโดยเด็ ดขาด แนวทางปฏิ บั ติ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๑๗ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ ดั ง นี้
1) ใหขาราชการ พนั กงาน เจาหนาที่ของรัฐทุกประเภททุกระดับ ไปใช สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง ใหเปน ตั วอย าง
แกประชาชนใหคําแนะนํา ชักชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในครอบครัว ญาติ มิตรสหายไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอม
เพรียงกัน ๒) ใหผูสมัคร หรือผูสนับสนุนผูสมัคร หรือพรรคการเมือง สามารถใชสถานที่ราชการในการหาเสียง
เลื อกตั้งได แตตองดําเนินการในลักษณะที่เปนธรรม เสมอภาค หากสวนราชการใดมีระเบียบปฏิ บัติไมใหใช
สถานที่ราชการไปในกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะก็ใหถือปฏิบัติตามระเบียบนั้ น 3) การใช สถานที่ของ
โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาทุกระดับของทางราชการในการหาเสียงเลือกตั้ง ตองไมกระทบตอ
การเรี ย นการสอนของโรงเรี ยน สถานศึ ก ษา และสถาบั น การศึ กษานั้ น และผู ข อใช สถานที่ ต อ งสนั บ สนุ น
คาใชจายที่จําเปนตามควรแกกรณี หามสนับสนุนผูสมัคร คน วัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งเปนของทางราชการ การจัดการ
ประชุม สัมมนา งานฤดูหนาว งานประจําป หากเปนการปฏิบัติภารกิจในอํานาจหนาที่ทางราชการเทาที่จําเปน
สามารถกระทํ า ได แ ต จะตอ งระมัด ระวัง มิ ให มี ก ารกระทํ าใดๆ ที่ เป น การกระทบต อการไปใชสิ ท ธิ เลื อ กตั้ ง
ของผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง และไมขัดตอ พ.ร.บ.
การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๙ รวมทั้งระเบียบ
ประกาศที่เกี่ยวของ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 สถานการณ การแพรระบาดโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
และสถานการณโรคตามฤดูกาล
ผู แ ทนสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม (นายแพทย กิ ต ติ พั น ธุ
ฉลอม) สถานการณโรคโควิด – 19 ทั่วโลก 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 ลําดับที่ 2 บราชิล
ลําดับ ที่ 3 สําหรับ ประเทศไทย ลําดับ ที่ 135 สถานการณ ในประเทศไทย ณ วัน ที่ 23 กั น ยายน 2563
พบผูปวยสะสม 3,514 คน เพิ่มขึ้นจากวันกอน 3 คน รักษาหาย 3,345 คน อยูระหวางการรักษา 110 คน
เสี ยชี วิต 59 คน ผูติดเชื้อ ที่พ บ 3 คนเดิน ทางมาจากตางประเทศ ไมพบผู ติดเชื้อ ในประเทศ 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 มีการเตรียมสถานที่กักกันที่รัฐจัดให การเฝาระวังผูติดเชื้อเชิงรับ
ในกลุมผูปวย เชิงรุกในกลุมเสี่ยง ตางดาว การเตรียมความพรอมทางการแพทย การสอบสวนโรค การดูแล
รั ก ษาผู ติ ด เชื้ อ มาตรการป อ งกั น การติ ด เชื้ อ ในกิ จ กรรม/กิ จ การต า งๆ และการสื่ อ สารกั บ ประชาชน
มีก ารใชแอพพลิเคชั่นไทยชนะ การคัดกรอง การเวนระยะ การปด หนากาก สถานการณ โรคไขเลือดออก
สัปดาหที่ 36 ป 2563 ประเทศไทย พบผูปวย 55,004 คน เสียชีวิต 37 คน มีรายงานผูปวยเพิ่ม ขึ้นจาก
สัปดาหที่ผานมา 2,159 ราย ณ ชวงเวลาเดียวกัน ป 2563 มีรายงานผูปวยนอยกวาป 2562 รอยละ 38
รายงานสถานการณ โรคไข เลื อดออกประจํา สั ป ดาห ท่ี 37 จั งหวั ด เชี ย งใหม อ ยู ในลํ าดั บ ที่ 7 ของประเทศ
ลําดับ ที่ 1 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 อําเภอที่พบผูปวยอัตราปวยตอแสนประชากรมากที่สุด ไดแก อํ าเภอ
เวียงแหง แมแตง เมืองเชียงใหม หางดง และสันทรายตามลําดับ การควบคุมโรคติดตอนําโดยยุงลายจะตอง
ปองกัน...

๙

ปองกันยุงกัดโดยการทายากันยุง นอนกางมุง กําจัดยุงตัวแกโดยการพนสารเคมี ULV สเปรยกระปอง กําจัด
แหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย สํารวจและกําจัดแหลงน้ําขัง ใสทรายเทเมฟอสหากกําจัดไมได
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.6 การขับเคลื่อนนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอมจังหวัดเชี ยงใหม
(นายนริน ทร ประทวนชัย) สรุปขอมูล คทช. จังหวัดเชี ยงใหม ป พ.ศ. 2558 – ๒๕๖3 จํานวน 19 แปลง
รวมเนื้อที่ 92,480-0-18 ไร 1) ไดรับอนุญ าตจากกรมไมแลวจํานวน 8 พื้น ที่ จํ านวนเนื้ อที่ 45,637 –
3 – 83 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 7,293 ราย 10,203 แปลง 2) อยูระหวางการพิจารณาอนุญาตจาก
กรมปา ไม จํา นวน 4 พื้นที่ จํานวนเนื้อ ที่ 27,760 – 1 - 39 ไร ราษฎรอยูอาศั ย และทํ ากิ น 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) รวมพื้นที่การดําเนินการของ คทช. จังหวัด
ในเขตปาสงวนแหงชาติ จํานวน 15 พื้นที่ 85,136 – 2 – 73 ไร ราษฎรอยูอาศัยและทํากิน 12,598 ราย
17,995 แปลง 5) อยูระหวางการดําเนินการจัดคนลงในพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จํานวน 3 พื้นที่ จํานวนเนื้อ
ที่ 6,๔09 – 1 - 45 ไร 6) พื้นที่สงวนเพื่อกิจการนิคมสรางตนเอง จํานวน 1 พื้นที่ เนื้อที่ 934 ไร (ถอนออก
จากพื้ น ที่ เป า หมาย คทช.) คํ า สั่ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม ที่ 2981/2563 ลงวั น ที่ 13 กรกฎาคม 2563
ประกอบด วยคณะอนุ ก รรมการจากหน ว ยงานต า งๆ รวม ๒9 ลํ า ดั บ โดยมี ผู วา ราชการจั งหวั ด เชี ย งใหม
เปนประธานอนุกรรมการ หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม เจาพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สหกรณจังหวัด
เชียงใหมและผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการรวม โดยมีอํานาจหนาที่ สํารวจ ตรวจสอบจัดทําขอมูลที่ดิน จั ดทํ าบัญ ชีรายชื่อผูครอบครองที่ดิน
แผนที่ขอบเขต จัดทําสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในพื้นที่จัดที่ดินทํากินหรือที่อยูอาศัย รวมทั้งหลักเกณฑ อื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติมอบหมาย คําสั่งคณะอนุกรรมการ
นโยบายที่ ดิ นจั งหวั ดเชีย งใหม ที่ 1/2563 ลงวั น ที่ 17 สิ งหาคม 2563 จั ด ประชุ ม คณะอนุ กรรมการ
นโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/๒๕๖3 ในวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา 13.30 น. ณ หอง
ประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอํา นวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม โดยที่ป ระชุม มีมติเห็น ชอบขอบเขตพื้ น ที่
ปาสงวนแหงชาติ ปาอินทขิล ต.อินทขิล อ.แมแตง จ.เชียงใหม เนื้อที่ 3000-2-42 ไร เห็นชอบขอบเขตพื้นที่
ปาสงวนแห งชาติ ป าแมริม ต.หวยทราย ต.แมแรม ต.ขี้เหล็ก ต.สันโป ง 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 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ไดติดตามผลการดําเนินงาน การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในพื้นที่บานพรสวรรค ปาสงวนแหงชาติปาจอมทอง เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาสาธารณูปโภค
ขั้ น พื้ น ฐาน แก ชุ ม ชนบ า นพรสวรรค อ.จอมทอง จ.เชี ย งใหม เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 22 ตุ ล าคม 2562
การติดตามผลการดํ าเนิน งานในพื้ น ที่ ชุมชนที่ อยูในเขตพื้น ที่ปา สงวนแหงชาติ พื้น ที่ เปาหมายป าขุ น แมท า
อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 โดยเอกสาร...

๑๐

3.2 โดยเอกสาร จํานวน 1 เรื่อง คือ
- วารสารข า วประชาสั ม พั น ธ ป ระจํ า เดื อ นกั น ยายน 2563 โดยสํ า นั ก งาน
ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม
มติที่ประชุม รับทราบ
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

08.00 น.

26 - 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 รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพบปะประชาชน
จาจังหวัด...

๑๑

จาจังหวัดเชียงใหม (นายชลิต ทิพยคํา) จังหวัดเชียงใหมจัดกิจกรรม “ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนท องถิ่น พบปะประชาชน” ประจําป
2563 จํานวน 7 ครั้ง ดังนี้ 1) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว
2) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนบานบอแกว อําเภอสะเมิง 3) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563
ณ ศู นย การเรียนรูชุ มชนชาวไทยภู เขาบ านดอยหลวง อําเภอดอยเตา 4) เมื่ อวั น ที่ 16 กรกฎาคม 2563
ณ โรงเรียนจีนกวงหัว อําเภอเวียงแหง 5) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ สนามกีฬาเทศบาลตํ าบล
หนองตองพัฒ นา อําเภอหางดง 6) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห 31
อํ า เภอแม แ จม 7) เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2563 ณ โรงเรีย นราชประชานุ เคราะห 30 อํ า เภอแม อ าย
ขอขอบคุณสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ อําเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกิจกรรมดังกลาว
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไม
ผู อํา นวยการสํ านั ก งานทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อมจั ง หวั ด เชี ย งใหม
(นายนรินทร ประทวนชัย) คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการแกไขปญ หา
กรณี ส ว นราชการ หน ว ยงานของรัฐ ที่ เข า ไปทํ าประโยชน ในพื้ น ที่ ป าไมก อ นได รับ อนุ ญ าต คณะรั ฐ มนตรี
กําหนดใหยื่นแบบคําขออนุญ าตการใชปาไม ภายใน 180 วัน (ภายวันที่ 19 ธันวาคม 2563) หนวยงานที่
อยูในเขตปาสงวนที่สรางเปนอาคารสํานักงานใหยื่นเอกสารตามแบบ ปส.17 การสรางอางเก็บน้ํา ถนน หรือ
วัดใหยื่นเอกสารตามแบบ ปส.20 ณ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม สําหรับ
หนวยงานที่อยูในพื้นที่ปาไมตาม พ.ร.บ. ปาไม พ.ศ. 2484 ใหยื่นเอกสารตามแบบ ปส.84-1 ณ สํานักจัดการ
ทรั พ ยากรป า ไม ที่ 1 โดยให ยื่ น เอกสารคํ า ขอพรอ มแนบแผนที่ Google map ก อ น หากจั ด ทํ า เอกสาร
รายละเอี ย ดเสร็จแล วให ส งเพิ่ มเติม ขณะนี้ ไดรับ เอกสารคํ าขออนุ ญ าตการใช ป าไม ป ระมาณ 200 พื้ น ที่
ซึ่งขอมูลที่มีประมาณ 1,000 กวาพื้นที่ จึงขอใหเรงตรวจสอบและเรงยื่นเอกสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การพัฒนาคลองแมขา
รองผู อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในจั ง หวั ด เชี ย งใหม (พ.อ.บุ ญ ฤทธิ์
เกษตรเวทิน) คลองแมขาไหลผานพื้นที่อําเภอแมริม เมืองเชียงใหมและหางดง ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
ขณะนี้ ไ ด มี ก ารระเบี ย บในเรื่ อ งของกํ า ลั ง ทหาร ตํ า รวจที่ จ ะเข า ไปร ว มพั ฒ นาต น แม จ นถึ ง ปลายน้ํ า
โดยผู วา ราชการจั งหวัดเชี ยงใหมใหมีการแบ งพื้น ที่ ในการดํา เนิน การ ขอความอนุเคราะหน ายอํา เภอและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเจาหนาที่ผูรับผิดขอบในพื้นที่เพื่อจะไดทํางานรวมกับหนวยงานทหาร ตํารวจ
เพื่อความตอเนื่องในการพัฒนาและการรักษาสภาพน้ํา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 แนวทางการปฏิบัติราชการและขอสั่งการ
ประชุมเลิกเวลา 12.00 น.
บันทึกรายงานการประชุม
(นางวัลยา สิปปพันธ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววิราชินี คําชมภู)
ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

